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lleperking bepaalt voor het geval waarin
de << overdrachtswinst >> zou worden begrepen in de maatschappelijke reserves
en haar verdeling· onder de aandeelhou"
ders zou worden uitgesteld; dat dergelijke differentiering, welke de vennootschapr1en tot een voorbarige verdeling zou
hebben genoodzaakt in de gevallen waarin
zij hun bedrijvigheid gedeeltelijk behielden, niet met het doel van de wet zou
hebben overeengestemd : 's lands economi.sch herstel te bevorderen ;
Waaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen zoals het heeft gedaan, geen der
in het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
31 lVIei 1948. - 2° kamer. - Vooni!itter,
H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve·r, H. Sohier.
Geli.iklu.i.clende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
·
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1 Juni 1948.

KAMER. -

1° IN KOMSTENBELASTINGEN.
BEDHIJFSIJELAS1'ING. ARTIKEL 27, § 1,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. PALING VAN IlESTENDIGE AARD.

BE-

2° INKOJVISTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. ARTIKEL 27, § 1,
ALINEA 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
BELASTBARE WINS TEN VAN DE NIJVERHEIDS- HANDELS- EN LANDllOUWBEDRIJVEN. 0MVATTEN
ALLE
ACTIVAVEHMEERDERINGEN
VOORTVLOEIEND UI'I' MEERWAARDEN.

3•

INKOJVISTENBELASTINGE~

-

BEDRIJFSBELASTING. AnTIKEL 27, § 1,
ALINEA 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'I'TEN.
MEERWAARDE OP BUITENLANDSE MUN'l'EN EN
DEVIEZEN. VAN AMBTSWEGE RESCHOUWD
ALS VEHWEZENLIJK'l' EN BIJ DE WINSTEN GEYOEGD.

INKOMSTENBELASTINGEN.-

¥

BEDRIJFSBELAsrrN'o. AnTIKEL 27, § 1,
ALINEA 2, VAN DE SAMENGESCHARELDE WE'I'TEN ..
TOEPASSING ALLEEN OP DE MEERWAARDEN
DIE VOOR'I'VLOEIEN UIT EEN IN'l'RINSIEKE STIJGING VAN DE BUITENLAND:SE MUNTEN EN DEVIEZI,N.

G•

INI~OMSTENBELASTINGEN.

BEDRI,JFSBELASTING. ARTIKEL
SAMENGESCHAKELDE WET'I'EN. -VAN TIJDELIJKE AAI\D.

-

86

VAN DE
BEPALING

G• INKOMSTENBELASTINGEN. BEDni.JFSBELASTING. AnTIKEL 86, § 1,
Y.\N DE SAMENGESCHAK~;LDE WE'I'TEN. TOEPASSELI.JK OP DE ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN VAN
DE MUNTDEVALUATIE YAN 30 MAART 1935
.!LLEEN.

7° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRI.TFSBELASTING.

-

KEUS

DOOR

ART!-

KEL 86, § 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN TOEGESTAAN TUSSEN DE BALANS VAN 1935
EN DEZE VAN 1936 OM DE VRIJSTELLING VAN DE
BEDRIJ~"SBELASTING EN VAN DE NATIONALE CRISISBELASTING AAN TE REKENEN W AT DE 1fEEHWAARDEN BETREFT VOOHTVLOEIENDE UIT DE DEVALUATIE VAN 1935, BEHEER HEl' RESTAAN
VAN DIE MEERWAARDEN IN DE LOOP VAN HEl'
ROEK,TAAR 1935 VAS'l'S'l'ELLENDE EN ZE AANSLAANDE OYER HE'l' FISCAAL DIENSTJAAR 1936
NA AANREKENING VAN DE WE1"l'ELIJKE VRIJSTELLING. 0NWETTELI.TKHEID VAN DIE
REOHTSPLEGING,

1° Art,ilcel 27, § 1, van cle wetten betreffende de inlc01nstenbelastingen, samengeschalceld op 12 Septem1Je1· 1936, is een
bepaling van bestend·ige aard.
2° A1·tilcel 27, § 1, alinea 1, van cle wetten
bet1·et]ende cle 'inlcomstenbelastingen, samengeschalceld op 12 Septembe1· 1986,
'/'an,qsch'ilct onder cle belastbam winsten
van cle nijvm·he'irls- handels- en landbouwbed·rijven alle activavermeerderin,qen die 1tit meerwaarden voo1·tvloeien.
3° A1·tilwl 27, § 1, alinea 2, van cle wetten
bett·etterule _ de
in lcomstenbelasUn,qen,
samengeschalceld op 12 Septembe1· 1936,
onde1·werpt de meer·waanlen op buitenlandse munten en deviezen aan de bij
aUnea 1 voorgeschr·even 1·egel. Die meerwaanlen wonlen van ambtswege als verwezenlijlct bescho1twfl en als zoclanig bij
cle winsten gevoegd.
•
4• A1·tilcel 21, § 1, aUnea 2, vctn cle wetten
lietreffende de inlcomstenbelastingen, op
12 Septemlie1· 1936 samengeschakeld, behee1·st slechts de mem·waanlen voor·tvloeiencle uit een intrinsiel<'e sti,iging
van cle buitenlanclse m1mten en cleviezen
met ttitsl,niting van deze die zmtden
voor·tvloeien uit een devalu,atie van de
bi,i onderstelUng gestnbaisee1·de nationale mumt.
5• A.rt-ilr.el 86 van de wetten bet1·ettende
de inlcomstenbelastin,qen, samengeschalceld op 12 SetJtember 19B6, is een bepaling van tijdelijlce a.a.rd.
6° Ar·t-ilcel 86 van cle wetten liet1·e[fende
de inlcomstenbelastingen, samengeschalceld op 12 September 1936, heeft slechts
tot voo1·werp, in zijn § 1, cle onmiddellijlce gevolgen van de muntclevctluatif1
van BO JJJ'aa1·t 1935 te mgelen, ten opzichte van de inning van de belasting.
7° De lceus, aan de belastingplichtige toegestaan bij a1·tilcel 86, § 2, van de wetten betr·effende de inlcornstenbelastingen, samengeschalceld op 12 September
l936, ttts'sen de balans van. 1935 en deze
van 1936, om de v1"i,istelling van de lied1'ijjslielasting en van de nationnle c1·isisbelasting aan te r·ekenen wat de meer·wa,arden lietr·ejt veroo1·zaalct door de devalttatie voortvloeiende 1t,it de m1mtwet
van 30 Maar·t 1935, ve1·biedt aa,n het liP
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heer het bestaan van d·ie mee·rwaa;·den
in de loop van het boelcjaar 1935 in acht
te nemen, om ze in de bed1'ijfsbelasting
en de ;u~tionale c·risisbelasting van het
fiscaal clienstjaat· 1936 aa-n te slaa-n, na
aan·rekening van de wettelijlce v;·ijstel- ·

linrr

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE i•ENNOOTSCHAP (( ETABLISSEMENTS JULES MARCHOT ll.)
ARREST.

HET HOF; . - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 20 Mei 1942 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het .enig middel, schenclJng, of althans verkeercle uitlegging van artikelen 97 van de Grondwet; 25, §§ 1, 2 en
2ter, 85 en 86 van de 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 het
bestreden arrest, steunend op artikel 86,
§ 2, van die wetten, hetwelk aan cle belastingplichtige het recht verleent de vrijstelling van de meerwaarden op cle buitenlandse munten en deviezen aan te rekenen op de winsten die· belastbaar zijn
volgens een der in 1935 of in 1936 afgesloten balansen of rekeningen, en hierop dat
verweerster, gebruik makend van het
recht h'etwelk haar door gezegd artikel 86,
§ 2, wordt verleend, de voor vrijstelling
vatbare meerwaarden in haar balans van
de 31 December 1936 had opgenomen, de
aanslagen heeft vernietigd betreffende
meerwaarden welke door de controleur
schatter op de buitenlandse munten in
het bezit van verweerster in de loop van
het boekjaar 1935 werden vastgesteld, .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 dezelfde wetten worden gesteld, de
meerwaard"n clie 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 de nationale crisisbelasting te worden onderworpen, onder voorbehoud van de vrijstellingen die op hen toepasselijk waren :
Overwegencle dat de litigieuze aanslag,
verbonden aan de bedrijfs- en de nationale -crisisbelastingen, welke in 1937 ten
laste van de verwerende vennootschap
werden ingekohierd, bij navordering van
rechten over 1936, zekere meerwaarden
betreft op bestanddelen uitgeclrukt 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 artikel 86,
§ 2, der samengeschakelcle wetten, de bij
§ 1 van dit artikel voorziene vrijstelling

worclt aangerekend op de winsten die belastbaar zijn volgens een der in 1935 of
in 1936 lJ,fgesloten balansen of rekeningen ;
Overwegende dat de verwerende vennootschap, gebi·uik makend van het recht
clat haar door die bepaling worclt toegestaan, het besluit heeft getroffen, met het
oog op hun vrijstelling, in haar balans,
die de 31 December 1936 werd afgesloten,
enkel die meerwaarden op te nemen die
voortkwamen uit de muntdevaluatie door
de wet van 30 Maart 1935 teweeggebracht,
en die door haar werden verwezenlijkt op
de buitenlandse mnnten welke zij toentertijde in haar bezit had;
Overwegende dat de aclministratie, steunend op artikel 27, § 1, alinea 2, van dezelfde wetten, ambtshalve die meerwaarden heeft beschouwd als sinds 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 crisisbel:.tSting, onder voorbehoud van hun vrijstelling naar de verhouding en tegen cle
coe£l:icient voorzien bij artikel 86, § 1,
littera b;
Overwegende clat clit stelRel er op neerkoli\t aan de n;teerwaarden op buitenlanclse munten clie uit de muntclevaluatie
van 1935 voortkomen, het voortdurend regime toe te passen ingesteld door gezegcl
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 beclrijf met
inbegrip van alle activavermeerderingen
voortvloeiend uit meerwaarden; clat alinea 2 aan cle principiele regel vermelcl bij
alinea 1, alleenlijk onderwerpt, onder
meer de meerwaarclen · op buitenlanclse
munten en cleviezen;
Overwegencle clat het buiten twijfel
staat dat cleze laatste bepaling, gezien cle
plaats waar zij in de tekst wercl ingelast,
van bestendige aarcl is en slechts de meerc
waarclen beheerst die voortvloeien nit een
intrinsieke stijging van de buitenlanclse
munten en deviezen, afgezien van alle clevaluatie van cle nationale munt clie gestabiliseerd worclt onclerstelcl ;
Overwegencle ten ancleren dat artikel 86,
van zuiver tijclelijke aard, in zijn § 1
enkel tot voorwerp heeft, voor de inning
van cle belasting, cle onmidclellijke gevolgen van de muntclevaluatie van 30 Maart
1935 te regelen ;
Overwegende clat dus uit de vergelijking van die teksten blijkt dat de meerwaarclen op buitenlanclse mnnten en deviezen ambtshalve clan ·aneen mogen worden beschouwcl als verwezenlijkt en als
zoclanig onclerworpen a an (le gewone .regels op de belasting cler winsten, wanneer
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zij voortvloeien nit een stijging van de
waarde welke aan die munten en deviezen
eigen is, betgeen ter zake niet bet geval
is·
Overwegende, ongetwijfeld, dat bet koninklijk besluit nr 277 van 31 Maart 1936,
betwelk bij zijn artikel 3,. artikel 27, § 1,
van de samengescbakelde wetten van
6 Augustus 1931 vervangt, en betwelk bij
artikel 5 aan dezelfde wetten artikelen 85
en 86 beeft toegevoegd, in artikel 7 bepaalt, onder meer, dat artikelen 3 en 5
toepasselijk zijn voor bet vestigen der
aanslagen verbonden aan de vanaf
- 30 Maart 1935 afgesloten balansen en rekeningen; maar overwegende dat bieruit
niet volgt dat artikel 3 (art. 27, § 1), betwelk door de administratie wordt ingeroepen, van toepassing zou zijn wanneer
bet, zoals in onderhavig geval, meerwaarden geldt voortvloeiend nit {le wettelijke
devaluatie van 1935, wat tegenstrijdig zou
zijn met artikel 5 (art. 86) hetwelk, door
bijzondere aangepaste bepalingen, de gevolgen dezer devaluatie bebeerst;
Overwegende dat dit koninklijk besluit,
hetwelk in de fiscale wetgeving een belangrijke nieuwigbeid invoerde, zijn artikelen 3 en 5 met terugwerkende kracbt
toepasselijk heeft willen maken op de balansen en rekeningen afgesloten vanaf
30 Maart 1935, docb met behoud voor elk
dier artikelen van zijn eigen draagwijdte;
Overwegende dat op straf van bet- tot
een dode letter te maken, bet aan de verwerende vennootscbap verleende recbt, te
kiezen tussen de balans van 1935 en diegene van 1936 om ten einde vrijstelling de
vorenaangebaalde meerwaarden in te
scbrijven, in hoofde van de administratie
bet recbt uitsluit het bestaan der meerwaarden in de loop van bet boekjaar 1935
in acbt te nemen om ze, na aanrekening
van de wettelijke vrij:;;telling, voor bet
dienstj aar 1936 a an te slaan in de bedrijfsen in de nationale crisisbelasting;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de aanslagen te vernietigen welke de
litigieuze meerwaarden betroffen, dus de
in bet middel aangeduide bepalingen niet
beeft gescbonden;
Om clie redenen, verwerpt de worziening; veroordeelt de administratie tot de
kosten.
1 Juni 1948. - 2" kmner. - Voon;Utm·
en verslaggever, H. de Cocqueau des
Mottes, raadsbeer waarnemend voorzitter.
- GeUjlcluidende concl1tsie, H. W.-J.Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Leynseele en Feye
(deze laatste van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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1 Juni 1948.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. 0VERDRACHT VAN BEDRIJF, PRIJS VAN DE OVERDRACHT. PRIJS WINSTEN OMVATTENDE VERWEZENLIJKT
IN DE LOOP VAN DE VEREFFENING EN WINSTEN
VERWEZENLIJKT IN DE LOOP VAN DE EXPLOITATIE.

2° INKOMS'L'ENBELASTINGEN. BEDRTJFSBELASTING. 0VERDRACHT VAN BEDRIJF. 0VERDRACHTSPRIJS WINSTEN OMVAT'fENDE VEHWEZENLIJKT IN DE LOOP VAN DE
VEHEFFENING EN ONTSTAAN UIT MEERWAAHDEN
VAN TEGELDEMAKING.- WINSTEN NIET ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING.

go INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. 0VERDRACHT VAN BEDRIJF RET BESTAAN DOEN. BLIJKEND VAN
VROEGER NIET AANGESLAGEN EXPLOITATIEWINSTEN. WINSTEN ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING.

1° In geval van ove1·dracht van een 1Je(l1'ijf, lean de overdmchtspdjs, boven
het bele,qde Tcapitaal, de w·insten omvatten, b1titen ellce ewploitatie verwezenlijlct in de loop van de verettening van
de onderneming en ontstaan uit mee-rwaarden van tegelclemalcing, alsoolc
wins ten ve1·wezenlij let in (le loop van cle
ewploitatie.
2° De winsten, ve1·wezenlijlct bttiten ellce
ewploitatie in de loop van cle ve1·ettenin,q
van een onclerneming en ontstaan uit
mee1·waanlen va11 tegelaemalcing, z·ijn
n·iet onderworpen aan cle becl1'ijfsbelasting (1). (Wetten betreffende de inkom-

stenbelastingen,

samengescbakeld

op

12 September 1936, artt. 25, § 1, en 27,
§ 1.)
veTweze1~lijlct in cle loop van
cle ewploitaUe van een onae1·neming, clie
omvat z·ijn in cle ove1·amchtsp1'ijs van
cleze ondenwming en waarvan cle ove1·c!Tacht het bestaan heett aoen blijlcen,
Z'ijn oncle1·wo·rpen aan cle bea1·ijfsbelasting, inclien z·ij vroegeT niet aangeslft_qen
werclen (2) .

3° De winsten

(1) Zie verbr., 7 Juli 1941 (Bull. en PAsrc."
1941, I, 284); 7 en 21 October en 4 November 1942 (ibid., 1942, I, 2;15, 247 en 266) ;
17 Juni 194.6 (A1·r. Ye,·br., 1946, biz. 228; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 248). Raadpl. oak verbr.,
8 April en 27 Mei 1946 (A,.,.. YeTb1·., 1946,
biz. 135 en 202 ; Bull. en P ASIC., 1946, I, 134
en 220).
(2) Zie verbr., 7 Juli 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 284); 4 October 1943 (ibid., 1943,. I,
365); 29 November 1943 (ibid., 1944, I, 74) ;
27 Februari 1947 (Ar1·. Ye1·b,·., 1947, biz. 64;
Btoll. en PAsrc., 1947, I, 85). Raadpl. oak
verbr., 4 Februari 1946 (A1T. Yerb?'., 1946,
biz. 47; Bull. en PAsrc., 1946, I, 55).
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meerwaarde, en in cle loop der exploitatie
verwezenlijkte of geboekte en niet aangeslagen meerwaarden of winsten, onclerscheicl hetwelk ov het ogenblik van de tegeldemaking clier activa rust· en ov grond
(DESSENTE EN BLOEMIST, T. BEHEER
waarvan alleen het laatste dezer clrie beVAN ~'INANCIEN.)
stanclclelen belastbaar is; b) en doordat
het bestreclen arrest het bij conclusien
ARREST.
v66r het hof door aanleggers ingeroepen
HET HOF; - Herzien !let arrest van mitldel niet lweft beantwoorcl, dat, indien
dit Hof van 29 November 1943, waarbij er meerwaarde bestoncl, cleze niet belastde beslissing van het Hof van beroep te baar was, wijl zij noch verwezenlijkt
Brussel van 4 November 1941 werd ver- noch geboekt geweest was in de loop der
broken en de zaak naar het Hof van be- exploitatie maar wel bij het eincle daarvan en in een geval clat aan de toevassing
roep te Li.1ik werd verwezen;
Gelet op het bestreden arrest, de 17 De- van artikelen 25, § 1, en 27, § 1, van cle
cember 1945 uitgesproken door het hof samengeschakelde wetten ontsnapt :
Overwegende clat, blijkens de vaststelnaar hetwelk de zaak is verwezen geweest;
·
lingen van het bestreclen arrest, aanlegOver het enig middel, schending van gers, welke gemeenschappelijk de biosartikelen 97 van de Grondwet; 25, § 1, 1 o, coop cc Kursaal ll te Antwerpen sinds
27, 32, § 2, 37 en 42 van de wetten op 31 Maart 1934 exploiteerclen, de 16 Decemde inkomstenbelastingen, samengeschakeld ber 1935 hun onclerneming hebben overgedoor koninklijk besluit van 12 September dragen aan cle cc Compagnie beige cl'exploi1936; 1 en 5 van de wetten betreffencle de tation cinematographique : Sobelcine ll,
nationale crisisbelasting, samengeschakelcl hoar de rechten en voorclelen inbrengende
door koninklijk besluit van 21 Januari welke zij uit het bezetten en het exploi1937 : ft) doorclat het bestreden arrest be- teren van de bioscoop cc Kursaal ll haalslist heeft dat de prijs van 300.000 frank clen, alsmede al hun overeenkomsten met
welke aan elkeen der aanleggers werd be-· bPtrekking tot die exploitatie; dat iecler
taald voor de overdracht van cle bioscoop- der overclragers ter vergelcling dezer overonderneming welke zij samen exploiteer- dracht 600 kavitaalsaandelen, met 500 fr.
den, te recht voor een bedrag van nominale waarcle, zegge 300.000 frank, van
260.000 frank in de beclrijfsbelasting en cle overnemende vennootschal) heeft ontin de andere belastingen werd aangesla- vangen;
Overwegencle clat het bestreden arrest,
gen, als winst van het clienstjaar 1936,
door cleze oplossing te rechtvaardigen alhoewel aanleggers, op grondslag van dit
door de in rechte verkeerde beschouwing bedrag voor 'het dienstjaar 1936 in de bedat, als in de loop van de e:xploitatie ver- clrijfsbelasting, in cle nationale crisisbewezenlijkte winst client aangezien, het lasting en in de aanvullencle personele
verschil tussen de overdrachtsprijs enkel belasting nangeslagen zijn geweeAt, beverminderd met het bedrag van het in slist clat de som van 300.000 frank in
de onderneming belegtl kapitaal, clan hoofcle van iecler der overdragers, ten bewanneer het bestreclen arrest niettemin lope van 260.000 frank een bedrijfswinst
de rechtspraak van het Hof van verbre- uitmaakt welke aan aanslag is onderworldng heeft aangenomen en overgenomen pen;
Overwegencle cla t cle bestreclen beslisvolgens welke de akte van overdracht van
een hanclels.beclrijf niet meer handeling sing als beginsel stelt cc da t alleen cle bevan bedr'ljfswerkzaamheicl is en dat de op- drijfswinsten van de handels-, nijverbrengst van de tegeldemaking van de ac- heids- of landbouwonclernemingen getroftiva niet onderworpen is aan de inkom- fen worden door artikelen 25, § 1, en 27,
stenbelastingen, vermits aileen belastbaar § 1, van cle samengeschakelde wetten, met
zijn de winsten die werden verwezenlijkt nitslniting van cle overclrachtsprijs van
of geboekt en niet aangeslagen in de loop dergelijke onclernemingen, voor zoveel
van de exploitatie, en clat zijn beslissing, deze enkel het in gezegcle onderneming gewaar .zij, alleenlijk op groncl van het be- stoken kapitaal vertegenwoorcligt ll ;
staan er van en zoncler verclere recht,
Overwegende dat aanleggers, in de toevaardiging, als bedrijfswinst aanziet het lichting van hun miclclel, bij dit eerste
verscliil tussen het belegd kapitaal en de deel van cle zin stilhouclencle, uit hetzelfde
overdrachtsprijs, welk ook het ogenblik afleiden dat het bestrecleii arrest als bevan de tegeldemaking der activa weze, het ginsel vooropstelt clat cle overclrachtsprijs
onderscheid niet eerbiedigt welk het Hof met aftrekking alleen van het belegd
van verbreking, Qnder meer in zijn arrest kapitnal, een belnstbare bedrijfswinst nitvan 4 November 1941 in zake van dezelfde maakt, dan wanneer die prijs daarenpartijen, ten aanzien van de overdrachts- boven baten of meerwaarclen van tegeldeprijs maakte tussen belegcl kapitaal, bui- making kan omvatten, welke niet belastten de e:xploitatieperiocle verwezenlijkte baar zijn;
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te leggen, het noclig is bet laatste deel
er van te kennen, hetwelk luidt als
volgt : << dat het anders zijn zal, indien de overdrachtsprijs daarenboven de
waarcle omvat van in de loop cler exploitatie verw.ezenlijkte winsten, welke voorclien niet geboekt en aangeslagen zijn geweest ll;
Overwegencle dat de ontlecling van de in
zijn geheel genomen zin aanwijst dat het
bestreden arrest, na het grondbeginsel te
hebben vooropgesteld van de aansh\g der
bedrijfswinsten alleen twee gevolgen van
de toepassing van dit beginsel op de overdrachtsl}rijs laat uitschijnen, te weten :
1 o dat het gedeelte van de overdrachtsprijs, hetwelk met het belegd kapitaal
overeenstemt, niet belastbaar is; 2° dat
het gedeelte van de overdrachtsprijs, hetwellr de waarde vertegenwoordigt van in
de loop der exploitatie verwezenlijkte
winsten, aan de belasting onderworpen is ;
Overwegende dat nit het feit, dat het
arrest nalaat de onderstelling in aanmerking te nemen van de aanwezigheid in de
overdrachtsprijs van in de loop der vereffening verwezenlijkte winsten of meerwaarden van de tegelclemaking, niet noodzakelijk moet worden afgeleid dat het
heeft willen zeggen dat clie bestanddelen
. belastbaar waren ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na het belegd kapitaal te hebben geraamcl
op cle som van 80.000 frank, souverein en feitelijk vaststelt « dat de vennoten, na twintig maanden gemeenschappelijke arbeid, zelf hun onderneming op
600.000 frank schatten, zocloende een meerwaarde van 520.000 frank aan het licht
brengend, welke de niet geboekte en tot
op heden niet aangeslagen bedrijfswinst
uitmankt, hetzij 260.000 frank voor elk
van qeiden ll ;
Ovel:wegende dat het arrest, )letwelk
aangestipt l).eeft dat de exploitntie door
nanleggers een annvang heeft genomen de
31 JVinart 1934, door te zeggen : << na twintig .maanden gemeenschappelijke arbeid ll
dit tijdstip logisch moet beschouwen als
iich omstreeks de 30 November 1935 hebbende voorgedaan, dit wil zeggen, in ieder
geval, op een datum waarop de exploitatie
aan de gang was, vermits ·de overdracht
van de in werkitig zijnde onderneming
slechts de 16 December 1935 heeft plants
gehacl;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest,
-om de belastbare bedrijfswinsten te bepa1en, rils basis van zijn berekeningen genomen heeft de som van 600.000 frank,
welke wercl beschouwd, niet als de over-drachtsprijs uitmakend, maar als de
waarde vertegenwoordigend welke door
aanleggers zelf « aan hun onderneming ll
wercl toegekend; dat cle gebruikte bewoor.dingen ·aldus aantonen clat, naar de ·meVERBR., 1948. 20

ning van de rechter, de som van 600.000 fr.
geen waarde van tegeldemaking vertegenwoorcligt, maar de objectieve raming van
de waarcle cler onderneniing ;
Waaruit volgt dat de aangeslagen sommen geenszins een vereffeningsbaat of een
meerwaarde van tegeldemaking bevatten.
en clat het arrest, door in uitdrukkelijke
bewoordingen te zeg·gen clat de som van
520.000 frank << cle niet geboekte en tot op
heden niet aangeslagen bedrijfswinst uitmaakt ll, nit zijn vaststellingen een logisch besluit afleiclt, zonder dubbelzinnigheid in de bewoorclingen, noch verwarring
in de geest ;
Dat, beide onclerdelen van het midclel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van aanleggers.
1 Juni 1948. - 2° kamer. - Vom·zitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Giroul. - GeHjkluiclende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - PleUers, HH. de Mey
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAAR BIJ DE DIRECTEUR. 1\iACHT EN
VERPLICRTINGEN VAN DEZE LAATSTE.

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
BEZWAAR VAN DE BELAS'l'INGPLICRTIGE.
NIEUW MIDDEL OPGEWORPEN NA RET VEHS'TRIJKEN VAN DE TERMI,TNEN. 0NTVANKELIJKREID INDIEN RET NIEUW :1.-IIDDEL DE AARD
VAN DE AANSPRAKEN VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE NIET WIJZIGT.

3° INKOMSTENBELASTINGEN.VQLDANE ,BELASTINGEN AF TE TREKKEN VAN DE
BELASTBARE rNKOMSTEN. I;{ET BEREER MAG
ZICR TEGEN DIE AFTREKKING NIET VERZETTEN,
DOOR DE ONTOEREIKENDREID IN 'l'E ROEPEN VAN
EEN AANSLAG WELKE ZIJ, WEGENS VERVAL,
NIET MEER VAN DE BELASTINGPLICRTIGE KAN
VORDEREN.

1 o De Mrecteur van de beictsUngen, b-ij
1vellce een bezwaar wo·rdt ingediend tegen aanslagen op d.e ingekoltienle en tot
een bepaalcle pe·riocle behorende inlcornstenbelasUngen, is ve·rplicht cle ctansla-.
gen te verbetewen doo1·. alle onregelrnat-igheden cl·ie 1dj zo1L Iemmen ontcleklcen
te herstellen (1). (W etten betreffende de
(1) Zie ·verbr., 13 . Januari 1932 (Bull. · en
PAsrc., 1932, I, 22) en de conclusie van de
H. advocaat-generaal Sartini .van den Kerckhove; 10 November 1936 (ibid., 1936, I, 411) ;
24 Augustus 19<14 (ibirl., 1944, I, 460) .

-306inkomstenbelastingeu, samengeschakeld
Ol) 12 September 1936, art. 61, § 3.)
2° De belnsUn,qpUchUge is n·iet gehmulen
nl z'ijn rn'iddelen simul et semel voo1· te
brengen tot staving van een bezwacw
ingediend tegen de nnnslctgen in de in. lwmsten.belctstin.gen.
Hij mny een niem.v middel voo1·stellen, 1Ut
het ve·rstrijlcen van de tennijnen door
lle wet bepnctld ·voor het inclienen van
1le beztocut1'SCh1·iften, rnits dit middel de
annl vnn z·ijn nansprnken niet wijzigt.
Nen belrtstingpl-ichtige, na. z·ijn bezwan1·
h'ie1"01J yeste'ltnd te hebben dnt zeke·re
zljne1· lnsten vnn z·ijn belastbn1·e inlcomsten-n·let afyetmh;ken wn1·en, ·is ontvankeUjk om, na het verst1··ijlcen vnn de
·wetteU.jlce tennijnen, ·in te mepen dnt
rle nttrelcldngen, wacwop hij zich hnd
beroepen., n·iet de en·iye z·ijn wnnmp hij
recht heeft. (Wetten betreffende de in-

lmmstenbelastingen, samengeschakeld op
12 September 1936, art. 61, § 3.)
3° Het beheer is ·rviet ontvnnlcel-ijk om te
weiym·en het bedrag van ·in Neflm·land
·voldnne belctstinrten nf te treklcen vnn
rle belnstbn1·e inlcomsten van een belftsti.nypl-i()hUye, om reden clnt zekere vwn
1le nwnslnyen, die cloor hem verschttldigcl
zmulen ywweest zijn, doch ten opz·ichte
wna1·vnn het 1·echt ze te vo·rde1·en ve·r·vallen is, niet voldnwn zo1ulen ueweest
.zijn. (Burgerlijk Wetboek, art. 1291;

wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, op 3 Juni 1941 samengesclwkelcl,
nrt. 74, al. 1.)
(IlEHEER YAN l'INANCIEN, '1'. HARDY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 17 Juni 1946 door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig micldel, -schending, of altllans verkeerde uitlegging van artikelen 97 van de Gronclwe.t, 61, § 3, van de
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl door koninklijk beslnit van 12 September 1936 en artikel 22
van het koninklijk besluit van 3 .Juli 1939,
betwelk cle eerste alinea van artikel 74
derzelfde wetten vervangt, cloordat het
bestreden arrest de ontvankelijkheid van
het verzoek van 23 April 1940 heeft aangenomen, hetwelk werd ingecliend, wat cle
llienstjaren 1938 en 1939, navordering van
1937, betreft, buiten de termijnen op straf
van verval door artikel 61, § 3, van voorllielde samengeschakelcle wetten vastgesteld, en door een verkeerde toepassing
van urtikel 74 derzelfde wetten, de aftrekking van de Nederlandse belastingen heeft
bevolen welke in de loop Yan llet jaar 1938
werden betaald :
Overwegende dat bet eerste onderdeel
van het middel er nan het arrest een grief

vnn maakt een bezwaar te hebben ontvangen hetwelk, na het verstrijken van de
termijnen toegestaan door artikel 61, § 3,
der samengeschakelde wetten, ingediend
werd;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de waarschuwingen aangaande de litigieuze aanslagen de 4 en de 15 April 1939
afgeleverd waren geweest en dat verweerder regelma tig een bezwaar had ingediencl
de 15 en 20 April 1939 ; dat het beslist dat
inclien << de grief betreffende de N ederlandse belastingen slechts werd uitgedrukt
in een mededeling van 23 April 1940 >> de
clirecteur desniettemi:t;J. de verplichting had
de aanslagen te verbeteren door 11 alle onregehnatigheden welke hij zou kunnen
ontdekken te herstellen » ;
Overwegende dat die beslissing overeenkoms~ig de wet is ; dat geen enkele
tekst aan de belastingplichtige voorscbrijft al zijn middelen shn·ul et semel
tot staving van het bezwaar voor te brengen;
Overwegencle dat een nienw middel dus
v66r cle directeur van de belastingen mag
worden aangevoerd, wanneer het, zoals in
zake, de aarcl van cle aanspraken van de
belastingplichtige niet wijzigt; dat deze,
waar hij staande hield dat de litigieuze
aanslagen onjuist waren wegens het feit
dat zekere lasten niet afgetrokken waren
geweest, ontvankelijk was, in de loop van
het administrntief onderzoek, te cloen opmerken dat de aftrekkingen, waarop hij
zich aanvankelijk had beroepen, niet cle
enige waren waarop hij recht had; dat
het eerste onclerdeel van het micldel in
rechte niet opgaat;
Overwegende dat bet tweede onderdeel
van het middel er a an het arrest een grief
van niaakt de aftrekking te hebben bevolen van de belastingen welke in Nederland op de litigieuze inkomsten werden
voldaan;
Overwegende dat aanlegger erkent dat
verweerder principieel recht heeft op het
voordeel dezer aftrekking, maar beweert
da t zij feitelijk niet kan geschieden omdat de schuldvordering van de belastingplichtige, wat dit betreft, bij vergelijking
te niet is gegaan ;
Overwegende dat de schuldvergelijking
het gelijktijdig bestaan van effene en opeisbare schulden onderstelt;
Overwegende dat het bestreden arrest
met reclen aanstipt dat de administratie
vervallen was van het recht de ontoereikende aanslagen te vorderen of na te vorderen, welke haar hadden toegelaten de
gevraagde aftrekking cloor sclmldvergelijking te niet te doen ;
Overwegende dat het verval het ontstaan verhindert van de schuldvordering
die cloor de :fiscus wordt aangehaald; clat
clienvolgens geen schuldvergelijking tus-

-307sen die beweerde schuldvordering en diegene van de belastingplichtige mogelijk is;
Dat het tweede onderdeel van het mid-del insgelijks in rechte nlet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Belgische
Staat, iVIinisterie van financien.

tot overneming van een hofstecle door eiser
in verbreking afgewezen lleeft, om reden
dat hi.i reeds vroeger van zijn medeerfgenamen de bijlloriglleden der hofstede
aangekocht ·had, zoclat de overname niet
meer te gelijk kon slaan op de hofstede
en haar << accessoria », clan wanneer er
niets een erfgenaam belet eerst llet land1 Juni 1948. - 2e kamer. - Voo·rzitte1·
bouwmaterieel e:ti de clieren te kopen en
en verslaggever, H. de Cocqueau des daarna de hofstede zelf over te nemen,
Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. vermits op · clie wijze toch het doel van de
- GeUjlcluidende conclusie, H. vV.-J.Gans' · wetgever, zijncle het behoud van geheel
.hof van der Meersch, advocaat-generaaL de exploita:tie, bereikt worclt :
- Plc'iter, H. Van Leynseele.
Overwegende clat uit het bestreclen vonnis blijkt clat aanlegger, die in akkoord
met zijn medeerfgenamen, verweerders in
verbreking, de toebelloorten van de lloeve
waarover llet gnat heeft overgenomen,
1e KAMI<llt. - 3 Juni 1948.
dam-na de wil heeft te kennen gegeven
eveneens de lloeve over te·nemen;
FJHFEJNISSEN. -KLEINE NALA'l'ENSCHAPPEN.
Overwegencle dat geen andere erfgenaam
LANDBOUWBEDRIJF. AE:KOORD VAN DE
clan aanlegger het inzicllt heeft kenbaar
UEDE-BELANGHE!lllENDEN OVEH DE OVEHNEMING
gemaakt gebruik te maken van llet verVAN HE'f TOEBEHOREN YAN HE1' BEDRIJF DOOR
mogen van gehele overname van cle exploiEEN VAN DE ERD'GENAMI~N- -RECHT VAN DEZE
tatie, zoals voorzien door artikel 4 der wet
LAATS'l'E OP DE LATERE OVEHNEMING VAN DE
van 16 Mei 1900 ;
HOEVE. "\-VAARDE VAN RET GEHEEL MOE'l'
Overwegende dat uit clie bepaling en uit
m~PAALD WOHDEN OP DE DATUM VAN RET OPENhet door cle wetgever nagestreefd cloel
YALLEN VAN DE NALA'l'ENSCHAP,
blijkt, dat lletgeen beschouwd en gewenst
werd het .behoud is van de landbouwGeen enlcele bezJaling van de wet van.
exploitatie, zoals cleze bestond bij het ,
16 M ei 1900 op de eTf!·egeling van de
overlijden van de (le cujns;
klehw nalatenschappen sclw·ijft vom- dat
Overwegencle clat, indien claaruit volgt
(le ovenwming V(tn een landbonwbedl"ijf
dat, zo het recllt tot overneming niet geop hetzelfde ogenblilc moe·t gesch·ieden
cleeltelijk kan uitgeoefend worden clocll
Door het geheel. De erfgenaam, die, in
llet gelleel der lnndbouwexploitatie moet
o·vereenstemm·ing met de medebelangomvatten, noch nit de_ tekst noch uit cle
hebbenden-, ee1·st het toebehoren van de
bedoeling der wet blijkt clat die gehele
l10eve ovm·genomen heeft, - geen enlcel
overneming op hetzelfde ogenblik moet gewnde·re het inzicht lcenbacw {femaalct
scllieclen; dat, overigens, niets belet de
hebbende om van het vennogen van f!Choeve en haar toebehoorten te schatten in
hele overnemin{f gebntilc te mrtlcen, hun geheel, zoals dit bestond op het ogenDc·rma,q later op de overneming van de
blik van het openvallen cler nalatenschap;
hoeve aanspnutlv te malcen. De waanle
Dat, om aan voormeld artikel 4 cle be·vwn het geheel moet bepaald wo1·den ten
perkte draagwijdte te hebben gegeven,
tijde van het ozJenvallen van cle '/l(tlatenwelke door het micldel besproken worclt,
sclutp (1}.
de· bestreden beslissing die bepaling geschonden heeft;
(OSCAH CLAUS, '1'. EMIL!NE CLAUS
Om die redenen, verbreekt het bestreEN CONSOORTEN.)
den vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal woi·clen overgeschreven in de reAR-REST.
gisters van cle Rechtbank van eerste aanleg te Denclermonde en dat melding er van
HE'r HOIJ"; - Gelet op het bestreden zal worden gemaakt op de kant van de
vonnis, op 2 .Tanuari 1947 door de Recht- vernietigde beslissing ; veroorcleelt verbank van eerste aanleg te Dendermonde weerders tot de kosten ; verwijst de zaak
gewezen;
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Over het enig middel, schending van Gent.
art.ikel 4 der wet van 16 Mei 1900 op de
erfregeling der kleine nalatenschappen,
3 ,Juni 1948. - 1" kamer. - Voo1'Zitter,
doordat het bestreden vonnis de aanvraag -H. Soenen's, eerste voorzitter. - Vei'Slag{feve·r, H. BaiL - Geli.ikl·widencle conclus·ie, H. Colarcl, advocaat-generaaL - Plei(1) Zie verbr., 8 Maart 1928 (Bull. en PAsrc.,
ters, HH. Van Leynseele eli Veldekens.
1928, I, 105) ; 14 Februar·i en 28 November 1946
(Arr. Verbr., 1946, biz. 66 en 417; Bull. en
PAsrc., 1946, I, 72 en 449). - ERNST, Regime
successoral des petits heritage!J, blz. 127.
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1o

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STHAFZAKEN. :i\'IIDDEL AANVOERENDE DAT
EEN GETUIGE ON'l'ZET WAS VAN HET RECHT OM
IN REOHTEN GETUIGENIS AF TE LEGGEN. JYIIDDEL ZONDER STEUN IN HET AHHEST OF DE
HECHTSPLEGING. ' - JYliDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDEHING. ScHADEVEHGOEDlNG TOEGEKEND AAN DE BUHGERLIJKE PAH'f!.J. GEBREK AAN ANTWOORD OP DE DOOR. BEKLAAGDE
GENOMEN CONCLUSI~N. GEBREK AAN REDENEN.

1o Mist groudslng ·bn je'ite, het m·iddd nnnvoe1·encle flnt een onde·r eecl gehoorcle
get·wi{le ontzet wns ·vwn lwt 1·echt om in
·rechten get'l!:igen·is nf te leggen, wnnneer cUe bewcring ste·un vinclt noah in
hct bcst·rccleu n·r'l"est, noah in een stnlc
va.n de 1'echtstJleging wnwrmccle het Hof
·relcen·img lwn ho·tulen (1).
2o Is n·ict wetteU]k gemotivcenl, het a·r·rest
clnt a((,'n de b·wrge·rUj lee pwrt'ij schculevm·[/OCcl'i•Hfl toelwnt, zoncle·r cle clooi' belclcw.gcle genomen concl·usien te beantwoonlen (2). (Grondwet, art. 97.)
(RINGOIR, T. BELGISCHE STAA'l'.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet ol) llet bestreden
arrest, op 13 Maart 1948 gewezen door het
Militair Gereclltsllof, zetelencle te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de pub1ieke vordering·:
Over llet enig· midclel, schencling van
artikelen 75, 155, 159 van llet Wetboek
van strafvordering, van artikel 123sexies
van het Strafwetboek, doordat llet bestreden arrest, dat verklaart te beslissen op
:~tukken, alclus de v66r de eerste recllter
begane nietiglleill overneemt, hierin bestaande dat, ter tereclltzitting van 13 :!\1ei
1947, v66r de krijgsraad onder eed onderhoord wercl de getuige Van Lierde, cUe
ontzet -was van de rechten opgesomcl in
artikel 123sex·ies, clit bij vonnis van 3 December 1946 hem veroordelende wegens inbreuken op artikelen 113 tot 121 van het
Strafwetboek :
Overwegeude dat de bewering van het
middel geen steun vindt . noch in de vermeldingen van het bestreden arrest, noel!
(1) Verbr., 5 Januari 1948 (zie hoger, blz. 12;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 14).
(2) Verbr., 23 September 1946 (,.11·r. Ycrbr.,
1946, blz. 299; Bull. en PAsrc., 1946, I, 329).

in om het even welk stuk van de rechts
pleging;
Waaruit volgt dat het feitelijke grondslag mist ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven reclltsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericllt is
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij, Belgische Staat :
Over het enig middel, scllencling van
artikel 97 van cle Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet antwoordt op de
door aanlegger v66r het militair gerechtsllof nedergelegcle besluiten waarbij hij
de gegrondheid van die vordering betwistte :
Overwegende dat aanlegger bij besluiten v66r, het militair gerechtshof inriep,
wat cle ~ateriele schade betreft, dat de
Staat geen bestanddeel aanwees nopens
de werkelijkheid, het bedrag en de oorzaak van de beweercle scllade en, wat de
eventuele nrorele schade aangaat, dat de
Staat geen niet stoffelijke scllade kan
ondergaan en dat de zedelijke scllaclP
die cle Staat inroept, niets anders is dan
een storing van cle sociale orde, waarvan
llet herstel door de publieke vordering
verwezenlijkt worclt ·
OverwegEmde dat het bestreden arrest
enkel verklaart << clat de eerste rechter
een billijke raming gedaau heeft van de
schacle door de burgerlijke partij -gel eden ll en alclus niet geantwoorcl heeft op
de besluiten;
Waarnit volgt dat llet micldel gegrond
is;
Om clie reclenen, verbreekt bet bestreclen arrest, cloch enkel in zover het, beslissende over de vordering van cle burgerlijke part.ij, Belgische Staat, clie vordering
ontvankelijk en gegroncl heeft verklaard;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat onclerllavig arrest zal woi·den
overgeschreven in de registers van het
Militair Gereclltshof, zetelende te Brussel,
en dat melding er van zal worden gedann
op de kant van cle gedeeltelijke vernietigde beslissing ; veroordeelt aanlegger tot
drie vierden, de burgerlijke partij tot een
vierde van de kosten; verwijst de zaak,
alclus beperkt tot llet berechten der bnrgerlijke belangen, naar het militair gerechtshof anders samengestelcl.
7 Juni 1948. - 2< kamer. - Vom·zitte·r,
H. W Ollters, raadslleer waarnemencl voorzitter. - Verslctg{le·ver, H. cle Clippele. Gel-i_ikl'!t'iclencle concl-!tsie, H. Hoger Jam;sens cle Bistlloven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOllDER.ING. -

VONNIS VER.KLARENDE,

ENERZIJDS, BEWEZEN DE TEGEN BEKLAAGDE
WEEHHOUDEN MISQRIJVEN EN GEGROND DEVORDERING 'fOT HERSTEL VAN DE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE, EN, ANDERZIJDS, DE DOOR BEKLAAGDE AAN DE BURGERLIJKE PAHTI.J TOEGESCHREVEN MISDRI.niEN
NIET BEWEZEN. - VEROORDELING VAN BEKI.AAGDE TOT VERGOEDING VAN DE GEHELE
SCHADE. - BESLISSING WETTELIJK GEMOTIVEEHD.

illot-iveert wetteUjk de ·vemonleUng van
belclaagde tot ve!·goecUng van de gehele
tloor cle b~wge!'lij lee 1Ht'rt'ij geleclen
schacle, het vonni~ dat, ener:zijcls, vm·klaart clat ae tegen beklnngcle wee!·ho1trlen n~iscl!·.ijven beive:zen :zijn en clat de
'Vonlering tot schadevergoeding, op clie
mi.scl!·i.jven geste·und, r;egmna is, en dat,
ander:z·ijcls, niet bewe:zen ve'f1,;laa!·t ae
misdTij'Ven wellce belclnaqcle bii 1"echt8t!·eelcse clngvnanling, a(m 'ae · b~W{JC!'
lij lee 1Ja-rtij toeschreef.

(KINO EN CONSOORTEN,

T.

COUSIN.)

ARREST.
RET IIOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, door de Correctionele Rechtb:mk
te leper op 29 Jannari 1948 gewezen;
I. Aangaancle de voorzien:ingen van Roger Platevoet en Lucien Kino, bnrgerlijke
partijen en bnrgerlijk vernntwoorclelijke
partijen :
Overwegencle clat de voorzieningen niet
betekend zijn geworclen nan de partijen
waartegen zij zijn gel'icht; clat zij clerhalve, op groncl van nrtikel 418 van het
Wetboek van strafvorclering, niet ontvnnkelijk zijn ;
Overwegencle clat daaruit volgt dat cle
gegronclheicl van het eerste micldel tot
verbreking, voor zoveel het betrekking
lweft op de solidaire veroorcleling van
eisers tot het betalen van schaclevergoeding aan Rene Cousin en degene van het
tweede middel, welke alleen de tegen ·
eisers als ·burgerlijk veruntwoorclelijke
11artijen uitgesproken veroordelingen bett·eft, niet clienen te worden onclerzocht;
II. Aangaande de voorziening van Marcel Kino :
A. Ten aanzien van de beslissing over
de publieke vorclering :
Overwegende dat de substantH\le of
011 straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;

B. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
Over het enig miclclel tot verbreking,
schencling van artikel 97 van de Grondwet
en van artikelen 1382, 1383 en 1384.van het
Burgerlijk Wetboek, cloorclat het bestreden vonnis, na eiser veroorcleelcl te hebben op groncl van artikelen 27, 1°, en 32
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 op de verkeerspolitie, doch ook na
Rene Cousin te hebben veroordeelcl op
grond van artikel 105 van hetzelfde koninklijk besluit, eiser soliclair met Roger
Platevoet en Lucien Kino heeft veroordeelcl om aan Rene Cousin het geheel
van cle door hem geleclen schade te vet;goeden, zonder, enerzijcls, vast te stellen
dat de fout aan eiser toegeschreven de
oorzaak en wel de enige oorzaak was van
het ongeval en zonder, anclerzijds, vast te
stellen clat de font van Cousin al of niet
medeoorzaak was geweest van het ongeval, hetgeen een onduiclelijkheid en een
gebrek aan motivering uitmaakt, die gelijkstaat met een schending van artikel 97
van de Gronclwet :
Overwegencle cla t de bestreden beslissing, met eiser te veroordelen wegens elf'
hun in de rechtstreekse c1agvaarc1ing van
Cousin te last gelegde schending van artikelen 27, 1°, en 32 van het algemeen r·eglement op de verkeerspolitie, en met de op
gezegde inbreuken gesteunde vordering
tot schadevergoecling van Cousin gegroncl
te verklaren, noodzakelijk het verbancl
van oorzaak tot gevolg tussen de bewezen
verklaarde inbreuken en de door Cousin
geleden schade heeft vastgestelcl; dat verder het bestreclen vonnis, met <le overtrec1~ngen, in de rechtstreekse dagvaarding
van Roger P.Iatevoet en Lucien Kino aan
Rene Cousin te lnste gelegcl, en op grond
waarvan die burgerlijke partijen verweerder aansprakelijk voor de botsing
wHelen stellen, niet bewezen te verklaren,
uitdrukkelijk heeft beslist dat Cousin niet
de minste schuld van de aanrijcling heeft
te dragen;
Dat het micldel, . clerhalve, niet gegrond
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-.
niugen ; verwijst eisers in de kosten.

7 Juni 1948. - 2• kamer. - Voor:zitte1·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. Gelijlcl,uiclencle conclu,sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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-310Is n'iet wetteUjl;; gemotivee·rd, het arrest
dat z·ij-n besliss·ing 'steunt op fl7tbbelz-innige red en en (1). (Grondwet, ::trt. 97.}
(NAAMLoZE VENNOOTSCHAP (( LA ROYALE BELGE >l
EN CONSOORTEN, T. MULDERS.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden
arrest, gewezen cloor het Militair Gerechtshof op 19 Februari 1948;
Overwegende dat de burgerlijke par~.
tijen alleen een voorziening hebben ingestelcl tegen voormeld arrest ;
Over het enig middel tot verbreking
door elkeen der vier aanleggers afzonderlijk doch eensluidend aangevoerd, schending van artikel 97 van de Grondwet en
van artikel 54 van het koninklijk besluit
del. 1 Februari 1934, houdend algemeen reg'lement op de politie van het vervoer en
het verkE:er, doordat het bestreden arrest
in hoofde- van verweerder in verbreking
niet bewezen heeft verklaanl de betichting
van : weggebruiker zijnde van een secundaire weg, de doorgang niet te hebben
vrijgelateil voor de weggebruiker van de
hoofdweg, om de onvolcloemle, onbepaalde
en tegenstrijclige redenen, - wat gelijk
staat met een gebrek ann redenen, - te
weten, enerzijds, clat _men niet kon uitmaken in welke omstandig)leden de aanrijcling had plaats gehad, en anderzijds,
dat men niet met zekerheicl kon bevestigen dat de door · cle bnrgerlijke padijen
gebruikte auto verlicht was, en clat betichte clit voertuig bijgevolg niet had kunnen zien aankomen :
Overwegende dat verweercler v66r de
Krijgsraad te Brussel wercl gedaagd uit
hoofde van << te Sint-.Jai1s-Molenbeek, op
30 November 1945, militair zijncle bij het
actief leger en bestnurcler van een militair voertnig in bevolen clienst, onvrijwillig, door gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, cloch zimcler het inzicht de persoon van een ander aan te randen, slagen
en verwondingen te hebben toegebracht
aan meerdere personen, en, weggebruiker
zijllde van een secimdaire weg, de Mettewielaan, de doorgang niet vrijgelaten te
llebben voor een wegg·ebruiker van de
hoofdweg, de- Gentsesteenweg >l ;
Overwegende dat de krijgsraad, bij
vonnis van 23 Juli 1947; verweerder heeft
vrijgesproken, en zich onbevoegd heeft
verklaard om uitspraak te doen over de
eisen der burgerlijke l)artijen, om reden
« clat het onderzoek ter zitting niet toeliet nit te maken in welke omstandigheden de botsing had plaa ts gehad ll ;
Overwegende clat door annleggers, in
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr .,
PASIC., 1947, I, 435).

27 October 19-!7 (!Jull. en

hun beslniten voor het militair gereehtshof, . wercl opgeworpen. dat « het zonneklaar was dat de enige oorzank van het
ongeval te vinden was in het feit dat betichte, die op een secundaire weg reed,
verzuimd had het voertnig van de burgerlijke partijen, dat op de hoofdweg reed,
cloor te laten >l ;
Overwegencle dat, in antwoord op deze
besluiten, het bestreclen arrest, zich vergeuoegt cle beweegredenen van de eerste
rechter te herhalen, er enkel bijvoegencl
« dat men niet met zekerheid kon zeggen
of de auto door de burgerlijke partijen
gebruikt verlicht was en dat betichte ctit
rijtnig bijg·evolg niet kon zien aankomen >l;
01•erwegencle dat uit cUe beweegreclenen niet bepaald kan worden afgeleicl,
of de rechter in hoger beroep in feite
heeft geoordeelcl dat de feiten der telastlegging niet bewezen waren omdat het onclerzoek niet toeliet uit te maken of het
ongeval was veroorzaakt door het feit dat
verweerder op de hoofclweg nit een secunclaire weg komend, het voertuig llacl aangereden dat de hoofdweg volgde en
waarin de slaclltoffers hadden plaats genomen, - of iilclien hij in rechte heeft l.Jeslist dat, _alhoewel zulks werkelijk cle
oorzaak van het ongeval was, en ondanks
niet vaststoncl dat het voor verweerder
onmogelijk was gewe_est het voertuig der
slaclltoffers te zien aankomen, andere
voorwaarclen vereist waren, die het arrest
echter niet. aanwijst,- om de verocircleling
van verweerder te rechtvaarcligen;
Overwegende dat de beweegredenen van
het bestreden arrest alclns dubbelzinnig
voorkomen, - hetg·een gelijkstaat met een
gebrek aan motiveriilg, - en het Hof van
; verbreking in de onmogelijkheid stellen
behoorlijk zijn toezicht nit te oefenen
over cle wettelijkheid van de bestreden beslissing;
Overwegende dat het middel derhalve
gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest wat betreft de beslissing over
de burgerlijke vordering; beveelt dat het
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het 'Militair
Gerechtshof te Brussel en clat melding er
van zal worden gemaakt op de kant cler
vernietig'de beslissing; veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het militair gereelltshof anders samengestelcl.
7 J_uni 1948. - 2e kmner. - Voon~itter,
H. vVouteTs, Taadsheer waarnemend voorzitter. - l'e·rslagffever, .H. Vanclermerseh.
Gelijkllf.iclende concl11-sie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. -- Pleiter, H. Delacroix.
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1°

REDENEJN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'rEN. s·mAFZAKEN. VoNNis
VAN VEHOORDELING EEN YERWEERMIDD!cL NIE'l'
BEANTWOORDEND. REGELMATIGE CONCLUSIEN. VONNIS NIET GEMOTIVEERD.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERJARING VAN DE PUilLIEKE \'ORDERING. GEEN
CONCLUSIEN. AKTEN VAN RECRTSPLEGING
WAAUUIT llLIJKT DA1' DE VEUJARING NIET VERKHEGEN WAS. RECRTER NIET VERPLICHT
IN RET BIJZONDER UIT TE WElDEN Ol'viTRENT
DE VER.JARING.

go

VERBREKING. BEVOEGDREID. STRAI'ZAKEN. ~ BEVOEGDREID VAN RET HOF
0:1>1 NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE \'ORDERING
AL DAN NIET VER,TAARD IS.

-! 0

VER.JAHING IN STRAFZAKEN.
REGELJ\IATIG UI'l'GESPROKEN UITSTEL VAN DE
ZAAK. STUI'l'INGSAKTE.

1° Is n-iet wetteUjlc gemoUve_enl, het vonn·is vnn vemonlelin[J clnt een doo·r beklnngde ·in regel-mnt·ige conclnsien voo1'gebntcht ·venoeer-middel n-iet benntwoonlt (1). (Grondwet, art. 97.)
2° De rechtcr ove1· cle g·rond is niet gehouden z·ich bijzoncler 1tit te 1.oe·icle11 omtrent cle ve·rjn·r-ing van cle pnbUelce vorcle?·i:ng, 'I.VWn1we1· _qeen enkele concl·usie
011 clnt punt genomen we1·d en u-it de
alcten vnn cle ·rechtspleginrJ blijkt flat cle
verja·l"ing n·iet ·ingetreden wns (2).
go Het Hoj' vctn verbrekling ·is bevoeucl om
in cle 1·echtspleginu te mtclerzoelcen oj'
cle pub l-ie lee vonlerin u ctl clan niet ve1·janrcl is (3).
4° Een ·tt-itstel van cle zank, te·r terechtzittinu ·nituesprolre-n, 011 cle clnu floor cle
clnuvaard·ing bepaalcl, stu-it de vm·jctrinu vn·n de pnblieke vorderinu (4).
(c ... EN c ... )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
(1) Vaste rechtspraak en namelijk verbr.,
10 Mei 1948 (zie hoger, biz. 273; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 317).
.
(2) Verbr., 1'8 Maart 1942 (A1'1·. Ym·7n·., 1V42,
biz. 28; Bull. en PAsrc., 1942, I, 67, en de
nota 2).
(3) Verbr., 17 November 1941 (An·. Yerbr.,
1941, biz. 234; Bull. en PASIC., 1941, I, 431, en

de nota 2).
(4) Zie verbr., 19 November 1917 (Bull. en
PAsrc., 1918, I, 131) en nota 1; arg. verbr.,
21 December 1V17 (ibid., 1918,' I, 166) ; Rep.
prat. du d1·oit belge, v' P1·escription en matie1·e
, 1'eZJ1'essive, n" 142 tot 145; v' P•·ocedw·e penale, n' 254.

te Antwerpen op 30 Januari 1948 gewezen;
Over llet eerste middel, schentling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissing verklaart dat de betichtingen bewezen zijn gebleven zonder
de besluiten van eiseressen te benntwoorden :
Aangaande de voorziening van Margaretlla C... :
Overwegende dat eiseres v66r de Rechtbank van politie te Antwerpen is gedaagd
geworden om te Antwerpen, Ol) 1 Maart
1947 : a) in een inricllting toegankelijk
voor het publiek op eniger wijze tot ontucht te llebben aangehitst; b) in het
pand gelegen Gorterstraat, 25, een inrichting te hebben geexploiteerd waar de ontucht bevorderd of aangemoecligd wordt;
Overwegende dat eiseres in llaar v66r
de correctionele reclltbank genomen conclusH~n deed gelden dat zij niet aan het
feit A der telastlegging sclmlclig kon worden verklaard, om enkel aan een genaamde Clarisse, op het llerhaald aandringen van deze laatste, zonder winstbejag en toen zij zicll met de lworts te bed
lag, de kamer van een vreemdeling, welk
sedert verschillende dagen een meisje
vroeg, te hebben aangeduid, omdat zij op
die wijze noch cle vreemdeling, noch de
genamnde Clarisse tot ontucht had anngellitst; dat ten aanzien van bet tweede
feit der telastlegging zij aanvoerde dat,
« in recllte, het bewijs van een enkel
alleenstaand feit, hoe clit ook gekwalificeerd worcle, onvolc1oende is om de beticbting B uit te maken, die een inricllting en
een exploitatie, 't is te zeggen winstbejag
en een doorlopende reeks feiten veronderstelt ll; dat de bestreden beslissing zich
vergenoegt met te verklaren dat de betichtingen bewezen zijn gebleven en dat
de straffen daarvoor nitgesproken door cle
eerste recbter in evenrecliglleid zijn met
de zwaarwiclltigbeid van de gepleegde
feiten; clat zij, derhalve, de middelen van
eiseres zonder antwoord heeft gelaten en,
alclus, artikel 97 der Grondwet heeft gescllonden ;
Aangaande de voorziening van Suzanna

·c ... :

Overwegende 'dat eiseres, om !mar onscllnld te bewijzen, in haar conclusien
slechts bescllouwingen van louter feitec
lijke aard heeft doen gelden; dat de recllter ·over de groncl dergelijke bescllouwingen op voldoende wijze weerlegt door de
vaststelling, in de termen van de wet, van
het bestaan der verschillende bestanddelen van llet telastgelegde misdrijf ;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Over het tweecle micldel, scllending van
artikelen 23, 2() en 28, alinea 1, van de wet
van 17 April 1878, bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van recllts-

~·

312-

pleging in strnfzaken en van nrtikel 97
van de Grondwet, doorclat het bestreden
vonnis eiseressen heeft veroordeeld wegens overtredingen op 1 Maart 1947 gepleegd, zonder het bestaan van een daacl
van onderzoek of van vervolging die de
verj>1ring van zes maanclen zou gestuit
hebben vast te stellen :
Overwegende clat, in afwezen van conclusien clienaangaancle, de rechter over de
groncl niet verplicht is de clt\clen van onclerzoek of van vervolging aan te cluiden
waardoor de verjaring cler publieke vorclering werd gestuit; dat immers het Hof
van verbreking insgelijks bevoegd is om
na te gaan of, blijkens de stukken der
rechtspleging, de publieke vordering al
dan niet verjaard was ten clage van het
wijzen· der bestreden beslissing ;
Overwegende dat beicle eiseressen te
recht stonden wegens overtredingen van.
cle codex van gemeentelijke politiereglementen van Antwerpen, gepleegd op
1 Maart 1947; dat het blijkt uit de aan
het Hof voorg·eleg'de procedure dat de correctionele rechtbank, voor welke eiseressen, op verzoek van de Procureur des
Koning·s te Antwerpen, gedaagd waren
om te verschijnen ten einde te horen beslissen over het door hen en door het
openbaar ministerie ingesteld hoger beroep, de 7 Augustus 1947, de zaak heeft
verschoven naar de terechtzitting van
4 September daaropvolgende; dat, enerzijds, cleze daad van onderzoek werd gesteld binnen de zes maanden van het plegen cler overtredingen; dat, nnderzijds,
het bestreden vonnis werd gewezen voorclat zes maanden waren verstreken sedert
gezegde stuitende daad; clat, derhalve, de
publieke vordering niet was verjaard,
wmmeer de correctionele rechtbank er
over beslist heeft, zodat het middel niet
gc~groncl is ;
En overwegencle verder ten aanzien van
<le voorziening van Suzanna C ... , dat de
substantiele of op straf vnn nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en da t de genomen beslissing met
de wet overeenstemt ;
Om <lie redenen, verwerpt de voorziening van Suzanna C ... ; vernietigt het bestreden vonnis, voor zoveel Margaretha
C ... claarbij schulclig werd verklaard aan
de haar telast gelegde overtredingen en
veroordeelcl werd tot twee geldboeten van
25 frank, vermeerderd met 60 deciem,
of een vervangende gevangenisstraf vnn
<lrie dagen en tot de helft der kosten van
beide aanleggen; beveelt dat onderhavig
nrrest zal worden overgeschreven in de
n~gisters der Rechtbank van eerste mmleg te Antwerpen en dat melding er van
zal worden gemaakt op de. kant der gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst
Suzanna C... in de helft cler kosten; zegt
dat de overige helft door de Staat zal

'vorden geclragen; verwijst de alclus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, beslissend in hoger
beroep.
7 Juni 1948. - 2° kamer. - Voo1·zUt61',
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voor~
zitter. - Ve·rslcLggeve1·, H. Smetrijns. Gelijlcluiclende conclu.s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocant-generaal.
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1° REC,HTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
0NDERYRAGING VAN DE GETUIGEN NOPENS
HUN BLOEDVEHWANTSCHAP OF DlENST!lETREKKING MET DE IlURGERLIJKE PARTIJ OF BEKLAAGDE, NIET VOORGESCHREVEN OP STRAF
\'AN :NIETIGHEID.

2" RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAD'ZAJn;N. VERZAKING DOOR DE
RECHTER OYER DE GROND AAN HET VERHOOR
VAN EEN GETUIGE GEDAAGD TEN VERZOEKE VAN
BEKLAAGDE. 0NTSTENTENIS VAN YERZET VAN
BEKLAAGDE. ~ GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1 o De oncle·rvraging van cle getuigen no
pens hu.n 1Jloeclven.va:ntscha.p of clienstlJetreklcingen met lJeklaagcle of met de
1m1·gm·J,ijke pcwtij 'is niet 81f,1Jstnntieel
noah voo·rr,eschreven op st1'af va:n nietirJheid (1).
2" De venlnchte lwn e·r z·ich n'iet over lJelclngen flat zijn recht vctn venlecUginrt
zon geschomlen zijn geweest clo01· cle
verzalcing cloor cle '!'echter ove·r cle g1'0nd
aan het ve-rhoor vcm een op zijn ve·rzoek
geclcuLgcle getuige, clan 1~nmnem· hij z·ich
tegen clie ve·rznl;;,ing n'iet ve·rzet heeft
en n'iet op het verhoo·r van cle getni,qe
aangeclrongen heeft (2).
(VAN WAAG, T, BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

. HET HOF ; - Gelet op het arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof te
Brussel op 18 December 1947;
Over het eerste middel tot verbreking,
schencling van de artikelen 317 en 322 van
het Wetboek van strafvorclering, doordat
in het zittingblad van de terechtzittingen
in eerste aanleg wel vermeld staat, wat
betreft de getuig·en die in het Nellerlancls
(1) Verbr. 6 October 1947 (Arr. T'e•·b•·., 1947,
biz. 303; Btill. en PAsrc., 1947, I, 401, en de
nota 3).
(2) Zie verbr., 2 October 1886 (Bull . .en
PAsrc., 1886, I, 331) ; 2 Februari 1904 (ibid.,
1904, I, 120). Raadpleeg ook· volgend arrest.
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-313werden gehoord, dat aan elkeen van hen
gevraagd wercl of hij al clan niet bloed- of
aauverwant was of in dienst stond van
een bij het gecling betrokken partij ; dat
hetzelfde zittingblad, wat betreft de getuigen welke in het Frans werden gelloorcl, alleen vermelclt dat de eecl in het
Frans wercl afgenomen en cle tekst van
cle eecl opneemt, maar clat uit geen enkele
optekening nit het zittingblacl of uit om
het even welk element van het dossier
blijkt clat hen. zou gevraagcl geweest zijn
of zij bloed- of aanverwant waren of in
dienst stonclen van een cler partijen, dan
wanneer artikelen 317 en 322 van het Wethoek van strafvorclering uitclrukkelijk
voorschrijven clat de voorzitter van een
rech tscollege, zetelencle in criminele zaken, aan getuigen zal vragen of zij bloedof aanverwanten van een der partijen
zijn of in hun clienst staan, en tevens
voorschrijven dat zekere bloecl- of aanverwanten niet als getuigen zullen gehoorcl
worden :
Overwegende dat niet worclt beweerd,
en nit geen enkel stuk van de procedure
blijkt dat in de loop der rechtspleging zou
opgeworpen geweest zijn clat de getuigen
die hun verklaring in het Frans hebben
uitgebracht, bloecl- of aanverwanten zijn
van aanlegger of in zijn clienst zijn of
in de,:e van de burgerlijke partij ; .
Overwegende dat de ondervraging· van
lle getuigen over het punt te weten of zij
!Jloecl- of aanverwant zijn hetzij van de
heklaagde, hetzij van de burgerlijke partij, en in welke graad en of zij niet in
dienst staan van een van beiden, niet
substantieel is en niet voorgeschreven is
op straf van nietigheicl;
-overwegende dat, vermits die vormen
niet op straf van nietigheid worden voorgeschreven, hun verzuim, naar luid van
artikel 408 van het Wetboek van strafvorclering, geen aanleiding geven kan tot verbreking;
Overwegende clat het middel derhalve
grondslag mist ; ·
Over het tweecle micldel tot verbreking,
schending van de artikelen 315, 321 en 324
van het Wetboek van strafvordering,
tloordat in het zittingblad van cle terechtzittingen in eerste aanleg vermeld staat,
wat betreft de getuige Leo-.Toannes Olaes
ten verzoeke van de verdediging gedagvam·d, clat de krijgsraad het onclerhoor
van die g·etuige verzaakt, zoncler enige
vermelcling van reclen, clan wanneer de
artikelen 315, 321 en 324 van het Wetboek
van strafvorclering, alsmecle de vrijwaring
van .de rechten van de verdecliging vereio;;en
clat de getuigen, ten verzoeke van de verdecliging opgeroepen, gehoord worden, en
het zeker in criminele zaken niet toegelaten is en een nietigheid teweegbrengt,
clat de krijgsraad weigert de getuigenis
te !wren van iemancl die bekwaam is

onder eecl gelword te worden, en dit zoncler vermelcling van· de minste reclen :
Overwegende clat in het proces-verbaal
van . de zitting van de krijgsraad van
19 .Tuni 1946 wordt vastgesteld clat getuige
Leo-.Toannes Olaes, die behoorlijk was gedagvanrd, ter terechtzitting is verschec
nen, doch dat de krijgsraacl zijn verhoor
heeft verzaakt ·
Overwegencl~ dat uit geen enkelE; vermelcling van het zittingblad, ei1 uit geen
stuk van de procedure blijkt dat aanlegger zich tegen cUe verzaking zou hebben
verzet en zou hebben aangeclrongen opdat
vermelcle getuige worcle onclerhoorcl;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling verbiedt het verhoor van een getuige
te verzaken ·
Overwege~de clat, wanneer, zoals in onclerhavig geval, de krijgsraad verklaart
het verhoor van een getuige te verzaken,
de beklaagcle die zich tegen die beslissing
niet !weft verzet en niet heeft aangedrongen opclat de getuige zou worden gehoorcl,
eveneens stil zwijgencl de getuigenis verzaakt;
Overwegencle dat, wegens die verzaking, a·anlegger thans niet meer gerechtigcl is als grief tegen het bestreclen arrest
in te brengen dat het is gewezen geweest
op ·grond van een procedure wnarin een
behoorlijk geclagvantcle getuige ten onrechte niet werd onclerhoorcl;
Overwegende clat aldus het micldel niet
kan worden aangenomen ;
Overwegende clat de substantiele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechb;vormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig
de wet zijn ; ·
Overwegende, wat betreft cle burgerlijke
vordering, dat geen bijzonclere midclelen
werden aangevoerd en het Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
7 .Tuni 1948. - 2" kamer. - Voo'l'zitfe1·,
H. ·wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rsla.ggever, H. Vandermersch.
Geli:iklnidende conclnsie, H. Roger
.TanssenR de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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BEVOEGDHEID EN

AANLEG.

STHAFZAKEN. HOGER Ol>FICIER VEHDACHT
\'AN MISDRIJV!cN BEDOELD BIJ AR'I'IKELEN 1
EN 2 VAN HE'!' BESLUIT-WE'l' VAN 26 NlEI 1944.
BEVOEGDHEID VAN HET MILITAIH GEREOHTSHOF.

2° J\IIIDDELEN 'l'OT VERBREKING .. STRAFZAKEN. M:IDDEL BERUSTEND OP EEN'
MATEHIELE VERGISSING VAN HET PROCES-VER-

-- 314BAAL VAN DE TERECHTZL'fTING. GRONDSI.AG MIST IN FEITE.

3°

4°

:1\fiDDEL DAT

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. 'l'OI.IC- EED.- EED AL'GEI.EGD IN DE TAAI. VAN DE RECHTSPI.EGING.
GEI.DIGHEID.

MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
STRAFZAKEN. J\1IDDEI. BERUSTEND OP EEN
FEI'J'EI.IJKE BEWERING. BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR HET PROCES-VERBAAI. VAN DE
TERECHTZITTING. MIDDEI. DAT GRONDSLAG
MIS'r IN FEITE.

5°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAL'ZAKEN. SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING, -- l\1IDDEI. HIERUIT
'GENOMEN DAT EEN. GETUIGE NlET GEHOORD
WERD. NIE'l' ONDERWORPEN AAN DE RECHTER OVER DE ORONO. NIIDDEI. NIET ONTVANKELIJK.

- 6°

BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRA~'ZAKEN. MILITAIR GERECH'l'SHOF. VERHOOH VAN EEN GETVIGE. GESCHlK'l'HEID.

1 o H et militwi·r ge1·eehtshof is bevoegd am
h~ eerste en laatste (tctn leg een hoge1·
of!ieie1· vctn het Zeger te vonnissen die
betieht wonlt van misfl?·-ijven befloela
b·ij art-ikelen 1 en 2 van het beslttit-wet
van 26 Me·i 1944 (1). (Wet van 15 Juni

1899, art. 104, 1 o ; besluit-wet van 26 Mei
1944, · artt. 1 tot 5.)

2° M·ist gro·JI(lslct{J ·in feite, het miflflel bentsten(l op een vennelrl'ino vnn het z-itt-inobl£ttl van de terecldzUt-inrJ, £lie het
gevolo ·is vwn een lo·utere ·materiele ve1·oissing en cUe, ve·rbeterfl zonls het behoo·rt, aan de eritiel;; vctn het miflflel
ontsnapt (2).
3° Is regelmat-iy, fle eefl ctfgeleofl floor een
tollc ·in de taal vcm fle ·reehtspleo·ino.
4° JJ1·ist rpronclslao ·in fe-ite, het m·iflflel 11entstenfl op een felteUjlce bewe·l"ing cUe
floo·r fle vermel£linoen van het proeesve1'/)(tctl 'l'a1'1 cle tereehtz-lttin.cJ van cle
1·eehter ovei· de oronfl wonlt te,qenoespro lcen (3) .
5° Is niet ontvwnlcelijk, he.t miflflel, niet
voo·roestelrl v66·r fle ·reehter ove·r fle
orond, h·ient'it genomen flat de 1·eehten
·van fle verflecliging zouflen ,qesehonclen
zijn r1eweest floo1· het feU flat een get-wi{Je niet gehoonl we1·fl (4).
(1) Zie verbr., 18 Maart 1946 (A1'1'. Yerbr.,
1946, ·biz. 110; Bull. en PAsrc., 1946, I, 108).
(2) Verbr., 4 Maart 1948 (zie hoger, biz. 126;
Bttll. en PAsrc., 1948, I, 142, en nota's 2 en 3).
(3) Vaste rechtspraak en Iiamelijk verbr.,
2 Februa1·i 1948 (zie hoger, blz. 68; Bull. en
PASIC., 1948, I, 76).
(4) Arg. verbr., 23 April 1934 (Bull. en PASIC., 1934, I, 251). Raadpl. ook voorgaand ar-

rest.

6° Het nWi,ta-ir gerechtshof beoonlee!t
souve1·e-in of er red.e-n is om een getu.ige
te hm-en (5).
(VAN COPPENOLLE, T. BELGISCHE S'l'AA'l'.)
ARREST.

HOF; - Gelet op het arrest, gewezen door het l\1ilitair Gerechtshof te
Brussel op 6 Maart 1948 ;
Over het eerste miclclel tot verbreking,
schencling van artikel 6 van cle Gronclwet,
van artikelen 104 en 105 van de wet van
15 .Juni 1899, bevattende titels I en II van
het '\oV etlioek -van strafrechtspleging voor
het leger, en van artikelen 1, 2, 3, 4, G en 7
van het besluit-wet van 26 Mei 1944, cloordat aanlegger geclagvaarcl is geworclen v66r
een militair gerechtshof samengestelcl uit
twee burgerlijke magistraten en drie hogere 01fficieren, over cle grond rechtsprekencle in laatste aanleg, als waimeer hij,
onclanks hij de graacl hacl van luitenantkolonel bij het Belgisch leger; niettemin
als elke staatsburger eerst en vooral
cliencle te verschijnen v66r de krijgsraa<l,
waarna hem eventueel beroep openstond
v66r het militair gerechtshof, vermits het
besluit-wet van 26 Mei 1944, wat betreft
cle berechting van misdaclen tegen de veiligheicl van cle Staat en andere misdaden
opgesomcl in artikel 1 dezer besluit-wet,
een bijzondere procedure voorziet, en in
haar artikelen 6 en 7 vaststelt dat diegene die beticht zijn van misdaden
waarop het besluit-wet betrekking lweft,
berecht worden door krijgsraden en door
het militair gerechtshof op een bijzondei'e
wijze samengesteld, namelijk nit twee
burgerlijke magistraten en drie officiere11,
en alclus voor gevolg heeft clat de regelen
der gewone rechtspleging voorzien bij de
artikelen 104 en 105 van het Wetboek van
militaire strafvordering, waarbij een betichte, die de graad lweft van luitenantkolonel, in normale omstancligheden
rechtstreeks wordt geoordeeld zonder mogelijkheicl van beroep door een militair
gerechtshof samengesteld zoals bepaalcl
bij artikel 105, niet meer van toepassing
zijn wat betreft de berechting der misdaden die door voormeld besluit-wet worden voorzien :
Overwegende clat, indien het besluit-wet
van 26 Mei 1944, voor de beoorcleling vnn
de in zijn artikelen 1 en 2 opgesomde misdrijven, een bijzondere samenstelling van
de militaire rechtspiachten oplegt, het
niettemin uitclrukkelijk voorschrijft da t
voornoemde misdrijven zullen berecht
worden overeenkomstig de bepalingen die
HJD'l'

(5) Verbr., 19 Januari 1948 (zie hoger,
biz. 30; Bull. en PAsrc., 1948, I, 37) en volgend
arrest.
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-315llet instelt en de niet strijdig·e bepalingen·
van de wetten van militnire strafvordering;
Overwegencle dat de scllikkingen van
!let artikel104 van !let Wetboek van strafrechtspleging voor het leger, dat tot doel
lleeft, met het oog op !let handhaven van
onafhankelijklleid en onpartij(ligheid, te
vermijden clat een hoger officier zou worden gevonnist door anderen dan zijn gelijken, met geen enkele bepaling van !let
besluit-wet van 2(; Mei 194-l strijdig zijn;
dat clit beslnit-wet integendeel zicll klaarblijkelijk door de scllikkingen van llet artikel 104 van !let Wetboek van strafrechtspleging voor het leger heeft laten leiden,
waar het in zijn artikelen 3, 4 en 5 oplegt
llet vooronderzoek aan een hogere magistraat toe te vertrouwen wanneer de beklaagde een 01fficier is van hogere graad
dan die van kapitein-coinmandant ;
Overwegende dat llet midclel aldus
grondslag mist ;
Over het tweede middel tot verbreking,
schencling van de artikelen 155, 189 en 317
van het' Wetboek van strafvordering, van·
artikelen 87, 106 en 173 van het Wetboek
van strafvordering voor !let leger te lancle
del. 20 Juli 1814 en van het besluit van de
Prins Souverein der Neclerlanden van
5 November 1814, cloordat de processenverbaal van de tereclltzitting van het militair gereclltshof niet vaststellen dat
ieder gehoorde getuige de door de wet
voorgeschreven eed heeft afgelegcl, wat de
nietiglleid van het bestreden arrest voor
gevolg heeft, en namelijk doordat, in het
vroces-verbaal van de terechtzitting van
8 Januari 1948, waarin uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat in de loop der debatten door enkele getuigen g·ebrnik werd
gemaakt van de Franse taal en door bet
militair gerechtsbof-een tolk werd aangestelcl om linn verklaringen in bet N ederlands te vertalen, noclltans niet wordtvermeld dat die g·etuigen de wettelijke
<eeclfornmle hebben nitgesproken << Je jure
de dire toute la verite et rien que la verite, ainsi m' aide Dieu ll :
Overwegende clat bovenaan de processen-verbaal der tereclltzittingen van 9, 10,
15, 16, 17, 22 en 23 Januari 1948 nitdrukkelijk vermeld staat clat « vooraleer te
getuigen ieder getuige de volgende eed
nfiegt ll : « Ik zweer de gehele waarbeirl
te zeggen, _niets anders clan de_ waarlleid,
zo helpe mij Gocl il, wat betreft de getuigen zicll in de Vlaamse taal uitclrukkend,
en « Je jure de dire toute la verite, rien
que la verite ainsi m'aide Dieu ll, voor ae
getuigen die zich in de Franse taal hebb<en uitgedrukt ;
'
Overwegende dat die vermelding bovenaan elkeen cle:zer processen-verbnnl,
geldt voor al de g·etuigen cUe in de loop
van voormelde onderscheiclen terecbtzittingen in beide talen werden onclerhoord

en belloorlijk de wettelijke eedaflegging
van elkeen onder hen vaststelt;
Overwegende dat, inclien bet proces-verbnal van de terechtzitting van 8 Januari
1948, enkel scllijnt te vermelden dat « vooraleer te getuigen ieder getuige de volgende eed aflegt ll : « Ik zweer de gellele
waarheid te zeggen, niets dan de waarheitl, zo helpe mij God ll, !let niettemin
voorkomt dat de woorden « wat betreft
de getuigen zich in de Vlaamse taal
uitdrukkend en « J e jure cle dire toute la
ll verite, rien que la verite, ainsi m'aide
ll Dieu ll, voor de getuigen die zicll in de
Franse taal uitdrukken ll die erin naderlland werden bijgevoegd, bij misgreep
werden ingelast na de vermelding van de
eeclaflegging van de tolk, en dat die bijvoeging-, clie ten nnderen behoorlijk werd
gewaarmerkt door de llandtekening van
cle voorzitter en van de gr~ffier, werkelijk
betrekking lleeft op de eedafiegging der
getuigen;
Overwegende dat llet middel aldus is
gegrond op een materiele vergissing die
geen aanleicling geven kan tot verbreking;
Overwegende dat llet middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het derde midclel tot verbreking,
scllending van llet artikel 332 van het
Wetboek van strafvorclering, doordat cle
tolk, die door liet militair gerechtshof
aangesteld is geworclen ter zitting vnn8 J anuari 1948, de door de wet voorgescllreven eed niet l1eeft afgelegd, vermitr-:
llet proces-verbanl der terechtzitting aangaande de aanstelling en de beediging vnn
de tolk vermeldt : « De tussenkomst in
deze zaak van een tolk noclig zijncle, stelt
de voorzitter ambtshalve tot tolk aan de
heer DeVos, technieker, geboren te Fraipont, de 13 April 1899, wonende te Vorst,
SerbHlstraat, 79, die de volgende eed
afiegt : « Ik zweer tronw de gezegclen
welke aan personen die verschillencle talen spreken moeten overgezegd worden,
te vertolken, zo helpe mij God ll, wat
betreft de getuigen zicb in de Vlaamse
taal nitdrukkencl en« Je jure de dire toute
la verite et rien que la verite, ainsi
m'aide Die\l ll, voor de getuigen (lie zich
in de Franse taal uitdrnkken, zodat nit
cUt uittreksel blijkt clat de tolk, cUe beedigd is geworden in de beide talen, tE'n
opzichte van de Franssprekencle en cle
Nederlandssprekende getnigen twee volstrekt verschillende eden heeft afgelegcl.
waarvan enkel de Neclerlandse formule
beantwoordt aan het voorscllrift van arti- ·
kel 332 van het W etboek van strafvordering, terwijl de in het Frans uitgesproken
formule cliegene is die de wet oplegt aan
de getuigen, docll geenszins aan de -tolk :
Overwegencle dat geen enkele wetsbepaling aan de tolk, die cloor een reclltbank wordt aangesteld, oplegt zijn eed af
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te leggen te gelijk in de taal van de procedure en in elkeen der talen waarin de te
ve:vtalen verklaringen der getuigen worden Llitgebracht; dat het volstaat dat hij
de eed nitspreekt in de taal van .de procedure;
Overwegende dat cle procedure plants
greep v66r de Vlaamse kamer van het militair gerechtshof; dat de eedafiegging gedaan in de Vlaamse taal derhalve voldoet
aan de vereisten van de wet en alle andere eeclafiegging in een andere taal overbodig is;
Overwegencle ten anderen dat, zoals hoger werd uiteengezet, de bijvoeging in het
proces-verbaal der terechtzitting waarop
het midclel is gesteund, bij vergissiltg
werd ingelast na de vermelding van de
eed van de tolk en werkelijk betrekking
heeft op de eedafiegging der getuigen;
Overwegende dat het middel aldus niet
kan worden aangenomen;
Over het vierde middel tot verbreking,
schending van de artikelen 75, 155 en 189
van het W etboek van strafvordering, 106,
173 en 175 van het Wetboek van strafvordering voor llet leger te laude en het beslnit van 4 November 1814 en schending
der rechten van de verdediging, ,doordat
de getuige Georges Pierard, die gedagvaarcl was geworclen als getuige ten ontlaste ten verzoeke van de verdecliging,
door het militair gerechtshof niet gehoord
is geworden, ten gevolge van de omstanfligheid dat hij <loor een veroordeling, die
zou uitgesproken zijn geworden op 25 September 1945 en· in kracht van gewijsde
zou zijn gegaan, ontzet zou zijn ge-.
worden van de rechten vermeld in artikel 31 van het Strafwetboek, zonder dat
de rechtsmacht wordt aangeduicl door
welke clie veroordeling zou zi.jn uitgesproken, zodat de verdecliging in de onmogelijkheid is geweest na te gaan of het
getuigeni.s van· cle 011geroepen getuige a 1
dan niet terecht ui.t de debatten werd geweerd, waardoor onbetwistbaar de :rechten van verdediging werden geschonden :
Overwegende dat, luidens het procesverbnal der terechtzitting van 23 Januari
1!)48, getuige Pierarcl niet werd onclerlword omdat het hof zijn getuigenis zonder nut heeft geacht voor de openbaring
van de wnarheid, en niet omdat hij zou
ontzet geweest zijn van de rechten voorzien bij artikel 31 van het Strafwetboek
rloor een beslissing clie kracht van gewijsde zou hebben verkregen, waaruit
volgt dat de bewering waarop het middel
berust tegengesproken wordt door de vermeldingen van het proces-verbaal;
Overwegencle dat het mi.ddel derhalve
feitelijke grondslag mist;
Over het vijfde middel tot verbreking,
scllending van de artikelen 189 van het
Wetboek van strafvDrdering, 106 en 175
van het Wetboek van strafvordering voor

het leger te lande en artikel 31, 4°, van
het Strafwetboek, alsook schending van
de rechten van de verdediging, doordat
de. getuige Georges PU~rard opgeroepen
ten verzoeke van de verdediging en die,
zoals blijkt nit het vorig micldel, ten onrechte door het militair gerechtshof nit
de clebatten werd verwijderd, ni.et gehoord is geworclen ten titel van eenvoudige inlichting, ondanks het aanclringen
door de verdecliging :
Overwegende dat, in zover het middel
cle schending inroept van de rechten der
verdediging, het niet is opgeworpen geweest v66r de rechter over de grond en
het aldus niet voor de eerste maal kan
worden voorgesteld v66r het Hof van
verbreking· en het clientengevolge niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, wanr het middel de
schending inroept van de andere wetsl.Jepalingen cl'ie het aanwijst, het gronclslag mist, vermits de rechter over de
grond souverein oordeelt of er aanleiding
bestaat tot het onderhoor van een getuige en clat zijn beslissing clesaangaande
ontsnapt aan het toezicht van llet Hof
van verbreking;
Over het zescle miclclel tot verbreking,
schending van de artikelen 302 en 305 van
het Wetboek van strafvorclering en scherrcling van de rechten van de verdecliging,
doorrlat, tijclens de debatten, tenminste
twee stukken bij de bundel werden toegevoegd, welke gegevens en mededelingen
omvatten nadelig voor aanlegger en de
verclediging, zoncler dat aanlegger of de
vercledi.ging er van kennis hebben gekregen, namelijk twee documenten gemunmercl 13a en 16, zijnde respectievelijk een
fotokopie van een bevel in datum van
22 November 1943 uitgaancle van de rijkswachtstaf, 1° bureau, 1e sectie, ur 3520,
met er aangehecht twee aanhangsels ge
nmmnercl 13b en 13c, en een brief uitgaande van zekere Ad. Hungs, gedagtekend 7 J anuari 1948 :
Overwegende dat, luicleris het procesverbaal van de tereclltzitting van 9 Januari 1948, de heer substitunt Schuermans
op het bureau van het militair gerechtsllof de J'otokopie heeft neergelegcl van drie
documenten, waaronder een brief gete·kend Truyens, zijnde llet bevel dd. 22 November 1943 uitgaande van de rijkswachtstaf, 1° bureau, J.e sectie, nr 3520, met zijn
aanhangsels, die in het miclclel worden bedoeld; dat de voorzitter er van lezing heeft
gegeven en het hof besliste die documenten bij de bundel te voegen ;
·
Overwegencle, anderzijds, dat het procesverbaal van de terechtzitting van 15 J anuari 1948 uitdrukkelijk vermeldt dat de
voorzitter aan de verdediging inzage
heeft gegeven van een brief hem toegezonden: door de genamncle Ad. Hungs, Par-.
mentierlaan, 12, te Sint-Pieters-Woluwe,
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-317zijnde de brief in het middel bedoeld; dat
clit stuk beruste ter griJffie van het gerechtshof, ter beschikking der partijen, en
dat het hof heeft bevolen clit stuk bij de
bundel te voegen ;
Overwegende dat het middel dus in
feite niet opgaat;
En overwegende dat de substanW~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig
de wet zijn en dat, wat betreft de burgerlijke vordering, geen bijzondere middelen
worden aangevoerd en het Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Juni 1948. - 2° kamer. - VoorzUte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch.
GeUjklwidencle concl·usie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

7 Juni 1948.

1° HECHTSPI,EGING IN STRAFZAKEN.

-- GE'l'UIGE. - PERSOON GEHOOIID OM ENKEL
INLICHTINGEN 'l'E GEVEN, - 0NTZETTING BEWEZEN. -. WETTELI.TKHEID.
2o BINDENDE BEOOHDELING DOOH
DE HECHTEH OVEH DE GHOND. STRAFZAKEN. - VERHOOR VAN GETUIGEN. GESCHIKTHEID. - SOUVEREINE BEOORDELING.
1° De k·r-ijgsmtul mag, ten Utel van enkele
i.nUchting, zomle·r eed, een pe·rsoon o'/lderho1·en die ontzet is van de 1·echten voorz·ien bij a·rtilcel 31 van het Stratwetboelc, (1).
2o De 1·echte1· ove·r de grand beo6tdeelt
so1tve·rein ot er 1·eden is om tot ve1·hoor
1Ja.n rtet1tigen ove1· te uaan (2) .

(VAN CEULEBROECK.)

eigen gemaakt, claar waar het, beslissende
op bescheiden, het beroepen vonnis ten
dele bevestigt, clan wanneer, blijkens het
proces-verbaal van de terechtzitting van
5 Juni 1947 v66r de krijgsraacl : eerste onderdeel, getuige Van den Eyncle, meer dan
vijftien jaar oud, onderhoorcl werd zoncler eecl om de enige aangegeven reden dat hij
veroordeeld was, zonder verclere aanduiding noch van de aard van die veroordeling, noch van het definitief karakter er ·
van, en ondanks het bij de bunclel berustend afschrift niet meldt dat het vonnis
definitief is ; tweede onderdeel, getuige
Wingel door de krijgsraacl niet onderhoorcl wercl, alhoewel hij meer clan vijftien jaar oud is, om dezelfde aangegeven
reden dat hij veroordeeld is, zonder verdere aanduiding, en ondanks het bij de
bundel berustend afschrift van zijn veroordeling vermeldt dat tegen clit vonnis
boger beroep ingesteld is :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat getuige Van den
Eyncle onderhoorcl wercl om enkel inlichtingerr te geven, omclat hij veroordeeld
was-tot ontzetting van de rechten vooi·zien
bij artikel 31 van het Strafwetboek bij
definitieve beslissing van 30 Juli 1946;
Over het tweecle ondercleel van het middel :
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein beoordeelt of het nuttig.
is een getuige te onderhoren; clat de
krijgsraad aldus, door een persoon niet
te onclerhoren die opgeroepen was als getuige, de rechtspleging door geen nietigheid aangetast heeft;
Waaruit volgt dat beide onclerdelen van
llet middel ongegrond zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voo!·ziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Juni 1948. - 2° kamer. - Voo1·z-itte1·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ye·rsla{JUever, H. de Clippele. GeUjklwic~ende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Februari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over het enig middel, schending van
artikelen 75, 155 en 189. van het Wetboek
van strafvordering, artikelen 106 en 173
van het Wetboek van strafvordering ·van
het leger te lande van 20 Juli 1814, cloorclat het bestreden arrest zich de door de
eerste rechter gepleegde nietigheid heeft
(1) Zie verbr., 1 December 1947 (Arr. Verb1·.,
1947, blz. 387; Bull. en PAsrc., 1947, I, 509).
(2) Zie voorgaand arrest nota 5.

le

KAMER. -

10 Juni 1948.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
BEWERK'l'E TABAK. - .ACCIJNSl,lEOHT DOOR DE
FABR·IKANT VERSCHULDIGD. - TABAK LATER
GESTOLEN.- GEEN VRIJSTELLING DOOR DE UI'l'VOERENDE liiAOHT 'l'OEGESTAAN. - FABRII\:At\'1'
GEHOUDEN TO'!' BE'l'ALING VAN HE'l' UEOHT.
Het cteci._jnst·echt wetteUjlc verschuld-igd
zi,incle wannee·r cle tabak vervaardigcl.
is, blijft cle tabttlcsfab1'ilcant tot betaling
vwn d'it 1·echt geho·u.den, zelts ·indien t/.e
beumrkte ta.l!al,, lnter cloo·r een dente
bedrie,qlijk wm·dt weggenomen,· het is
slechts a.nflers 'indien hem v·rijstelling

-318van het recht door de uUvoerende macht
wonlt toegestaan (1). (Algemene wet van

26 Augustus 1822, art. 282 ; wet van
23 .Juni 1938, artt. 1· en 4; kon. besl.
nr 45 van 28 September 1939.)
(BELGISCHE STAAT, T. MICHEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 17 Februari 1947 door
de Rechtbank van eerste aanleg te Neufchateau;
Over het enig middel, schencling van artikel 282, tweede alinea, van de algemene
wet over de hefting der rechten van in-,
nit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zee(lchepen,
van artikelen 1 en 4 van de wet van 23 Juni 1938 betreffencle accijnzen en douanen,
doordat het bestreden arrest heeft beslist
tlat aanlegger niet gerechtigd was van
yerweerder een som groot 4.058 fr. 30 te
vorderen wegens accijnsrechten op 79 kilogram bewerkte tabak, om de verkeercle
reclen clat die rechten en belastingen niet
verschulcligd zouclen zijn, wijl bewuste tabuk aan verweercler door een diefstal, welke in 1943 plaats vond, ontnomen zou zijn
geweest, en dan wanneer, waar het in cle
fabriek van een fabrikant opgeslagen bewerkte producten (koopwaren) geldt, het
accijnsrecht verschulcligd is, zelfs indien
die koopwaren zouden verloren zijn gegaan of vermist worden op enige andere
wijze, tenzij de administratie vrijstelling
van het recht toestaat, wat in zake niet
het geval is geweest :
Overwegende dat verweerder in verbreking, planter en fabrikant, in 1943 slachtoffer is geweest van een diefstal waardoor
hij van 201 kilogram tabak in bladeren
en van 79 kilogram bewerkte tabak werd
beroofd;
Overwegende dat aanlegger in .verbreking, welke de betaling van het accijnsrecht en van de overdrachtsbelasting op
die hoeveelheden vorderde, zijn vordering,
gelet op die cliefstal, enkel heeft gehandhaafd met betrekking tot de 79 kilogram
bewerkte tabak; clat verweerder dus
slechts als fabrikant er van aansprakelijk
gebleven is ;
Overwegende dat, blijkens artikel 1 vnn
eli~ wet van 23 ;J uni 1!138, gewijzigd door
het koninklijk besluit nr 45 van 28 Sep(1) De oplossing is verschillend wat het recht
betl·eft verschuldigd door de planter op de
opbrengst van zijn oogst (zie verbr., 10 Juli en
24 Augustus 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 434
en 452); 1 Juli 1946 (A1"1". T'e•·b•·., 1946,
blz. 259; Bull. en PAsrc., 1946, I, 284); 17 Februari 1947 (Arr. T'e1·br., 1947, blz. 38; Bull.
en PASIC., 1947, I, 54).

tember 1939, het accijnsrecht op de tabak
door de fabrikant wordt voldaan en door
de verbruiker wordt afgedragen; dat artikel 4 van dezelfde wet op al wie tabak
plant, verhandelt, verwerkt, slijt of in
bezit heeft de algemene bepalingen van de
wet van 26 Augustus 1822 toepasselijk
maakt;
Overwegende clat artikel 282, tweede
alinea, van laatstgenoemcle wet bepaalt
dat het vermissen, verongelukken, verbranden, ontvreemden, of op enige andere
wijze te loor gaan van goecleren, waarvoor de accijns wel verschuldigd, doch
niet is betaald, van de betaling niet zal
bevrijden, tenzij zulks door de wet bijzouder mocht bepaald zijn, of door de uitvoerende macht, in zeer bijzondere gevallen, mocht worden toegestaan;
Dat hieruit volgt dat, vermits verweerder reeds v66r de diefstal waarvan hij
slachtoffer is geweest, wettelijk het accijnsrecht op de door hem bewerkte tabak
versclmld~gd was, hij, niettegenstaande
die diefstal, van gezegde betaling niet
was bevrijcl, tenzij zulks door een bepaling mocht worden voorgesclU"even, of clat
de uitvoerende macht hem vrijstelling
mocht toestaan ;
Overwegende dat noch de wet van
23 Juni 1938, noch enige andere wetsbepaling dergelijke vrijstelling invoert, en dat,
blijkens het bestreden vonnis, · verweerder
evemnin een door de uitvoerende macht
toegestane vrijstelling heeft genoten;
Overwegende dat de bestreden beslissing, cloor een onwettige gelijkstelling met
de toestand van de planter ten aanzien
van cle opbrehgst van zijn oogst, in
schencling van de tot staving cler voorziening ingeroepen bepalingen, verweerder
. als fabrikant heeft vrijgesteld van betaling van het accijnsrecht op 79 kilogram
door hem bewerkte tabak;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat onderhavig arrest ·
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Neufchateau en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietig<le beslissing; veroordeelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.
10 Juni 1948 . .......: J.e kamer. - VooTz'ittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. GeUjlclltidende
conc(us1:e, H. ·Raoul Hayoit de Termi- --court, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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10 Juni 1948,

II1ILITAIRE OPElSING. - 0PEISING VAN
EEN SCHIP. - NIET ALLE REGLEMENTAIRE
I•'ORMALITEITEN NAGELEEFD. - GEEN WETTELIJK VElU£0hlDEN DA'l' DE OPElSII\G DE EIGEND:Jllf VAN HET SOHIP 'l'OT VOORWERP HEEFT.
Geen enlcele bepulin,q van de wet van
12 1lie·i 192"1 of van het 1·e,qlement toe, .c1evoe,qd aan het lcon'inlclijlc beslu.U van
,3 Mei 1939 vesti,qt een vennoeden van
opeis'in,q 'in ei,qendorn, wanneer d.e ozJeis'in,q van een schip ,qedaan werd zo.nder
nalevin,q van al de voOr,qesclweven i'e,qlementaii'e tormalite-iten (1).

(BELGJSCHE STAAT,

'1'.

LALOUX,)

·ARRES'l'.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 25 April 1947 door de
Rechtbank van eerste · aanleg, zetelende
te Luik;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 4 (inzonderheid litt. e), 5 en 6, 15, 16 en :m van
lle wet van 12 Mei 1927 op de militaire
opeisingen; 85, 130, 203, 256 van het reglement op de militaire opeisingen, toegevoegd aan het koninklijk besluit van
19 October 1928, aan het koninklijk besluit
van-26 December 1935 en aan het koninklijk .besluit van 3 Mei 1939, doordat het
bestreden vonnis heeft beslist dat de
opeising van het schip in eigendom was
geschied en het bewijs, dat het een opei' sing in eigendom geldt, heeft afgeleid
uit : 1° het feit dat artikel 85 van
het koninklijk besluit van 3 Mei 1939,
genomen bij toepassing van de wet van
12 Mei 1927 houdende reglement op de
militaire opeisingen, hetwelk de opeisingen in eigendom en in huur voorziet, aan
()C overheid de verplichting oplegt de be(1) Er is slechts vermoeden dat de militaire
opei•ing · de eigendom van de opgeeiste zaak
betrof, indien deze bij bet eerste gebrnik verbrnikt wordt (verbr., 19 September 1946, A1'1'.
Verbr., 1946, biz. 294; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 322). Er blijkt daarentegen uit artikelen 203
en 256 van het reglement, gevoegd aan bet
koninldijk besluit van 3 Mei 1939, dat de opeising van een vervoermidd.el doorgaans alleen
bet genot van het tuig betreft. De vormen van
de akte van opeising zijn deze niet van een
plechtige akte (verbr., 22 April 1948, zie hoger,
biz. 233; Bull. en PAsrc., 1948, I, 273). Indien
de termen van de opeisingsbon aanleiding geven tot twijfel, bepaalt de rechtm· de draagwij dte van het geschrift door te steunen op
feitelijke extrinsieke elementen (verbr ., 19 September 1946, A1·r. Ve1·br. 1946, biz. 294; Bull.
en PASIC., 1946, I, 324).

scl!eiden derwijze op te stellen tlat geen
twijfel kan bestaan aangaande de aard en
het aantal geleverde voorwerpen en aangaande de duur van de opeising; 2° l!et
feit dat clit artikel, wat de opeisingen in
eigendom betreft, bij wijze van voorbeeld
op te tekenen inlichtingen geeft en dat
die lijst niet beperkend is; dat ten aanzien van cle opeisingen in gebruik h~c>t
zelfde artikel bij zijn paragraaf 2 bepaalt clat de bescheiden worden opgemaakt
met aanduiding van clezelfde inlichtingen
als voor een opeising in eigendom, maar
bnitenclien aan de opeisende persoon de
verplicliting oplegt aan de eigenaar een
voorlopig ontvangstbewijs ter hand te stellen, hetwelk voor deze laatste als titel
voor de teruggave van het opgeeiste voorwerp zal gelden en op hetwelk wordt vermeld dat het in gebruik genomen wordt
voor onbepaalde duur, ingaande de ... ; clat
clit artikel tenslotte bepaalt dat gezegcl
ontvangstbewijs cluiclelijk het opschrift
<< voorlopig ontvangstbewijs » client te dragen; 3° het feit dat in zake de kapitein
van het schip heeft verklaard dat de opeisende overheid gezegd heeft dat het niet
noclig was een ontvangstbewijs af te leveren; 4° het feit dat daarenboven, wat
een overtollig motief uitmaakt, indien
artikel 85, met betrekking tot de opeising
in eigendom van schepen en boten, voorziet dat de overheicl zich zekere bescheiden doet overhandigen (overhandiging
welke, men licht inziet, door gezegde overheid in gezegde omstandigheden niet te
zijn gevorderd geweest), hetzelfde artikel 85, 2°, Opeis,in,q in gebntilc, yo 8chepen
en boten, uitdrukkelijk oplegt « bovendien,
het bij artike1 73 voorziene proces-verbaal
in dubbel op te maken; aan te duiden of
schepen en botenmet of zonder bemanning
worden opge·eist », en artikel 73, slotalinea,
luiclt nls volgt : « geldt het opeising van
' een binnenvaitrtschip, dan wordt het proces-verbaal van beschrijving en raming opgemaakt door de afdelingsoverste en de
schipper wien een exemplaar overhandigcl
wordt » en clat niets -dergelijks gedaan is
geweest; dan wanneer geen der hierboven
herhaalcle motie,;en wettelijk de dispositieven van het vonnis kan rechtvaardigen, en
dat hetzelfde aldus niet gemotiveerd
is ; dan wanneer, vermits het ontbreken van bescheiden geen twijfel liet
bestaan nopens de aard van de opeising,
dit ontbreken aan de rechter niet veroorloofde te beslissen dat het ging om een
opeising in eigendom; dan wanneer, incHen de nooclzakelijke formaliteiten voor
de opeising in eigendom niet nageleefd
geweest zijn, cliegenen betreffende de opeising in gebruik het evenmin zijn geweest ;
dan wanneer, indien een officier aan de
kapitein van hef schip die hem vroeg
« om van hem een ontvangst-bevestiging
van het schip te bekomen », heeft geant-
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SLU11'-WE1' VAN 17 JANUARI 1945. - VooRwoord << dat dit niet nodig was ll, zulks '
WERP VAN HE'f SEQUES1'ER.
geenszins bewijst dat het schip in eigendom opgeeist werd ; dan wanneer de for- 2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
maliteiten, voorgeschreven door artikel 85
,VAN DE PERSONEN AAN WIE NIISvan het reglement voor {le opeisingen in
DRIJVEN TEGEN. DE UITWENDIGE
eigendom, evenmin nageleefd zijn geweest
VEILIGHEID VAN DE STAAT WORals die welke door dezelfde bepaling ·voor
DEN TEN LASTE GELEGD. - BEde opeisingen in gebrnik worden voorSLUir-WET VAN 17 JANUARI 1945. - DIENST
geschreven, en dat er nit het feit dat die
VAN RET SEQUESTER. - 0PDRACHT.
formaliteiten niet nageleefd geweest zijn
niet mag worden afgeleid clat de opeising 3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZAKEN. - p AR'l'IJ IN GEDWONGEN TUSSENKOMS'i'
in eigendom is geschied :
GEROEPEN. - RECH'l' ONAFHANREJ:,IJK TE CONOverwegende dat uit de enige vaststelOLUDEREN TEN OPZICHTE VAN DE ElSER IN
ling clat, bij de opeising van een aan ver'l'USSE1.'1'0}[S'l'. ~ MIDDELEN DIE ZLJ MM1
weerder toebehorencl schip welire door de
TEGENWERPEN. - RECHT VAN HOGER BEROEJ'.
militaire overheid de 10 Mei 1940 werd
- NIET VERHINDERD DOOR DE BERUSTING VAN
ge{laan,, noch alle voor de opeising in huur
DE HOOFD\'ERWEERDER IN HEI' VONNIS VAN
voorgeschreven reglementaire formaliteiVEROORDELING.
ten, noch al die voorgeschreven voor . de
opei.<;ing in eigendom, vervuld zijn geweest, het bestreden vonnis afleidt dat P Het sequeste·r ·inge·l"icht bij het beslu:itwet vnn 17 J nmuwi 191,5 betrejfende de
<<men derhalve van mening mag zijn dat
rtoecleren, ~·echten en belnngen vnn de
het gaat om een opeising in eigendom ll;
tJe1·sonen, awn wie m;i8(l1'ijven tegmi (le
{lat het, bijgevolg, beslist dat de opeising
·uittvmulige ve'iligheid vnn de Stnnt ten
als voorwerp had de eigenclom van verlnste wonlen gelegd, heett tot voorweerders schil!;
werp het innen te verzekeren van zeOverwegende dat geen enkele bepaling
koere sclmlrlvonlerinqen 1Jnn fle openbnre
van cle wet van 12 Mei 1927 of van het
machten tegen cUe venlachten, lloo·r
reglement, toegevoegd nan het koninklijk
hen te beletten z·ich becl·l"ieglijk onverbesluit van 3 lVIei 1939, een vermoeclen van
mogen d te mnlcen (1).
opeising in eigenclom invoert op grond
van de omstandigheid dat alle door het 2° Het beslttit-wet ·vMt 17 Jnmtwri 1945,
reglement voorgeschreven formaliteiten
rloor alle ooede·ren, 1·echten en belnnrwn
niet nageleefd geweest zijn bij de opeising
toebeho1·ende cum een persoon, ten lnste
van het schip;
vcm w·ie -m·isdrijven tegen de witwendige
'Vaaruit volgt clat cle motieven van het
veiUghe·ifl vnn lle Stnnt 1.Dorden (Jelegcl,
oncle·r het seq·ztester vnn (le Dien8f ran
vonnis llet dispositief er van niet rechtvaardigen; {lat de beslissing alzo de in llet
het sequcste1· te stellen, yeett awn lle
middel aangeduide bepalingen schendt;
Dienst (le owlnteht het ve·rmogen, wa.m·Om die redenen, verbreekt het bestrevan hmn de bewa1·ing is toevm·trouwcl,
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest
te ·verdecUgen tegen. iecle·re ve1·vreenulh1 r1
zal worden overgeschreven in de· registers
rtedann ten sp·ijt vnn lle rechten vnn rle
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Stcutt. (Besl.-wet van 17 Januari 1945,
Luik ·en dat melding er van zal worden
artt. 1, 6, 8 en lO.)
gedaan op de kant van de vernietigde 3° De i·li ~Jelltl!ongen tussenlcomst qeroepen
beslissing ; veroorcleelt verweerder tot de
pn1·tij, 01ule1· meer tot gemeenve·rklwring
lwsten; verwijst de. zaak naar de Rechtvan vonwis, heett het 1·echt onafhwnkebank van eerste aanleg te Hoei, zetelende
7-ijlc te concl·uderen ten opzichte va.n de
in hoger beroep.
eiser in t·ztssenll;omst; bi.Jgevolg mag zij
1

10 Juni 1948. - 1e kamer. - TToorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - TT ersl(iggeve·r, H. Bail. - Gelijkl'll:illende eonclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Ple-iters,
HH. Resteau en VanRyn.
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10 Junj 1948.

1° SEQUESTER VAN DE GOI~DEREN
VAN DE PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT WOR·DEN TEN LAS'l'E GELEGD. - BE"

n1et nlleen middelen bet·reffencle rle ontvctnlcelijkheid vwn (le eis tot tussenkomst
nnnvoeren, mnnr oolc venveennid(lelen
tegen de hoofdvorclerin.g, en nwrt het
uitoefenen vnn· hnnr 1·echt vnn ho{!er
be·roep niet ve1·hinderd worden, noch
mogen hnar m·idclelen vnn hoger beroep
bepe'l'lct wonlen door cle be·rustiny van
cle hootdventJee1·de1· ·in rle besUssinf! q·a n
ve1·oo1·deling 1litgesp·roken floor cle ee·rste
~·echter· (2).
(1) Sic verbr., 8 April 1948 (zie boger,
biz. 201; Bull. en PAsrc., 1948, I, 233).
(2) Zie de voetnota 2, onclertekencl R. H.,
oncleraan clit arrest in Bull. en PAsrc., 19t8,
I, 370.
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RET SEQUESTER,

T.

MARCHAND.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Luik de 8 Juli 1947;
Over het enig middel, schending van artikel1 van het besluit-wet van 17 Januari
1945 betreffende het sequester der goederen van de personen aan wie misdaden
of wanbedrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat worden ten laste
gelegd; schencling van artikelen 7, 8 en 9
van het besluit-wet van 23 Augustus 1944
betreffende het sequester van vijandelijke
goederen, rechten en belangen, 203, 205,
212, 1101, 1108, 1123, 1124, 1125, 11()5, 1338,
1339 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, doorclat het bestreden.arrest
verklaart dat het besluit-wet van 17 Januari 1945 niet bepaalt dat het vermogen
der beklaagden actief en passief onder
sequester zou zijn gestelcl, en dat, integendeel, enkei onder sequester z'ljn gesteld
de actieve bestancldelen · van het vermogen en niet de passieve bestanddelen
van hetzelfde, met het gevolg dat de
Dienst van het sequester niet ontvankelijk zijn zou om actief op te treden tot
verweer tegen de vordering ingesteld tegen de gesequestreerde en dat de instemming van de gesequestreerde met de Pis
van degene die beweert zijn schuldeiser
te zijn, onder meer uit hoofde van levensonderhoud, aan de Dienst zou kunnen worden tegengesteld, dan wanneer gezegd besluit-wet onder sequester stelt « alle goederen, ·rechten of belangen, met inbegrip
van de effecten en waarden welke rechtstreeks of onrechstl'eeks het eigendom zijn
van personen aan wie een misdaad of een
wanbedrijf tegen de uitwenclige veiligheicl
van de Staat wordt ten Htste gelegd ll,
zonder uitzondering of voorbehoud en,
onder andere, zonder nit het sequester de
passieve · bestanddelen van het vermogen
van de gesequestreerde te sluiten, vermits
de verclediging van de stoffelijke belangen
van de gesequestreerde clienaangaande
essentieel is om de vrijwaring van de actieve bestanddelen van clit vermogen te
verzekeren, de mogelijke schulden wegens levensonclerhoucl evenmin uitgesloten
zijnde als de andere, vermits zij oolr het
actief vermogen van de gesequestreercle
bezwaren:
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, verweerster, weduwe van Edouard Degrelle zoon.
handelende in eigen naam en als moecler
en voogdes, Edouard Degrelle vader,
wiens goederen krachtens het besluit-wet
van 17 Januari 1945 onder sequester zijn
gestelcl, alsook de Dienst van het sequester
heeft doen dagvaarden ten einde zo voor
zich zelf als voor haar minderjarige
VERBR., 1948. 21

kinderen een uitkering tot levensonderhoud te bekomen;
Overwegende dat, zoals door llet verslag aan de Regent wordt onderstreept,
het besluit-wet van 17. Januari HJ45 tot
doel he eft « het inn en van boett>n 0n schadevei·goedingen ten behoeve van de Staat ll
te verzekeren door te beletten dat <<lui
van da t slag ll (de personen a an wie misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden ten
laste gelegd) « het er op aanleggen om
zich onvermogend te maken ll ;
Overwegende, bijgevolg, dat dit besluitwet, door onder het sequester van de
Dienst te stellen alle 1/.'0ederen, rechten
en belangen welke eigendom zijn van gezegde beklaagden aan de Dienst de opdracht geeft het vermogen, waarvan hem
de bewaring is toevertrouwd, te verdedigen tegen iedere vervreemding, welke,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zou worden gedaan ten nadele van de rechten van
~&a~;
.
Overwegende dat die opclracllt de Dienst
er toe rechtigt tussen te komen in een
eis welke van aard is om de nuder Requester gestelde goederen, rechten en belangen te schaden ;
Overwegende dat het bestredf'n arrest,
zonder dienaangaande te worden aangevallen, beslist dat het in de zaak
roepe:li van de Dienst geen ander nuttig
voorwerp heeft · dan het nit te· spreken
vonnis voor hem bindend en tegen hem
tegenstelbaar te maken; dat het alzo clit
in de zaak stellen beschouwt als een oproeping in gedwongen tussenkomst in het
geding;
Overwegende dat het daarna het hoger
beroep van de Dienst afwijst, door niet
gegrond te verklaren de conclusien welke
hij heeft genomen ten eincle de sell uld vordering van verweerster te ontkennen, en,
in subsidiaire orde, om het bedrag er van
te betwisten ;
Overwegende dat dit dispositief gemotiveerd is als volgt : dat, daar ·alleen de
actieve bestanddelen van het vermogen
van Edouard Degrelle vader onder sequester gesteld zijn, het geschil geen betrekking heeft op de onder sequester gestelde voorwerpen; dat de vordering tot
levensonderhoud ten ander.en steunt op
rechten en belangen welke cle wet aan de
personen hecht; dat ·het in de zaak roepen
van de Dienst er niet toe strekt en er
niet kan toe strekken hem actief in het
geding te doen optreden.; - dat de herusting van Edouard Degrelle vader in het
beroepen vonnis het tussen verweerster en
hem ontstane geding heeft doen vervallen ;
Overwegende dat de Dienst, geroepen in
gedwougen tnssenkomst, onder meer ten
einde het vonnis voor hem bindend te
horen verklaren, een parti.i in het geding
is geworden en het recht heeft ten op-
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-322zichte van aanlegster in tussenkomst onafhankelijk te conclucleren;
Dat het hem clerhalve behoort, niet
allPPn mi(lllelen bt>treffemle de ontvanke'lijklleicl van de eis tot tussenkomst, inaar
insgelijks midclelen van verweer tegen de
hoofdvorclering aan te voeren;
·
Dat, evenmin als het ontbreken van huger beroep door cle lwofclverweerder tegen
ae beslissing van veroordeling gewezen
aoor dE" eerste rechter, zijn berusting· in
clie beslissing· de uitoefening van het
recht van hoger beroe]J door de in geclwongen tnssenlwmst gedaagde partij
verhinderen, noch de middelen van het
hoger oeroep clezer partij beperken kan;
Waaruit volgt dat, wegens de redenen
welke het vermeldt, het arrest aanleggers
huger beroep niet ongegrond heeft kunnen
verklaren, zoncler schending van artikeleu 1165 van het Durgerlijk Wetboek,
l van het besluit-wet van 17 Januari 1945
en H7 van de Grondwet;
· Om. clie i'edenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal worden gemaakt op
lle kant van de vernietigde beslissing·;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
10 Juni 1948. - 1" kamer. - Voorzittcr,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Daubresse. Gelijkluidende
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'Hnysse.

2"

KAMER. -
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Juni 1948,

1° VERKEEH. - GELEIDER VAN VEE.
NIET IN IJEDWANG HOUDEN VAN RET VEE OP DE
OPENBAHE WEG. - FElT OAT NIET ALLE ELE1\IENTEN VAN EEN MISDRIJF VERENIGT.

2° GERI<JCHTSKQSTEN.- VOORZIENING IN
I'ERBHEKING. - BURlllcRLI.TK VERAN1.'WOORDELI.TKE PARTJ.J . ...-c. VOORZIENING NIETIG BI.T
GEBHJCK AAN BETEKE:-/ll';G. - VEROORDELING
NIE'l'T~;MIN
ZONDER \'OORWERP 'l'EN GEVOLGE
VAN DE VOOHZIENING VA;'\ BEKLAAGDE. - BURGERLI.JK VERANTWOORDELI.TKE PARTI.T DRAAGT
DE KOSTEN VAN HARE YOORZIENING.
1° Het 1mnnis (la,t een rJeleicle'l' van vee
'ilemonleelt, om hetzelfcle 011 de openbnre 'tVC[/ niet te hebben in beclwang gehoucle'n, stelt nlclus het bestaan '(biet
'Vast van al cle bestanclclclen van een inb1·e,uli; voorz'ien, hetzij (loor a1·tilcel 18
van (le Wegcocle, het.z,i{ d,oor een ande1·e
,wetsbepaUn{f. (Koninklijk besluit van

28 Januari 1937, art. 3.)

2° De l•osten van lle voo·rz,ien·ing van tle
b·urge1'l'ij7• vemntwoo1·delijlce 1J(Wtij, (lie
'Weaens geb1·e1c (tan betelcen,ing nietig is,
blijven ten laste vnn ll'ie pn1·tij, zelfs
wanneer de clo01· de rechter ove1· (le
rwon(l tegen haar uitgesprolce·1t ve1·oo1'(lel'bng zonde1· voorwe1·p wonlt ten oe'VOl[Je va11 het inwUUaen van cle vooi'Z'iening van 1Jelcla(~gde. (Wetb. van

strafv., art. 418.)
(SINTZEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 7 Maart 1947 door de
Correctionele Rechtbank te Verviers, zetelencle in lloger beroep;
Over de voorziening van L. Sintzen :
Over het middel, sehending van artikel 97 van cle Grondwet, van artikel 18
van llet koninklijk besluit van 1 Februari 1934 op de politie van llet vervoer,
gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk
besluit van 28 .Januari 1937, doordat de
betiehting door het openbaar ministerie
niet bewezen geweest is; clat zij niet of
niet meer bestaat; dat de rechtbank in
lloger beroep tle dienaangnande genomen
conclusien niet heeft beantwoord en dat
zij niet heeft kunnen verklaren welk bet
wetsartikel was waarop zij steunde; dat
er geeu straf kan bestaan zoncler tekst en
dat de rechtbank geen wetten maken kan :
Overwegencle dat aanlegger door de Correetidnele Rechtbank te Verviers veroorcleeld is geweest om artikel 18 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1984,
gewijzigd bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 Januari 1937, overtreclen te hebben om, « gebruiker van cle openbare weg zijnde, en geleider van vee, nagelaten te hebben hetzefde in bedwang te
llouden op zulke wijze dat het geen ongevallen zou kunnen verwekken noch het
verkeer stremmen ll ;
Overweg·emlP dat de alzo gestelde beticbting· de bestan{ldelen aanstipt noch
van de inbreuk voorzien door het artikel
van bet koninklijk besluit waarvan toepassing is gedaan geweest, noch van een
inbrenk op een andere stral'bepaling;
Dat het midllel gegroml is;
Over de voorziening van A.-J. Corman,
burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegencle clat het niet bli.ikt dat die
cis aangezegcl wercl aan het openbaar
ministerie, partij tegen welke llij is gericllt;
Dat hij, bij toepassing van artikel 418
van het vVetboek van strafvordering, nietig is en dat de eiser bijgevolg de kosten
er van behoort te dragen;
.
Maar overwegende dat de vernietiging·
van de veroorcleling van beklaagde noodzakelijk de vernietiging medebrengt van
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-323de beslissing welke Corman wegens ge- llet Hof van assisen van de provincie Nazeg·de veroordeling aansprakelijk ver- men ·
klaart, en clat die voorziening zodus zon- · ov'er het enig middel, door clerde aanlegger' Angnste Van LangnPnackers afgeder voorwerp blijft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden leid uit de schenCling van nrtikelen 96 en
vonnis; beveelt dat onderha vig arrest zal 97 van de Grondwet, doordat de bestreden
worden ·overgeschreven in de registers van arresteil gewezen zijn geweest op een
de Rechtbank van eerste aanleg te VeT- reclltspleging aangetast door een substanviers en clat melding er van zal worden tiele nietigheicl, vermits llet proces-vergemaakt op de kant van de vernietigde baal van bezoek ter plants van 8 Debeslissing; veroordeelt aanlegger Corman cember 1947, niet vaststelt dat ·de zitting
tot de kosten van zijn voorziening; legt de alrlaar openbaar gehouden is geweest :
kosten van de voorziening van aanlegger
Overwegencle dat, blijkens het eerste
Sintzen ten laste van de Staat; verwijst proces-verbaal dtl. 8 December 1!J47, de
de zaak naar de Rechtbanl;: van eerste openbare terechtzitting op die dag in het
aanleg te Luik, zetelende in lloger beroep.
Gerechtsllof te Ntimen te 9 uur 15 werd
geopend en clat de zitting, na zekere on14 Juni 1948. - 2e kanier. - TToorzUter, derzoeksverrichtingen, te 9 uur 45 geH. Louveaux, raadsheer waarnemend schorst werd om op de plaats van cle misvoorzitter: - l'erslaggever, H. Fettweis. dand te Mehaigne te worden hernomen ;
GeUjklnidende conclus·ie, H. Raoul
Dat uit het volgend proces-verbaal vail
Hayoit de Termicom't, eerste advocaat- dezelfde datum. blijkt dat « ter voortzetgeneraal.
ting van de morgenzitting en in uitvoering van de beslissing genomen door de
voorzitter kraclltens zijn willekeurige
macht, het Hof en de gezworenen, te
KAMER. 14 Juni 1948,
11J uur 110 te Mehaigne verenigd, in aanweziglleid van de partijen en van hun raadsHECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. lieden,
tot het onderzoek van de plaats
A.SSISENHO~'. BEZOEK TEE PLAATS IN DE
zijn overgegaan >> ;
•
LOOP VAN DE DEBATTEN. PROCES-VERBAAL
. Overwegende dat de vermelclingen dezer
VASTSTELLENDE DAT DI'l' ONDERZOEK DE VOORTbeide processen-verbaal Iaten blijken dat
ZETTING IS VAN DE TERECHTZITTING VAN
het. dezelfde terechtzitting is die, in het
's MORGENS. PROCES-VERRAAL VAN DE
Gerechtshof te Namen geopend te 9 u. 15,
'l'ERECH'l'ZITTING VAN 'S MORGENS VASTSTELte 10 u. 30 op de plaats van de misdaacl
LENDE DA'l' DE, TERECH'l'ZITTING 'OPENBAAR IS.
te l\1ehaigne voortgezet geweest is ;
VASTSTELLINGEN WAARUI'l' VOORTSPRUIT
Dat de vermelding van het eerste proDA'l' HE'l' BEZOEK TEll pLAATS OPENBAAR GEces-verbaal, met betrekking tot (le openSCHIED IS.
baarlleid der terechtzitting, dientengevol-.
nranneer, het hot van assisen overgegaan ge van toepassing is op haar voortzetting
zijnde tot een bezoel" te1· plaats in op cle plaats van cle misdaad;
Dat het middel in feite niet opgaat;
{le loop van de debatten, het 1J1'oces~
En overwegende, zo ten opzichte van
verbaal van dit onderzo'Ck C1W1'Zijds
aanlegger Auguste Van Languenackers als
·vaststelt dat het cle vo01·tzetf'ing is van
{le terechtzitf'ing van 's morgcns, en ten opzichte van cle overige aanleggers,
dat, wat de publieke vordering betreft, de
het proces-vcrbnal van cle terecht.zitt'ing
·vnn 's 11W1'{!ens ancle1·zijcl.~ vnststelt clat substl\ntHlle of OJ) straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl
de terechtzUting openbaa1· is, bUjlct 1tU
werden en da t de beslissing wettelijk is ;
{Ue d·ubbele vnststelUng clat cle wettedat, wat de beslissing gewezen over de
lij lee 1·egelcn op cle opcnbaarhe·icl van cle
burgerlijke vordering betreft, aanleggers
tm·echtzUtingen tijclens het bezoek te1·
geen bijzonder middel inroepen en dat het
plaats werclen nageleefd. (1).
Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen; verwerpt de voorzie(VAN LANGUENAOKERS, '1'. ANTOINE.)
ningen; veroordeelt aanleggers in de kosten.
ARREST (2).

ze

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreclen arresten, gewezen de 20 December 1947 door
(1) Over de vraag of de wettelijke regelen
op {]e openbaarheid van de terechtzittingen
tijdens een bezoek ter plaats door het strafgel'echt van wijzen moeten nageleefd worden, zie
verbr., 15 December 1947 (A1'1', fle1'b1·., 1947,
biz. 411; Bull. en PAsrc., 1947, I, 538, en de
nota 2).

14 Juni 1948. - 2" kamer. - TToat·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemen!l
voorzitter. - l'e·rslaggever, H. GirouL Geli:ilcllt'iclencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Simont.
(2) Een arrest werd vroeger in dezelfde zaak
uitgesproken op 30 Juni 1947 (A1·r. flerbr.,
1947, blz. 230; Bull. en PAsrc., 1947, I, 301).
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1o l\i!IJNEN.- DREIGEND GEVAAH.- .OPVORDEBINrl DOOH DE MI.JNIN8E~IEUH. - WEIGElHNG TE GEHOORZAMEN. lNBHEUK BESTHAF'r MET CORRECTIO:o!ELE STRAFFEN.
2o l\IIIJNEN.- DREIGEND GEVAAR.- 0PVOHDEBING DOOR DE MIJNINGENIEUR.- PEESONEN
DIE ZIJ K&.ll( TREFFEN. DOEL VAN DE
PRESTA'riES.
So l\1IJNEN.- DREIGEND GEVAAB.- BEOORDELING DOOR DE MIJNINGENIEUR. - 0PVORDERING. - RECH'l'BANKEN IN KE'lNJR GESTELD
ME'r EEN VEBVOLGING WEGENS WEIGERING .GEVOLG TE GEVEN AAN DE OPVORDERING .. - TOEZICHT DOOR DE RECHTBANKEN OVER DE BEOORDELING VAN DE' INGENIEUR. UITZONDERLIJK GEVAL WAARIN HE'r TOEZICH'r DOOR DE
HOVEN EN RECHTBANKEN WORDT UITGEOEFEND.
4o REOH'.rERLIJKE MACHT. - BEVOEGDHEID. ADMINISTRATJEVF; AKTE. '.roEPASSING VAN DE AKTE GEVRAAGD AAN DE HOVEN
EN RECHTBANKEN. - BEVOEGDHEID VAN DEZE
LAATS'l'E OM NA 'l'E GAAN OF RET VASTSTAAT
DA'l' DE AKTE AANGETAST IS DOOR AFWENDING
OF OVERSCHHIJDING VAN MACHT.
5'' MIJNEN. - DHEIGEND GEVAAB. 01'·voRDEHlNG noon m; MIJNJNGENIEUH. - VEnPLICHTING GEVOLG ER AAN TE GEVEN. - NlET
AFHANKELIJK VAN DE GESOHIKTHEID OF DOELMATIGHEID VAN DE OPVORDERING.

1 o De weige'l'ing gevolg te gwven ann een
opvoHlePiny, clool· cle mijninyeniem· geclnwn, om een rlre·igen.cl rJevcw1· voo·r cle
gctctfhwicl vnn een rn·ijn te voodcornen,
rncwkt een ·inbrenk nit, IJestra.ft m.et co·r1'ectionele strnfjen (1). CWetten samengeordend bij koninklijk besluit van
15 September 1919, artt. 76, 129 en 130 ;
kon. besl. van 5 Mei 1919, art. 4; kon.
besl. van25 Februari 1925 en 14-Mei 1934,
art. 1.)
2° De opvonlerinyen, yeclnwn lloo·r cle Jln·ijn·ingen·ie~w ·in gevctl vcm cll'eiyencl gevacw
voor cle r/aMheicl vnn een m;ijn, knnmen.
a1ulere personen t·refjen dwn cleze cUe getvoonl-ijlc ·in cle mi.jn of ·in hacw 1Joveng1'0nclse cumhoriyheczen ive·rken, vwn zocl1'ct cle uevonlercle tl'l'estctt'ies een vctn cle
cloelen IJetTeft ·voorzien IJij ct·rt-ilcel 76
vnn. cle snmen{leonlenrle wetten op cle
rnt]nen (2). (Wet van 5 Juni 1911,
art. 15.)
so In lcenrd8 rte8tel(l met een ve'!'voluinrt
wegens weige1·ing gevolu te ueven ctWII
een ozJvonle·r'in{f, geclnwn floor rle m'i,iningen:lew·, om een ckeigena gevncw voor
(1) en (2) Zie, wat de soortgelijke bep1.ling
betreft van koninklijk besluit van 28 April 1884,
art. 90, verbr., 22 Juli 1907 (!J'llll. en PASIC.,
1907, I, 342).

cle ynctjl1 eid vc~n cle m·ijn te voo'!'lcomen,
l!ehoort het ae hoven en 1·echt1Jwnlcen niet
de clam· cle 1111ijn·inyen·ie~t·r ~tit{leclntlcte beoonleUnq no1wn.~ liet l!estann vnn een
clre'iuena {levctM' te .contmleren behoHclens het geva.l tvctct1·in een (bjwenclinrl
van rnacht zou vuststnwn (3).
4o De hoven en ·rechtbctnlcen, cutn wellce clc
toepnssing van een ctclnvinistmt-ief ·reglement ·of een ctdministrnUeve ctlcte !JCvranqd wonlt, zUn llevoertcl om. net te
qna.n' of het vctstst(tctt clnt de ctlcte is
actn{/etnst cl001' ctftvencl·iny of oversclwijcling vwn macht en cl·ienvolgens onwetteUj~; is {4). (Grondwet, art. 107.)
5o De wetteU:ike ve1·plichUnu voo1· de
cloor cle nl!ijnd:ngeniewr opuevonlercle persoon, in gevul vwn clre'iuencl yevact'l' voor
cle yctctfheid •cctn een m'ij-n, a(lln cle opvorclering uwvol{f te geven, 'is n·iet ctflwnlceUjh: vwn clezes {leschiktheicl en cloel·nwUgheid. (Wetten samengeordencl bij
kon. besl. van 15 September 1919, artikel 76; kon. besl. van 5 l\IIei 1919, artikel 4, en 25 Februari 1925, art. 1.)
{DELPORTE.)
ARREST.
HID'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 9 Januari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, sche;nding van
artikelen 8 van de Grondwet, 15, S9 en 40
van de wet van 5 Jnli 1911, 4 van het
koninkli.ik besluit van 5 Mei 1919. doorclat
de bestreclen beslissing het vonnis van cle
correctionele rechtbank bevestigt door
hetwelk cleze. zicll bevoegd verkhtart, dan
wiuui.eer cle straffen, welke voor de begane inbreuk zijn voorzien, politiestraffen
zijn :
Overwegeiule dat artikel 15 van de wet
van 15 J1~ni 1911 aan de Koning toelaat,
wat cle m~jnen, de groeven en de onclergrondse graverijen, alsmecle hun boveng·ronclo;;e aanhorigheclen betreft, door beslniten te voorzien in de maatregelen te
nemen in geval vmi dreigend gevaar, onder
meer met !let oog op cle gaaflleicl der
mijn;
·
Overwegende clat artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 Mei 1919, genomen ·
tot uitvoering clezer wetsbepaling, vervangen door artikel 1 van het koninklij~;:
besluit van 25 Februari 1925 en door artlkel 1 van het koninklijk besluit YUn
14 Mei 19S4, tot vaststelling van de algemene politieverordening op de tnijnen,
(3) en (4) Zie de conclusie van de H. eerste
advocaat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt
in Bull. en PASIC., 1948, I, 376.
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groeven en ondergrondse graverijen, voorOverwegencle, anderzijds, dat, blijkens
schrijft dat, bij dreigend gevaar, hetzij · de vaststellingen van het arrest, de weronclergronds, hetzij bovengronds, de mijn- ken tot uitvo~ring waarvan aanlegger, weingenieur op de hem gepast voorkomencle gens een clreigencl gevaar, werd opgevor-..
wijze en op eigen verantwoordelijkheid clerd ten doel hadclen, onder meer, de norde nodige opvorderingen zal doen opdat male werking der uitpompingstoestellen en
clit gevaar zou worden voorkomen; dat de luchtverversing in de mijn te verzeannlegger uit hoofde van inbreuk op ge- keren;
zegd artikel 4 veroordeeld is geweest ;
Dat het arrest, clienvolgens, de in het
Overwegende dat artikel 10 van het micldel aangedtlide bepnlingen niet gekoninklijk besluit van 5 Mei 1919 voor- schonden heeft;
schrijft dat de inbreuken op zijn beOver het clerde middel, schending van
palingen zullen worden vervolgd en ge- artikelen 92, 93 en 97 van de Grondwet,
straft overeenkomstig de bepalingen van 15 van de wet van 5 Juni 1911 en 4 van de
artikelen 39 en 40 van de wet van 5 Juni wet van 5 Mei 1919, doordat het bestreden
1911 tot aanvulling en wijziging der wet- arrest heeft verklaard dat het beginsel
ten van 21 April 11310 en :t Mei 181!7 op de van de scbeiding der machten belet dat
mijnen, grbeven en graverijen;
de rechtbanken over het belang of de gee
Overwegende dat artikelen 39 en 4.0 yan sclliktheid der door de mijningenieur berle wet van 5 Juni 1911 correctionele straf- sliste maatregelen toezicht zouden uitoefen stellen op alle andere inbreuken op . fenen, dan wanneer aanlegger in verbrede wet clan diegene welke door artike- king bij conclusien heeft aangevoerd dat
len 37 en 38 voorzien worden, evenals op hi.i de wettelijkheid der getroffen maatregelen betwistte en clat de wettelijke grens
de inbreuken op de cc verorcleningen >> ;
Overwegende dat de bewoordingen van van het optreclen van de mijningenieur
artikel15 van de wet van 5 Juni 1911, het- client bepaalcl tussen llet dreigencl en het
welk aan de Koning toelaat door beslui- niet clreigend gevaar, hetwelk het hof de
ten cc te voorzien in » de . maatregelen te macht en de plicht had te beoordelen :
Overwegende dat, luidens de bewoordinnemen ingeval van dreigend gevaar voor
de gaafheid der mijn, en hetwelk voorziet gen en de naclere uiteenzetting van het
clat diegene dezer l;>esluiten waarbij de midclel; de aanlegger aan het hof van bemaatregelen tot behoud van: de gezonclheid roep verwijt te hebben geweigerd de geder werklieden «worden geregelcl )>, geno- grondheid te controleren van cle beoordemen worden na het advies van de Hoge ling, door de mijningenieui·, van het geGezonclheiclsrnacl te hebben ing·ewonnen, vaar waaraan zekere mijnen waren bloot,,
geen twijfel veroorloven omtrent het voor- gesteld;
Overwegende dat de wetten, samengenemen van de wetgever correctionele
straffen te stellen op de bij koninklijk schakeld door koninklijke besluiten van
besluit getroffen verordeningen;
15 September 1919 en van 5 Mei 1919,
Overwegende clat het dus terecht is de uitvoerende macllt, inzonderlleiU de
dat het bestreden arrest de beslissing van mijningenieurs, met het politietoezicht op
de eerste rechter heeft bevestigd, welke de mijnen belasteli; dat de beoordelingzich bevoegd verklaard had om over de van het bestaan van een dreigend gevaar
aan aanlegger ten laste gelegcle inbreuk voor de gaafheid ener· mijn en van de
uitspraak te doen ;
noodzakelijkheicl van onmiddellijke maatregelen om hetzelfde te voorkomen, luiDat het middel in rechte faalt;
Over het tweede middel, scllending van dens voormelde bepaling-en, aan de mijnartiliel 15 der wet van 15 Juni 1911 en ingenielir toebehoort ;
Overwegende dat aanlegger v66r het
van artikel 107 van de Grondwet, doordat llet bestreden arrest de opvordering hof van beroep de gegrondheid cler beoorvan ann de mijnen, groeven en graverijen deling betwistte welke de hoofdingenieur,
volstrekt vreemde arbeiders aanziet als mi.inbestuurder te Bergen, alzo had: uitbinnen het kader van clit artikel vallende, gedrukt; dat eclltei· noch uit de vaststelclan wanneer artikel 15 der wet van 5 Ju- lingen van llet arrest, noch uit de door
ni 1911 enkel ten aanzien van de mijnen, aanlegge1·. genomen concl usHln blijkt da t
groeven en graverijen, alsmecle van hun deze zou staande gehouden llebben, hetzij
llovengrondse aanhorigheden bepalingen dat de werkelijke beoordeling van de
behelst :
hoofdingenieur niet diegene was welke
Overwegende, enerzijds, dat, wat de hi.i in de akte van opvordering had uituitvoering betreft van de nodige werken, gedrukt, hetzij dat die ambtenaar van
i1. geval van dreigend gevaar voor de zijn beoordelingsbevDegdheid "tot een angaafheid cler mijn, artikel 15 der wet van der doel gebr.uik gemaakt had dan tot dat5 .Juni 1911 de opvorderingsmacht van de gene met het oog waarop de wet hem debevoegde overheid niet beperkt tot die per- zelfde toekent;
sonen aileen welke in de mijn of in lwar
Dat het hof van beroep, vermits een
bovengronclse aanhorigheden gewoonlijk afwending van "macht of, meer algemeen.
arbeiden;
een overscllrijding van macht aldus rioch
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vaststaaml is nocll zelfs wordt ingeroepen,
terecht heeft verklaard dat de door aanlegger opgeworpen betwistingoniet tot zijn
bevoegclheid belloorde ;
Dat !let midclel in rechte faalt;
Over het vienle midclel, scllemling van
artikel 151 van !let Strafwetboek en van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het
bestreden arrest aanneemt dat het beginsel van de scheiding der machten de
toepassing· van artikel 151 op de mijningenieur zou beletten, cc clan wanneer het hof
n pl'iori stelt dat de mijningenieur geen
inbreuk heeft begaan, en dat het volstaat dat de. handeling willekeurig weze
- hetgeen het hof Weigert te onderzoekei'l, -- en op de grondwettelijke rechten
· inbreuk make )) :
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins beslist clat het · beginsel van
de scheicliilg der machten belet dat artikel 1;)1 van het Strafwetboek op de mijn'ingenienr zou worden toegepast; dat het
vaststelt clat de door aanlegger voorge'
brachte critiek betrekldng-heeft 011 de beoorcleling van de mijningeniet1r aangaande
het dreigend gevanr en cle geschiktheicl
der opvordering ;
Dat het n1iddel in feite niet opgaat;
Ove1' het vijfde mid<.lel, schending van
artikelen 4 en 10 van het koninklijk besluit van 5 Mei 1919 en van het ministerieel rondschrijven van 9 Maart 1925,
doordat het bestreclen arrest weigert de
door de mijningenieur getroffen maatregelen te beoordelen, dan wanneei: artikel 16 van het koninklijk besluit van
5 Mei 1919 algemeen is en de mijningenieur van zijn verantwoordelijkheid niet
ontheft :
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat de mijningenieur, cUe in geval van
dreigend gevaar voor de gaafheid cler
mijn tot een opvordering overgaat, van
elke verantwoordelijkheid is ontheven;
Dat het hof van beroep, bij welk aanhangig was een vervolging wegens weigering aan dergelijke opvordering te gehoorzamen, geoordeelcl heeft dat het over
dE' geschiktheid of de cloelmatigheicl cler
dooi· de mijningenieur getroffen maatrcgelen niet hoeflle te oordelen ;
Overwegencle dat, vermits de wettelijke
verplichting voor de persoon, opgevorclercl ·
door de mijningenieur, nan de opvordering te gehoorzamen niet afhankelijk was
van lmar. geschiktheid of lloelmatigheid,
het hof :vim beroep, door uitspraak te
doen .zoals het · heeft g-eclaan, zich · naar
de wet heeft geschikt;
En overweg·encle clat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die reclenen, verwen1t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

14· .Tuni 1948. - 26 kamer. - Yo01-zittet·,
H. Louveaux, raaclslleer waarnemend
voorzitter. - Verslwgyevm·, H. Demoulin.
-- Geli;ilvltt-idende concltts·iC, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgenernal. - Pleiters. HI-I. de Looze en
Dernelles (heiden van de Balie te .Bergen).
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1° MIDDELEN TO'.r VERBREKING.
STHAFZAKEN. - I\'iiDDEL EEN DOOR DE RECH'l'ER 0\'~;R DE GHOND JlEGANE DW ALING OMTHENT
HET REQH'l' INROEPENDE. ---' VEHGISSING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID YAN HET
llESCHIKKEND GEDEEL'fE DA'f ElSER BETREF'f,
- J\IIIDDEL VAN BELANG ON'~llLOOT.
2" .MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGEHLIJKE VORDERING.
-- J\IIIDDEL DOOH JlEKLAAGDE HJERUI'l' AJi'GELEID
DAT DE UURGERLIJKE PARTIJ VOOR DE HECHTEH; 0\'ER DE GHOND ONHEGELMATHi VEH'l'EGENWOORDIGD WERD. - I\1:IDDEL VOOR DE EERSTE
MAAL VOOR HET l-Im' VOORGESTELD. - NIETONTVANKELIJKHEID.
3° VERKEER. - 0PENllAHE WEGEN. - DE
. VEHLENGING DE ENE VAN DE ANDERE Ul'l'MAKE'\DE OF NIJC'f UITMAKENDE. - VONNIS GESTEUND
OP DE LIGGL'IG VAN DE PLAATS. - WETTELIJKHEID.
4° VERKEER. - RANGOHDE VAN DE OPENllAHE WEGEN, - WIGG DIIC NmT VEHDER LOOPT
DAN DE AANSLUITING. - SECUNDAIHE WEG.
1'· Is n·iet ontva.nk:elijh: li'ij _qeMek: nnn llelr~n(J, het micldel dat een door ae t•echte·r
over cle fl'I'Ond IJCrJwne amalino O'lnf·rent
het t·echt 'int·oeiJt, awn 'UJ(tnnecr nl tvenl
zij llegann, fUe dma.Ung zonaet· in·vloea ·is op ae wettelijlt:heia vwn het
besch'il;;lt:ena r1eaeelte vwn ae llestrec/.en
llesUs&ing aa.t eise·r 1Jetrett (1).
2·• De be/,:lrwycle ·is n·iet ontvwnli:elijl;; om
·voor ae ee·rste manl v66r het Hot het
m-it/.(lel op te werpen, hiel"ltU rJenom.ell
tla.t de lmr,qerl-ijlce pnt·Uj on·1·egelmat-ir1
ve-rteyenwoo1·d-t:gfl we1·a v661· ae •rcchtc'l'
OVet· ae [f'I'Ond (2).
3° De recllter ove1· de groncl, om te 1JCsUssen flat een oven bnre tverJ de ve'l'le11-.
rtin(! van een nnaere openlm1·e weg uit'III(Htkt of niet tt-i.tmnnlct, mept wetteUjk
c~e te-iteli.ilw elem.enten in d·ie fle li{!g'ing
· t!an fle plaa.tsen bekeffen (3).

(1) Verbr., 19 Juni 1939 (Bull. en PAsrc.;
1939, I, 312); 16 Januari 1947 (AlT. Ye,·br.,
1947, blz. 11; Bull. en PAsrc., 1947, I, 17).
(2) Verhr., 6 en 27 October en 10 November 1947 (A.i·r. T' e1·br., 1947, blz. 303, 333 en
· 356; Bull. en PAsrc., 1947, I, 394, 435 en 469).
(3) Verbr., 13 October 1947 (A.n·. T'erbl'.,
19<17, hlz. 316; B·ull. en PAsrc., 1947, I, 407) en
noba 1 onder dit arrest.
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4o Ludrrens artiJrelen 51, 2°, e·n 5!f van
het kowinlclijlc lieslnit vctn 1 Ji'ebntari
1934 geniet de gelintiker vctn een openliwre wcg cUe verde1· loopt clctn de aan.sl·wiUnrt, cle verlcee1·svom··rang ten op_!/!ichte vnn cle gebnt·ike1· vwn de 01Jm~bct1·e
weg die niet venler loopt clct-n clie nan.sl·u:it-ing (1).
(SANULlER, 'l'. LAHOUSSEE.)
AHRES'l'.

HET HOF · - Gelet op bet bestreden
vonnis, gewe'zen d~ 27 December 1947
-door de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zetelencle in hog!'r beroe]1;
I. Over de voorziening van .aanlegger
als beklaagd~' :
A. Aangnamle de publieke vordering : ·
Over bet eerste midclel, scbending van
artikelen 51 en 52 van l1et koninklijk besluit vnn 1 Februari 1934 op de politie van
het vervoer, doordat het bestreden vonnis
beslist heeft dat de verkeersvoorrang toebehoorde aan verweerder· Lahoussee, zonder de kenmerken der wegen te bepalen
waardoor de rang van de ene ten opzichte ·
vim de andere wettelijk kon worclen vastgesteld :
Overwegende dat de inbreuk wegens
welke nanl!'gger veroonleeld geweest iR,
diegene is van te hebben nagelaten de
linkerbocht zo ruim mogelijk te nemen,
zoals bij artikel 31 van het koninklijk
besluit van 1 E'ebruari 1934 op de politie
van het vervoer wordt: voorgeschreven;
<lat die inbrenk, welke op het verkeer
in de bocbten betrekking beeft, onafhankelijk is van de rangorde der wegen. die
onder meer bij de in llet middel aangednide nrtik!'len 51 en 52 wordt geregeld;
Dat cUt middel, voor zover het het dispositief vnn veroordeling van aanlegger
bedoelt, niet ontvankelijk is;
Over bet tweede middel, schending van
artikel !J7 van 'ue Gromlwet wegens gebrek ann- motivering.:
Overwegende dat bet bestred!'n vomiis
de ten las~te van aarilegger gelegde beticbting bewezen verklaart in de bewoording·en der wet; dat, bij ontstentenis v11n regelmatig door hem genomen conclnsien,
die motivering aan de eis van artikel 97
van de Grondwet voldoet;
Dat bet middel niet kan worden aanvaard;
Overwegende, voor het overige, dat cle
:snbstantH!le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;
(1) Verbr., 8 Juli 1940 (Bull, en PAsiC., 1940,
I, 188).

B. Aangaande de burger lijke vordering
Over l!et middel, bieruit afgeleid dat
bet bestreden vonnis ten onrechte vaststelt dat de << Societe anonyme commerciale belge de prodnits pbarmacentiques >>,
tegen aanlegger gestelcle burgerlijke partij, eiseres in boger beroep, en in de debatten vertegenwoordigde partij was, wijl
de van die vennootscbap nitgaande lastgeving onregelma tig was :
Overwegende dat uit geen enkel stnk
der rechtspleging blijkt dat aanlegger,
v66r de recbter over de grond, cle regelmatigheid zou bebhen betwist van de vertegenwoorcliging van de verwerencle vennootschap door !'[!' Francq, bonder der
volmacilt;
Dat alclus bet ingeroepen middel, clat
uan de openbare orcle vreemct Is, vermits
het niet onderworpen geweest is nan de
rechter over de grond, niet ontvankelijk is;

II. Over de voorziening nm aanlegger
als burgerlijke partij :
Over het middel, schending van artikel !J7 van de Gromlwet, en van artikelen 51 en [)2 nm llf't lwninkliik beslnit
van 1 Febrnari 1!!34 op de politie van het
vervoer, cloordat het bestreclen vonnis
beeft beslist clat de verkeersvoorrang aan
verweerder Labonssee toebehoorde, zonder
de kenmerken cler wegen te bepalen waarcloor de rang van de ene ten opzichte van
de andere wettelijk kan worden vastgesteld :
Overwegencle ·clat ·de recbter over de
grond, om te beslissen dat een openbare
weg al clan niet vercler dan een aansluiting loopt, feitelijke gegevens betreffencle
de ligging der plaatsen inroept ;
Overwegende dat llet bestreden· vonni~.
steunend « op een onder vorm van phm
uitgewerkt zicht en op de werke1ijke uiterlijke inrichting der plaats >>, enerzijds
vaststelt, dat· cle Wautersstraat, welke
ve1~weerder Labonssee volgde, bestaat nit
twee delen welke in rechte Jijn over lwt
kruispnnt lopen waarop de Deconxstraat
nitloopt; dat het, derwijze, feitelijk heeft
aangestipt dat de Wautersstraat doorloopt aan de overzijcle van de aansluiting waar lwt ongeval zich voordeed; dat
het, anderzijds, vaststelt dat de Decouxstraat, welke door aanlegger werd ge,-olgd, niet doorloopt aan de overzijde
van _ge7.egde aansluiting·:
Dat bet vonnis nit die vaststellingen,
welke overeenstemmen met het wettelijk
begTip van de openbnre weg welke al dan
niet verder clan cle aanslniting· loopt, bij
toepassing van artikelen 51, 2°, en 54 van
ilet lwninklijk beslnit van 1 Februari
1934, afleiclt dat de weggebruiker die de
'Vantersstraat volgt verkeersvoorrang geniet ten opzicllte van cliegene die de Deconxstraat berijdt;
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Wauruit volgt dat het vonnis de in het
middel aangeduide bepalingen niet schendt
en naar de eis der wet is gemotiveerd ;
En overwegende dat aanlegger geen ander middel inroept en dat het Hof er
mnbtshalve geep opwerpt;
Om die. redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding· van 150 frank jegens
de verweerders op cle burgerlijke vordering.
14 .Juni 1948. - 2" kamer.
H. Louveaux. raadsheer
voorzitter. - 'verslaggerer,
GeUjklniaende concl·nsi.e, H.

-

TToorzUtet·,

waarnemend
H. Giroul. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste nclvocaat-generaal.
- Pleiter, H. Simont.-
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRES'.rEN. - STRAFZAJ(EN. - CONCLUSIEN VOOR· DE EERS~'E RIOOHTER GENOM:EN. NIE'l' VOOR DE RECH1'ER IN HOGER BEROEP
HERHAALD. - RECH'l'ER IN HOGER BEROEP
NIET GEHOUDEN ZE 'fE BEANTWOORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
BEKJ,AAGDE SCHULDIG VERKLARENDE AAN MISDAAD. - 0NTSTENTENIS VAN. STILZWIJGEND
VASTGESTELDE GROND VAN RECHTVAARDIGING.GEEN. CONCLTJSIEN. - BESLISSING WETTELI.JK
GEMOTIVEERD.
1 o De Techter ·in hoyer be·roep -is n·iet neholtden de conclusfiin te beantwoorden
die VOfil' de eC'/'Ste t•echte·r genomen Wet·rlen en niet v66r hem ve·rhanld weTden (1).
2° Ret fwt·est flat, in ae. bewoonl·Vngen van
rle wet, belclnnnfle sclw.ldig verlclnat·t nan
misdand besUst stilzwij,qend flat e'r neen
fii'Oiul van t·echtvannlig·ing ten vo01'flele
·vnn bel.:lna(Jde bestnat, onfler meer ae
[Jr(mrl van Techtvanrainin(J vom·zien 'bij
nrt'ikel !! .1;an het beslu'it-wet vnn 20 Septe·mbet· 1945; b·ij (Je1J1·e7c ann conclnsiiin
over flit tmnt, is fle t·echte,· ovet· fle
nrmul ·n,iet ertoe (Jehourlen zich flesbetniffena meet; breeflvoerio uit te ·zaten (2).

(NICOLAS, T. DHUR,)
AHHEST.
HET HOI<'; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 J arruari 1948 door
(1) Verbr., 19 Januari 1948 (Bt(ll. en PAsrc.,
1948, I, 38).
(2) Verbr., 20 Mei en 8 Augustus 1946 (11,.,.,
Vm·br., 1946, blz. 191 en 278; Bull. en PASIC.,
1946, I, 200 en 307; Fr. verbr., 4 December 1947
(B·ull. criln., 1947, n' 244).

het Militair Gerechtsllof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste midclel, scllending van
artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk W etboek over de bewijskracht der akten, en 97 van de Grondwet, betreffende de verplichting de vonnissen met redenen te omkleclen, doordat
het bestreden arrest de door aanlegger in
de loop van het gecling genomen conclusHln niet in aanmerking heeft g·enomen,
ze niet heeft beantwoorcl en, derhalve, niet
gemotiveercl is naar de eis cler wet :
Overweg·ende <lat nanlegger v66r het
militair gerechtshof generlei conclusH\n
heeft genomen; dat dit rechtsprekend college niet gehouden was acht te slaan op
conclusien, welke, ofschoon v66r de eerste
rechter genomen, v66r hetzelfde niet herhaalcl werden;
Overwegende dat het ten laste van aanlegger weerhouden .feit in de bewoordingen cler wet omschreven wercl en dat
het arrest dus nnar cle eis van artikel 97
van de Grondwet is gemotiveerd;
Dat het miclclel in rechte faalt;
Over het tweede middel, schending van
artikel 1 van het besluit-wet van 22 Juni
1945 en van artikel 2 van het besluit-wet
van 20 September 1945 betreffende cle daden die tijdens cle vijandelijke bezetting
werden gestelcl om cle actie van de weer-.
stancl te steunen, doorclat het bestreclen
arrest, bij het beoordelen van de feiten
der betichting en « op de stnkken vonnissende ll, in genen dele met de in het
middel aangeduide bepalingen rekening
gehouden heeft, dan wrinneer het ten
allerminste mogelijk was clat de aan aanlegger verweten daad het karakter zou
hebben aangenomen van een daad van
weerstand aan· de vijand en dat zij derhalve, luidens de besluit-wetten van
22 Juni 1945 en 20 September 1945 geen
misdrijf uitmaakte :
Overwegende dat het arrest aanlegger
schuldig verklaart aan doodslug met voorbedachten racle op de persoon van Mathieu Dhur ;
:bat het militair gereGhtshof .nidus stilzwijgend het niet-bestaan heeft vastgesteld van enige groncl van rechtvaardiging
van het doQl:· aanlegger gepleeg{l feit;
Dat, vermits deze v66r het militair gerechtshof geen conclusien had genomen,
h~tzelfde niet gehouden was diennnngaande meer uitleg te verstrekken;
Dat het middel niet kan aanvaarcl worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
uitgesproken veroordelingen wettelijk
zijn;
Overwegende, wat de beslissing· gewezen
over de vordering cler burgerlijke partij
betreft, dat aanlegger geen bijzonder mid-

_____________ -_,:l _ c-:-.
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del inroept en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 .Juni 1948. - 2° kamer. - l'oo·rz'itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijkl·widende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgener::ial. - Pleiter, H. Collette.
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1o M.UNT. -

i\IIISDAAD TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT. - TOEKENNING
AAN DE ScHATKIST. - ARTillEL 123ter VAN
JIET STUAFWETBOEK. - VERGELDING VAN DE
SOHULDIGE IN REIOJISUAUK. - SCHULDIGE
BEDRTJVIGHEID IN HET GEDEELTE YAN JIET
BELGISCH GRONDGEBIED ONDERWORPEN AAN
HET DUITS UDNTSTELSEL. 0MZETTING
IN BELGISOHE FRANK.
KOERS VAN
12 FR. 50 PER MARK. -AR-REST STEUNENDE
OP VERORDENINGEN VAN DE BEZETTENDE OVERHElD NIET TOEPASSELIJK IN GEZEGD GRONDGEniED. - ARREST EH OP WIJZENDE DAT- DE
VI.JAND DOOR DIE VERORDENINGEN HET LAND
VAN ZIJN SUBSTAN'riE HEEFT WILLEN LEDIGEN.
- AR-REST ZONDER WETTELIJKE GROND.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. VERBREKING UI'rGESPROKEN OMDAT DE TOEKENNING VAN GELDSOMllfEN AAN DE SOHATKIST
OP GEEN WETTELIJKE GROND RUST. VERBREKING BEPERK1' TOT DIT PUNT VAN HET BERCHIKKEND GEDEELTE.

1 o Is zonde1· wettell.jlce grond, het a1-rest
dat na vastgestelcl te hebben dat het
uiet in beslar1 genomen bedmg van de
vergelding van de bed1"ijvigheid van de
sch7tldige aan een m:isdrijf tegen de tt-itu)endige veiligheid van de ·Staat, uepleegd in het aan het Duits 1nuntstelsel
onderworpen gedeelte van het Belgisch
_qrondgebied, een gegeven som in Reichsma-1·k bed1·aagt, deze som in Bel,qische
frank omzet tegen de lcoers va.n
12 f'l'. 50 per Reichsmark, door veronlen·ingen van de. vijand in te mepen die in
gezegd grondgebied niet toepasselijk
waren, e·n d·ie, volgens het an·est, genomen :wm·den om het land van zijn
substantie te ledigen.
2° Wanneer een voo·rzien-ing, tegen de beslissing over de pubUelce vonleJ"ing gericht, slechts gegmnd is in zove·r het
aJ"''est een gelclsmn bij toepass·i11.g van
art'ili~el 123ter van het Strafwetboelc
eigendom van cle Schatk·ist verlclaanl
heeft, is de ve·rbreking van rle be&l-issing
bezwrlct tot cUt en kel onderdeel van de
besl-iss,ing .(1).
(1) Verbr., 3 November 1947 (An·. Ye1·b1·.,
1947, biz. 346; Bull. en PAsrc., 1947, I, 458).

(BERG,

'f.

BELGISOHE STAAT.)
AU REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 Januari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
J,uik;
I. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Over het enig middel, schending van
ad;ikel 97 van de Grondwet, van het besluit-wet van 28 October 1948, en inzonderheicl van artikelen 19 en 20, van artikel 1,
0, van het besluit-wet van 5 Mei 1944,
van de Belgische wet tot goedkeuring van
het Verdrag van· Den Ha.ag van 1907 (artikelen 59 en volg.), doordat het besti'eden
arrest het middel niet heeft beantwoord,
hetwelk · aanlegger bij conclusien v66r het
militair gerechtshof heeft opgeworpen en
waarbij hij staande hield dat de som- ·
men, welke de vergelding zijner schuldige,
door artikel 11Sbis van het Strafwetboek
strafbaar gestelcle bedrijvigheicl uitmaakten, krachtens het besluit-wet van 28 October 1944 dienden te worden omgezet tegen de voet-van 5 frank per Reichsmark,
en doordat gezegd arrest beslist heeft dat
het bedrag dezer vergelding diende te worden omgezet tegen de voet van 12 fr_. 50
per Reichsmark, zonder die beslissing jnriclisch te gronden :
Overwegende dat, luidens artikel 123ter
va.n het Strafwetboek, wanneer de bij artikel 118b-is van het Strafwetboek voorziene
misdrijven nit winstbejag worden begaan,
de door de sclmldige ontvangen vergelding
of het bedrag van de waarde dier vergelding, zo deze niet in beslag wenl genumen, eigemlom van de Staat wordt verklaard;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat aanlegger in 1942, 1943 en 1944,
v66r de 11 e September van laatstgenoemd
jaar, voor zijn sclmldige bedrijvighefd
uitgeoefend in dat deel van het Belgisch
gi·ondgebied hetwelk de vijand vet;klaard
had bi.i Duitslancl in te lijven, een vergelding heeft ontvangen welke 23UJ68,48 Rm.
beliep, het bestreden arrest beslist dat,
om in Belgische frank de waarde dezer
vergelding te bepalen welke niet in beslag
genomen were!, de wisselvoet vim 12 fr. 50
per Reichsmark dient te .worden aangewend en, bijgevolg, eigendom van de
Schatkist verklaart een bedrag groot
2.899.830 fr. 50;
Overwegende dat het arrest die beslissing steunt op de beweegreden dat ver"
scheidene verordening·en der bezetten de
overheid de waarde van de Reichsmark op
12 fr. 50 hebben vastgesteld en dat er ten
lmidigen dage noch officiele noch Olfficieuze
koersnotering van de Reichsmark bestaat;
Maar overwegende dat, enerzijds, u_it
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de beschouwingen van het arrest blijkt
dat de bovenbedoelcle verordeningen, ten
tijde. van uunleggers sclmlclige bedrijvigheid, niet van toepassing waren: voor het
deel van het Belgisch grondgebied wnar
die bedrijvigheid wercl uitgeoefend;
Dat het arrest, anderzijds, aanstipt dat
de voet van 12 fr. 50 per Reichsmark een
wisselvoet is wellre door de bezetter werd
opgelegd ((om heni in staat te stellen het
land van zijn substantie te ledigen )) ;
Dat de vaststellingen van het arrest zodoencle niet enkel het bestreclen dispositief
niet rechtvaardigen, maar clat eruit zelfs
moet worclen afgeleid dat de waarde cler
vergelcling van aanleggers sclmldige bedrijvigheid, zoals ze is vastgestelcl door
het arr~st, de werlrelijlre waarde dezer
vergeldiJig overh·eft;
Overwegende, dienvolgens, c1at het arrest artikel 97 van de Grondwet en artikel 123te·r van het Strafwetboek geschon{1en heeft;
En overwegencle, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zover cle voorziening is gericht
tegen de beslissing gewezen over de vor(lering der burgerlijlre partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
zijner voorziening geen middel inroept en
dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het een bedrag van
2.899.830 fr. 50 eigendom van de Schntkist verklaart; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest za 1 worden overgeschreven in de
registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant der gecleeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger tot de
helft der kosten, het overige ten laste
van· cle Staat; verwijst de aldus omschreven zaak naar het militair gerechtshof,
anders samengesteld.
14 Juni 1948. ~ 2° kamer. - Voonrittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Connart.
GeUjlcl·uidencle conclus·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Werveke
(van de Balie van beroep te Brussel).

2"

KAMEJR. -

14 Juni 1948.

:..c. INRREUK OP
DE WET OP HE'l' REGIME VAN DE ALCOHOL. REGELMATIG PROCES-'VERBAAL. ARREST
VAN VRIJSPRA,UC MATERiiGLE VASTS'l'EL·
LING VAN .DE STELLERS VAN RET PROCES-VER-

BAAL VERWORPEN. GEEN 'l'EGENBEWIJS.
0NWETTELIJK ARREST.

Is onwettelijlc, het a·n·est actt de verdachte van een inbt·e·ttl' op cwt-il<el i! van
cle ·wet vctn 29 August·ns 1919 betreffencle
het regime vctn· de nlcohol vrijspt·eelct,
cloor een mate!"iele vaststelling te verwerpen geclawn cloor cle stellm·s vwn het
proces-verbaal en vennelcl in een t·egelmnt·i£1 JWOces-verbactl, zoncle·r op het bestawn van het tegenbew·ijs te wijzen {1).
(Wet van 26. Augnstu13 ·1822, art. 239;
wet van 29 Augustus 1919, art. 10.)
(BEHEER VAN F~NANCIEN, 'l'. VANDAMME.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, gewezen de 21 J anuari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over -llet enig middel, scheilding van
artikelen 97 van de Grondwet, 239 van de
wet van 26 Augustus 1822, 2, 10, 11, 12.
14 van de wet van 29 Augustus 1919, 2, 5
en 6 van het besluit-wet van 14 November Hl39, cloorclat llet bestreclen nrrest,
door beklnagcle vrij te spreken om' cle enkele reclen dat de betichting niet bewezen was, het aan het proces-verbaal
verschnldigcle geloof heeft g·eschonden :
Overwegencle clnt een 'proces-verbaal, opgestelcl de 14 October 1946 door Maurice
r~iefooghe, sectiechef cler accijnzen, Rene
Vanclemaele en L&m Dierarcl, kommiezen
cler accijnzen, vnststelt dat de verbalisanten, welke zich de 10 September 1946
naar cle woning van beklaagde hadden begeven, waar deze het beroep van restauratiehoucler uitoefent, alcluar in de verbruikznal, welke voor het publiek toegankeli'jk is, een fles hebben ontdekt die
10 centiliter Pernocl van 60 graclen inhield,
drank wellre hoofdzakelijk gedistilleerde
alcohol bevat;
Overwegende clat, krachtens de wetgeving op het regime van cle alcohol, dit
proces-verbaal in rechte volle geloof zijner
n:iateriele vaststellingen verdient « totdat
de valsheid er van bewezen worclt )) ;
Overwegencle dnt verweercler beticht
was van, sluitet· zijnde van ter · plaatse
te verbrniken clranken, sterke clranken,
welke hoofdzakelijk gedistillee1·cle alcohol
bevatten, voorhanden te hebben gehad in
cle lokalen waarin de verbruikers toegelaten worden ;
Overwegende clat het bestreclen arrest
verweerder nit clien hoofcle vrijspreekt
om de .enige reden (( dat de feiten, welke

GEES'l'RIJKE DRANKEN.

(1) Raadpl. verbr., 24 Juni 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 43) en 23 December 1946 (An·.
Jf e1·br., 1946, biz. 4<1-8; Bull. en PAsrc., 1946,

I, 484).

_J -

r:·=--::-_-:.._ ____ - - ·

-331
door de eerste rechter als niet vaststaand
werden verklaard, evenmin bewezen geweest zijn door het onderr..oek getlaan
v66r het Hof >> ;
Overwegende dat Yerweerder alzo vrijgesproken is zonder dat vastgesteld geweest zij dat het tegenbewijs werd gebracht van llet te zijuen laste door een
regelmatig proces-verbaal vastgesteld materieel feit;
.Dat l!et bestreden arrest, door hem van
dit bewijs vrij te stellen, het geloof welk
aan dit proces-verbaal is verschulcligd,
n1iskend heeft, en, derhalve, artikel 239
der algemene wet van 26 Augustus 1822
heeft geschonden, welke ter zake toelmSselijk gemaakt werd door ai"tikel 10 van
de wet van 29 Augustus 1919 op het regime
van de alcohol;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant cler vernietigde beslisshlg; veroordeelt verweerder tot de koste11; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
14 .Juni 1948. - 26 kamer. - Voorzitter,
Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslrtqgevm·, H. Giroul. GeUjlcl·ltidende concl-usle, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
- Pleiter, H. Kebers (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
H.

2•

KAMER. -

14 Juni 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRA~'ZAKEN. lVIIDDEL IDERUI'f GENOMEN
DAT DE CONCLUSIEN VAN DE BURGERLI.JKE
PARTIJ NIET BEANTWOORD WERDEN. VOORZIENING DOOR HE'l' OPENBAAR MINISTERIE EN
DOOR DE BEKLAAGDE. l\'IIDDEL NJET ONTYANKELIJK.

2° .l\UDDJDLEN TO'l' VERBREKING. STRAFZ!AKEN. MIDDEL GESTE]UND OP EEN
..FElT DA'l' NOCH DOOR .DE BESTREDEN BESLISSING NOCH DOOH1 EEN STUK VAN DE RECJI'fSPLEGING VASTGESTELD IS.
l\1IDDEI,, .DAT
GRONDSLAG ~fiST IN FEI'rE.

1° Is niet 011tvanl>eUjk, het rniddel, tot
staving van de 1Joo·rZ'ienillrJC'11 van het
openbawr'rninlsterie en vnn de belclnar;de,
dnt h:iendt {!enomen ·is flat de conclusWn
van fle burrwrUjke prtrti1 niet we1·clen
bermtwoo1·cl (1).
2° JJ1ist rtronrlsln{l- in feite, het micldel 011
een felteli:ik element r~esteu'll(l rlnt vnst·

(1) Verbr., 21 Augustus 1911 (Hull: en PAsic.,
1941, I, 324); 24 Mei 1948 (zie hager, blz. 285;
lJu/Z, en PASIC., 1948, I, 331).

{lestelrl -is noch rlom· cle best·reclen o'esUssl-il.g noch cloo1· ee-n st-ztlo; 1Jnn cle 1'echtsplegin{! wnet1'0lJ het H of ncht ka.n
slrw-n (2).
(PROCUHEUR DES KONINGS 'fE J!EHGEN
EN GOUDELOUF, T. CLER.EI!AU'f.)
ARREST •

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 29 Januari 1948 door
de Oorrectionele Rechtbank . te Bergen,
zetelende in hoger beroep;
Overwegende ·dat de voorziening van de
procureur des Konings_ en de voorziening
van de veroordeelde een zelfde middel
inroepen, namelijk schending van artikelen 97 van de Grondwet en 55 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 193-!
houdende algemeen reglement op de politie van het vervoer en het verkeer, gewijzigd ·door besluit van de Regent van
18 October 1946, artikel 7, verbeterd door
besluit van de Regent van 3 Januari 1947,
doordat het bestreden vonnis de conclusii~n der burgerlijke partij ·niet beantwoordt en cle verkeersvoorrang van, beklaagde Goudelouf miskent :
Overwegende, wat het eerste onderdeel
betreft, dat aanleggers niet bevoegd zijn
om de verbreking van een vonnis aan te
vragen wegens een onwettelijkheid welke.
zelfs vaststa ande, alleen a an de burgerlijke · part.ij nadeel zou kunnen toebrengen;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel gegrond is op de bewering
dat de aanrijding zich heeft voorgedaan,
terwijl aanlegger een wegsplitsing, aansluiting of kruising naderde;
Overwegende clat die bewering steun
vindt noch in de bestreclen beslissing noch
in enige der stukken waarop het Hof acht
kan slaan;
Dat het middel niet kan worden aannwrd;
En overwegende clat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden-nngeleefd en dat de
over de publieke vordering gewezen bef:lissing wettelijk is;
Overwegende, wat de over de burgerlijke
vordering gewezen beslisRing betreft, dat
aanlegger Goudelouf geen bijzonder mid~
del inroept en clat het Hof er ambtshalve
geen opwer•pt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt aanlegger GolHlelouf
tot de kosten zijner voorziening; laat de
kosten van de voorziening van het openbaar ministerie ten laste van de Staat.
(2) Verbr., 19 Januari 1948 (zie
biz. 34; Bull. en PASIC., 1948, I, 41).

hager,

-
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1± .Juni 1948. - 2• kamer. - Foon;itter·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Fe·rslaggeve·r, H. Fettweis.
GeUjkluiclencle conclus·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

ze

KAMER. -

14 Juni 1948.

1° n-IIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN, n-IIDDEL HIERUIT GENOMEN
DAT HET ARRtEST NIET VASTSTELT DAT DE BENADEELDE KLAOHT HEEFT INGEDIEND.- VOORWAARDE TOT ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDEHING. l\fiDDEL NIET NlEUW.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STR,WZAKEN. l\1IDDEL AANVOEREII'D DA'l' HET
ARREST NfET VASTSTEL'l' DAT DE BENADEELDE
KLAOHT HEEFT INGEDIEND. ARREST DAT
HET BESTAAN VAN DE KLAOHT \' ASTSTEL'l'.
MIDDEL DA'l' GRONDSLAG MIST IN FEl'fE.

3° MIDDELEN TOT. VERBREKING.
S'l'RJAFZAKEN. MIDDEL AANVOERlc'ND DAT HET
ARJRES'l' HE'J; BES'l'AAN NIET VASTSTELT VAN HET
ZEDELIJK BES'l'ANDDEEL VAN HET MISDRIJF. ARREST VASTSTELLENDE DA'f BEKLAAGDE, HETZIJ
J\U;T
BEDRIEGLIJK
INZIOH'l',
HE'l'ZIJ
KW AADWILLIG GEHANDI,LD HEEL<'l'. n-IIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1° Is n·iet n·iettw en lean, bijgevolg, voor rle
ecrste metal v66'1' het Hot opgewoqwn
wonlen, het m·illdel h·ien!'it [!enomen clat
het cuTest vctrl reroonleUn.Q 'lliet vnststelt clctt cle bena(leelde T"lacht heett in[!ecUencl, clan wnn1we1· cler{fel'ijlce lclacht
een voo·1·wcutrcle is tot ontvan7ceUjlcheicl
1;an de publielce 1JOnlerin[! (l). (Stilzwij-

gende oploRsing.)
2° Mist [!ronclslng ·in teUe, het miclclel
rwuvoerencle dat het arrest het bestnan
u-iet vnststelt van cle l<'lacht vwn cle benncleelcle, clan ·wnnnee1' het cvn·est clerrJeliJio;e 1;aststelling 1Jevat.
3° 1lHst uronclslng in fdite, het miclclel
aaNvoerencl clat het ar·rest het 1Jestaan
niet vn8.tstelt ·vnn het zeclelijk bestanclrleel van het misclrijf, clctn wnnneer het
er 01J w·ijst clctt 1Jelclactgcle, hetzij met
1Jerl'l'iegUjk 'i-ltzicht, het.zij lcwaaclwilUg
ge/1 andelrl heeft.
(HAE:NECOUR., T. ROE'l'S,

lJ. p.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 27 Februari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel;
(1) Zie de 1~ota, ondertekend, R. H. onder
dit arrest in Bull. en PASIC.; 1948, I, 386).

I. Voor zover de voorzieuingen de beslissing bedoelen, gewezen over de publieke vorclering ;

Over het eerste middel, door aanlegger
Haenecour ingeroepen : schencling van artikelen 22, 23, 24, 26, 27 van de wet van
22 Maart 1886, 2 van het Wetboek van
strafvorclering en 97 van de Grondwet,
doorclat bet bestreclen arrest niet heeft
vastgesteld dat de vervolgingen op klacht
van de burgerlijke partij hadclen plaats
gevonden, clan wanneer, luidens artikel 26
van de wet van 22 Maart 1886, de inbreuken op gezegde wet, ·behalve diegene bij
artikel 25 voorzien, niet kunnen worclen
vervolgd dan op de klacht van de persoon
die zich benadeeld beweert ;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
door de betichting bewezen te verklaren
zoals zij ten laste van Haenecour is omscllreven, het bestaan der in die beticllting opgenomen gegevens heeft vastgesteld, onder meer clat << Boets, die de
beeldhouwwerken ontworpen en uitgevoerd heeft, ... klacllt indient >> ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over llet tweede midclel, door aanlegger
Haenecour ingeroepen : scllending van artikelen 22 en 23 van de wet van 22 1\'Iaart
1886 en 97 van de Grondwet, doordat, na
te hebben bepaald wat client te worclen
verstaan door kwaadwillig opzet en bedrieglijk inzicht zoals zij, volgens hem,
voor de toepassing van artikel 22 van de
wet van 22 Maart 1886 behoren te worden
opgevat, en na te hebben beslist dat de
vaststelling van het kwaadwillig opzet of
van het bedrieglijk inzicht in rechte
volstaat opdat de feiten van materHHe
namakiilg strafbaar wezen, de rechter
over 'de grond niet heeft beslist of de beklaagde in zake had gehamlelcl, hetzij met
becb:ieglijk inzicht, hetzij met kwaadwillig opzet, opgevat naar de zin der aangenomen bepalingen, en dat cle motieven
van llet arrest aldus dubbelzinnig· zijn :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ten laste van aanlegger weerhouden
inbreuk een bijzoncler opzet onderstelt,
maar dat hetzelfde bestaat nit, lletzij het
beclrieglijk inzicht, hetzij het kwaadwillig
opzet; dat het arrest er nit afleidt dat de
betichting bewezen is;
Overwegende dat het arrest clerwijze
: zonder dubbelziruligheid vaststelt dat aanlegger het hem ten Iaste gelegcle feit heeft
gepleegd, hetzij met bedrieglijk inzicht,
hetzij ,kwaadwillig, en dat het micldel derhalve feitelijke grondslag mist;
En overw~gende, wat beide aanleggers
aangaat, dat de substantu~le of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en clat cle beslissing
overeenkomstig de wet iR ;
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II. Voor zover de voorzieni~gen de beslissing bedoelen, gewezen over de burgerlijke vordering :
Overwegencle dat aanleggers tot staving
lnmner voorzieningen geen enkel middel
inroepen clat het Hof er ambtshalve geen
op"'erpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 Juni 1948. - 2" kamer. - TToorz'itte·r,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Sohier. GeUjlcl·uidende conclnsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. de Harven en Lebeau
(deze laatste van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2°

KA~HCR. -

14 Juni 1948.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
GESCHIL TUSSEN ~;leN BESOHIKKING DIE EEN
WANBEDR([JF NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWIJST EN EEN YONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART. 0NBEVOEGDHEID HIEROP GESTEUND DAT HET
AAN DE POLITIEBECHTBANK ONDER,WORPEN MISDRIJF SAMENHANGEND IS MET EEN WANBEDRIJF
DAT BIJ DE CORRECTIONELE REOHTBANK AANHANGIG IS. - 0NDERZOEK DA'l' DOOR HET HoF
GEDAAN WORDT. · - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND. VERNIE'l'IGING VAN DE BESCHIKKING. PERKEN.

Om het 1·echtsgeb'iecl· te regelen, wannee·r
cle politierechter, in lcennis ,qestelcl m.et
een gecontraventionaUseenl wanbeclrijf,
.dch onbevoegd heett ver7claa1'd on~ ·rerlen clat clit rwisdrijf samenhangencl is
met een wanbeclrijf clat bij de Oon·ectionele rechtbank in em·ste aanleg aa•nhangig is, gaat het Hot na of de correotionele 1·echtbwnlc ·regelmat-ig met clit
laatste wanbecl·r'(if i'll lcennis is gesteld
en of de fe:iten samenhangend sch'ijnen
te zijn; i.n bevestigend ueval vernietigt
het de beschiklci·llg vcm cle raadlcame1·,
met uitrwnderinu echter van het be.sch·ik·kend uedeelte dat awn het ~vanbe
drijf het lcaralcter va.n overt1·eding
heett toeuelcend, en ve1·w·ijst het de
zctalc naa1· de cor1·ectionele 1'echtbanl!,
b·lj wellce een van de wanbedT'ljven
reells aanhang·lg is,. opclat deze ovm· lzet
geheel van de vervolgingen u.itspraalc
zo~t doen (1).

(1) Ve1·br., 22 September 1947 (Arr. Ye•·b,·.,
1947, blz. 279; Bull. en PASIC., 1947, I, 367).

(PHOCUR'EUH DES KONINGI:l TE BHUSSEL,
. 'l'. MAR'l'OUGIN EN CONSOOR'l'EN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op llet verzoek tot
regeling van rechtsgebiecl, ingediend tle
30 JHaart 1948 door de Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste >tanleg te Brussel ;
Overwegende dat cle Raadkamer van cle
Rechtbank van eerste aanleg te. Brussel
door beschikking van 30 December 1947,
waarin
verzachtende
omstandigheden
waren bepaald, Marcel Martougin naar
de bevoegde politierechtbank heeft verwezen uit hoofde van : te Brussel, de
6 September 1947, door gebrek aan vooruitzicht of . voorzorg, maar zonder het
inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Maurice
Notteboom;
Overwegende dat Marcel Martougin,
wiens zaak pas de 19 Februari 1948 v66r
de politierechtbank moest komen, de
16 Februari 1948 rechtstreeks Fran!;ois
Brocas deed dagvaarden om te verschijnen
de 20 Febrnari 1948 v66r de Rechtbank
van eerste aanleg te Brnssel, zetelende in
correctionele politie, ten einde er te recht
te staan nit hoofde van : te Brussel, de
6 September 1947, door gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwonclingen te hebben toegebracht zowel aan
·hem ze)f, als aan de beer Maurice Notteboom;
Overwegende dat tle Politierechtbank
te Brussel, door vonnis van 8 Maart
1948, en vooraleer de correctionele rechtbank uitspraak hacl gedaan, zich onbevoegd heeft verklaard, wijl bet onderzoek
der zaak aan het licht lleeft gebracht clat
de inbrenk welke bij haar zelf aanhangig
was, samenhangencl was met het aan de
kennisneming van de correctionele rechtbank opgedragen misdrijf, en wijl in dergelijk geval de samenhangende feiten
door de rechter van de lloogste aanleg
dienen te worden berecht;
Overwegende dat de bescliikking der
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel van flO December 1947
en bet vonnis van de Politierechtbank te
Brnssel van 8 Maart 1948 in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun strijdigheid een geschil van rechtsgebied is
ontstaan hetwelk de loop van bet gerecht
belemmert;
Overwegende dat de feiten ten Jaste van
Marcel Martougin, welke aan de Politierechtbank te Brnssel werden onderworpen, en diegene welke ten laste van Fran!;ois Brocas werden gelegd en welke door
rechtstreekse · dagl'aarcling bij de Recht-
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bank van eerste aanleg te Brussel aanhangig werden gemaakt, verknocht schijnen; dat, bijgevolg, de noodwendigheden
t>ner goecle rechtsbedeling vergen clat een
zelfcle rechtscollege er teg·elijkertijcl kennis van zou nemen ;
Om cUe redenen, het rechtsgebied regelencle, vernietigt de beschikking c}er Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 December 1947, maar
enkel voor zover zij de bevoegclheicl van
de politierechtbank heeft aangenomen om
het regelmatig naar de politier~chtbank
verwezen ten lnste van Marcel Martougin gelegcle misclrijf, te berechten; beveelt
dat onclerhavig · arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en dat
melcling er van zal worden gemaakt op de
kant cler vernietigcle beslissing; verwijst
de rechtspleging ten laste van Marcel
Mnrtougin naar cle Correctionele Rechtbank te Brussel, zetelencle in eerste aanleg, ovdat uitspraak fl'over zou worden
gednan tegelijkertijd als over de zaak ten
·laste van JJ'ran!;ois Brocas, welke nit cle
rechtstreekse {lagvnarding· is ontstaan.

te -wijze;t clat -met cUe interpretat-ie in
O'veree·nstenwn·ing zott lc-unnen gebraoht
·tvonlen. (Gronclwet, art. 97.)
2° Is n·iet ·tvettel-ijlc rJemoUvee!~cl, het cttTest
flat ·nitgekee1·cle cl'iviclenclen aft'rekt van
het bed.-rag van cle 1·eecls belnste netto
in l.'omste'll, zomler voo·rat vnst te stollen clnt cl-ie inlcomsten niet konclen atgeti'Ol.:l.;en -wonlen vcw cle ge-rese·rvem"Cle
·in lco·msten we gens cle ontoere'ilcenclhe-icl
va-n cleze lctntste (1). (Grondw., art.· 97;
samengescllakelde wetten, art, 52, § 6.)

(BEHEER VAN FINANCIEN, 'l'. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP CC SOCruTE ANONYME RELGE D' AGGLOMf:HATION DES MINERAlS l).)
AU BEST.

HE'J' HOF; - Gelet ov het bestreclen
arrest, g·ewezen de 25 .Juni 1947 door het
I-I of van beroep te Brussel ;
Over llet enig middel, schending van
artikel 97 van {le Grondwet en van artikel 52, § 6, van de wetten betreffende
cle inkomstenbelnstingen, samengescllakelcl
besluit van 31 .Juli 1943, doordat het
Ll .Juni 1948. - ze kamer. - 11oorzitte1', <loor
bestreclen arrest, na beslist te llebben clat
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend clit
artikel 52 de vennootschap die winsten
voorzitter. -_ l1e1·slnggever, H. Demoulin. uitkeert
machtigt van dezelfcle, · voor cle
Gelijkht·iclencle conclus·ie, H. Raoul
toe
passing
de mobilienbelasting, de
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat- reeds in de van
beclrijfsbelasting aangeslagen
generaal.
wins ten af te trekken, die aftrekking voor
het geheel yerricllt, clan wanneer de reeds
belaste winsten eerst van cle niet-uitgekeerde winsten dienden afgetrokken- te
2" KAMillR.·- 15 Juni 1948.
worden- en van de uitgekeerde winsten
slechts mocllten afgetrokken worden voor
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN het overige :
Overweg·encle dat de overwegingen van
ARRESTEN.
ZAKEN VAN RECHTSTB!EEKSE HELAS'l'INGEN. ARREST DA1' llet bestreclen arrest er zich toe beperken
ZICH ER TOE BEPEBKT EEN WETSBEPALING- een interpretatie te geven van artikel 52
11~
YEBKI.AREN ZONDER OP EEN FEITEI.IJK van de samengeschakelde wetten betreflci.EMENT TE WIJZEN DAT MET DIE INTERPRE- fencle de inkomstenbelastingen, zoncler
TA'l'IE KAN WORDEN IN 0\'ER-EENSTEMMING GE- enig feitelijk bestall(ldeel aan te stippen
BRACHT. - ARREST NIE'l' WETTEI.IJK GEMO- clat met cli.e interpretatie in overeenstemming zou kunnen gebracht worden;
'l'IYEER[).
Dat derg·elijke motivering het Hof niet
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
ZAKEN VAN RECHT- in staat stelt na te gaan of de feitelijke
bestancldelen
van de zaak aan het hof
RTREEKSE .ll'ELAS'l'INGEN. - AFTREKKING VAN
DE REEDS BEI.ASTE NET'l'O-INKOMSTEN OM DE van beroep het recllt gaven, de betwiste
DUBBELE AANSLAG 'IE VERMIJDEN VAN EEN aanslag nietig te verklaren;
Om die re<lenen, verbreekt llet bestreZELFDE INK OMEN IN HOOFDE YAN EEN ZELFDE
BELASTINGPLICHTIGE. - ARREST DAT RET BE- {len arrest; beveelt dat onderhavig arrest
DRAG VAN DIE INKOMSTEN AFTREKT VAN DE zal overgescllreven worclen in de registers
UITGEKEERDE DIVIDENDEN ZONDER VOORAF van het Hof van beroep te Brussel en dat
VAST TE STELLEN DAT DE GERESERYEERDE melding er van zal gemaakt worden op de
INKOMSTEN ONVOLDOENDE WAR-EN OM DIE AF- kant van de vernietigde beslissing; ver'l'REKKING TOE TE LATEN. - ARREST NIET wijst de zaak naar llet Hof van beroep
te Gent; veroordeelt verweerster tot de
WETTELIJK GEMOTIVEERD.
koste11.
1° Is niet wettelijlc gemotivee-ra, het a1'1'est

I

clnt e-r zioh toe bepe·l'kt een be]Jal-ing
van cle snmengesohctlr.elcle wetteri bet~·et
jencle cle ·inlcomstenbelnst1-ngen te verlo,la·ren, zoncle1· op een feitelijk element

(1) Sic verbr., 11 Mei 1948 (negen arresten)
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 320, 321 en 322), waarvan er een hager werd gepu:bliceerd, blz. 275.

]
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15 Juni 1948. - 2e kamer. - Fooizitter,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemeud
voorzitter .. - Versla.ggere!·, H. Sohier. Gelijkluhlenlle concltts'ie, I{. W.-J. Ganshof van cler Meersch, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele e·n Van
Ryn.

2e

KAMER. -

15 Juni 1948.

BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. BEDRIJFSVERLIEZEN.
BEWIJS NODIG OPDAT_ DE AFTREKKING VAN
DIE VERLIEZEN ZOU WORDEN TOEGELATEN VAN
DE INKO"'IS'l'EN VAN EEl'l DIENSTJAAR. - HET
J<EIT OAT RET llEIIEER VOORLOPIG HET BEDHAG
VAN DE SCHADE AANGENOMEN HEEFT DIE HET
\'OOHWERP UITMAAKT VAN EEN REGELMATIGE
AANYRAAG O!t1 HERSTEL VAN OORLOGSSCHADE
~UAKT DA1' BEWIJS NIET UIT.
Opclat bellTijfsve!·z.iezen ZOltclen mogen afyetrokken worden van rle inlcomsten
van een /Jepaald dienstjaa1·,· moet het
liewijs wonlen [Jeliracht_ drtt die ver/.ie.~en geleclen werden doo1· cle belnsUn[J}IlichtirJe. JJfaakt llet liewijs van demelijk
eerz.ies niet ·wit, llet teit dat het lieheer,
in de loop van rle aanslngpToced1we, de
werkelijkhe·icl of het bedrctg niet besproken heett va.n de oo1·lo[Jsschcule clie het
·voorwertr lw(l ·ttit{femanlct vim een 1'egel·mMig ingediencle nanv1·nng, en voo1·lopiu
<lie cijfers iwngenomen heett, nl stelde
het de inwinrt van de-lielastiny nit. (Samengeordende wetten, art. 32, § 6.)

(BEHEER VAN FINANCIEN, '1'. GERMAIN.)
ARREST.
HE'!' HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, gewezen de 17 September 1946
door het Hof van beroep te Brussel;
Over bet tweede middel, scbencling van
artikel 32 van de- samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de beer Germain te recht eist clat van de
belastbare grondslag, wegens bedrijfsverlies, een som van 46.429 frank afgetrokken zal worden welke nit een oorlogsfeit
voortvloeit en het voorwerp uitmaakt van
een regelmatig ingediende aanvraag om
herstel van oorlogsschade, schade wier
werkelijkheid niet betwist wordt;
Overwegende dat het bestredei1 arrest,
door te beslissen dat de schade welke
voortvloeit nit oorlogsfeiten en welke verweerders bedrijfsinkomsten tl·eft, van gezegde inkomsten client afgetroklren te
worden, aan de ac1ministratie nadeel toegebracht beeft; clat deze ,dus op dit punt
de verbreking er van mag vervolgen, maar
t~nkel iu de mate waarin het de directoriale beslissing te buiten gaat;

Overwegende dat de bewoorclingen van
artikel 32 van de samengescbakelde wetten ongetwijfelc1 clwingend zijn, ofscboon
echter vereist is dat de belastingplichtige
de werkelijkheid en het bedrag van de
bedrijfsverliezen, welke bij cloet gelclen,
zou bewijzen;
Overwegende clat in de loop van de aanslagprocedure die vraag niet betwist is
geworden; dat inclien de aclministratie
voorlopig het door verweerder in zijn aanvraag om herstel van oorlogsschade aangeduide cijf-er van 46.429 frank aanvaard
heeft, het is omclat zijn stelsel er in bestand het bedrag dezer scllade toe te voegen aan de belastbare winsten en de inning van de in clie mate gevestigde belasting ui t te stellen ;
Overwegencle dat door op dit punt verweerders eis te aanvaarden, zoncler dat
cleze het bewijs bijgebracbt had dat op
hem rustte, en alleen om de reden dat noch
de werkelijkheicl der schade, noch het be.drag derzelfde in de loop van de aanslagprocednre in betwisting gesteld werden,
bet bestreden arrest artikel 32 van
de samengescbakelde wetten geschonc1en
heeft;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding is het eerste middel te onderzoeken, verbreekt het bestreclen arrest voor
zover bet beslist clat van verweerders belastbare inkomsten afgetrokken worclt
· een som van 46.429 frank; bedrag van de
door hem in zijri landbouwbedrijf geleden
oorlogsschade; beveelt clat onc1erhavig ar·
rest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brnssel
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar llet Hof
van beroep te Luik.
15 .Tuni 1948. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·
en veTslaggeve1·, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - {}elijklu.illemle
conclttsie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. Pl.eiteT,
H. Van Leynseele.
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15 Juni 1948.

1° VERKOOP. - VERKOOP DIJ AFBETALING.
- FINANCIERING VAN VERKOOP BIJ AFBETALlNG. - BEGRIP.
2o BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - VER!KOOP BIJ AFBETALING. - FINANCIERING VAN DERGELIJKE VERKOOP DOOR EEN VENNOOTSCHAP. MAAT
WA.\HIN DE NOG NIET VER,VALLEN MAANDELIJKSE AI•'BETALINGEN VOOR DE VENNOOTSCHAP
t;EN RESERVE OF VOORZORGSFONDS UITMAKEN,
BELASTBAAR IN DE BELASTING OP DE BEDRI.TFSINKOMSTEI\'.
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3° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - VERKOOP OP AFBETALING. - FINANCI'ERING VAN DERGELIJKE VERKOOP DOOR EEN \'ENNOOTSOHAP. - DIE VENNOOTSCHAP HEEF'r EEN SCHULDVORDERING
OP DE KOPER VOOR DE NOG NIET BETAALDE
1\!AANDELIJKSE AFBETALINGEN.
BELASTBARE .SOHULDVORIDERING. ____: EVlcNTUELE AFTREKKING ALS BEDRIJ~"SVERLIES VAN HET
DEEL VAN DE PRIJS DAT NIE'l' ZAL BETAALD
ZI.JN GEWOR.DEN.
1° In het contnwt genctMJHl «·fi.nwnc-iering
·van verlcoop bij ctfbetctl-ing )), clntagt
cle ·verlcoper zijn 1·echten jegens de lco1W1' ove1· cutn een llenle, cUe in het contract t·u.ssenlcO'fnt en dculeUjlc ac~n ae
ve1·lwper de tw·i.is betaalt, na njt1·ek vnn
ee·n' zel.:e1· IJedrag, en ueemt ll'i.i tevens
op zich, ter ontlast-i'ng vwn de ve·rlcoper,
de fi:ncmc'iele l"isico's vwn de ·verrichUng,
wijl cle lcope1· d·ie ·incletJlctatsstelling vcm
een nieuwe sclmlcleiser ctetnvannlt.
2° Wannee·1· een vennootschap, a·ie een
ve·rk:oop 01J afbetaUng finctnciert, ondm·
het ctctief vctn hcw·r balans ·inschT'ijft
h'et verschil tussen de wawnle van ae
halw cloor de lcope1· versch·nlcUgcle ma.andez.ijkse nfbetaUnueu en het bedra!} vwn
de rlour ha((,/' conta11t aan cle verlwpe1'
betaalde tw·ijs, en onder het 1)(tss-ief het
cleel van cl'ie vennee·nle·l"ing dM beu·elclC'inu heeft op lle maandelijlcse afbetalinuen rz.ie 01J het ouenbUic vwn lle
ctfslwit'i'nu vwn het clienstjawr ·IUJfl n·iet
·vervallen zijn, ma.a.k:t au deel van ae
ve·rmeenler·inu, in cle mate wcuwin· het
de no·nnale cl'isconto·voet overschr·ijclt,
een reserve- of voorzo·rusfoncls ·wit, belast1)(HW in ae belast'inu op ae bed1'ijfsinlcomsten (1). (Samengeschakelcle wetten, art. 27, § 2, 5°.)
3° 1-Ynn·neer een vennootschcblJ een verlcoop 01J c~fbetnling finwnciert, ·is zij,
van zocln~ zij ten opzichte van de v.e1·h:ope·r cle en·iue ve-rbinten·issen heeft
nagelcomen cUe op hcta1· J'~tsten, hetz'ij
het conta:nt betnlen vnn cle tJr'ijs en het
op zich nemen vnn cle risi.co's vnn ae
ve·r·richUnrJ, sch·nlcle·ise1·es voo·r het ,r;eheel va:n cle overeenuekomen p1·ijs ten
opz·ichte van cle koper, fl'ie heejt aanvaanl. clnt cle vennootscha.p zich als
sch1tlcle·!se·res in fle plnnts vwn cle ve1'1co1JC1' stelt.
Actngezien cle vennootschap alclns, van
het ouenblik aj 1Jan het sl·witen vcm het
contmct, OlJ cle lco1Jer een vaste sch1tlll·vonler·ing heett floch otJ · tennijn, mac~lct
cleze voor hawr een ·in cte belasUng o1J
rle berl·r·ijfshtkmnsten belastbare w·inst
uit, onve1w~inclenl, 1J001' hfUt.J', het. 1·echt
(1) Zie verbr., 3 Februari 19,11 (!1-rr. Y e!·b,·.,
1941, biz. 16; B1!ll. en PASIC., 1941, l,. 26);
25 Februari 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, I, 56).

fbls bedrijfsvedies het deel van cle prijs,
clat hactr aoor de kope·r niet zctl betaala
zijn uewo·rden, van haar 1.nlcornsten nf
t~ t·relcken. (Samengeschakelcle wetten,

artt .. 25 en 32.)
(NAA~ILOZE

E'f INDUSTRIE )),

VENNOOTSCHAP « FINANCE
'l'. BEHEEH VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op 'het bestreclen
arrest, gewezen de 1 December 1943 door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat aanlegger in verbreking al zijn miclclelen moet voorbrengen
binnen de termijn van veertig dagen zoals
voorgeschreven is bij artikel 14 van de
wet van 6 September 1895 ;
Dat inclien hij kennis nemen mag van
de memories en stukken neergelegd cloor
verweerder, het hem niet toegelaten is
het antwoorcl van deze laatste te beantwoorclen ;
Dat hie(uit volgt dat het l!of de memorie niet kan in aanmerking nemen door
aanlegster neergelegd de 24 Maart 1944,
dus na cle termijn voorzien bij artikel 14,
om cle argumenten van de verwerende
partij te weerleggen;
Over de feiten :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : dat een van cle werkzaamheden
der aanleggencle vennootschap erin .bestaat de verkopen bij afbetaling te financiereil, clit wil zeggen dat, wanneer een
handelitm; aan een particulier een waar
ve1'koopt tegen een bepaalde prijs, betaalbaar met ten hoogste vier-en-twintig achtereenvolg;ende maandelijkse stortingen,
aanlegster in het contract tussenkomt, cle
verkoper verklaart haar de rechten clie hij
tegenover de koper bezit over te clragen,
de koper verklaart cle overdracht aan te ·
nemen en zich jegens aanlegster verbonden
te erlrennen, en deze laatste betaalt onmicldellijk aan cle verkoper cle in het contract vastgestelcle prijs na ·aftrekking van
een som voor wat ze noemt, << clisconto en
onkosten volgens barema )), en verklaart
het finnncHlle risico van cle verrichting te
dragen;
Overwegende clat het arrest nog· vaststelt dat aanlegster op het actief van
haar balans onder een rubriek « Uitslag
financiering )) het verschil inschrijft tussen de waarcle van de cloor cle kopers
verschuldigcle maandelijkse afbetalingen
en het beclrag van de contant aan de verkopers betaalcle prijzen; dat ze nit clie
rekening uittrekt en op het passief brengt,
onder een rubriek « Herclisconto financiering )) , het deel van die vermeerderiug
dat voortspruit uit cle nog niet vervnllen
maanclelijkse ·afbetalingen van de op het
ogenblik der afsluiting van het clienstjaar
lopende contracten ;
1
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-337Overwegende dat aldus in de balans van lijke of llandelsvennootschappen welke
de 30 Juni 1939 dit artikel << Herdiscont<i een reclltspersoonlijkheid bezitten onderfinanciering >> de som van 216.423 fr. 85 scheiden van die der vennoten », doordat
bedroeg;
llet bestreden arrest beslist heeft dat het
Overwegende i:lat de administ1·atie in financieringscontract van een verkoop op
die som een reserve- of voorzorgsfonds afbetaling alleszins in hoofde van aanleggezien heeft waarop ze bij toepassing ster ogenblikkelijk was, omdat deze laatvan artikel 27, § 2, 5°, van de samenge- ste, zodra de overeenkomst gesloten is, de
schakelde wetten, de bedrijfsbelasting contante prijs aan de verkoper stort en het
risico zou clragen, - met cUt besluit dat
heeft geheven.
nit volgt, te weten dat de winst, rtie
Overwegende dat de directeur der be- er
lastingen, op de reclamatie van aanleg- voor aanlegster moet voortkomen nit de
ster beslist heeft dat deze, door zoals financiering van een verkoop op afbetahierboven gezegd te werk te gaan, zich ·ung, haar patrimonium vanaf de aanvang
niet er toe beperkt heeft aan llerdisconto komt vermeerderen, daar ze dientengeeen scllulclvordering zou bezitten
te doen, in welk geval llet bedrag van de volge
zeker zou zijn, maar met tijdsberekening << Herdisconto financiering » een welke
paling, - op zulke wijze dat llet bedrag
bedrijfslast zou vertegenwoordigen, maar van
de rekening << Herdisconto financiedaarenboven ten belope van het deel van ring »,
gevormd door het bedrag van de
de som van 216.423 fr. 85, dat het bedrag winst welke gehecht is aan de maandevan het eigenlijk herdisconto overschrijdt, lijkse afbetalingen die niet vervallen zijn
een reserve- of voorzorgsfonds tot stand op het ogenblik der afsluiting van het
gebracht heeft, en, aangezien het toelaat- maatschappelijk dienstjaar van aanlegbaar bedrag vanllet eigenlijk herdisconto, ster,
hetwelk op het passief van llaar
hetwelk bepaald wordt door -op de no- op 30enJuni
1939 gemaakte balans voorminale waarcle van de niet vervallen komt voor 216.243 fr. 85,o;nder toepassing
sclmldvorderingen op termijn de als nor- zou vallen van de bedrijfsbelasting voor
maal beschouwde discontovoeten toe te het dienstjaar 1939, dan wanneer in werpassen, namelijk deze welke door de Na- kelijkheid << het financieringscontract een
tionale Bank van Belgie en door de Natio- · contract van opvolgende aard is », -onder
nale Maatscl1appij voor Krediet aan hetwelk dienen verstaan de contracten
de Nijverheid toegepast worden mits een waarin de wederzijdse verplichtingen van
waarborg van 100 t. h. van het disconto- de partijen zich in de tijd uitstrekken,
krediet, 77.345 frank beloopt, hij het over- cUt wil zeggen, elkander naargelang van
schot, namelijk 139.078 fr. 85, in de be- het verlopen der overeenkomst in de
lastbare inkomsten begrepen heeft en aan tijd opvolgen, alhoewel uit een zelfde ooraanlegster een overeenkomstige verminde- zaak voortspruitend, - wat in zake niet
ring toegestaan heeft ;
betwistbaar is in hoofde van hem die het
Overwegende dat het bestreden arrest krediet geniet, maar eveneens teruggevonde eis niet gegrond verklaard heeft ;
den wordt bij aanlegster, welke, ongeOver het eerste middel, schending van : twijfeld, van de aanvang af aan verkoper,
1° artikel 97 van de Grondwet, hetwelk na aftrekking van een bepaald disconto,
bepaalt dat << elk vonnis dient de gronden de prijs van llet verkocllte meubilair bete vermelden waarop ·het rust », in deze taalt en insgelijks het financiele risico
zin dat de rechtbanken en hoven gehoude!il van de verrichting te haren laste neemt,
zijn de verwerping van de conclusien maar nog tijdens heel de duur van de
welke ze afwijzen te rechtvaardigen door verrichting dit i'isico loopt en de gede verschillende eisen en de feitelijke of nieter Jn·omta temporis zijn krediet laat
rechtsmiddelen van verdediging te beant- genieten, - met dit besluit hetwelk er uit
woorden; 2° artikel 1134 van het Burger- volgt, te weten, dat aanlegster haar winst
lijk Wetboek, hetwelk bepaalt dat << de niet van de afsluiting af van een verrichwettelijk gesloten overeenkomsten als ting verwezenlijkt, maar ze verwezenlijkt
wet gelden voor degenen cUe ze hebben en verwerft naargelang de financiering
aangegaan >J, in deze zin dat de rechter, zich in de tijd uitstrekt, - dit wil zeggen
die de akten client te interpreteren welke dat het, naargelang van het aflopen van
hem voorgelegd worden, gehouden is de ·het _financieringscontract in de tijd en
juricUsche aard er van te eerbiedigen en onafhankelijk van de termijnen vastgedat zijn beslissing niet onverenigbaar stelc1 voor de· maandelijkse betalingen is,
mag zijn met de bewoordingen van de dat de genieter ·van het krediet de schulovereenkomst; 3° en artikel 25, § 1, ali- denaar van aanlegster wordt, - op zulke
nea 1, van de samengeschakelde wetten wijze dat het bedrag van de rekening
betreffende de inkomstenbelastingen, llet- << Herdisconto financiering », hetwelk gewelk be1malt dat << de bedrijfsbelasting vormd is uit het bedrag van de winst gede winsten treft van de llandels-, nijver- hecht aan de niet vervallen maandelijkse
heids- of landbouwbedrijven, met inbe- afbetalingen op het- ogenblik van de afgrip van de winsten wegens de persoon- sluiting van het maatschappelijk dienstlijke arbeicl der vennoten in de burger- jaar van aanlegster, en hetwelk op het
VERBR., 1948. 22

--'- 338 passief van haar op 30 Juni 1939 gestelde balans voorkomt voor 216.243 fr. 85,
niet onder toepassing valt van de bedrijfsbelasting voor het dienstjaar 1939 :
Overwegende clat het eerste onderdeel
tezelfdertijd als het tweecle _micldel zal
onderzocht worden;
·
Over het tweecle en het derde onderdeel
te samen :
Overwegende chit uit de hierboven overgenomen bewoorclingen van de contracten
blijkt dat de verkoper jegens de koper
·geen andere verplichting heeft dan deze
van de waar te leveren; dat hij, na deze
verplichting nagekomen te zijn, onmiddellijk schu).deiser is van de totale prijs,
hoewel de aankoper zich slechts client i:e
kwijten ~loor opeenvolgencle maandelijkse
·afbetalingen ; da t aanlegster eveneens
schuldeiseres is van de totale prijs zodra
ze zelf voldaan heeft aan de enige verplichtingen die op haar rusten, te weten :
de verkoper betalen en tegenover. hem het
risico van de verrichting aangaan;
Waaruit volgt dat, wanneer het zegt dat,
van het ogenblik af van de afsluiting der
contracten, aanlegster op cle kopers
schuldvorderingen heeft welke zeker zijn,
doch met tij.dsbepaling, en dat ze van
·clit ogenblik af haar winst verwezenlijkt,
het bestreden arrest de aard van· gezegde
contracten niet miskend heeft en ook artikel 25 vim de samengeschakelde wetten
niet geschonden heeft ;
Over het eerste onderdeel van het eer·ste middel en over het tweede miclclel,
schencling : 1° van artikel 97 van de
Grondwet, hetwelk bepaalt clat «elk vonnis client met reclenen omkleed te zijn ll,
in deze zin clat de rechtbanken en hoven
gelwuden zijn de verwerping van de conclusien welke ze afwijzen te rechtvaardigeri cloor cle verschillemle eisen en de
feitelijke of rechtsmiddelen van verclediging· te beantwoorden; 2° schending van
artikel 27, § 1, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, alsook van artikel 97 van de Gronclwet, doorclat het arrest beslist heeft,
enerzijds, dat·het beclrag van de rekening
« Herclisconto financiering ·l\ hetwelk op
het passief van de cloor aanlegster de
30 Juni 1939 ·opgemaakte balans voorkomt
voor een bedrag van 216.243 fr. 85, krachtens artikel 27, § 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen een vermeerdering van de activa
gestoken in het bedrijf van aanlegster
vormcle en in die hoeclanigheicl onclerworpen aan de bedrijfsbelasting voor het
dienstjaar 1939, om nadien te beslissen,
door verwijzing naar de beslissing van
de heer Directeur der belastingen cld.
31 Juli 1942, dat alleen een gecleelte van
die rekeniug « Herclisconto financiering ll
onder toepassing viel van de bedrijfsbelasting, als ten belope van 139.038 fr. 85

een reserve- of voorzorgsfonds uitmakencl,
hetwelk voorzien w9rc1t door artikel 27,
§ 2, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de ilikomstenbelastingeri, · dan
wanneer het claar om een klaarblijkende
tegenstrijdigheid gaat welke niet kan ·uitgelegd worden en wier probleem verband
houclt met cle kwestie van het normule
clisconto cier schuldvorcleringen van aanlegster, welke nit een essentieel persoonlijk krediet voortkomen :
Overwegende dat er geen tegenstrijdigheid is te statueren zoals het hof van be. roep geclaan heeft, vooreerst op de grondslag van de aanslag in de bedrijfsbelasting, en vervolgens op het bedrag van die
aanslag;
Overwegende, anclerzijds, dat het arrest de conclusien van aanlegster beantwoord heeft door vast te stellen clat deze
erkencl heeft ·dat het herdisconto de interest voorstelt welke gehecht is aan de
11iet-vervalien maandelijkse afbetalingen,
en clat er ten opzichte van· de belasting g·een risico bestaat, vermits artikel 32
van de Sflmengeschakelde we_tten de belastingplichjtige toelaat van zijn inkomsten
cle geclurende de twee voorgaande jaren
geleden bedrijfsverliezen af te trekken ;
Om die redenen,. en· zonder de memorie
van antwoord van aanlegster in aanmerking te nemen, verwerpt de voorziening ;
vetoorcleelt aanlegster tot de kosten.
15 Juni 1948. - 2e kamer. - Voorzitt.e1·
en veTslaggeve1·, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Geliilcluiclende
concM~s·ie, H. W.-J. Gansho{ van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Dautrebande (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

1°

KAMER. -

17 Juni 1948,

OORLOG. - BESLUIT-WE'l' VAN 15 JANUARI
1946. - SOHORSING VAN RET INSTELLEN VAN
ZEKERE REOHTSVORDERINGEN.
DRAAG- .
WI,TDTE.
De enigc ·rechts·wnledngen clie het beslt~it
wet van 15 J anua1·i 1945 vool'lopiy niet
ontvwnlcelijlc ve'l'l<"lacvrt, en waarovet· het
beveelt de uUspmalc i~it te stellen. zijn
aeze clie ,qegmncl zijn op cle bed'l'ijvigheicl of cle ve-retfenvng van b-ij het besln-it-wet van 5 Jliei- 194-ft n:iet'i,q verlclawrfle Ol'fiWIVismen of cliensten. Het besluit~wet van 15 J anual"i 1946 ve·rhindert
rZ.Z~s het' instellen en het bereahten niet
van cen 1'eahtsvonle1'i11fl die gegmnd is
op een mctatregel, getmtfen oncler (le
vijc~lulelijke bezett-ing, in zC£7,~en van rav·i.twille?'ing van het lana, floor een 1'egelmat-ige cttlmin·istra.t'ieve clienst, cUe meds
v66r de. oorlog bestoml.
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-339(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN LANDBOUW,
T. P. V. B. A. «PHILIPS ET COMPAGNIE ll.)
ARR!EST,

HET HOF ; - Gelet op · het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Luik de 9 Januari 1947;
Over het · enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 1 en 3, inzonderheid van artikel 1, alinea 1, litt. a en d,
en alinea 2, van het besluit-wet van 15 Jannari 1946 tot invoering van tijdelijke
maatregelen wat betreft sommige vorderingen gegrond op de bedrijvigheid of de
vereffening van organismen of diensten
waarvan de nietigheid bij het besluit-wet
van 5 Mei 1944 werd uitgesproken, en van
artikel 97 van de Grondwet, doonlat het
bestrcden arrest, zonder in feite te betwisten dat de tegen de Staat gerichte
vordering, zoals door aanlegger in verbre~
king werd aangevoerd, als voorwerp had
het herstel van een schade welke aan verweerster in verbreking berokkend zou zijn
geweest ten gevolge van daden verricht,
of maatregelen of beslissingen genomen
onder de bezetting inzake voedselvoorziening door van het Ministerie van landbouw- en voedselvoorziening afhangende
bestnnrsdiensten, desniettemin de exceptie
van niet-ontvankelijkheid en van nitstel
heeft afgewezen welke tegen die vordering werd voorgesteld en nit het beslnitwet van 15 Januari 1946 was afgeleid, en
alzo heeft beslist onder voorwen:dsel dat
clit besluit-wet van beperkende toepassing zijn zou en dat, zo nit haar opschrift
als nit het voorafgaande verslag aan de
Regent zou blijken dat zij alleenlijk zon
betrekking hebben op << sommige vorderingen gegrond op de bedrijvigheid of de
vereffening van organismen of diensten
waarvan de nietiglleid bij het besluit-wet
van5 Mei 1944 werd uitgesproken ll, daarenboven aanvoerend dat de van het Ministerie van landbouw- en voedselvoorziening
afhangende Directie van de handelspolitiek, door welke de aangeklaagde daad
zou verricht of de aangeklaagde maatregel zou genomen zijn geweest, bestond
v66r de oorlog en ten slotte uit deze in
rechte niet dienende omstandigheid afieidend dat de bepalingen· van voormeld
besluit-wet van 15 Januari 1946 in zake
niet toepasselijk zouden geweest zijn, zodoende de -formele, nauwkeurige en ondubbelzinnige tekst van gezegd besluitwet miskennend welke niet ontvankelijk
verklaart, onder meer, iedere rechtsvord_ering, gericht tegen de Staat, strekkend
tot herstel van een schade die berokkend
zou geworden zijn, hetzij door maatregelen getroffen, tot verzekering van 's lands
ravitaillering tijdens de bezetting, hetzij
door de handelingen gepleegd of de beslissingen genomen ter zake · van ravitaillering door alle om het even welke bestuurs-

diensten of openbare inrichtingen, en
welke voorschrijft dat de beslissing op alle
zulke thans hangende vorderingen dien,t
uitgesteld :
Overwegende dat het opschrift ·van het
besluit-wet van 15 Januari 1946 vermeldt
dat het tijdelijke maatregelen invoert
wat betreft sommige vorderingen gegrond
op de vereffening van organismen of diensten waarvan de nietigheid bij het besluitwet van 5 Mei 1944 werd uitgesproken ;
dat erin geen sprake is van vorderingen
gegrond op maatregelen genomen door regelmatige Staatsinrichtingen ;. dat niets
veroorlooft in te zien om welke reden
dergelijke vorderingen in het opschrift
van clit besluit-wet niet voorzien zijn geweest, indien zij werkelijk in- zijn voorwerp waren begrepen ;
Overwegende dat, vermits de Staat het
actief en het passief heef_t overgenomen
van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (art. 1 van het besluit-wet van
8 November 1944), evenals van· andere door
het besluit-wet van 5 Mei 1944 nietig verklaarde inrichtingen, een zeer ingewikkelde toestand zich voordeed en een de
uitspraak over deze vorderingen voorafgaande procedure volstrekt noodzakelijk
geworden was; dat, naar lnid van de overwegingel;l die het beslnit-wet van 15 .Januari 1946 inleiden, het optreden van de
Regent ingegeven was door de zorg om een
behoorlijke inrichting van de voorzieningen welke kunnen ontstaan nit de bedrijvigheid of de vereffening van de Nationale
Landbouw- en Voedingscorporatie, evenals
van de inspectie- en controlediensten van
vaststelling van prijzen, lonen, diensten
en verstrekkingim, welke tijdens de bezetting hebben gewerkt; dat ze ingewikkelde
vraagpunten deed oprijzen en dat het
dientengevolg-e paste de uitspraak over die
vorderingen uit te stellen; dat geen dezer
overwegingen blijkt de vorderingen van
gemeimrecht te bedoelen welke -gegrond
zijn op de bedrijvigheid van de gewone en
vaste Staatsdiensten;
Overwegende dat de schorsing der gerechtelijke voorzieningen een uitzonderlijk
gewichtige maatregel is, vermits zij de
normale nitoefening der burgerlijke rechten beperkt; dat de noodwendigl1eid van
een clergelijke maatregel zich in onderhavig geval niet blijkt voor te doen; dat
het bestaan van die maatregel_ slechts ten
overstaan van niet aan twijfel onderhevige gegevens mag worden aangenomen ;
dat zulks in onderhavig geval niet verwezenlijkt is; dat de woorden « om het even
welke ll, waardoor de bestuursdiensten of
openbare organismen worden bedoeld wier
maatregelen of beslissingen aanleiding geven tot de vorderingen waarvan het uitstel worclt voorgeschreven, voorkomen als
een overclreven algemeenmaking, welke het
voornemen van de wetgever te buiten
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gaat; dat het verkieslijk is aan te nemen
dat de wetgever een onjuiste uitclrukking
heeft g·ebezigd, veeleer dan aan de wetc
gever een nit willekeur ontsproten inzicht
toe te schrijven ;
Overwegen(le clat er in onderhavig geval
afcloende gegevens bestaan welke aantonen dat de gebezigcle termen niet met het
voornemen van de wetgever overeenstemmen en clat het bestreclen arrest,· door,
zoals het heeft geclaan, op beperkende
wijze het besluit-wet van 15 Januari 1946
uit te leggen, cle in het middel aangeduicle
bepalingen niet heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt aanlegger tot cle kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerders.
17 Juni 1948. - 1e kamer. - Voorzittet·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vwrslaggever, H. Fontaine. GeUjkluidende
conclusie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleitet·,
H. Delacroix.

noah vet·bocl et·ovet· ttit te spreken (1).

(Kon. besl. van 30 November 1939 houdende het W etb. der registratierechten.)
3° Staat cle ontvankelijlcheicl vnn ae voot·z·iening niet in cle weg, cle omstanfligheid
ant cle cloo·r e·ise1· overgelegcle ttitgifte
vnn cle best>reclen besUssing nnn cle vet·weenler wenl nfgelevet·cl en voot· zenel
gevisee1·cl en in clebet geTegist1-eercl omelM cleze laatste cle get·echtelijlce bi,istancl genoot.
4o Wann~er eiser verantwoonlelijlc weTcl
ve1'7,,laanl voo1· ae get,olgen van een ongevnl ov g1·oncl van arU7celen 1382 en
1384, nlinect 2, vnn het Btwget·lijlc Wetboelc en zijn persoonlijke veTnntwoordeUjkheicl floo·r een juiste toetJassing van
nt·tilcel 1382 we1·a t'astgesteld, wo1·den
zoncler belftng cle miclclelen genornen uit
cle sahencling vnn cle claM a1·tilcel 1384
witgevacwcl·igcle 1·egelen (2).

(OGEH, T. RASE-HERCOT.)
ARREST.
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17 Juni 1948.

1o ZEGEL. - 0NTBREKEN VAN ZEGEL EN VISA
VOOR ZEGEL. -NoaH NIETIGHEID, NOaH VERBOD GEBRUIK TE :!liAKEN VAN DE AKTE, NOaH
VERBOD UITSPRAAK TE DOEN.
20 REGISTRATIE. ·_ ONTBREKEN VAN RiEGISTRATIE. - NoaH :NIETIGHEID, NOaH VEEBOD GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AKTE, NOCH
VERBOD UITSPRAAK TE DOEN.
go VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - EISEH BIJ ZIJN
VERZOEKSaHRIF'.r EEN UITGIFTE VOEGENDE VAN
DE BESTREDEN BESLISSING AAN DE VERWEERDER AFGELEVERD EN VOOR ZEGEL •GEVISEERD
EN IN DEBET GEREGISTREERD OMDAT DEZE
LAATSTE DE GEHEaHTELlJKE BIJSTAND GENOOT.
- VOORZIENING ONTVANKELIJK.
4o VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOlVIST). - BESLISSING
DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID TEVENS OP
A ThTIKELEN 1382 EN 1384, ALINEA 2, VAN HET
BUHGERLIJK WETBOEK GROND'l'. - VERANTWOORDELIJKHEID VASTGESTELD DOOR. EEN
JUISTE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1382. i\1IDDEL GENOMEN UIT DE SCliENDING VAN ARTIKEL 1384. - J\1IDDEL VAN ,BELANG ONTBLOOT.

1° Het ontbt"elcen van zegel of van visft
·voor zegel bTengt noch de nietighe·icl van
cle ftkte mefle, noch ve·rbocl gebntilc ervan te rnaken, noch verbocl ttitspt·aalc
e·rover te cloen. (Besl. van de Regent van

26 Jnni 1947 hot1dencle het Wetb. der
zegelrechten.)

2o Het ontbrelcen van t·e,qistratie brengt
noch cle nietigheid mefle van cle alcte,
noch verbocl ge1w·n·ik m·vnn te mnlcen,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op tegenspraak gewezen de 5 November 1941 door het Hof van beroep te
Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijk-,
heicl teg·en de voorziening ingebracht en
afgelekl uit het feit dat de uitgifte van
het beroepen vonnis naar de niet tegenstrijdige motieven waarvan het bestreden
arrest verwijst, stuk hetwelk, om clie reclen, bij het request tot verbreking is gev'oegcl, een voor zegel geviseerde en in debet geregistreerde uitgifte is, afgeleverd
aan de pleitbezorger van de verweerder in
verbreking, wie de gunst van de gerechtelijke bijstancl toegestaa n is geweest, clan
wanneer, volgens artikel 40 van de wet
van 29 J'uni 1929, het visa voor zegel en de
registratie in debet slechts gelden, wat betreft de akten en titels welke overgelegd
worden door hem clie bijstand geniet, voor
het cloel waarvoor bijstand wercl verleend :
Overwegende clat artikel 40, alinea 3,
van cle wet van 29 Juni 1929 betreffencle
cle gerechtelijke, bijstand een bepaling is
van fiskaal belang waaruit worclt afgeleid clat de akte, voor zoveel zij worclt
overgelegd voor een ander {loel dan voor
clatgene waarvoor bijstand werd verleend,
noch haar visa voor zegel, noch haar registratie in debet kan genieten;
Overwegencle echter dat, volgens het ko(1) Zie de conclusie van het openbaa1' ministerie v66r verbr., 26 Juni 1941 (BuZl.en PAsrc.,
1941, I, 260).
(2) Zie verbr., 7 en 28 Maart en 24 October 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 96, 121 en
379).
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-341ninklijk besluit van 30 November 1939, ingesteld vermoeden van verantwoordehoudende het W etboek der registratie-, lijkheid zal kunnen omkeren, en dat
hypotheek- en gr~ffierechten, en het .be- cUt recht hem zou worden geweigercl insluit van de Regent van 26 Juni 1947, hou- cHen aileen het feit van een door de mindende het Wetboek der zegelrechten, het derjarige begane font zou volstaan om op
ontbreken van registratie en visa voor ze- onweerlegbare wijze de verantwoordelijkgel geen nietigheid van die akte meer heicl van de vader te bewijzen; en het
met zich brengt, noch verbod van dezelfde derde, schending van artikel 1382, doordat
gebruik te maken, noch verbod er op te het bestreden arrest heeft beslist dat aanbeslissen, maar enkel de toepassing van legger in verbreking burgerlijk · verantfiscale boeten, en, in geval van bedrog, woordelijk was voor de door zijn mindervan correctionele straffen; dat derhalve, jarige zoon veroorzaakte schade om de
in zake, het verzuimen van voormelde for- reden dat het feit zelf, waaraan de minmaliteiten geen grond van nietigheid der derjarige zich schuldig gemaakt heeft, bevoorziening wegens niet-naleving van het wijst dat aanlegger in verbreking aan zijn
voorschrift van artikel 10 van de wet van zoon een slechte opvoeding heeft gegeven,
25 Februari 1925 kan ,uitmaken;
wellre de oorsprong geweest is van de
Over de drie middelen samen : het eer- door deze laatste veroorzaakte schade, en
ste, schending van artikel 1384, alinea 2, dit zonder dat aanlegger in verbreking er
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het het tegenbewijs kunne van brengen, dan
bestreden arrest, na te hebben vastgestelcl wanneer, indien het vermoeden van schuld
dat de minderjarige zoon van a·anlegger der slechte opvoeding door de vader niet
in verbreking, met toelating van zijn va- kan voortvloeien uit de enkele schadelijke
der, bij zijn grootmoeder verbleef, toen daad van de minderjarige, vermits dergehij, door een steen te gooien, de zoon van lijk feit. niet volstaat om de vader te beverweerders in verbreking kwetste, heeft letten overeenkomstig artiJl:.el 1384,. alibeslist dat aanlegger in verbreking bur- nea 2, te bewijzen dat hij zijn kind goed
gerlijk verantwoordelijk was voor de opgevoed heeft, a fortiori, wanneer er
schadelijke gevolgen van het door zijn geen vermoeden van slechte opvoeding beminderjarige zoon veroorzaakt ongeval, staat, het feit aileen waaraan de minderom de reden dat, opdat artikel 1384, ali- jarige zich schuldig heeft gemaakt het
nea 2, van het Burgerlijk Wetboek toepas- bewijs niet Iran medebrengen van de
selijk weze, de minderjarige zou dienen schuld der slechte opvoeding door de vate worden beschouwd als inwonend bij der zonder clat aan cleze kunne worden
zijn vader _zolang een wettige reclen er toegestaan het tegenbewijs te leveren :
Overwegencle clat de bestreden beslishem niet toe verplicht een afzonderlijke
woning te hebben, en clat het vermoeclen sing de veroordeling van aanlegger in .vervan verantwoorclelijkheid ten laste van breking gronclt niet enkel op het begTip
de vader zou behouden blijven in geval vim verantwoorclelijkheid van de vader
het kind zou ophouden in het vaderlijk voor de schade veroorzaakt door zijn
lmis te wonen en door hem zou worden minderjarig kind voor zover dit kind
toevertrouwd aan een door de wet niet 'bij hem inwoont, verantwoordelijkheid
vermelde persoon
(onderwijzer,
am- welke door artikel 1384, alinea 2, van het
bachtsman, patroon) ; eerste onderdeel, Burgerlijk Wetboek is bepaalcl en welke
clan wanneer de tot toepassing van arti- rust op een vermoeden van fouten in de
kel 1384, alinea 2, vereiste inwoning client opvoeding van en het toezicht over het
verstaan in de zin van werkelijke inwo- kind, maar eveneens op de persoonlijke
ning; tweede onderdeel, dan wanneer de schuld van aanlegger, gesanctionneerd
vader outlast is van het door de wet inge- clom· artikel 1382 van hetzelfde wetboek,
ste,td vermoeden van verantwoordelijk- en bestaande in het gebrek aan opvoeding
heid zodra de inwoning niet meer plaats van het kind, hetgeen, naar de mening
heeft, zonder dat het nodig weze dat zijn van de rechter, in zake voldoende beweverantwoordelijkheid worde vervangen zen is door de omstandigheclen zelf' van
door een verantwoordelijkheid van de- het schadelijk feit ;
Overwegenile dat de rechter cleze besliszelfcle aard; het tweecle, schending van
artikel 1384, alinea 5, van het Burgerlijk sing, aangaande de verantwoordelijkheid
Wetboek, doordat het bestreclen arrest van aanlegger in verbreking op grond
heeft beslist clat het door aanlegger inge- van artikel 1382, steunt op een souvereine
steld verzoek om door getuigen te be- beoorcleling van de feiten en van de toewijzen dat hij aan zijn zoon een goecle reikendheicl der door het debat opgeleopvoeding gegeven heeft en dat hij, bijge- verde bewijzen ;
volg, het feit niet had kunnen verhinderen
Overwegende dat het motief, hetwelk·op
waaraan de minderjarige zich schuldig juiste wijze nit artikel 1382 van het Burhad gemaalrt, niet kon worden ingewil- gerlijk vVetboek werd afgeleid, volstaat
ligd om de reden dat dit feit zelf een om aanleggers veroordeling te rechtvaarslechte opvoeding onderstelde dan wan- digen en dat het, dienvolgens, geen belang
-neer alinea 5 van artikel 1384 ~oorziet dat meer heeft de wettelijkheicl te onderzoede vader het door alinea 2 van artilrel 1384 Iren van de motieven welke het arrest

-342anderzijds put uit de door artikel 1384
genomen regelen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een enkele vergoeding van 150 fr.
jegens verweerders.
17 Juni 1948. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. PZeitm·s, HH. Van Leynseele (loco Strnye)
en Simont.
·

1"

KAMER. -

17 Juni 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'J'EN. BURGERUJKE ZAKEN. ARREST EEN EXCEP'l'IE VAN DE HAND WIJZEND
DOORJ AAN DE CONCLUSIEN EEN DRAAGWIJDTE
'l'E GEVEN DIE MET HUN TERMEN ONVERENIGBAAR IS. 8CHENDING VAN DE AAN DE CONCLUSIEN VERSCHULDIGDE TROUW. ARREST
NIET WETTELIJR GEliWTIVEERID.

Schendt art'ilcel 97 van cle G1·ondwet en de
aan de conclusiiin· ve1·sclmldigde tm~tw,
het a.n·est elM een emceptie van cle hancl
wijst, cloor e1· een clraagwijdte awn te
geven clie met cle termen van cle conclusiiin onve1·enigbacw is.
(ECHTELIEDEN DELHAZE-GILLET,
T. CONSOORTEN GILLET.)
ARREST

(1).

HIDT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 20 Maart 1947 door
het Hof van beroep te Luik; ·
Over het eerste micldel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikelen 13Hl, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek, doordat het bestreden arrest
het regelmatig bij conclusH~n door aanleggers voorgestelde middel niet heeft beantwoord, lnidens hetwelk het verzet tegen
herveiling wegens verzuim, de 5 Maart
1946 door verweerders aangetekend, niet
ontvankelijk was omda:t de koper zich
slechts eerimaal kan verzetten tegen herveiling weg·ens verzuim, en niet ontvankelijk is tot het aantekenen van een tweede,
zelfs op andere redenen gegrond verzet,
en dat in zake verweerders, kopers zijnde,
te voren tegen de herveiling wegens verzuim .verzet hadden aangetekend, verzet
hetwelk door arrest van het Hof van beroep te Luik van 12 Juli 1944 niet gegrond
werd geoordeeld, doordat het bestreclen
arrest het geloof verschuldigd aan de door
(1) Zie, in deze zaak, het arrest van 22 November 1945 (A1·1·. Ve1·br., 1945, blz. 245; Bull.
ei1 PASIC., 1945, l, 273).

aanleggers v66r het hof van beroep genomen conclusien heeft miskend door in dit
middel een exceptie van gewijscle zaak te
zien, gegrond op de inhoud van voormeld
arrest van 12 Juli 1944, dan wanneer het
een aan het .gezag van het gewijsde
vreemcl middel van niet-ontvankelijkheid
uitmaakte, en do 0rdat het bestreden arrest, clit middel verwerpend door beschouwingen afgeleid ·uit de door voormeld arre.st van 12 J uli 1944 gewijsde zaak, deze
verwerping niet heeft gemotiveerd naar
de eis van artikel 97 van de Grondwet :.
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt :
Dat verweerders verzet hadden aangetekent tegen het beyel, hetwelk hun werd
betekend de 23 Juni 1939 tot betaling van
de volledige prijs der onroerende goederen welke hun de 8 November 1938 werden
toeg·ewezen;
Dat dit verzet gegrond was hierop dat
zij, door de som van 142.166 frank te betalen welke het zesde deel van de som
van 853.000 frank vertegenwoordigde en
welke met het successierecht van aanleg·ster overeenstemde, hadden voldaan aan
de werkelijk cloor de koper aangegane
verbintenissen;
Dat het Hof van beroep te Luik, door
in kracht van gewijscle getreden arrest
van 12 Juli 1944, het verzet afgewezen en
de herveiling wegens verzuim had toeg·estaan;
Dat aanleggers de 19 Februari 1946 verweenlers aanmaanden om bij de verrichtingen van llerveiling aanwezig te zijn;
·Dat verweerders de 5 Maart 1946 verzet
aantekenclen tegen het bevel, vetzet hetwelk gegroncl was hierop dat zij deden
blijken voldaan te hebben aan de voorwaarden cler toewijzing en aan cle consignatie ener som, door de voorzitter der
rechtbank voor de onkosten van het gebrekkig aanbod geregeld, en dat er, bijgevolg, niet diende te worden overgegaan tot
de toewijzing (art. 77 van de wet van
15 Augustus 1854 op de gedwongen onteigening);
Overwegei1cle clat aanleggers, in antwoorcl op dit verzet, voor het hof van beroep conclusien hebben genomen waarbij
zij, na er aan te hebben herinnercl dat
het arrest van 12 Juli 1!l44 reeds een vorig
verzet door verweerders had afgewezen,
zegden : « Overwegencle clerhalve dat verweerders · niet meer ontvankelijk zijn om
thans opnieuw verzet aan te tekenen tegen clezelfde herveiling; clat het weinig
belang heeft dat clit verzet op andere motieven steunt; dat verweerders er niet toe
kunnen gerechtigd zijn meermaals verzet
aal). te tekenen door telkens andere motieven a an te voeren... ; om die reclenen, behage het aan het Hof te zeggen voor recht
clat het verzet van 5 Maart 1946 niet ontvankelijk is,. vermits een vorig door ver-
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weerders aangetekend verzet reeds afgewezeri is geweest door het in kracht van
gewijsde gegaan arrest van 12 Juli 1944 >>;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zich betreffende de draagwijdte dezer conclusien vergissend en redeuerend alsof
aanleggers de exceptie van gewijsde badden ingeroepen, geantwoord heeft _ als
volgt : « Overwegende dat, wanneer · het
Bof het arrest van 12 Juli 1944 velde, het
diende te beoordelerr of de verkoop van
8 November 1938 niet verrrietigd was
ten gevolge van het feit dat verweerders hadden nagelaten de totale verkoop- prijs te storten ... ; overwegende dat indien
het :aof door gezegd arrest het verzet ongegrond heeft verklaard, geen beschikking zijner beslissing toelaat vast te stellen dat · het uitdrukkelijk of zelfs stilzwijgencl zou beslist hebben dat de herveiling wegens verzuim, welke het toeliet,
niet meer door verweerders kon worden
belet door micldel van toepassing van artikel 77 van de wet van 15 Augustus 1854 ... ;
dat nit hetgeen voorafgaat voortvloeit
<lat de exceptie van niet-ontvankelijkheid
door verweerclers afgeleicl uit de inhoud
van het arrest van 12 Juli 1944 niet gegrond is»;
Over.wegende dat dit antwoord rriet
passend is op de bewering van aanleggers en dat de rechter over de groncl,
door het ten gronclslag te leggen van zijn
beslissing, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, en zonder op het tweede middel acht te slaan, verbreekt het
bestreclen arrest; 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 de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
17 Juni 1948. - 18 kamer. - Yoo1'zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - TT e1'Blaggever, H. de Oocqueau des Mottes. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.
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21 Juni 1948,

HEOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
0PNAME VAN DE VERKLARINGEN VAN DE
GETUIGEN. VERPLICHTING NIET VAN TOEPASSING VOOR DE REOHTBANKEN DIE_ IN LAATSTE AANLEG UITSPRAAK DOEN.

De verplicht-ing de verlclaringen van de
getttigen op te nemen is niet van toepassing voor de strafgerechten r.lie in laat-

ste aanleg ttitspraak doen (1), (Wetboek
van strafv., artt. 155 en 188; wet van
1 Mei 1849, art. 10.)
(VERMEERSOH, T. BELI.iiSOHE STAAT
EN DINNEWETH.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, gewezen op 5 Juni 1947 en
18 Maart 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn en dienen samengevoegd;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
tegen ltet arrest del. 5 Jurri 1947 :
Overwegende dat het bestreclen arrest
niet is gewezen over de bevoegdheid en
dat het aan de vervolging geen einde
stelt; clat het derlta1ve geen eindarrest is
in de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Dat de eis tot verbreking, tegen die beslissing ingesteld v66r het eindarrest,
niet ontvankelijk is ;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
tegen het arrest dd. 18 Maart 1948 :
A. Aangaande de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestrerlen arrest uitdrukkelijk steunt op
de v66r de eerste rechter afgelegde getuigenverklaringen, alhoewel het hof, bij
ziju arrest gewezen in dezelfde zaak de
5 Juni 1947, de rechtspleging tijdens de
terechtzittingen van de krijgsraad dd.
14 en 15 Mei 1946 en het op die nietige
reclttspleging uitgesproken vonnis had
nietig .verklaard :
Overwegende clat, bij zijn arrest dd.
5 Jurri 1947, het militair gerechtshof het
vonnis gewezen de 16 Mei 1946 wegens
niet herstekl verzuim van op straf van
nietigheid voorgeschreven vormen en onregell:na tig·e sam ens telling van de krijgsraad nietig heeft verlrlaard, de zaak tot
zicll heeft getrokken en onmiddellijk achttien getuigen lleeft gehoord, waarna de
behandeling der zaak wercl uitgesteld;
Dat claarna het bestreden arrest vermeldt dat nit de debatten v66r het militair gerechtshof is gebleken dat aanlegger
zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten A, b en d, en E, maar dat de feiten B
en a niet bewezen zijn ;
Dat uit het vorenstaande blijld clat het
midclel feitelijke grondslag mist;
Over bet tweecle middel, schending van ·
artikelen 155 en 189 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het proces-verbaal
(1) Zie verbr., 10 Maart 1947 (A1'1·. Ye1'b1·.,
1947, biz. 77; Bull. en PAsrc., 1947, I, 104).
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der openbare terechtzitting van 5 Juni
1947 vermeldt dat verscheidene getuigen
werden gehoorcl zonder echter enige melding te maken van de voornaamste verklaringen,clezer getuigen, zoclat, cle eer!'lte
rechtspleging en het vonnis vernietigd
zijnde, het Hof van verbreking over geen
gronden beRchikt om te oorclelen over cle
feiten en hun omschrijving :
Overwegencle clat de verplichting van
aantekening te houden van de voornaamste verklaringen der getuigen slechts van
toepassing is voor de rechtbanken in eerste aanleg;
Dat het midclel dus niet kan aanvaarcl
worden;
Over het derde micldel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreden arrest cle conclusies, genomen
door aanlegger de 7 Februari 1948, noch
uitdrukkelijk, noch impliciet beantwoord
heeft :
Overwegende dat, bij gebrek aan nauwkeurige opgave van de gronden waarop
geen antwoorcl zou gegeven geweest zijn,
het miclclel aan stiptheid mangelt en, derhalve, niet kan aanvaard worden;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 66, 67, 69, 12lbis (art. 1 van het
besl.-wet van 8 April1917) van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, cloordat
het bestreden arrest eiser in verbreking,
als medeclacler van een door een clerde gepleegcle misclaad veroordeelt, zonder de
bestanddelen van de schuldige medewerking nader te bepalen en vast te stellen :
Overwegencle clat uit de feiten welke bet
bewezen verklaart, bet bestreden arrest
afieiclt dat aanlegger rechtstreeks heeft
meclegewerkt aan het plegen van het misdrijf en clerhalve dader is van dit misdrijf;
Dat het middel in feite mist;
Overwegende, bovendien, dat de substantii:\le of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroorclelingen wettelijk
zijn;
B. Aangaancle de vorderingen van de
burgerlijke partijen :
Overwegencle dat geen bijzonder midclel
tot verbreking wordt voorge.o;;;telcl en dat
het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
Om· die reclenen, voegt de voorzieningen
samen ; verwerpt ze ; ' verwijst aanlegger
in de kosten.
· 21 Juni 1948. - ze kamer. - Voon:ittet·
en t'ersla({gever, H. Wouters, raadsheer
·waarnemencl voorzitter. - GeUjlcluidende
concl·nsie, H. Colarcl, advocaat-generaal.

2~ KAMER. -

21 Juni 1948.

HERZIENING·. - TWEE VONNISSEN VAN DE
KB-IJGSRAAD, VEBOORDELENDE, RET EERSTE
TWEE PERSONEN, RET TWEEDE TWEE ANDERE
PERJSONEN, WEGENS EEN ZELFDE MISDAAD. JVIISDAAD DIE SLECRTS DOOR !"VEE PERSONEN
JlLIJKT TE ZIJN GEP!,EEGD GEWORDEN. - 0NVERENIGJlABE JlESLISSINGEN. - HERC<IIENING
AANGEVRAAGD DOOR DE PBOCUREUR-GENERAAL
RANDELEND OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN
JUS'l'ITIE. - VERNIETIGING VAN DE TWEE
VONNISSEN. - VERWIJZING NAAR RET MILI'J'AIR GERECHTSHOF.

TVwnnee•J' twee vonnissen van de lcl'ijusra(ul, in lc-racht van gewifsde ,qegaan,
het eet·ste twee 1Je·rsonen, het tweede
t~vee ande·re 1Jersonen veroonleeld he b-.
ben weuens een zelf(le nu:saaaa, a1:e
slechts cloot· twee personen bUj let te zijn
uep leeufl-uewonlen, vet·nietiut het H of
vwn verbreking cle twee otwet·eniubare
vonn·issen, 01J vonlering van zijn procnreu;r-ueneraal, hnnclelencl 01J bevel
mm de M·iniste1· V(l,11 j1~stitie, en vm·w·ijst cle Z(t./cen naar het tn-ilitait• get·echtshof (1). (Wetb. van strafv., artikelen 443, 444 en 445 [wet van 18 Juni
1894] .)
(PBOOURIEUR-GENERAAL )liJ RET ROF VAN VERJlREKING, IN ZAKE NEVEN EN OONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer Procureur-Generaal bij het
Hof van verbreking luWencle als volgt :
<< A an de beren V oorzitter en Led en cler
26 kamer van het Hof van verbreking :
ll De onclergetekencle Procureur-Generaal
lleeft de eer Ued. uiteen te zetten clat bij
brief nr 113412./6 A. P., 5e algemene clirectie, del. 12 Mei 1948, de beer Minister van
justitie hem be~ast heeft een aanvraag
tot berziening bij het Hof van verbreking
in te dienen · bij toepassing van artikelen 443, 1°, en 444 van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigd door de wet van
18 Juni 1894;
ll Deze vraag is op de volgencle feiten
gegrond :
ll Bij vonnis op tegenspraak gevelcl de
7 Mei 1945 door de Krijgsraacl te Hasselt,
werden Maurice-.Joseph Neveu, zoncler beroep, geboren te Zepperen cle 2.9 Februari
1.920, er wonende; Eynenstraat, 28, en
Pierre-Justin Houbrechts, adjunct-inspecteur cler ravitaillering, geboren te Zepperen de 2 April 1911, er wonende, Bergstl·aat, 9, veroorcleelcl iecler tot twintig
jaar dwangarbeid uit boofde van te Zepperen, in de nacht van 2 Februari 1945
(1) Zie verbr., 6 Januari 1947 (A?T, T'e?"b?'.,
1947, blz. 1; Bull. en PAsrc., 1947, 1,_4).
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-345op 3 Februari 1945, om 19 u. 30, als daders
of mededaders, om de hieronder omschreven misdaad te hebben uitgevoerd of aan
de nitvoering er van rechtstreeks te hebben meclegewerkt, in oorlogstijd, zoals
omschreven bij artikel 58 van de wet van
15 Juni 1899,- en tijdens de verduistering
van de lichten in de plaatsen waar die
verduisteiing door de bevoegde overheid
is bevolen, met behulp van geweld of bedreigingen in een bewoond huis of in zijn
aanhorighedeh, bij nacht, door twee of
meer personen, wapens gebruikt of getoond geweest zijnde, een som geld van
10.000 frank, die hun niet toebehoorde, bedrieglijk weggenomen te hebben ten nadele van Rene Dupont;
.>> Ret hoger beroep van beide veroordeelclen tegen dit vonnis werd niet ontvankelijlr verklaard door het .Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, bij arrest
del. 12 J uli 1945 ;
>> Bij vonnis op tegenspraak gevelcl de
28 Februari 1947 door de Krijgsraad te
Hasselt, ·werden Emile-Arnold Mas, geboren te Zepperen de 8 Mei 1919, handelaar,
wonende te Sint-Truiden, Keelstraat, 19,
en Jozef-Bernarcl Geraerts, geboren te
Sint-Truiden de 14 Juli 1925, autovoerder,
wonende te Sint-Truiden, Heide, 12, veroordeeld, Mas voornoemcl tot de doodstraf,
en Geraerts, insgelijks voornoemd, ·tot
twintig jaar clwangarbeid, uit hoofcle van
verschillige misclaclen waaronder clezelfcle
misdaad als die wegens welke Neven en
Houbrechts voornoemcl veroordeeld werden door de Krijgsraacl te Hasselt bij
vonnis del. 7 Mei 1945 ;
>> Ret scllijnt te blijken uit de onclerzoeken dat de misdaad gepleegd ten nadele
van Rene Dupont in de nacht van 2/3 Februari 1945 slecllts door twee personen
werd gepleegd ;
>> Daaruit volgt dat de veroordeling van
Neveu en Houbrechts, uitgesproken de
7 Mel 1945, niet overeen te brengen is met
llet vonnis van 2S Februari 1947 dat Mas
en Geraerts pliclltig verklaart aan dezelfde misdaad; het bewijs van de onschuld van de ene of de andere blijkt uit
de tegenstrijdigheicl van die beslissingen;
JJ Om die redenen, en gelet op artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigd door de wet van
18 Juni 1894, vorclert (le onclergetekende
Procureur-Generaal dat het aan het Hof
zou behagen het vonnis van de Krijgsraad te Hasselt del. 7 Mei 1945 te vernietigen en het vonnis geveld door dezelfde
Krijgsraad de 28 Februari 1947 insgelijks
te vernietigen in de mate waarin het Mas
en Geraerts plichtig heeft verklaard aan
de misclaad gepleegd te Zepperen in de
nacht van 2-3 Februari 1945 ten nadele
van Rene Dupont; de zaken in de stand
van de rechtspleging naar het militair gerechtshof te verwijzen, dit hof anders sa-

mengesteld zijnde dan wanneer het het
arrest del. 12 J uli 1945 vel de;
>> Brussel, de 18 Mei 1948 ;
Namens de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
Colard. >>
Overnemende de beweegreclenen van de
vordering en beslissende overeenkomstig de artikelen 443, 1°, 444 en 445 van·
het Wetboek van strafvordering, vernietigt de vonnissen op tegenspraak gewezen
door de Krijgsraad te Hasselt, respectievelijk : 1° de 7 Mei 1945 tegen MauritsJozef Neveu, zonder beroep, geboren te
Zepperen de 29 Februari 1920, er wonende
Eynestraat, 26, en tegen Pierre-Justin
Houbrecnts, adjunct-inspecteur der ravitaillering, geboren te Zepperen de 2 April
1!}11, er wonende Bergstraat 9, veroorcleeld iecler tot twintig jaar clwangarbeid
uit ho6fde van, te Zepperen, in de nacht
van 2 op 3 Februari 1945, om 19 u. 30, als
claders of medecladers, om de hierna omschreven misdaad te hebben uitgevoercl
of aan de uitvoering er van rechtstreeks
te hebben medegewerkt, in oorlogstijd,
zoals omschreven bij artikel 58 van de
wet van 15 Juni 1899 en tijdens de verduistering van de lichten in de plaatsen
waar die verduistering door de bevoegde
overheid is bevolen, met behulp van geweld of bedreigingen, in een bewoond huis
of in zijn aanhorigheclen, bij nacht, door
twee of meer IJ_ersonen, wapens gebruikt
of getoond zijnde geweest, een som geld
van 10.000 frank, die hun niet toebehoorde, bedrieglijk weggenomen te hebben ten
nadele van Rene 'Dupont; 2° de 28 Februari 1947 tegen Emile-Arnold Mas, handelaar, geboren te Zepperen de 8 Mei 1919,
wonende te Sint-Truiden, Keelstraat, 19,
en tegen Jozef-Bernaid· Ge1'aerts, autovoerder, geboren te Sint-Truiden de
14 Juli 1925, er wonende Heide, 12, veroordeeld, eerstgenoemde, tot de doodstraf,
laatstgenuemde, tot twintig jaar dwaiigarbeid, uit hoofde van verschillencle misdaclen waaronder dezelfde als die wegEms
welke Neven en Houbrechts voornoemd
veroorcleelcl werden door de Krijgsraad
te Hasselt bij bovenbecloeld vonnis del.
7 Mei 1945, zegt echter dat het vonnis van
28 Februari 1947 slechts vernietigd wordt
voor zover het Mas en Geraerts schuldig
heeft verklaard aan de misclaad gepleegd
te Zepperen in de nacht van 2 op 3 Februari 1945 ten nadele van Rene Dupont;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Krijgsraad te Hasselt en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde vonnissen; verwijst de zaken in de stand der rechtspleging naar het
militair gerechtshof anders samengesteld
dan wanneer het de boger beroepen, inge-
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steld door Neven en Houbrechts bij zijn
arrest dd. 12 Juli 1945, niet ontvankelijk
heeft verklaard.
·
21 Juni 1948. - 2° kamer. - Voorzitter·
en verslagge•ver·, H. Wouters, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijkl~~iclende
conclusie, H. Colar'd, aclvocaat-generaal.

2~ KAMER. -

21 Juni 1948.

VERZE'.r. - STRAFZAKEN. - ARREST HET
VONNIS OP VERZET BEVESTIGENDE DAT, BUITEN
DE DOOR HET VONN!S BIJ VERSTEK OPGELEGDE
STR•AFFEN, DE AFZE~'TING · UITSPREEKT VOOR·
ZIEN BIJ ARTIKEL 19 VAN HET STRAFWETBOEIL - 0NWET'rELJ,JKE VERZWARING VAN DE
'fOESTAND VAN ElSER OP YERZET.
V e1·zwaart onwettelijlc cle toestancl van de
veroo1·deelde en moet, dienvolgens, "binnen deze pe1·ken ver'b1'0lce·r" worden, het
an·est van het m-il·itni1· ge1·echtshof dnt
llet .vonnis bevest-igt 011 ve1·zet gewezen
door de Jc1'ijgs1·ancl, hetwellc, behnlve cle
straffen doo1· het vonrvis b'ij verstek ovgelegcl, cle ·ntzett-ing ~t'itspr·eekt voo1·zien
liij nrtikel 19 vnn het St·rlk[wetboelc (1).

(.MEURIS.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 24 April 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; ·
Aangaande de beslissing over de pnblieke vordering :
Over llet miclclel ambtsllalve opgeworpen : scllending van artikelen 187 (wet
van 9 Maart 1908) , 188, 202 (wet van 1 Mei
1849, art .. 7), 205 (wet van 1 Mei 1849,
art. 8) van llet Wetboek van strafvordering :
Overwegencle clat, bij vonnis op 12 October 1944, gewezen bij verstek door de
krijgsraacl, aanlegger veroordeeld werd
tot cle dooclstraf en tot bijkomende straf;fen; dat, bij vonnis del. 29 November 1946,
clat reclltscollege llet verzet aangezegd de
31 Juli 1946 tegen llet vonnis van 12 October 1944 lleeft ontvang·en, de feiten
welke dit laatste bewezen had verklaarcl,
bewezen gebleven heeft geacht ecllter met
uitzondering van llet feit 5 cler telastlegging, aanlegger tot clezelfde straffen heeft
veroordeeld als die opgelegd bij verstel~;
en bovenclien tot de afzetting voorzien bij
artikel 19 van het Strafwetboek;
(1} Zie verbr., 3 en 24 Jnni 1946 (A,.,. Ve>·b>'.,
1946, blz. 215 en 238; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 232 en 258}.

Overwegende dat het vonnis van 12 Oc-_
tober 1944 bij verstek was gewezen tegen ·
aanlegger en op tegenspraak jegens het
openbaar ministerie ; dat clit laatste niet
in hoger beroep er van was gekom{m;
Overwegencle dat het verzet van de veroorcleelcle er enkel toe strekte deze laatste
gelleel of gecleeltelijk te doen ontlasten
van de tegen hem uitgesproken veroordelingen;
Dat, op dit verzet, de rechter over de
grond de toestand van aanlegger, zoals
llij bleek uit het vonnis bij verstek, niet
mocht verzwaren ;
Dat, niettemin, het militair gerechtshof,
door bevestiging van het vonnis del. 29 Mei
1946, welk de afzetting uitspreekt, straf
clie niet opgelegcl was geweest door llet
bij verstek gewezen vonnis, aanleggers
toestand op diens verzet heeft verzwaard
en, derhalve, cle in het middel aangeduide
wetsbepalingen l1eeft gesclwnclen;
Dat, voor het overige, de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
vormen werden nageleefd en dat, behouclens de onwettelijk uitgesproken afzetting, cle straffen overeenkomstig de wet
zijn;
Aang·aande cle beslissing over cle vordering· van de burgerlijke partij :
Overwegencle dat geen enkel middel tot
verbreking wordt voorgesteld en clat het
Hof er ambtshalve geen voorstelt;
Om die reclenen, verbreekt llet bestreden arrest cloch alleen in zover het aanlegger veroordeeld heeft tot cle afzetting
van de titels, graclen, openbare ambten,
beclieningen en cliensten waarmede hij
bekleed is ; beveelt dat onclerhavig arrest
zal .worden overgescllreven in de registers
van llet Militair Gerechtshof te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt
op cle kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwerpt de vporziening voor
llet overige; laat de kosten ten laste van
cle Staat; zegt clat er geen aanleicling is
tot verwijzing,
21 Juni 1948. - 2° kamer. - Voorzitter
en verslnggevwr, H. Wouters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. :- Gelijlcluiclende
conclt~sie, H. Colard, advocaat-generaal.
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21 Juni 1948.

VERZET. - STRAFZAKEN. - VoNNIS niJ
YERSTEK, - GEEN HOGER BEROEP DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE. - ARREST UITSPRAAK
DOENDE OP HET HOGER J3EROEP INGESTELD ZO
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE ALS DOOR DE
ElSER OP VERZET TEGEN HET VONNIS GEWEZEN
OP HET YERZET. - VERZWARlNG. VAN DE BIJ
YERSTEK UI'IGESPROKEN STRAFFEN. - ON·
'\YETTELIJKHEID.
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Wanneer tegen een vonnis bij vm·stek
geen ho,qer be1·oep doo1· het openbaar
ministe1·ie we1·d ingesteld, mag het hot
van beroep, uitspraalc doende over de
hogere bemepen zo doo1· het openbaa1·
ministm·ie als doo1· de eiser OtJ verzet ingesteld tegen het op ve1·zet door de correotionele 1·echtbanlc gewezen . vonnis,
de door het vonnis bij verstelc uitgesprolcen stn~ffen niet verzwa1·en (1).

{DE SCREPPER, T. << LE COMITE NATIONAL
D'APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ll.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 20 November 1947;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgewor.pen : schending van artikelen 7, 8 van de
wet van 1 Mei 1849, 187, 188 en volgende
van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat 'de correctionele rechtbank aanlegger op 14 Juni 1946 bij verstek
.schuldig heeft verklaard aan inbreuk op
de bepalingeu van het koninklijk besluit
dd. 20 December 1934 aangaande de benamingen van oorsprong en de aanwijzingen
van herkomst van brandewijnen en hem
wegens dit misclrijf veroordeeld heeft tot
.een geldboete van 300 frank, verhoogd met
60 opcleciem en vervangbaar, in geval van
niet betaling binnen cle termijn voorzien
bij artikel 40 van het Stmfwetboek, door
een gevangenisstraf van een maancl;
Overwegende dat het openbaar ministerie teg(!n dat vonnis niet in hoger beroep
gekomen is;
Dat, op het verzet van de beklaagde, de
correctionele rechtbank bij vonnis dd.
21 Februari. 1947 aanlegger wegens het
bij het vonnis van 14 J uni 1046 bewezen
verklaard wanbedrijf dezelfde straffen
heeft opgeleg-d als het vonnis bij verstek ;
Dat, op het hoger beroep van aanlegger
en van het openbaar ministerie, het hof
van beroep aanlegger heeft veroorcleeld tot
een gelclboete yan 2.000 frank, verhoogd
met 60 opcleciem en vervangbaar door
een gevangenisstraf van drie m·aanden;
Overwegencle dat het hof van beroep,
uitspraak doende zoals is gezegd, buiten
de perk en van zijn macht is getreclen;
Dat, inclerdaad, door zijn verzet, aanlegger in zijn eigen belang, aileen bij de
rechtbank opnieuw aanhangig heeft gema akt die beschikkingen van het verstekvonnis waartegen het verzet is gericht, waaruit volgt dat het beschikkend
gecleelte van clit vonnis niet kon gewijzigcl
worden ten naclele van aanlegger ;
(1) Zie voorgaand arrest en nota.

Dat, mitsdien, het bestreden arrest
de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
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 vordering van de burgerlijke
partij;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onclerhavig arrest
zal wol'den overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding· er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietig-de beslissing; veroordeelt cle burgerlijke partij tot de kosten; verwijst cle zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
21 Juni 1948. - ·2e kamer. - Foo1·z-itter
en verslag_qever, H. Wouters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijlclui(lende
conclnsie, H. Col![rd, advocaat-generaal.
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KAMiiJR. -

21 Juni 1948.

JVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - VERWER,PING DOOR
DE KRIJGSRAAD VAN RET VOORSTEL VAN SANCTIES GEDAAN AAN BEKLAAGDE DOOR RE'f OPENRAAR MINISTERIE. - KRIJGSRAAD NIET GERONDEN DOOR DE VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE. - TOEPASSING VAN ZWAARDJ;RE
STRAFFEN DAN DE VOORGESTELDE SANCTIES. HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE. - KENNI.'3NEMING DOOR .RET MILITAIR GERECRTSROF BEPERK1' 'l'OT DE UITGESPROKEN STRAFFEN.
De lcrijgs1·aad, met de publielce vordering
in Jcennis gesteld na verwe1·ping van de
sancties vo01'gesteld aan belclaagde doo1·
het openbaa1· ministeTie ove1·eenlcom-stig
het besl1tit-wet van 10 Novembe1· 1945,
is niet gebonden doo1' rle vonle1·inge11
van het openbaa1· ministe1·ie; hij mag
zwa.anieTe st1·affen uitspTelcen en, op het
hoge1· be1·oep van belclaagde, is de lcennisneming cloo1· het militai1· gerechtshof
·in (lit geval tot de ltitgespTolcen st1·atten
bepe1'1ct (2).

(TRUYEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 25 lVIaart 1948 door
(2) Zie verbr., 18 November 1946 (A1'1·.
Ve-rbT., 1946, blz. 393; Bull, en PASIC., 1946,
I, 427); 17 Maart en 20 October 1947 (A1'1·.
Ve1·br., 1947, blz.- 83 en 323; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 112 en 423).

-348het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
_ Over het enig middel tot verbreking,
schending van de laatste alinea van artikel 1 van het besluit-wet del. 10 November 1945, doordat het militair gerechtshof
aanlegger straffen heeft opgelegd welke cle
sancties overtreffen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het- transactioneel
voorstel uitgaande van bet openbaar ministerie :
Overwegende dat de krijgsraad, bij
welke de publieke vordering aanha;ngig i.'l
gemaakt, na verwerping van het transactioneel voorstel van het openbaar ministerie, niet gebonden is door de vorderingen van het openbaar ministerie ;
Overwegende dat aanlegger, door het
boger beroep clat hij heeft ingesteld tegen
het vonnis van de krijgsraad, clat de voorgestelde sancties heeft vermeerderd, cle
kennisneming van zijn eigen belangen aan
het militair gerechtshof heeft opgedragen,
m. a. w. bij clit hof aaJlhangig heeft gemaakt de vraag of de door de eerste rechter opgelegcle straffen dienclen bevestigd
te worden of verminderd tot de omvang
van die welke door het openbaar ministerie voorgestelcl en door de beklaagde aanvaard zijn geweest;
:Qverwegende clat, wijl het arrest de gevangenisstraf uitgesproken door cle krijgsraad bevestigt en het vonnis te niet doet
'in zover het tegen aanlegger cle afzetting
uits1Yreekt, het militair gerechtshof de
beperkte uitwerking van het door aanlegger ingesteld hoger beroep niet heeft miskencl en, in strijd met annleggers bewering, niet heeft beslist over een bij het hof
niet nanhangige vraag ;
Dat het middel niet kan aanvaard worden;
Overwegende verder clat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
vormen Werden nageleefd en dnt cle uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
21 Juni 1948. - ze kamer. - Voorzitter
en vc1'sla,qgeve1·, 'H. Wouters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijlchbidende
concl·ns-ie, H. Colard, advocaat-generatd.
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KAMER.

21 Juni 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING- VAN VERWIJZING NAAR DE CORIRECTIONELE RECHTBANK WEGENS W ANBEDRIJF. ARREST VAN DE KAMER
VAN INilESCHULUIGINGSTELLING HET HOGER BEROE? VAN BEKLAAGDE NIET ONTVANKELI.JK
VERKLAREND.
VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE VOOR RET EINDARREST. NTET
ONTVANKELIJK.

Is n·iet ont·vankel!ijlc, cle voo·rzien:ing v66r
het cinda1·rest ·ingesteld cloor belclaa,qde
te_qen een an·est van de lmme·r van inbesclwlcUgingstelUng, dat het hoge1· beroep, doo1· hem ingediencl tegen de beschilclcing van de raaclkame1· cl·ie hem
we gens wanbeclr'ijf naar ae _correctionele
·1·echtbcmlc verw·ijst, niet ontvanlcelijlc
·verlclaa1·t (1). (Wetb. van strafv., arti-

kel 416.)
(RUYLE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestre(len
arrest, op 9 Maart 1948, gewezen door de
Kamer van inbeschulcligingstelling van
het Hof van beroep te Gent;
Over de ontvankelijkheicl der voorziening:
Overwegende dat het bestreden ,arrest
er zich toe beperkt niet ontvankelijk te
verklaren het hoger beroep door aanlegger
ingecliend tegen de beschikking der Raadkamer van cle Rechtbank van eerste- aanleg te Gent, waarbij hij verwezen wordt
naar de correctiDnele rechtbank aldaar
oncler de telastleg·ging· van inbreuk op artikelen 4, 8 en 9 van het besluit-wet van
7 October 1946 ·
Overwege11de' dat clergelijke beslissing,
vreemd aan een betwisting betreffende
de bevoegdheid, geen eindbeslissing in de
zin van artikel 416 van llet W etboek van
strafvordering uitmaakt;
Dat de voorziening er tegen gericht
niet ontvankelijk 'is v66r het eindarrest;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
21 Juni 1948. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. GeUjlcluiclencle concl1tsie, H. Colard, advocaat-generaal.

2° KAMER.

21 Juni 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
TER:MTJN. STRAFZAKEN. ARREST DOOR
RET :MILITAIR• GERECHTSHOF UITGESPROKEN
BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN VEROORDEELDE.
VOORZIENING INGESTELD MEER DAN DRIE
DAGEN NA DE BE'fEKENING VAN RET ARREST. TE LAAT INOESTELDE YOORZIENING.

Geschieclt te lactt, ae voo·rz·ien·ing cloO'I· cle
veroo1'Cleelcle ingestelcl tegcn een arrest
·van het militai'l' ff61'echtshof, ·witgespm-lcen b·witen zijn nanwezighC'icl, wanneet·
mee1· clan clt•ie vdje clagen ve-rst1·elcen
(1) Zie verb1:., 5 April 1948 (zie
blz. 188; Bull. en PAsrc., 1948, I, 216).

hager,

!~
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zijn na de dag van de betokening van
het an·est. (Besl.-wet van 19 October

1944, art. 2.)

(DE WEIRDT, T. VERZWI.JFEL
EN VAN RIJMENANT.)
ARREST.
RET HOF; - Geiet op het bestreden
arrest, gewezen de 21 Jannari 1948 door
het Militair Getechtshof, zetelende te
Antwerpen;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
gewezen buiten aanlegsters aanwezigheid,
a.an deze laatste betekend werd de
24 Maart 1948 ;
Dat aanlegster op 2 April daaropvolgentl verklaard heeft zich in voorziening
tegen bewuste beslissing te voorzien;
Dat, derhaive, de voorziening te laa.t
werd ingesteld en niet ontvankelijk is
(besl.-wet van 19 October 1944, art. 2) ;
Om ·cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aaniegster tot de kosten.
21 Juni 1948. - 2<' kamer. - Voorzitte1·
en verslaggever, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcl~tidende
concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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24 Juni 1948.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHOUWING IN CONCLUSI~jN UITGEBRACHT
ZONDER DAT EEN RECHTSGEVOLG ER UIT AFGELEID WORDT. - GEEN VERPLICHTING ZE TE
BEANTWOORDEN.
2° ARBEIDSONGEVAL. __:_ KounE.
KAN EEN ARB~IDSONGEVAL UITMAKEN.
1 o De ve1'1JUchting de vonnissen en arresten te mot-iveren sl~tit deze niet in een
te beantwoo1·den die een
partij in conclusien u.itgebmcht heett
zondeT de araaywijdte e1· van na~t.wke~t1'ig te ornschn:jven of een rechtsgevoly
er ttit at te leiclen (1).
2° Een plotselinye en abno1·male daZing
van de tempe1·attt~W lean een arbeidsongeval nitrnalcen, indien de bttitengewone lco~tde aan de · werlcrnan een gevaar heett doen lopen zo wegens zijn
leettijd als wegens de a1·beidsomstandigheden waaman hij onaerwo1·pen is (2).
bescho~1wing

(1) Zie verbr., 22 November 1945 (B"ll. en
1945, I, 273).
(2). Zie DELARUWIERE en NAMECHE (1947),
blz. 58; Rev. ace; tmv., 1937, biz. 113.

PASIC.,

(LIGOT, T. GRIEGOIRE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op tegenspraak de
13 Mei 1946 door de Rechtbank van eerste
aanleg te Namen, zetelende in hoger beroep;
Over het enig middel, schending van
artikei 97 van de Grondwet, doordat
het bestreclen vonnis heeft nagelaten de
regeimatig door aanlegger in verbreking
neergeiegde conclnsien te beantwoorden :
a) waar zij staande hielden dat het
beroepen vonnis ten onrechte had beslist
dat hij zijn arbeider aan een te strenge
koude blootgesteld had en dat die omstandigheid van aard was om te bewijzen
dat het litigieuze ongevai een arbeidsongevai was, terwiji aanlegger in verbreking tegen die beslissing het feit aanvoerde dat verweerder in verbreking zich
nit eigen beweging voor de arbeid had
aangeboden, dan wanneer hij geen regelmatige en verplichtende verbintenis had;
I!) waar zij staande hielden dat de
bevriezing van lichaamsdeien, welke verweerder in verbreking aanzag als .een arbeidsongeval, siechts een beroepsziekte
was geweest welke niet onder toepassing valt van de wet betreffende de vergoeding der schade voortsprnitende uit
arbeidsongevallen, dan wanneer ieder
vonnis, om wettelijk gemotiveerd te zijn,
antwoord client te verstrekken op alle bij
conclnsH~n door de ]Jartijen opgeworpen
middelen, dan wanneer het beroepen vonuis
aithans onzekerheid Iaat bestaan nopens
het punt : a) of het in feite heeft willen
beslissen dat aanleggers bewering met
betrekking tot het vrijwillig karakter van
de door verweerder verrichte arbeid onjuist was, dan wei of het in rechte heeft
willen beslissen dat cUt vrijwillig karakter geen invloed had op de toepassing op
dergelijke prestatie van de wet betreffende de arbeidsongevallen ; b) of bet in
feite heeft willen beslissen clat de litigieuze bevriezing van lichaamsdelen niet
als een beroepsziekte mocht worden aangezien, dan wei of het in rechte heeft
willen beslissen dat de beroepsziekte een
onder toepassing van gezegcle wet vallend
arbeidsongevai is, die dnbbelzinnigheid
aan llet Hof niet toeiatende zijn toezicht
nit te oefenen over de wettelijkheid van
de bestreden beslissing :
Over het eerste onderdeei :
Overwegende dat het· bestreden vonnis
een vonnis bevestigt van het Vredegerecht
van bet kanton Andenne, gewezen de
21 October 1941, waarvan het de motieven
overneemt;
Overwegende dat, blijkens de vaststel1ingen van de eerste rechter, verweerder
de 19 December 1938 in dienst was van
aanlegger, Iandbonwer te Contisse, wan-

--
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neer hij, voor rekening van zijn werkg·ever te werk werd gestelcl voor het lossen
var{ mest, terwijl een uitzonderlijk
strenge koucle heerste, hetgeen tot gevolg
had dat de uiteinden zijner vingers bevrozen;
Overwegende dat clie vaststellingen op
zich zelf volstaan, bij ontstentenis van
enige aanvoering strel;:kende tot he~. bewijs van het tegendeel, om te beWlJzen
clat verweerder jegens aanlegger op cle
aangeduide datum cloor een regelmatig
arbeidscontract was verbonden; dat trouwens uit de termen van het beroepen vonnis blijkt dat aanlegger die omstancligheid v66r de eerste rechter niet. had betwist;
·
Dat de omstandigheid, waarop in aanleggers conclnsien in hoger beroep gewezen wordt, dat verweerder zich uit eigen
beweging voor de arbeid zou aangeboden
hebben, mangelde ami ter zake dienend
karakter vermits het de werkgever vrij
bleef de arbeid naar eigen goeclvinclen te
regelen; dat de rechter over de groncl er,
clerhalve, niet toe gehouden was dergelijke beschouwing waarvan aanlegger overigens de jnridisclle draagwijdte niet preciseerde, in acht te nemen ;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat, inclien het beroepen
vonnis niet ·op rechtstreekse en nitdrukkelijke wijze het door aanlegger voorgestelcle middel lleeft beantwoord, hetwelk
er in bestond te beweren dat de << bevriezingen ll, waarvan verweerder slachtoffer
was geweest, als een beroepsziekte dienden te worden beschouwd, het desniettemin clit middel stilzwijgend heeft afgewezen door motieven afgeleicl nit de omstandigheden welke het aanstipte, en
waarvan het heeft knnnen afleiden dat
verweerder het slachtoffer is geweest van
een arbeidsongeval;
Overwegende dat onder deze laatste
woorclen client te worden verstaan iedere
plotselinge en abnormale gebeurtenis
welke door de plotselinge werking van
een nitwendige kracht wordt teweeggebracllt;
Overwegende dat de eerste rechter het
plotselinge en het abnormale van cle daling der temperatunr op 19 December
1938, alsmede het gevaar hetwelk. deze
buitengewoon strenge koude (-13°) aan
verweerder heeft doen lopen, zo wegens
zijn leeftijd als wegens de omstandigheden waarin hij zijn arbeid moest verrichten, heeft onderstreept;
Overwegende dat nit die beschouwingen
volgt dat de antwoorden op beicle door aanlegger v66r de rechter over de grond voorgestelde middelen Jiiet van dubbelzinnig·heicl knnnen worden beticht, en clat het
middel bijgevolg niet gegrond is;
Om clie .redenen, verwerpt de voorzie-

ning ; veroordeelt de· aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
24 Jnni 1948. - 16 kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vers~ag
gevei·, H. Connart. - Gelijk~~tidende concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaal. P~e'ite1·, H. Van Leynseele.
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'rEN. BuRGERLIJJ.CE zAKEN. -,-VERPLrcmrNo TE MOTIVEREN. - VORl\iVOORSdHRIFT.

2°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJJ.CE ZAKEN. BIJ TE VOEGEN
STUKKEN. - l\1IDDEL GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN RET GEWIJSDE. lNGEROEPEN BESLISSING NIET BIJ DE STLGCKEN GEVOEGD NOCH
ERIN OVERGENOMEN.

1o De ve1·plichting cle vonnissm~ te motiveren ·is een vo1·mvoonchntt waaraan volclaan won~t wannee1· de 1·echter,
zonaer clttbbelzinnigheicl, cle reden op,qeett die hem er toe gebmcht heett
witspraalc te cloen zoals hij gedaan
heett (1).
2° Kan niet aan,qenomen wm·clen, het miclcle~ genomen uit de schending van het
ye.wijscle, wctnneer de a~s het gezag van
het uewijscle bezittende ingemepen besUss·ing n·iet gevoegd is bij ae stttlclcen of
clat de te1·men er van niet overgenomen
wo·rr~en in cle stulcken waa1·op het Hot
acht kan slaan.
(PIGNEUR·, T. MAHY, WEDUWE NOLARD,.
EN ECHTGENOTEN GILOT-NOLARD.)
ARREST.

H_ET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 6 April 1947 door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1350 en
1351 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest om de nit het gezag
van het gewijsde afgeleide exceptie, welke
voortvloeit uit het vonnis uitgesproken de
13 Januari 1941 door het Vredegerecht te
Ch!'ltelet, te verwerpen, enkel vaststelt dat
cUt vohnis niet g·ewezen is geweest ter
zake van cle in het nieuw geschil gewikkelde partijen, dan wanneer de beroeper,
zoncler · clit gegeven te miskennen, liet
gelden dat de betwiste beslissing nochtans kracht van gewijsde had e1·ga omites,
om de reden dat een particnlier welke. in
(1) Zie verbr., 27 Juni 1916 (An·. Ye1·b1·.,
1946, blz. 247; Bull. en PAsrc., 1946, I, 267)·,
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zake recht van overgang ttt singulus handelt, niet ontvankelijk is om een aanspraak, waarover aanvankelijk beslist
'werd door een vonnis waarbij de gemeente regelmatig partij was door haar
vertegenwoorcligende organen, opnieuw ter
sprake te brengen; dat die bewijsvoering
in een bijzondere stof bet uitzonderlijk
begrip van vertegenwoorcliging van collectieve belangen invoerde; hetwelk de
toepassing van de regel der betrekkelijkheid van de gewijsde zaak verhinderde,
en dat het bestreden arrest, door geen
uitspraak te doen over de alclus opgeworpen rechtsvraag, wier oplossing van aard
was om cliegene van het geschil met zich
te brengen, niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat, . luidens bet exploot
van rechtsingang, de vordering er toe
strekte aanlegger te doen veroordelen tot
betaling van schadevergoeding aan de
rechtsvoorganger van verweerders wegens
zijn halsstarrig weigeren om het tussen
partijen de 13 Januari 1942 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen eindarrest
ten uitvoer te leggen, die schadevergoeding geraamd zijnde : 1 o op de som van
20.000 frank wegens beroving van het gebruik van de betwiste overgang sedert
de 22 Februari 1942, datuni van betekening van voornoemd arrest tot op de dag
. van het nit te spreken.vonnis, alsook voor
de last en de kostei1 van de twee kortgedingen ; 2° op de som van 5.000 frank wegens
het nadeel dat zal worden berokkend
naar aanleiding van - elke beleiillp.ering
welke aanlegger zal veroorzaken bij de
tenuitvoerlegging der beslissingen van het
gerecht;
Overwegende dat aanlegger v66r het
hof van beroep conclusien heeft genomen
waardoor h'ij, een onderscheid makend
tussen de rechten welke, naar verweerders
beweren, van hun rechtsvoorganger, wijlen Adrien Nolarcl, op hen waren overgegaan, en de rechten welke hun persoonlijk zouden kunnen toebehoren, sinds
het overlijden van laatstgenoemde, heeft
staande gehouden, onder meer, dat hun
vordering in eigen naam niet ontvankelijk was, vermits een vonnis, gewezen tussen. hem en de gemeente Farciennes door
het Vredegerecht van het kanton Chiltelet (niet de 13 J anuari 1941, zoals bij vergissing in bet middel werd aangeduid,
maar de 13 April 1931), een titel met
gezag van gewijsde e1·ga omnes uitmaakte;
Overwegende dat het bestreden arrest,
over dit middel uitspraak doende, geantwoord heeft dat dit vonnis niet gewezen
was geweest in zake van de partijen
welke in onderhavig ·geschil zijn gewikkelcl; dat het dus geen belang had :
Overwegende dat het, zodoende, aan het
vormvoorschrift van ar.tikel 97 ·van de
Gronclwet heeft voldaan ;

Overwegende dat, om te oordelen of de
artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek werden geschonden, het Hof kennis zou dienen te hebben van de beslissing
welke wordt ingeroepen als het gezag van
het gewijsde bezittende;
Ovei·wegencle dat het vonnis van het
Vredegerecht van het kanton Chiltelet van
13 April 1931 niet voorkomt onder de bij
de i'oorziening gevoegde stukken en- dat
zijn termen noch in het bestreden arrest,
noch in enig ander stuk waarop bet Hof
acht kan slaan, zijn overgenomen;
Dat nit die beschouwingen volgt dat
het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegeils verweerders.
2± Juni 1948. -1• kamer. - Voorz'itte·r,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vitry. Gel-ijlclttidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. _:__
Pleitm·s, HH. Simont en Van Leynseele,

1•
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BEJ'WIJS. -- AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE
'l'ROUW. - BURGERLIJKE ZAKEN. - ExPLO~T \'AN O:'FOEPING IN VRIJWARING. -AnREST EEN IN'fERPU.ETATIE ER AAN GEVENDE
VERENIGBAAR MET ZIJN TEll-MEN. - GEEN
SCHE-NDING YAN DE AAN DE AKTE VERSCHULDIGDE
TROUW.
Sahendt de trouw n·iet aan een. _ewploot
van OlJ1'0etJi·ng in vrijwaring versahulrligcl, het a-rrest dat een inte-rpretat-ie
m: aan geett die met z·ijn termen ve1·enigbaa1· is.

(\'AN HAM..ME, 'r. STRUCKMErER
EN VAN CAUWENBERG.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet on het bestreden
arrest, gewezen de 6 Mei 1947 door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1317, 1319, 1320 van het Burgerlijlr Wetboek, 61, 3°, van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 97 van
de Gronclwet, doordat het bestreclen arrest, uitsprnak cloencle over de vordering
tot vrijwaring, verklaart dat << de termen
van de oproeping in vrijwaring zo r'uim
mogelijk zijn en aile gebeurlijke veroordelingen ten laste van beroeper dienente omvatten ll en dienvolgens ge'intimeerde
Van Hamme heeft veroordeeld tot vrijwaring van de eerste ge'intimeerde tegen
iedere der te zijnen laste uitgesproken
veroordelingen, namelijk : de teruggave
van de verkoopprijs, de betaling v;an de

-352wettelijke interesten op cUt bedrag en
van een som van 25.000 frank als schade-vergo~Ung, clan wanneer het de 3 Juli
1946 betekend exploot van dagvaarding
tot vrijwaring in zijn motieven uitdrukkelijk zegt dat (( indien er, onder het
reeds uitgedrukt voorbehoml, bedrog
is, het enkel kan bestaan in hoofde van
cle geclagvaarde welke de auto aan mijn
verzoeker verkocht heeft >>; dat dit aldus
opgesteld middel tegelijk de oorzaak en
de· beperking van de vordering omvat,
welke uitsluitend gegrond schijnt op het
beclrog gepleegcl door de in vrijwaring
opgeroepene en, derhalve, op cliens aquiliaanse verantwoordelijkheicl~ clat door
die aanvraag in te willigen, ofschoon
het ten laste van cle opgeroepene in vrijwaring generlei beclrog vaststelt, maar
door te beslissen dat die vorclering een
volstrekt algemeen voorwerp had, cUt onclanks de zekere beperking welke uit de
gronclen van het exploot van dagvaarcling
voortvloeit, het arrest een interpretatie er
van heeft gegeven welke met zijn termen
formeel in tegenspraak is en, derhalve,
het geloof heeft geschonclen hetwelk er
aan verschulcUgd was :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
de oproeping in vrijwaring ontleclend
welke door verweercler Struckmeyer tegen aanlegger Van Hamme werd gericht,
in tegenstelling met de mening van de
eerste rechter, beslist dat de termen clezer oproeping zo ruim mogelijk zijn en
alle gebeurlijke veroordelingen ten laste
van Struckmeyer clienen te omvatten;
Overwegende dat de hoofclvorclering,
welke door verweerder Van Oauwenberg
tegen Struckmeyer wercl gericht, op grond
(( dat Van Oauwenberg zich met de verkoop van de litigieuze auto enkel akkoorcl
heeft verklaarcl nadat Struckmeyer had
verzekercl clat de wagen wel degelijk tot
de serie 1939- behoorcle; clat Struckmeyer
wetens en willens Van Oauwenberg heeft
beclrogen en dat de door van Oauwenberg gegeven toestemming _verkregen geweest is door de handelingen van Struckmeyer>>, strekte tot vernietiging en, in
elk geval, tot verbreking van de koop ten
naclele van Struckmeyer, tot teruggave
van de betaalcle som en tot betaling van
cle som van 50.000 frank als schatlevergoeding;
Overwegende dat de hoofclvordering
klaarblijkencl een vordering tot vernietiging is, gegrond op het feit clat aanlegger
slechts cloor dwaling zijn toestemming
heeft gegeven, of clat cleze van hem door
beclrog werd verkregen;
Overwegende dat Struckmeyer het exploot dezer hoofdvordering aan Van
Hamme heeft betekend en deze bij dezelfde akfe in vrijwaring heeft opgeroepen om de redenen dat Struckmeyer,
vooraleer cle auto van Van Oauwenberg

over te nemen, van Van Hamme de bevestiging bekomen heeft clat het bouwjaar
wel 1939, moclel 1940, was, en dat, zo er
bedrog heeft plaats gevonclen, clit eJlkel
in hoofde van Van Hamme kan bestaan,
ten einde laatstgenoemde zich er toe te
lwren veroorclelen tussen te komen in het
hoofclgecling, partij te trekken voor Struckmeyer, Struckmeyer buiten de zaak te doen
stellen, en, in elk geval, hem te vrijwaren
tegen cle veroorclelingen welke te zijnen
laste zouden kunnen worden uitgesproken;
- Overwegencle clat uit cUe gegevens blijkt
dat de vorclering tot vrijwaring op dezelfde oorzaken rust als de hoofclvorclering, het gebrek in de toestemming voortvloeiencl uit cle clwaling of het beclrog ;
Overwegencle dat hieruit volgt dat de
tegen het arrest aangevoercle grief, het
exploot van clagvaarcling tot vrijwaring
te hebben geinterpreteert in strijd met
zijn termen en, zodoende, het aan die akte
versch'nldigde geloof te hebben geschonden, niet gegroncl is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank
jegens elk der verweerders.
24 Juni 1948. - 1° kamer. - Voon!'itte·r,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag.
gever, H. Vitry. Gel-ijlclttidende conclusie, H. Oolarcl, aclvocaat-generaal. Ple-ite·rs, HH. VanRyn en Van Leynseele.
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28 Juni 1948,

1°

REGELING VAN REOHTSGEBIED •.
,STRAFZAKEN. BESCHIRKING -VAN VERWl,JZTNG NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
-- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID, BEKLAAGDE
ONDEB-HORIG ZIJNDE AAN HET :MILITAIB- GERECHT. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING EN I'EB-WI,JZING NAAB- DE KRIJGSAUDITEUR.

2°

JYIILITAIR. VERLOF ZONDER SOLDIJ. BEPEBiK'r VERLOF.

1o Wannee·1· een besch-ih:h:in..IJ van cle 1·aadlvfMne1· een bek:lfutgcle ntta1' tle con·ectionele rechtbank verweze-n heett en die
rechtbfmk zich on bevoe,!Jfl heett ve1·klaanl omaat belclangcle onaerho1·ig was
aan het militwir gerecht, infl-ien beide
beslissingen knwht van gewijsfle verlc-regen hebben en ·i-nfl·ien blijlct dat op
fle aawm van fle te·iten belcla.aafle onde1·ho1·ig was aan het rnilitai1· ge-recht, vernietigt het Hof, bij regeling Vftn rechtsgebiefl, de beschiklcing Vfm fle raad7came1· en verwijst het fle zaalc naar de
k·rijgsauflitmw (1).

(1) Verbr., 20 Qctober 1947 (Bull. en
1947, I, 428).

PASIC:.,

-3532o De militair met verlof zonder soldij
is met bepe1·kt ve1·lof en, bijgevolg,
ueacht in actieve dienst te zijn (1). (Wet

van 15 Juni 1899, art. 2.) '
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
IN ZAKE DELOURS.)
ARREST.

kracht van gewijsde zijn gegaan; dat een
betwisting van rechtsgebied er nit ontstaat dat de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de beschuldigde op de
datum der feiten schijnt militair met verlof zonder soldij te zijn geweest, dit wil
zeggen met beperkt verlof, en dienvolgens, in actieve dienst geacht te zijn;
Om clie reclenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van gezegde rechtbank en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar de Krijgsauditeur te
Luik.

HET HOF; - Gelet op. het verzoek tot
regeling van rechtsgebied, ingediend de
7 Juni 1947 door de Procureur des Konings
te Luik;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik,
door beschikking van 5 Juni 1947, waarin
verzachtende omstandigheden werden voorzien, Joseph Delours, geboren te Luik
de 24 December 1923, autobestuurder,
28 Juni 1948. - 2e kamer. - Yom·zitter,
woonachtig te Luik, rue des Ootillages, 24, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
naar de correctionele rechtbank heeft ver- voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Demoulin.·
wezen uit hoofde van te Luik, de 21 April . Gelijkluidende conclusie, H. Roger
1947 : a.) met bedrieglijk opzet of met het Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
oogmerk om te schaden valsheid te hebben
gepleegd in authentieke of openbare geschriften, in hanclels- of bankgeschriften
of in private geschriften, hetzij door valse
handtekeningen, hetzij door namaking of
2e KAMER. - 28 Juni 1948,
vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij · door overeenkomsten, belVIIDDELEN TOT VERBREKING.
schikkingen, verbintenissen of ontlastin- 1° STRAFZAKEN.
- BUR•GEHLlJKE YORDEHING.
gen van schuld, valselijk op te maken of
- MIDDEL AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN
door ze achteraf in de alden in te voegen,
AN'fWOORD OP DE CONCLUSii~N. - PASSEND
hetzij door toevoeging of ve1;valsing van
ANTWOORD IN HET ARRIEST. - MIDDEL DAT
beclingen, van verklaringen of van feiten,
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
welke die akten tot doel hadden op te
nemen of vast te stellen; in zake, door 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STHAFZAKEN. -BuRGER.de datnm van een verlofpas, welke aanLr.JKE VORDERING. ScHATTING VAN DE
vankelijk op de 9 Maart 1947 was vastSCHADE ((EX lEQUO ET BONO ll. - GEEN VERgestelcl, te overschrijven en dezelfcle op
PLICHTING VOOR1 DE RECHTER DE WEERHOU18 Maart 1947 te bepalen en door, bovenDEN
BEOORDELINGSELE:M.:ENTEN
NAUWKEURIG
dien, als datum van verstrijking te voorOP ~'E GEI'EN.
zien de 21 April 1947 ; b) en met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te selladen van gezegd vals stuk gebruik te heb- 1 o .illist g1·ondslag in feite, het middel dat
het an·est een gebrek aan antwoord op
ben gemaakt, · wetencle clat het vals was;
de conclttsiiin verwijt, clan wanueer deze
c) in het openbaar een uniform van Belin het arTest op passende wijze beantgisch soldaat te hebben gedragen welke
woo1·d werden (2).
hem niet toebehoorde ;
Overwegende clat de Rechtbank van 2° De rechter die, na het ontb1'elcen vctn
eerste aanleg te Luik zich de 16 Februari
zelce1·e en IWtt-tvlcetwiue ueuevens te heb1948. onbevoegd verklaard heeft om reclen
ben vastuestelcl, alsmede de onmogelijkclat beklaagde op het ogenblik der feiten
he-icl ener rnathematische becijfering vnn
militair was met verlof zoncler soldij, clit
, de aan cle btw{fe1·Uj lee partijen toelcowil zeggen met beperkt verlof en, geacht
menrle ve1'{foedingen, ve1'7clcuwt die· ve1·zijnde militair in actieve dienst te zijn, als
goedingen ex mquo et bono te bepalen,
zoclanig onderworpen aan de rechtspraak
doo1· i'elwning te houclen met al de elevan het militair gerecht;
ment'en die op lmn berekening invloed
Overwegende dat de beschikking van de
lcnnnen u.itoetenen,. ·is niet qehottden cle
raadkamer van 5 Juni 1947 en het vonnis
elementen nattwlce'!t1'iU op te geven die
van de rechtbank van eerste aanleg van
hij heeft weerhomlen om zijn ove1'ttti16 Februari 1948, hierboven bedoeld, in
ginu te vormen.
(1) Verbr., 15 Januari en 28 Mei 1923 (Bull.
en PAsrc, 1923, I, 160 en 331).

VERBR., 1948. -

23

(2) Vaste l'echtspraak. Zie namelijk verbr.,
10 Mei 1948 (Bull, en PAsrc., 1948, I, 309).
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alle stoffelijke en zedelijke schade ex
ceq·uo et bono te bepalen ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door die vaststellingen e.n die
feitelijke beschouwingen welke hij souverein beoordeelt, aanleggers conclusien
heeft bean.twoord en genoegzaam de motieven zijner beslissing heeft opgegeven,
zonder <Jat hij verplicht was de gegevens
te bepalen welke hij heeft weerhouden
om zijn overtuiging te vornien;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aanvaarcl worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,

ARREST.
HET HOF; - Gele_t op het bestreden
arrest, gewezen de 16 Februari 1948 door
het Hof van beroep te Luik;
I. Wat de b~slissing betreft gewezen
over de publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;
·
Overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Wat de beslissing betreft gewezen
28 Juni 1948. - 2e kamer. - TToorzitter,
over de burgerlijke vordering :
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
Over het middel, schending van artike- voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. Oonnart.
len 97 van cle Grondwet, 163 van het Wet- -- Strijdige concl~ts·ie, H. Roger Janssens
boek van ·strafvol"{lering, 1319, 1382, 1383 de Bisthoven, advocaat-generaal.
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek :
eerste onderdeel, cloordat, dan wanneer
beklaagde bij regelmatig nedergelegde
conclusien gegevens liet gelden welke, vol- ·
2" KAMER. - 28 Juni 1948.
gens hem, bij de raming van het door de
burgerlijke partijen ondergane 'nadeel beMISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
hom·den in aanmerking te worden geno- 1 oTEGEN
DE UITWENDIGE VEILIGmen, het arrest heeft beslist dat, wijl de
HEID
VAN DE STAA'_r. -Amt'IKEL115,
partijen met betrekking tot die verschei§ 2, 3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - LEVEdene gegevens niet akkoord gingen, het
R.INGEN VAN OM RET EVEN WELKE AARD.
nadeel, bij gebrek aan zekere en nauwkeurige gegevens ex wq~w et bono diende 2° WET. - TERUGWERKENDE 'KR·ACRT. BESLUIT-WET VAN 25 MEI 1945. - TOEPASte worden geraamd en, zodoende, zijn beSELIJX OP DE FElTEN DIE ZIJN BEKENDMAKING
slissing niet heeft gemotiveercl naar de
VOORAFGAAN.
eis van artikelen 97 van de Grondwet
en 163 van het vVetboek van strafvorde- 3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGring; tweede onderdeel, doordat het ar-.
HEID VAN DE STAAT. - AmriKEL 115,
rest heeft verklaard ex ceqno et bono de
§ 2, 3°, VAN RET STRAFWE'rBOEK. - BEvergoeclingen te bepalen welke aan de burWERKTE STOF~'EN. - BEGRJP.
gerlijke partijen toekomen, door rekening
te houden met alle gegevens welke op 4° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGhun berekening invloed kunnen uitoefeHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115
nen, maar zonder nauwkeurig aan te duiVAN RET STRA],'Vi'ETBOEK. - LEVERINGEN DIE
den welke clie gegevens zijn en welke. cle
GEEN BELANGRIJK DEEL UI'l'MAKEN VAN DE BE· aangewende wijze van berekening is, e.n,
DRIJYIGREID VAN DE BEKLAAGDE. - 0MS'l'ANzodoende, zijn beslissing niet heeft gemoDIGHEID
DIE RET MISDRIJF NIET UITSLUIT.
tiveerd naar de eis van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 163 van het Wet- 1° A·1·tikel 115, § !2, 3°, van het Stratwetboek van strafvordering;
boelc betengelt de leve1·ingen die uit,qeOver beide onderdelen te zamen :
voe1'd werden in de omstancligheclen die
Overwegende dat aanlegger, in zijn conhet bepaalt, zonder onderscheid tttssen
clusten, verscheidene beweringen heeft
de leveringen met 1nil'itai-re bestemming
aangehaald welke er toe strekken cle aanen de ande1·e (1). (Besl.-wet van 25 Mei
spraken van de burgerlijke partijen te
1945, art. 1, 3o.)
doen verminderen ;
2° In zove1· het de toepassing van artiOverwegende dat, ten aanzien van het
lcel 115 van het Strafwetboelc. nacler befeit dat de partijen niet akkoord gingen
paalt, wonlt het besl~tit-wet van 25 Mei
over het merendeel der feitelijke gegevens,
1945 toegepast zelfs op de feiten gewaarmecle er grond was rekening te
pleegd vo61- zijn belcendmalcing (2).
houden bij de raming van de schade berokkend aan de burgerlijke partijen, het
(1) Verbr., 14 Juli 1947 (A1T, Yerb1·., 1947,
bestreden arrest, na het ontbreken van
zekere en nauwkeurige gegevens, en de blz. 261; Bull. en PASIC., 1947, I, 335).
(2) Verbr., 18 Juni 1945 (A1'1·, Ye,·br., 19!5,
onmogelijkheid ener mathematische becijfering der aan die partijen toekomende blz. 175; Bull. en PASIC., 1945, I, 189); 21 Auvergoedingen. te hebben vastgesteld, be- gustus 1947 (Arr. YeTb1·., 1947, blz. 271; Bull.
slist heeft gezegde vergoedingen wegens en P,ASIC., 1947, I, 350).
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-355cleelt uit hoofcle van leveringen aan (le
vijand, clan wanneer het vaststelt dat aanleggers aan de vijand generlei stof hebben verschaft, maar er zich toe hebben
beperkt de stof, welke hun werd geleverd,
te cloen verwerken :
Overwegende dat het arrest beslist dat
aanlegger, door schoenen te vervaardigen
uit de stof welke hij van de vijand ontving, de vijancl bewerkte stoffen heeft
verschaft ; cla t het arrest alzo a an die
leveringen hun juiste qualificatie gegeven
heeft, aangezien door de nitclrukking « be(1° LORQUET EN CRUTZEN, T. BELGISCHE STAAT
werkte stoffen )} alle stoffen worden beEN LEBE; 2° LEBE, T. LORQUET EN CR•UTZEN.)
doeld welke onderworpen zijn geweest aan
ARREST.
een bewerking waarcloor zij verwerkt of
HET HOF ; - Gelet op het bestreden vervormcl zijn geweest ;
Dat het miclclel in rechte faalt;
arrest, gewezen door het Militair GeOver het viercle middel : schending van
rechtshof, zetelende te Luik, de 19 Jaartikel 97 van de Grondwet, cloorclat het
nuari 1948;
Voor zover de .voorzieningen de beslis- bestreden arrest de conclusien van aanlegsing bedoelen gewezen over de publieke gers niet beantwoordt :
Eerste onderdeel, waar zij staande houvordering :
den dat de gelaakte leveringen zelfs geen·
Over het eerste middel : schending van ver
verband hielden met de oorlogsinartikel 115, § 1, alinea 4, van het Straf- spanning
:
·
wetboek en van artikel 1, § 3, van het
Overwegende dat het arrest op. die verbesluit-wet van 25 Mei 1945, doordat het
bestreden arrest aanneemt dat de verwer- clediging een passend antwoord verstrekt
king van producten met burgerlijke be- door vast te stellen dat « aan de vijand
stemming de misclaad uitmaakt van hulp- producten leveren, welke alleen door de
verschalffing aan de vijand, dan wanneer burgerbevolking kunnen gebruikt worden,
de aangehaalde teksten alleen de beteuge- er op neerkomt zekere fabrieken in staat
ling van verschaffing van militaire hulp te stellen het voottbrengen van soortgelijke artikelen stop te zetten om in de
tot doel hebben :
Overwegende dat artikel 115 van het plaats er van cle- vervaardiging te stellen
Strafwetboek, nader bepaald door het be- van proclucten welke voor het leger nuttig
sluit-wet van 25 Mei 1945, bij § 2, 3°, de kunnen zijn, en tlerwijze zijn meclewerleveringen beteugelt welke worden ver- king te verlenen aan 's vijands oorlogsricht in de omstandigheden die het voor- inspanning )) ;
Tweecle onderdeel, waar zij staande
ziet, 7.<mder onderscheid te maken tussen
de leveringen met militaire en degene met houden dat de verschaffing van hulp in
burgerlijke bestemming; dat het middel mannen, welke zich bij een levering van
stoffen aansluit, enkel strafbaar is wanin rechte faalt;
Over het tweede middel : schending van neer er een levering van stoffen is :
Overwegencle dat, vermits het bestreden
artikelen 9 van de Grondwet, 2 en 115
van het Strafwetboek en van het besluit- arrest geen veroordeling heeft uitgesprowet van 25 Mei 1945, doordat het bestre-- ken uit hoofde van hulpverschaffing in
den arrest toepassing heeft gedaan van mannen, het ook niet behoorde dit punt
artikel 115 van het Strafwetboek gewij- van de conclusien te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aanzigcl door voormeld besluit-wet, op feiten .
welke zich v66r dat besluit-wet hebben vaard;
Over het vijfde middel : schending van
voorgedaan, en niet onder toepassing vallen van artikel 115 van het Strafwetboek, artikel 97 van de Grondwet en van artihetwelk van kracht was op het tijdstip kel 115 van het Strafwetboek, doordat
het arrest geen antwoord verstrekt op de
waarop zij werden gepleegcl :
Overwegende clat cle bepalingen van het conclusH~n waarbij er op attent wordt
besluit-wet van 25 Mei 1945, voor zover gemaakt dat een deel van de gelaakte
zij de toepassing van alinea 4 van arti- procluctie' door de firma Mercedes verkocht
kel 115 van het Strafwetboek nader bepa- was geweest aan particulieren uit overlen, met een interpreterende wet clienen welcligcle landen : .
gelijkgesteld en, derhalve, zelfs toepasseOverwegende dat het bestreden arrest
lijk zijn op feiten v66r hun inwerkingtre- vaststelt dat aan de vijancl producten
ding begaan;
leveren, welke voor de burgerbevolking
bestemd zijn, er op neerkomt zekere faDat het miclclel in rechte faalt;
Over het clercle midclel : schencling van brieken in staat te stellen het vervaardillet besluit-wet van 25 Mei 1945, cloorclat gen te ondernemen van proclt-icten welke
het bestreden arrest aanleggers veroor- voor het leger nuttig kunnen zijn; dat
3° In art-ikel 115, § 2, 3o, van het Stt·at-

wetboek, bedoelen de woorden « bewerkte stoffen )) alle stofj'en die aan
een bewerking onde1·worpen zijn geweest waardoo1· zij verwe1·kt of vervormd zijn geweest.
4° Opdat de leveringen aan de vijand onder toepassing van a1·tilcel 115 van het
Strafwetboelc zou.den vallen, wordt niet.
vereist dat zij een belangrijk deel vo1·men va.n ae bedrijvigheia van beklaauae.
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alzo, door het misdadig· karakter van de
levering niet afhankelijk te maken van de
eindbestemming der producten, doch van
het feit zelf van de levering aan een
vijandelijke firma, het bestreden arrest
stilzwijgend, doch op gepaste wijze, de
verdediging van aanleggers heeft beantwoord; dat het middel in feite niet opgaat;
Over het zesde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest er zich bij beperkt te
verklaren dat aanleggers uit winstbejag
hebben gehandeld zonder bewijs daarvan
bij te brengen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij ontstentenis van conclusH!n desbetreffende, zijn beslissing wettelijk motiveert
door dit bestanddeel van het misdrijf in
de bewoordingen der wet vast te stellen ;
Over het zevende middel : schending
van de wet op de handelsvennootschappen, doordat het bestreden arrest voor
feiten begaan van 1942 tot 1944 vennbotschappen burgerlijk aansprakelijk stelt
welke hebben. opgehouden te bestaan in
1942 of vennootschappen welke nog niet
bestonden wanneer de feiten begaan zijn
geweest :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat de vennootschappen onder
gemeenschappelijke naam· « Lorquet en
Crutzen >> niet hebben opgehouden te bestaan, vermits handelsvennootschappen
worden geacht voort te bestaan voor hun
vereffening ; dat de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Lorquet en Crutzen >> en << Societe cle gerance immobiliere >> enkel omvormingen zijn van de vennootschappen
welke tijdens de gelaakte bedrijvigheid
der beklaagden bestonden, en waarvan zij
het actief en het passief hebben overgenomen; dat het bestreden arrest uit die vaststellingen wettelijk cle burgerlijke aansprakelijkheid der aanlegg·ende vennootschappen heeft kunnen afieiden ;
Waaruit volgt dat geen dezer midclelen
kan aanvaard worden;
~
En overwegende dat de bestreden beslissing gewezen_ werd op een rechtspleging
waarin cle substantil'He of op straf vail
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werden en dat de beslissing wettelijk is;
Voor zover de voorzieningen de beslissing bedoelen gewezen over de burgerlijke
vorderingen :
Over de voorzieningen van aanleggers
Lorquet en Orutzen en van de vennootschappen << Etablissements Lorquet en
Cruzen >> en <( Societe de gerance immobiliere >> tegen de Belgische Staat :
Ovel:wegencle dat aanleggers geen bijzoncler middel inroepen en dat het Hof
er ambtshalve geen opwerpt;

Over de voorziening van aanlegger.
Lebe:
Over het tweecle micldel, schending van
artikel 115, 3°, van het Strafwetboek,
doordat het arrest beslist dat « er groncl
toe is de cletailleveringen welke aan
Duitse particulieren werden geclaan buiten beschouwing te laten >> :
Overwegende clat het bestreden arrest,
vaststellend dat de beklaagden aan Duitse
particulieren detaillev~ringen hebben gedaan, welke bezwaarlijk stroken met een
ware opvatting van waardigheid tegenov@r de vijand, beslist dat « er grond toe
is ze buiten beschouwing te laten, zekere
omdat zij toegelaten hebben gunsten te
bekomen voor krijgsgevangenen, politieke
gevangenen, opgevorclerden voor verplichte arbeid in Duitsland, alle omdat
zij in het geheel van de beclrijvigheid der
beklaagden gedurende de bezetting weinig vertegenwoordigen, en .dat zij vreemd
zijn aan de bedrijvigheid welke in hoofdzaak aan de beklaagclen wordt verweten >>;
Overwegende dat het arrest, door te
eisen dat, opdat de leveringen strafbaar
zouden zijn, zij een belangrijk aandeel
van de bedrijvigheid der beklaagden uitmaken, de in het middel aangehaalde bepaling schendt, door -cle toepassing van
dezelfde afhankelijk te maken van een
voorwaarde welke zij niet oplegt;
Om die reclenen, en zonder dat er aanleiding weze tot het onderzoeken van de
overige middelen, verbreekt het bestreden
arrest, doch enkel voor zoveel het over
de vordering van de burgerlijke partij
Lebe uitspraak heeft gedaan; verwerpt
de voorzieningen van de overige aanleggers ; veroordeelt hen tot de kosten; beveelt
clat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het militair
gerech tshof en da t melding er van zal
worden gemaakt op de kant van het gecleeltelijk vernietigd arrest; verwijst i!e
zaak naar het militair gerechtshof anders
samengesteld.
28 Juni 1948. - 2° kamer. - TTom·zittel·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTel'Slaggevel·, H. Sohier. G-eUjkluirlenrle concl~~sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° MISDRIJF. - MISBRUIK VAN VERTROUWEN. - BEDRIEGLIJK INZIOHT. - WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN RET WANBEDRIJF.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. - MrsBRum VAN VERTROUWEN. - ARREST VA!\
YEROOI{DELING DAT RET BEDRIEGLIJK INZICHT
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-357NIE1' VASTSTELT. GEMOTIVEERO.

ARREST NIET WE'l'TELIJK

1o Het bed1"'ieglijk inzicht is een wezenUjlc bestanddeel van het wanbedrijf van
misbntilc van vertro~twen (1). (Strafwetboek, art. 491.)
2° Is niet wettelijlc gernoUvee1·d, het arrest van ve1·oo1·deling wegens misbntilc
van ve·rt·rottwen dat niet vaststelt flat belclaagfle bed1·iegHjk gehandeld heett (2).

melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
28 Juni 1948. -- 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge1;er, H. Fettweis.
Gel-ijkl~tirlende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

(DE HANDSCHUTTER, T. BILLEMONT.)
ARREST.
RET ROF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 Januari 1948 do91-·
het Rof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, eerste on.derdeel, schending van artikelen 491 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de bedrieglijke aard
niet vaststelt van het ten laste van aanlegger weerhouden feit :
Overwegende dat aanlegger door het
bestreden arrest veroordeeld is geweest
op grond van artikel 491 van het Strafwetboek, uit hoofde van ten nadele van
een ander, effecten, gelden, koopwaren,
biljetten, kwijtscllriften, gescllriften van
alle aard, die een verbintenis of een ontheffing; van sclluld inllouden en die hem
overhandigd werden op voorwaarde van
ze terug te geven of er een bepaald gebruik van te maken, in zake een som van
83.600 frank, ten nadele van Georges Bille-_
mont hetzij verduisterd, hetzij verspild te
hebben;
Overwegende dat de alzo weerhouden
betichting het bedrieglijk inzicht, wezenlijk bestanddeel van het misdrijf van misbruik van vertrouwen, niet vaststelt;
Overwegende dat het arrest, bij gebrek
aan vaststelling van dit bestanddeel, aanleggers veroordeling niet wettelijk motiveert en artikel 97 van de Grondwet
schendt;
En overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
de verbreking met zich brengt van de beslissing over de burgerlijke vordering;
Om die redenen, en zonder dat er aanleicling toe weze de overige middelen te
onderzoeken, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van het Rof van beroep te Brussel en dat
(1) Verbr., 4 Maart 1912 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 144); 14 Juni 1926 (ibid., 1927, I, 18).
(2) Verbr., 29 April 1942 (Bull. en PAsrc.,
1942 I, 1{)1); 27 Januari 1943 (A•·•·. Verb1·.,
1943: biz. 19; Bull. en PAsrc., 1943, I, 39) ;
24.November 1947 (A1T. Ve.-b1·., 1947, blz. 378;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 497) en de arresten in
voorgaande nota aangehaald.
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1° _ RECH'.rSPLEGING

IN STRAFZAKEN. - GETOIGE ZONDER EED GEHOORD l'ER
l'ERECHTZITTING VAN DE KRIJGSRAAD.
ARREST VAN VEROORDELING STEUNENDE OP OAT
GETUIGENIS. - GEEN VASTSTELLING DAT DE
GETUIGE VAN HET RECHT ONTZET WERD OM
IN RECHTEN GETUIGENIS AF TE LEGGEN.
NIE'fiGHEID VAN HET ARREST.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
S•rRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING,
- BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VOROEB•ING, ONAFHANKELIJK VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - VERBREKING VAN DE BESLISSING OVERr DE PUBLIEKE
VORDERING. - BRENGT DE VERBREKING NIET
MEDE VAN DE BESLISSING OVERr DE BURGER. LIJKE YORDERING.

1° Is nietig, het an·est van het miUtai1'
gereohtshof dat een veroo1·deling uitSJJ1'eelct cloor onder meer te steunen op
het getuigenis afgelegd v661' de Tcrijgs1'aad door een zonder eedafiegging gehoonle getttige, dan wannee1· noch door
het ft1Test, noch door een ander stulc van
de 1·echtspleg·ing wordt vastgesteld dat
die getuige ontzet we1·d van het 1·echt
om in rechten getttigenis at te leggen (3). (Wetb. strafvord., artt. 155, 189
en 317; Wetb. van rechtspleging voor
het leger te lande van 20 Juli 1814, artikelen lOG en 173.)
2° W annee1· de beslissing over de 'vorde1'ing van de bttrgerlijlce pnrtij onafhankelijlc is van cle beslisl!'ing ove1; de publieke vordm·in.g, b1·engt de 1;-e1·brelcing
van fleze laatste de ve1'b1'elving van de
eerste niet mede (4).

(HUBOT, T. DELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 30 Maart 1948 door
(3) Verbr., 22 December 1947 (An·. Ve1·b,·.,
1947, biz. 428; Bull. en PAsrc., 1947, I, 558).
(4) Zie nota 2 onder verbr., 22 April 1929
(Bull. en PAsrc., 1929, I, 165) en nota 3 onder
verbr., 17 Maart 1943 (ibid., 1943, I, 95).

-358het Militair Gerechtshof, zetelende te vernietigde beslissing ; kcisten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
Luik;
Voor zover de voorziening de beslissing zaak naar het militair gerechtshof anders
bedoelt gewezen over de publieke vorde- samengesteld.
ring:
Juni 1948. - 2° kamer. - Voon:itte1·,
Over het middel, schending van artike- H.28 Louveaux,
raadsheer waarnemend
len 97 van de Gromlwet, 31 van het Straf- voorzitter.
- VersZaggever, H. Sohier. wetboek, 155, 189, 211 en 212 van het Wet- GeUjklu.iclende
conolusie, H. Roger Jansboek van strafvordering, van de wet van
15 Juni 1889, doordat getuige Willems ter sens cle Bisthoven, advocaat-generaal.
terechtzitting van 1 April 1946 van de
Krijgsraad te Namen verhoord is geweest
zonder de wettelijke eed te hebben afgelegd :
2" KAMER. - 28 Juni 1948,
Overwegende dat het proces-verbaal.
van de terechtzitting van cle Krijgsraad
te Namen, van 1 April 1946, vermeldt dat MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGde genaamde Willems, die meer dan vijfHEID VAN DE STAAT. ARTItien jaar oud is, weg·ens zijn veroordeling
KEL 118bis VAN HET STRAFWETBOEK. zonder eeclaflegging wordt gehoord, zonTOEPASSING OP EEN VREEMDELING yAN VIJANder vast te stellen en zonder dat uit de
DELIJKE NATIONALITEIT. VOOR1WAARDEN.
stukken der rechtspleging blijkt dat cleze
veroordeling ontzetting inhield om in rechArtilcel
118bis
van
het
Strajwetboelc
is
ten getuigenis af te leggen, tenzij om er
van toetJassvng otJ een m·eemdeling van
enkel inlichtingen te geven, en clat zij in
vijwnclelijlce nationaliteit, die in Belgiii
kracht van gewijsde was getreden; dat
onde1·- beschm·ming van een verblijfpas
de verklaring van Willems op onwetteve1·bleven heejt, wat hem ve1·plichtingen
lijke wijze afgenomen geweest is ;
oplegde tegenovr:w het land waar hij opOverwegende dat net militair gerechtsgenomen werd (1).
hof het bestreden arrest grondt op « de
stukken van het gecling >> zonder er nit ·
(BRAE EN CONSOORTEN, T. BELGISCHE STAATdeze verklaring te weren; dat het zoEN CONSOORTEN.)
doende de nietigheid heeft overgenomen,
waardoor cle rechtspleging v66r cle krijgsARREST.
raad was aangetast, en de in het miclclel
aangeduide wetsbepalingen geschonclen
HET HOF; - Gelet OIJ het bestreden
heeft;
· arrest, gewezen de 5 Maart 1948 door het
Voor zover de voorziening de beslissing Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
.bedoelt gewezen over de burgerlijke vor- . Overwegende dat aanleggers, voor de
deringen .:
nederlegging van een memorie tot staving
Overwegende dat het arrest eerst vast- hunner voorzieningen, luiclens artikel 5
stelt dat de stelling van zekere burger- van het besluit-wet van 19 October 1944,
lijke partijen v66r het hof zonder voor- beschikten over een termijn van slechts
werp is ; dat aanleggers voorziening tegen vijf vrije dagen· te rekenen van de datum
dit gecleelte yan de beslissing bij gebrek van de verklaring tot verbreking; clat er
a an belang niet ontvankelijk is;
geen acht kan worden geslagen op de meOverwegende, anderzijds, dat het be- mories welke te laat werclen neclergelegd
streclen arrest vaststelt dat, door arrest door Brab de 13 Maart 1948 tot staving
van 24 Maalt 1948, de afstand van aanleg- van zijn voorziening van 6 Maart, door
gers hoger beroep tegen de burgerlijke De Coninck de 16 Maart tot staving van
partijen is geclecreteerd geweest en dat zijn voorziening van 6 Maart en door
het beroepen vonnis derhalve op burger- Hestermans de 22 Maart, 23 April,
lijk gebied zijn volledige uitwerking be- 26 April, 18 Mei en 10 Juni tot staving
hoort te hebben;
van zijn voorziening van 8 Maart, noch
Overwegende dat aanlegger tegen dit op de tweede memorie van Hubert, welke
gedeelte der beslissing geen middel voor- de 23 Juni 1948 werd nedergelegd tot stabrengt en clat het Hof er ambtshalve geen ving van zijn voorziening van 8 Maart;
opwerpt;
Voor zover de voorzieningen de beslisOm die redenen, en zonder aanleggers sing- becloelen gewezen over de publieke
overige middelen te onderzoeken, ver- vorclering :
breekt het bestreclen arrest, doch enkel
Over het middel ingeroepen door Teyrvoor zmreel het over de publieke vorde- linck : schending van artikel 97 van de
ring uitspraak doet; beveelt dat onder- Grondwet, doordat bet bestreden arrest
havig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het militair gerechtshof en dat melding er van zal worden ge(1) Verbr., 1 December 1947 (A_,., •• Verb1'.,
maakt op de kant van de gedeeltelijk 1947, blz. 387; Bull. en PASIC., 1947, I, 509).
i
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-359de conclusien niet beantwoordt waarbij
hij staande houdt dat er aanleiding was
«tot uitgebreide toepassing van artikel 77 van het Strafwetboek >> ;
Overwegende {!at aanlegger zijn conclusien grond{le op het feit dat alle hem ten
laste gelegde misdrijven voortsproten uit
een enkel misdadig opzet, hetwelk hem
wer{l ingegeven de 15 December 1942,
wanneer hij slechts achttien jaar oud
was; dat het bestreden arrest daar gepast op antwoordt dat er in zijnen hoofde
geen eenheid van voornemen bestaat maar
samenloop van verscheidene misdaden
waarvan zekere in 1944 gepleegd zijn geweest, wanneer aanlegger de leeftijd van
twintig jaar ging bereiken;
Dat het mWdel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste door lVloratti voorgebracht middel, schending van artikel ll8bis van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest dit artikel op hem
toepast niettegenstaall{le hij van vijandelijke nationaliteit is :
Overwegende dat door te beslissen dat
<<-artikel 118bis onverschjllig Belgen en
vreemdelingen bedoelt, al waren laatst-.
genoemdeh ook van vijandelijke nationaliteit, wanneer zij in BelgHl hebben verbleven onder bescherming van een verblijfsvergunning welke hun, jegens het
lan{l waar zij opgenomen worden, verplichtingen oplegt », het bestreden arrest aan
artikel 118bis de gepaste uitleg geeft;
Dat het middel in rechte faalt;
Over het tweede door lVloratti voorgebracht middel, schending van artikel 121
van het Strafwetboek, doordat dit artikel
niet toepasselijk is op een lid van een
vijandelijke politie :
Overwegende dat, al ware clit middel
gegrond, de enkele uitgesproken straf bij
toepassing van artikel 118b'is van het
Strafwetboek gerechtvaardigd blijven zou ;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
·
Over het eerste door Hubert voorgebracht middel, schending van artikec
len 1315 en volgende van het Burge1~lijk
Wetboek, 97 van de Grondwet en van de
rechten der verdediging :
Overwegeride dat dit middel een samen'koppeling uitmaakt van rechterlijke en
feitelijke beweringen waaraan de nodige
duidelijkheid ontbreekt opdat zij zouden
kunnen worden beantwoord ;
Over het tweecle door Hubert voorgebracht mkMel, schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, om de exceptie obscm·.i libelli te
beantwoorden, welke liij tegen de dagvaar{ling had ingeroepen, er zich toe beperkt te verwijzen naar de motieven die
voor Moratti werden aangevoerd :
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt de conclusHln van Hubert

te hebben beantwoord door te verwiJzen
naar het antwoord hetwelk op de conclusHln van Moratti werd verstrekt, dan
wanneer laatstvermeld antwoord gegrond ·
is op de vaststelling dat Moratti zijn
exceptie obsc~wi Ubclli niet had voorgebracht v·66r enig verweer over cle grond,
terwijl Hubert de zijne in zijn eerste
conclusien had opgeworpen;
Overwegende dat het arrest, in zijn antwoord aan Moratti, na te hebben vastgesteld dat beklaagde in staat gestelc1 geweest is-om zich te verdedigen en zich met
betrekking tot alle feiten verdec1igc1 heeft,
er aan toevoegt « dat daarenboven en bij
wijze van overbodige bemerking, de nietigheid der dagvaarding ... behoort te worden opgeworpen v66r enigerlei verdediging over de grond »; dat het middel,
waar het een overbodig motief bestrijdt,
niet onb'ankelijk is, bij gebrek aan belang;
Over het derde door Hubert voorgebracht middel, schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest geen antwoord heeft verstrekt op
de conclusien waarbij hij staande hield
dat, indien hij gepoogd had mannen aan
te werven voor de vijand, hij er feitelijk;
geen aangeworven had;
En over het vierde middel, schending
van artikel 116 van het Strafwetboek en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreclen arrest uit hoofde van dit
artikel 116 veroordeelt zonder het bestaan
vast te stellen van de bestanddelen welke
voor de toepassing van hetzelfde vereist
zijn :
Overwegende dat deze middelen het arrest bestrijden voor zoveel het veroordeling houdt uit lloofde der eerste twee betichtingen; dat, al werden zij ook aanvaard, de enkele uitgesproken straf gerechtvaardigd zou blijven bij toepassing
van artikel 118bis van het Strafwetboek
wegens de derde en de vierde betichting ;
dat de middelen niet ontvanli:elijk zijn bij
gebrek a an belang;
w·at alle aanleggers betreft :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefcl werden en dat de
uitgesproken veroordelingen overeeilkomstig de wet zijn;
Voor zover de voorzieningen de beslissing bedoelen gewezen over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat aanleggers tot staving
hunner voorzieningen geen enkel middel
inroepen en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
28 Juni 1948. - 2e kamer. - VoMzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - l'erslaggever, H. Sohier.

-360GeUjkl~tidende concl·usie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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BELASTINGEN OP. DE BEDRIJFSINKOMSTEN. BESLUIT VAN 22 SEPTEM·
BER 1941. BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND AAN
DE
BEHEERDEBS
VAN
EEN
VENNOOTSCHJ\1.'
'KRACHTENS EEN DIENSTCONTRACT. MOETEN
ONDER DE VERWEZENLIJKTE WINS'l'EN BEGRE·
PEN WORDEN VOOR DE BEPALING VAN RET TEN
LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP BELASTBARE
INKOMEN.

Onder het t·eghne van het beslnit van
22 Septembei· 1941, tot w·ijziging van
§ 3 vctn artilcel 35 van de op 3 Jnni 1941
samengeschakelde wetten bett·effen.de de
·inkomsten.belastingen, moeten. de bezold·igingen., toegelcend lcrachtens een dienstcontract aan de beheerders van een ven•Jwotschap, onder de winston be,qt·epen
worden voor de bepaling vcm- het in de
bedrijfsbelasUng ten laste van de vennootschap belastbare inlcomen, in de
mate waat"in zij het cloot· deze wettekst
bepaald beclt·ag overscht··ijclen.
(BEHEER· VAN FINANCIEN, T. N. V. «COMPAGNIE
COMMERCIAL!!: BELGE ll.)
ARtREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 16 April 1947 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1317 tot
1322 van het Burgerlijk W etboek, 26, 35,
en meer in het bijzonder §§ 3 en 3bis van
artikel 35, en 57 van de wetten betreffende
de inkoi!lstenbelastingen, samengeschakeld
door besluit van {le secretaris-generaal
van het Ministerie van financien van
3 Juni 1941 en, voor zoveel noclig, door
besluit van dezelfde overheid van 31 Juli
1943, en van artikelen 56, 57, 58 en 59 van
de wetten op de handelsvennootschappen,
samengeschakeld door koninklijk besluit
van 30 Novembei· 1935, doordat het bestreden arrest het geloof heeft geschonden
hetwelk verschuldigd is aan de conclusien, aan de beslissing van de directeur
waarnaar deze conclusH~n verwijzen, en
aan de stukken van het administratief
dossier, waar het beslist heeft dat de
bezoldigingen, toegekend aan de heren
Mistler en Lheureux, geen bezoldigingen
uitmaakten welke op de winsten van de
verwerende vennootschap afgehouden waren geweest en door artikel 35, §§ 3 en
3b'is, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen waren
bedoeld, · om{lat zij aan deze personen nit-

gekeerd waren geweest op een tijdstip
waarop dezelfden nog geen beheerders van
de verwerende vennootschap waren, dan
wanneer uit de conclusH~n, de beslissing
van de directeur en de stukken van het
administratief dossier klaar blijkt dat de
heren Mistler en Lheureux wel degelijk
beheerders van de verwerende vennootschap waren in de loop der boekjaren
welke tot heffing der belasting aanleiding
hebben gegeven; doordat het bestreclen arrest beslist dat de bezoldigingen, toegekend aan de beheerders Mistler en Lheureux wegens een dienstcontract waardoor
zij met de vennootschap waren verbonden, voor deze bedrijfsuitgaven uitmaakten, welke in haar algemene onkosten
mochten ingeschreven worden en aftrekbaar waren, bij toepassing van artikel 26,
§ 2, go, der samengeschakelde wetten, van
haar in de bedrijfsbelasting belastbare
winsten, en niet op de winst voorafgenomeu bezoldigingen, welke dienden te worden begrepen in de winst welke ten laste
van de veruwotschap, bij toepassing van
artikel 35 van de samengeschakelde wetten, aan de bedrijfsbelasting onderworpen
was, dan wanneer luidens §§ 3 en 3bis
van dit artikel, alle aan de beheerders
toegekende bezoldigingen begrepen zijn in
· de ten laste van de vennootschap in de
bedrijfsbelasting belastbare winst, en diegene welke hun worden toegekend wegens
werkelijke uitoefening in de vennootschap, krachtens opdracht of contract, van
werkelijke functies, er uitdrukkelijk in
begrepen zijn in de mate waarin hun bedrag het door de wet vastgestelde bedrag
overschrijdt; doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de door artikel 57 der
samengeschakelde wetten voorziene belastingverhoging in zake op de verwerende
vennootschap niet toepasselijk is omdat,
ofschoon zij de aan haar beheerders
Mistler en Lheureux toegekende bezoldigingen heeft beschouwd als algemene onkosten en niet als bestanddelen van haar
aan bedrijfsbelasting onderworpen winst,
zij er niettemin aangifte van heeft gedaan
en dat haar aangifte dus noch onvolledig
noch onjuist was, dan wanneer het feit
alleen dat inkomsten welke als zodanig
niet worden aangegeven, het bij artikel 57
der wet bepaald bedrag overschrijden, de
toepassing van de belastingverhog·ing
rechtvaardigen :
Over het tweecle onderdeel van het middel:
Overwegende dat (le formele en algemene bewoonlingen van artikel 35, '§§ 1
en 2, der samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, gewijzigd
bij artikel 1 van het besluit der secretarissen-generaal van 22 September 1941,
alle bezoldigingen bedoelen andere dan de
statutaire tantiemes, uitgekeerd aan de
beheerders en zelfs de bezoMigingen omvatten welke krachtens een dienstcon·
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tract worden toegekend, § 3bis preciserend
dat deze bezoldigingen aan de belastbare
winst enkel worden toegevoegd in de mate
waarin zij een zeker door de tekst bepaald bedrag overschrijden; dat de memorie van toelichting van het besluit van
22 September 1941 geen twijfel laat bestaan nopens het voornemen van zijn ontwerpers die de belastingdruk hebben willen verzwaren ten opzichte der belastingplichtigen welke nog een bijkomende last
kunnen dragen, ten einde de vermindering
te voorkomen van de voor aanslag vatbare
stof welke tegelijkertijd met de verhoging
der openbare uitgaven intrad;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de bezoldigingen, door de verwerende vennootschap aan haar beheerders Mistler en
Lheureux toegekend, bij toepassing van
artikel 26, § ·2, 3°, der samengeschakelde
wetten ten gehele van de belastbare winst
zullen worden afgetrokken, en dit om de
enige reden dat deze bezoldigingen hun
worden toegekend krachtens een dienstcontract hetwelk hen met de vennootschap verbindt, het bestreden arrest de
bepalingen van artikel 35, §§ 3 en 3bis,
der samengeschakelde wetten heeft geschonden;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel derhalve in rechte gegrond
is·
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding weze om de overige onderdelen
van het middel te onderzoeken, verbreekt
het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de 1•egisters van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant der vernietigde
beslissing; veroordeelt de verwerende
partij tot de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
28 Juni 1948. - 2 kamer. - Voo!·zUte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
Gelijlcl1tidende
conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

IlESLUITEN GENOMEN, GEPLEIT EN HUN BUNDELS NEERGELEGD HERREN. - PROOES-VERBAAL VASTI:lTELLENDE DAT, MET AKKOORD VAN
DE PARTIJEN, DE SOHEIDSREOHTERS ZIOH
VOORBEHOUDEN LATER DE SLUITING DER DEBATTEN UIT ~'E SPREKEN. - AKKOOR.D DAT
NIET VOOR GEVOLG KON HEBBEN AAN DE
SOHEIDSREOHTERS MACHT TE GEVEN VOOR
liiEER DAN DRIE liiAANDEN.
3° SOHEIDSGEREOHT.- BESLISSING GEWEZEN NA HET VERSTRIJKEN VAN HET OOMPROMIS. - NIETIGHEID.
1° Het an·est gewezen op het hor,eT bm·oep
tegen een vonnis dat 1titspraa lc doet ove1·
het ve1·zet tegen het bevel tot temt'itvoerlegging van een scheids!·echte1'lijlce
beslissing, is vatbaaT 'voor voo!'ziening
in verbTelcing (1). (Stilzwijgende oplos-

sing). (Wetb. burgeri. rechtspleg., artikel 1028; wet van 4 Augustus 1832, .artikel15, 1o.)
2° Wanneer het comprornis bepaalt dat
de machten van de scheidsTechte!'S verst!·ijlcen
maand na de sluiting der
debatten, lean de omstancligheirl dat, op
de lantste zittin{} wanrop zij besluiten
genomen hebben., gepleit en. lmn. b1&ndels ove1·handi[Jd hebben, partijen zich
er mede eens verlclaa1·d hebben cc drlt de
scheids·rechters zich voorbehmtden later
de sl·uitin{} de·r rlebatten. uit te spTelcen Jl, niet voo1· gevolfl hebben ann de
scheiclsrechte1·s ma.cht te vedenen tot
nn de de!·de mnnnd te rekenen_ vwn at
de clag van het alclcoord (2).
3° Is nietig, cle sche·idsrechte!'lij ke beslissin{} door de scheidsrechters gewezen
nn het ve1·st!'i_ilcen 1'an hun mnchten.

een

(Wetb. burg. rechtspleg., artt. 1007 en
1028.)
(VER.LINDEN, T. VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND
DOEL (( LES FILLES DE LA CROIX ll.)
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2 Juli 1948.

1° VOORZI.EJNING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN VOOBZIENING MOGEGEUJK IS. - VONNIS UITSPRAAK DOENDE
OVER HET VERZET TEGEN HET BEVEL TOT TENUITVOER.LEGGING VAN EEN SOHEIDSREOHTERLIJKE BESLISSING. - ARREST GEWEZEN OP
HOGER REROEP TEGEN HET VONNIS. -ARREST
DAT VOOR VOORZIENING VATBAAR IS.
2° SOHEIDSGEREOHT. - TER-1UJN VAN
HET OOMPROMIS VERSTRIJKENDE EEN MAAND
NA SLUITING VAN DE DEBATTEN. - PROCESVERBAAL VAN DE ZITTING WAAROP PARTIJEN

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 16 October 1947 door
het Hof van beroep te Luik (3) ;
Over het enig midclel tot verbreking,
schending van artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 13Ul, 1320, 1322, 1984, 1987,
1988, 1989, 1998 van het Burgerlijk Wethoek, 1007, 1009, 1012 en inzonderheid
(1) BERNARD, L'arbitmge volontai1·e en d1·oit
p1·ive, n' .686; GARSONNET en 0ESAR-BRU, Traite
theo1·ique et pratique de 1'''ocedu1·e civile,
bd. VIII, § 3092, blz. 510; zie oak verbr.,
17 December 1936 (Bull. en PASIO., 1936, I,
457) en de nota; Fr. v.erbr., 10 November 1947
(SIREY, 1948, · 1, 68).
(2) Zie de nota 2, ondertekend Jt. H., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 420.
(3) PASIC., 1947, II, 45.

-
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1012, 2°, 1016, 1028 en inzonderheid 1028, houden dat dit becling nietig is, vermits hij
'2°, van het W etboek van burgerlijke het persoonlijk heeft ondertekend; dan
rechtsvordering; 34 en 87 van het keizer- wanneer het compromis, door de scheidslijk decreet van 30 Maart 1808 het regle- rechters er toe te verplichten, na. de parment bevattende op de politie en de tucht tijen te hebben gehoord, het geschil te bevan de hoven en rechtbanken, H5 van de slechten binnen de maandna de sluiting der
wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke debatten en de overhandiging der stukken
inrichting, doordat het bestreden arrest, en conclus1en, de scheidsrecllters er niet
om aanleggers vordering tot nietigverkla- toe machtigde later de sluiting der debatring van de scheidsrechterlijke beslissing ten uit te spreken na. te hebben vastgevan 10 October 1941 af te wijzen, oordeelt steld, zoals zij in hun proces-verbaal van
dat deze beslissing binnen (le termijn is 1 Mei 1941 hebben gedaan, dat (le in hun
gewezen geweest vermits deze, met het pleidooien en wederantwoorden gehoorde
akkoord der partijen, nooit is begonnen partijen, hadden verklaard er niets ante lopen : eerste onderdeel, om de reden ders aan toe te voegen te hebben en hun
dat het compromis van 9 December 1940 bundels en conclusien hadden overhande scheidsrechters vrijstelde van al de digd ; dat het beweerd akkoord cler parrechtsvormen der procedure en dat deze tijen betreffende bet uitstellen van de
vrijstelling voor de scheidsrechters het sluiting· der debatten, vastgesteld in het
recht met zich bracht te oorclelen op welk proces-verbaal van 1 Mei 1941, dus een
ogenblik de debatten behoorden te worden wijziging van het compromis uitniaakte;
gesloten, dan wanneer het compromis de dat, bovendien, het proces-verbaal van
scheidsrechters er toe .verplichtte, na de 1 Mei 1941 niet door aanlegger persoonlijk
partijen te hebben gehoord, het geschil is onde~·tekend geweest, cloch door diens
te beslechten binnen de termijn van een - zoon, zoals het proces-verbaal uitdrukkemaand na de sluiting der clebatten en de lijk vaststelt, waaruit volgt dat de rechoverhancliging der stukken en conclusien, ters over cle grond zowel het geloof ver-_
en eveneens een door de partijen of door schulclig{l aa)l, als de uitwerkselen voorthun raadsman ondertekencl proces-verbaal gebracht door boveng·ezegcle vermelclingen
van de zittingen op te stellen; clat het van het cj)mpromis van 9 December 1940
proces-verbaal van 1 Mei 1941 vaststelt clat en van het proces-verbaal van 1 Mei 1941
de partijen in hun pleidooien en weclerant- hebben geschonden (schencling van artikewoorden werclen g·ehoord, en verder lleb- len 1319, 1320, 1322, 1134, 1135 van het
ben verklaard er niets meer aan toe te voe- Burgerlijk Wetboek, 1007, 1012, 2°, en
gen te hebben en hun bundels en conclusien 1028, 2°, van het Wetboek van burgerlijke
hebberi overhamligd, waaruit volgt dat (le rechtsvordering) ; dat, daarenboven, de op
sluiting cler debatten de 1 Mei 1941 cloor de 1 Mei 1941 door aanlegger aan zijn
de nederlegging der dossiers en conclusien zoon gegeven volmacht om v66r de
had plaats gevonden en dat de rechters scheidsrechters te verschijnen en om alle
over de grond, op straffe het geloof ver- processen-v.erbaal, alle concl:usien en in
schuldigd aan, alsmede de uitwerkselen het algemeen alle dienstige stukken te
wiortgebracht door bovengezegcle vermel- ondertekenen, aan {le lasthebber niet het
dingen van het compromis van 9 Decem- recht verleende om het compromis te wijber 1940 en van het proces-verbaal van zigen (schending van dezelf{le bepalingen
1 Mei 1944 te schenden, a an de -scheids- en van artikelen 1984, 1987, 1988, 1989 en
rechters het recht niet konden toekennen 1998 van het Burgerlijk W etboek) ; derde
te oordelen op welk ogenblik het paste onderdeel, om de reden clat de partijen
de debatten gesloten te verklaren en, te allen tijde door _de scheidsrechters door
bijgevolg, uitspraak te doen (schending neclerlegging- van een request te dien einde
van artikelen 1319, 1320, 1322, 1134, 1135 de sluiting- der debatten konclen (loen uitvan het Burgerlijk Wetboek, 1009 van het spreken; dat de debatten nooit formeel
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering; gesloten zijn geweest; dat de scheidsrech34 en 87 van het decreet van 30 l'IIaart ters zich genoegzaam voorgelicht hebben
1808; 145 van de wet van 18 Juni 1869)
verklaar{l door het feit zelf dat zij hun
en dat, derhalve, de scheiclsrechterlijke beslissing hebben gewezen en dat een uitbeslissing van 10 October 1941 op een ver- clrukkelijke verklaring van sluiting der
streken compromis gewezen is geweest (lebatten alstoen geen voorwerp meer had;
(schencling van artikelen 1007, 1012, 2o, (1;:\n wanneer, zoals in de eerste twee onen 1028, 2°, van het Wetboek van .burger- clerdelen van het middel uiteengezet is gelijke rechtsvordering) ; tweede onderdeel, weest, de sluiting der debatten de 1 Mei
om de reden dat )let akkoord der partijen 1941 lleeft plaats gevonclen, en clat deze
ten aanzien van de verschuiving van de motieven er daarenboven op neerkomen te
beslissing betreffende cle sluiting der de- zeggen dat de scheidsrechters {le debatten
batten geen nieuw scheidsrechterlijk be- konden sluiten door hun beraadslaging
ding uitmaakt, doch eenvoudig cle bevesti- te beeindigen, hetgeen onverenigbaar en
ging van een in het oorspronkelijk com- alleszins strijdig is met cle regel volgens
promis · opgenomen beding, en dat aanleg- welke de sluiting der clebatten client te geger in elk geval niet vermag staande te scllieden ~'66r de beraadslaging en cle uit1

-363spraak over de zaak (schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1009 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
lli en 37 van het keizerlijk decreet van
20 Maart 1808, 145 van de wet van 18 Juni
1869) ; dat, zelfs in de onderstelling dat de
sluiting der debatten de beraadslaging
7..0U voorafgegaan zijn, er desondanks het
feit zou blijvell dat geen enkele vaststelling van het bestreden arrest of van de
scheidsrechterlijke procedure de datum te
kennen geeft waarop de sluiting der debatten zou hebben plaats gevonden, hetgeen niet toelaat na te gaan of het compromis al dan niet verstreken was (scherrding van artikelen 97 van de Grondwet,
1007, 1012, 2°, en 1028, 2°, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het door de partijen de
9 December 1940 ondertekend compromis
bedingt : « de scheidsrechters zullen als
opclracht hebben, na de partijen in hun
micldelen en conclusH~n te hebben gehoord,
het hun onderworpen geschil te beslechten, en dit binnen de termijn van een
maand na de sluiting der debatten en de
overhandiging der stukken en conclusien JJ; dat het proces-verbaal van de laatste zittiilg, welke de 1 Mei 1941 plaats
had, eindigt als volgt : « de, partijen hebben daarna verklaard er niets meer aan
toe te voegen te hebben, en zij hebben
ons hun bundels en conclusien overhandigd. Met het akkoord der partijen belwuden wij, scheidsrechters, ons voor de
sluiting der debatten op een latere datum
uit te spreken JJ; dat de beslissing de
10 October HJ41 uitgesproken is geweest;
Overwegende dat het arrest nadien verklaart dat cc de debatten nooit formeel gesloten zijn geweest, maar dat de scheidsrechters zich klaarblijkelijk genoegzaam
voorgelicht verklaarden door het feit
zelf dat zij hun uitspraak wezen JJ;
Overwegende dat het ten onrechte beslist dat cc de scheidsrechterlijke beslissing noodzakelijk binnen de termijn is
gewezen geweest, vermits deze, met het
akkoord der partijen, nooit is beginnen
te lopen JJ;
Overwegende, inderdaad, dat dit akkoord als voorwerp heeft gehad, ofwel
de termijn van het compromis voor een
onbepaakle duur te verlengen, 6fwel het
aanvangspunt van de· in het compromis
vastgestelde termijn aan het goedvinden
der scheidsrechters over te laten; dat
zowel in het ene geval als in het andere
de opdracht der scheidsrechters, luidens
artikel 1007 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zich niet kon uitstrekken tot na de drie maanden te rekenen vanaf de dag van het afsluiten van
het akkoord, clit is tot na de 1 Augustus 1941;
Overwegende dat de beslissing dus nietig is, om gewezen te zijn geweest toen de

machten der scheidsrechters een einde
hadden genomen, en dat het bestreden arrest, door te weigeren deze nietigheid aan
te nemen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die· redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Luik 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 Brussel.
2 Juli 1948. - 1° kamer. - VOOi'Zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, H. Vitry. Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Siinont en Resteau.
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1° LASTGEVING. -

ZAAKWAARNEMING.
VERZET VAN DE MEESTER TEGEN DE INMENGING VAN EEN DERDE. - IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN GEUIT. - LATERE WIJZJGING DEZER
OMSTANDIGHEDEN. - DERDE DIE ZICH IN DE
ZAKEN VAN DE MEESTER liiENGT. - lNMENGING
DIE GEOORLOOFD KAN ZIJN,
2° LASTGEVING. - ZAAKWAARNEJIUNG. UITVOERING VAN EEN VER.PLICHTING WAARTOE
DE liiEESTER WE1'TELIJIC GEHOUDEN IS. ' SOHULDEISERI · DIE NOG GEEN UIT\IOERBARE
TITEL BEKOJIIEN HEEFT. - UITVOERING DIE
NIETTEMIN EEN NUTTIGE HANDELING VOOR DE
MEESTER ICON UITMAKEN.

1° Het verzet vwn de meester tegen de
inmenginu van een denle in zijn zalcen,
geuit in bepaalde omstandiuheden, bUjft
niet noodzalcelijlc uitwerlcinu hebben,
wannee1· deze omstandigheden uewijzi.gd zijn, en, in de1·uelijlc ueval, lean de
inmengin,q va1b de det'de, nietteuenstawnde het m·oege1· verzet van de meester, het lca1·alcte1' vertonen van een. reuelmatiue zaalcwaanwming (1).
2° In zelcere omstandi_qheden lean de ttUvoe1·inu van een verbintenis waa1·toe de
meester wettelijlc gehottden is, zoals een
verplichting tot 1titlcering van levensonde·rho~td, de innw1.tging van een clerde
1·echtvaanli[!en en een voor cle meester
nnttiue handeling 1titmalcen, hoewel de
sclwlcleise1· nag over ueen 1titvoe1·bare
titel beschi1ct (2).

(1) Raadpl. Repe1't. pmt. du d1'oit belge,
v' Quasi-cont•·ats, n' 44, en de aangehaalde

referenties.
(2) Zie de nota 2, ondertekend R. H., in
Bull. en PAsrc., 1948, I, 422.

364(BEYAERT, T. «OFFICE D'EXPLOITAT!ON
DES TRANSPORTS COLONIAUX >l.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen ae 8 October 1946 door
het Hof van beroep te Leopoldstad;
Over het enig mfcMel tot verbreking,
schencling van artikelen 1371, 1372, 1375
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van artikelen 247, 248; 251 van
boek III van het CDngolees Burgerlijk
Wetboek, betreffende cle contracten en {le
uit overeenkomst ontstane verbintenissen
(decreet van 30 Juli 1888), doordat het
bestreden arrest aangenomen heeft dat
verweerster, door tijdens de bezetting aan
aanleggers echtgenote een uitkering tot
onderhoud te betalen, diens zaken had
waargenomen, ofschoon de rechters over
de grond erkennen dat de huidige aanlegger, tot wien verweerster de 4 Januari
1940 een verzoek hacl gericht, hetwelk er
toe strekte zijn toestemming te bekomen
opdat zij aan zijn vrouw sommige steungelden zou uitkeren, geweigerd had ze te
geven, en dan wanneer zn~ke houcling van
cle zijde van aanlegger in hoofde van verweerster iedere mogelijkheid van waarneming zijner zaken uitsloot zelfs zo de
feitelijke omstandigheden zich nadien
zouden wijzigen, terwijl ten anderen de
· betaling van een uitkering tot onderhoud
aan een derde, en uitsluitend in diens belang, niet in het minst waarneming van
ziju zaak kan uitmaken, vermits dergelijke betaling ten opzichte van de meester
noch als nuttig, noch als noodzakelijk kan
worden aangezien, althans zolang een
rechterlijke beslissing de rechten van cle
derde niet heeft erkend, hetgeen in zake
het geval was :
Aangaande het eerste onclerdeel van het
middel :
·
Overwegende dat het bestreclen arrest
beslist dat, indien aanlegger zich in Janua.Ti 1940 heeft verzet tegen een inmenging van verweerster, in wiens clienst hij
stond, in de betaling van een uitkering
tot onderhoud aan zijn in Belgie verblijvende echtgenote, dit verzet alleen gold
voor de omstandigheden waarin het
plaats gevonden heeft en geen verzet tegen een latere inmenging van dezelfde
aard van verweerster kon uitmaken, dan
wmmeer aanlegger, ter oorzake van de
overweldiging van BelgH\ door de vijancl,
zich in de onmogelijkheid bevindencle om
met zijn echtgenote in verbinding te treden, zijn verplichtingen jegens haar niet
kon nakomen, en dan wanneer de bestaansmoeilijkhec1en voor haar groter waren geworden :
Overwegende dat het in bepaalde omstandigheden te kennen gegeven verzet
van c1e meester tegen inmenging van een
derde in zijn zaken, niet noodzakelijk

uitwerking blijft hebben, wanneer deze
omstandigheden zich hebben gewijzigd;
dat het aan de rechter over de grond behoort de draagwijdte van het verzet van
de meester te beoorclelen overeenkomstig
diens voornemen, en zonder liet geloof te
schenden hetwelk verschuldigcl is aan de
akte welke vaststelling van dit verzet
inhoudt ; dat dergelijke schencling in zake
niet wordt aangevoerd;
Aangaande het tweede onderdeel :.
Overwegencle dat, volgens het middel,
de betaling van een uitkering tot onderhoucl door verweerster geschiedcle in het
uitsluitend belang van aanleggers echtgenote en dat deze betaling clienvolgens
voor' hem noch noclig, noch zelfs nuttig
was, om de reden dat de echtgenote niet
over een uitvoerbare titel tegen haar man
beschikt.e;
Overwegende dat cle verplichting tot
bijstand tussen echtgenoten een wettelijke verplichting is, waartoe ie_der cler
echtgenoten is gehouden, afgez1en van
elke door de rechter verleende uitvoerbare
titel (Burg. Wetb., art. 212);
Dat het arrest de behoeftige toestand
vaststelt waarin aanleggers echtgenote
zich bevond, en de onmogelijkheid voor
de echtelieclen wegens de inval in Belgie,
van op het even welke manier ook in verbinding te komen; dat het aanstipt dat de
door verweerster verricllte betalingen een
maandelijks bedrag· van 750 frank beliepen, lletwelk gelijk is aan de som welke
haar diensten in Afrika aan aanlegger
wegens gezinsvergoecling en bijwedde uitbetaalden, en dat zij onontbeerlijk waren
voor het levensonclerlloud van zijn echtgenote;
Dat uit deze vaststellingen voortvloeit
dat verweerster, voor rekening van aanlegger, een verplicllting is nagekomen
waartoe laatstgenoemcle wettelijk was gellouden, en dat het arrest; door te beslissen clat verweersters inmenging in de zaak
van aanlegger noodzakelijk was geworden
en clat de gedane betalingen voor hem
nuttig waren, geen der in !let middel aangecluide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat iecler onderdeel van het middel in
rechte faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening · veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank
jegens verweerster.
2 Juli 1948. - 1e kamer. - VoorzUter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve'l', H. Vitry. GeUjlcluiclencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generual.
Pleitm·s,
HH. Van Leynseele en Van Ryn.
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:1° HUUROVEREENKOMST. -

VoRDERING TOT HEUSTEL IN HET BEZIT.- BESLUITWET VAN 12 MAART 1945. - HER,STEL IN
HET BEZIT RAN SLECHTS BEVOLEN WORDEN
!NOlEN DE UIT HET BEZIT ONTZETTE HUURDER
IN STAAT IS Ol\i ER PERSOONLIJK VAN TE GENIETEN.
2° AFWEZIGHEID.
HuuROVEREENKOMST. - VoRDERING TO'l' HER.STEL IN HET
BEZIT. - BESLUIT-WE'l' VAN 12 MAART 1945.
- UIT HET BEZIT ONTZETTE HUURDER DIE
AFWEZIG VER·l\WED WORDT SEDERT EEN VROEGERE DATUM DAN DE INWERJGNGTREDING VAN
GEZEGD BESLUIT-WET. VORDERING ~'OT
HERSTEL IN HET llEZIT INGESTELD DOOR EEN
VOORLOPIG REHEERDER. - .l\fAATREGEL TOT
BEWARING. - RECHTEll KAN SLECHTS DE UITSPRAAK UI1'STELLEN TOTDAT HET BEWIJS VAN
HE'l' BESTAAN OF VAN HET OVERLI.JDEN VAN DE
HUURDER WORDT GELEVERD.

:1° Het hm:stel in het bezit van de httu1·der
die zonde1: toestemming van zijnentwege
ttit het bezU van de gelmtwde goedm·en
ontzet wenl, hetwellc voo1·zien is bij
artilcel 30 van het besluit-wet vwn
12 Maa.rt 1945, kan slechts bevolen W01'den ind·ien de lmnrder bij machte is er
pe1·soonlijlc V(tn te genieten (1).
:2° De voo·rlopige behee1·de1· van de _qoede1'en van een hnunler, die afwezig ve·rmoed wonlt sedert een vroegere daUtm
dan de imve1·Jcingt1·eding van het be.slttit-wet va1t 12 Maart 1945, is ontvanlcelijlc om, bij wijze van nuwt1·e_qel tot
bewarbng, de vonte1·1.ng in te stellen tot
he1·stel- in het bezit V(tn de gelmu.rde
goederen, toegelnten bij artilcel 30 vnn
gezeg(l beslwit-wet, manr de 1·echter lean
slechts de ttitspmnlc over de VOI'dm·ing
verdagen tot(lat het bewijs geleverd
wonlt hetzij van het bestaan, hetzij van
het overlijden van de hmt1'de1' (2). (Burgerlijk Wetb., art. 135.)

(COOSEMANS, T. ABRAHAMS q. q.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
_vonnis, gewezen de 27 December 1947 door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelende in boger beroep ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 30 en 31 van het besluit-wet van
12 Maart 1945, 22 en 23 van de wet van
31 .Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzake lmishuur, en, voor zoveel
nodig, 97 van de Grondwet, doordat het
(1) Raadpl. verbr ., 27 Februari 1948 (zie hoger, biz. 113; Bull. en PAsrc., 1948, I, 128).
(2) Zie Fr. verbr., 21 Februari 1947 (Dall.
hebil., 1947, 1, 188).

recht om het herstel in het bezit aan
te vragen een persoonlijk recht van de
!murder is, hetwelk onderstelt dat cleze
er werkelijk gebruik van kunne maken,
wat geen enkele der verweerders doen
kon, en doordat het, derhalve, ten onrechte is dat de bestreden beslissing de
vordering ontvankelijk en gegrond beeft
verklaard, terwijl het bestreden vonnis
overigens heeft nagelaten dit in de conclusH\n van verweerders regelmatig ingeroepen middel te beantwoorden :
Overwegende dat het herstel in bet bezit, betwelk door artikel 30 van het besluit-wet van 12 Maart 1945 wordt voorzien met het enig cloel aan de huurder,
welke uit het verhuurde goed zonder
toestemming zijnerzijds verwijderd werd,
toe te Iaten er weder bezit van te nemen,
en hetwelk de uitzetting van de nieuwe
bewoner, zelfs indien deze te goeder
trouw is, noodzakelijk maakt, niet mag
worden bevolen tenzij eerstg-enoemde
!murder er toe in staat is cUt berstel persoonlijk te g-enieten;
Overweg-ende dat zulks niet het geval
is voor verweerder Rabinoff die vermoed
wordt afwezig te zijn;
Overwegende,, wat verweerder Abrahams aangaat, welke handelt als voorlopig
bewindvoerder over de goederen van Rabinoff, dat hij er niet toe gerechtigd is
aanspraak te maken op een recht, hetwelk behoort aan laatstgenoemde wiens
bestaan niet wordt erkend, tenware hij
bewijze dat deze afwezige in Ieven was
wanneer het recht is ontstaan, dit is de
1 April 1945, datum van de inwerkingtreding van het besluit-wet welke het recht
op herstel in het bezit verleent;
Overwegencle dat hij, blijkens de bestreden beslissing, dit bewijs niet heeft
voorg-ebracht;
Overwegende dat hij desniettemin ontvankelijk is om deze vordering- bij wijze
van maatregel tot bewaring der rechten
van de afwezige in te stellen, maar dat
de rechter de 'Uitspraak over dergelijke
vordering enkel kan uitstellen totdat het
bewijs geleverd wordt dat Rabinoff in
staat is om persoonlijk het herstel in het
bezit te genieten of totdat nopens zijn
overlijclen zekerheid is bekomen;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis, door verweerder q. q. er toe te maclltigen weder in l1et bezit te treden van
het verhuurde goed, de in het middel
aangecluide wetsbepalingen heeft geschonden;
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
g-emaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerders tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Recht-
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bank van eerste aanleg te Nijvel, zetelen{le in lwger beroep.

2 Juli 1948. - 1° kamer. - 1'oo,·zittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - VersLagGelijkl~ticlencle congevet·, H. Vitry. cl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele en Simont.

1"

KAMEJR. -

2 Juli 1948,

1° BEWIJS. -

BURGERUJKE ZAKEN.
REGELING VAN DE RECHTSTOESTAND VAN HET
PERSONEEL VAN DE NATIONALE l\ilAATSCHAPPIJ
DEB BELGISCHE SPOORWEGEN. RECHTER
OVER DE GROND DIE EEN REDING VAN DIT STATUUT VERKLAART. - IN'l'ERPRE'l'A'l'IE :METREDENEN O:MKLEED EN VERENIGBAAR :MET DE TEllMEN VAN DIT STATUUT. - SOUVEREINE INTERPRETATIE.

2°

SPOORWEGEN. NATIONALE MAATSCHAPPI.T DER l3ELGISCHE SPOORWEGEN. STATUUT VAN HET PERSONEEL. :MAAKT
GEEN WETSBEPALING UIT NAAR DE ZIN VAN ARTIKEL 9 VAN DE WET VAN 25 FE!lR.UARI 192.5.

so

VOORZIENING IN VERBREKING.]3URGERLIJKE ZAKEN. - AANDUIDING VAN DE
GESCHONDEN WETTEN. - i\'IIDDEL GENO:MEN UIT
DE SCHENDING VAN l.lE 'l'ROUW VERSCHULDIGD
AAN EEN OVEREENK01\1ST 0~' UIT DE :MISKENNING VAN DE TUSSEN PARTIJEN RINDENDE
KRACH'l' VAN DEZE LAATSTE. - VOORZIENING
DIE NOCH ARTIKEL 11S4 NOCH ARTIKELEN 1319
EN VOLGENDE VAN HET l3URGERLIJK WETHOEK AANWIJST ALS ZIJNDE GESCHONJ)EN. N!IDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Is sonve1·ein, ae cloo1· cle ·rechter over cle
u·roncl gegeven gemotivee1·cle ve1·kLar·ing
vctn een beding van het stat~Htt vctn het
pm·soneeL van cle Nat·ionale Maatschappij cle1· Belgische Spoorwegen, cloor cle
bij cle wet vcm i!l3 J1tH 1926 voorziene
paritaire commissie vctstgestelcl, wannee,· 'aeze inteqyretat'ie niet met. ae termen van clit becl·ing strijcUg is (1).
2° Het stat·u~tt van het personeel van cle
Nationale Maatschappij cler Belgische
Spoo1·wegen-, vastgestelcl cloo1· cle pa·r·itwi1'e con~missie V001'Zien bij cle wet van
23 J~tLi 1926, is noch een wet noch een
bevaling met lcntcht van wet; de schen(ling er vwn mnakt cl·zts rle schencUng
niet ~tit van een wetsbepctUng naar cle
(1) Raadpl. verbr., 27 Juni 19<1,6 (A1·r. Ve1·br.,
1946, blz. 249; Bull. en PASIC., 1946, I, 270),
alsook ·de nota van de H. professor Dabin in
de Rev. C1"it. ile i1tri,,p1". uelge, 1947, blz. 211
en vlg., gepubliceerd na het arrest van 30 Januari 1947.

~/in

van artilceL 9 van cle tvet van 25 Fe.
bnuwi 1925 (2).
so Is 1viet on.tvanlcel,ijlc, het miclclel hientit
genomen,. clnt de 1"echte·r ove1· cle g,-ond·
ae t1·onw ve,·schttldigcl aat~ een overeenlwmst geschonrZen heeft of cle binclencle
lvracht van rZeze ·zaatste tnssen pa,-tijen
rnislcencl heeft, wannee1· de voorzieniny
noch wrtilcelen 131.9 en volgende, noch
nrWcel1134 van het B~wge1·Ujk Wetboelrr
als geschonden aanwijst (S).
(STEEN:MANS, T. NA'l'lONALE :MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arreRt, gewezen de lS Febrnari 1946 door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste miclclel, schending van
artikelen 97 en 107 van cle Groriclwet, 11S4,
1S19, 1S20 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 1S van de wet van 2S Juli 1926 tot
.oprichting van de Nationale Maatschappij
cler Belgische Spoorwegen, 1, 7, 8 en 13
van het koninklijk besluit van 21 November 1932, hetwelk de bepalingen samenorclent betreffende cle werkzaamheden van
het'Hoog Comite van toezicht, 78 van het ·

(2) Raadpl. verbr., 1 October 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 368); 29 April 1937 (ibiil., 1937,
I,. 131).
(3) Volgens de rechtspraak van het Hof,
heeft de tegen de bestreden beslissing aangevoerde grief, cle aan een overeenkomst verschuldigde trouw geschonden te hebben, onder
meer door aan deze laatste een interpretatie
te geven die met haar termen strijdig is, de
schending van artikelen 1319 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek tot grondslag (zie
verbr., 23 October 1941, Bull. en PAsrc., 1941,
I, 394; 4 Juni 1942, ibiil., 1942, I, 144; 19 April
1945, A1·r. Jle•·b1·., 1945, blz. 133; Bull. en
PAsiC., 1945, I, H5; 13 Maart 1947, A1·r. Ve,.b1·.,
1947, blz. 81; Bull. en PASIC., 1947, I, 111).
Indien de tegen de beslissing gerichte grief
hie1·in bestaat, geweigerd te hebben- de bindende kracht van een vaststaande overeenkomst te erkemHm, 't is te zeggen er tussen
partijen geen uitwerksel aan te geven, heeft
zij tot grondslag de schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek (zie verbr.,
25 September 1941, Bull. en PAsrc., 1941, I,
'356; 13 Maart 1947, Ar1·. Ye•·b1·., 1947, blz. 81,
Bull. en PASIC., 1947, I, 111; en de conclusie
van het openbaar ministerie v66r verbr.,
4 April 1941, Ar~·. Ve,·b,.., 1941, blz. 73; Bull.
en PASIC., 1941, I, 121). Het Hof van verbreking van Frankrijk schijnt integendeel aan te
nemen dat, z'elfs in de eerste onderstelling, de
geschonden wetsbepaling artikel 1134 is (zie
boven aangehaalde conclusie van het openbaar
minister·ie, die het arrest van 4 April 1941
voorafgaat).
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en bet tucbtreglement van 31 December
1929 bevattende, 35, 36, 37, 65, litt. c, van
gezegd reglement, bet gedeelte van bet
algemeen reglement nr 63 van 19 December 1931, hetwelk vorengemeld artikel 36
aanvult, doordat het bestreden arrest
heeft beslist : 1 o dat het weinig belang
heeft dat aanlegger in verbreking v66r
zijn schorsing geen kennis heeft gekregen
van de feiten welke hem werden verweten
-en, dientengevolge, niet de minste verdediging heeft kunnen voordragen; 2° dat
aanlegger in verbreking kennis heeft gekregen van aile feiten welke hem werden
verweten, en dit door de ondervragingen
waaraan bij de 3, 18 en 24 Februari alsmede de 7 Nraart 1948 onderworpen is geweest door de commissarissen van het
Hoog Comite van toezicht; 3° dat de bij
artikel 78 van het tuchtreglement ingevoerde procedure niet van toepassing is
wanneer verweerster, zoals in zake, de
processen-verbaal van de onclerzoeken
ontvangt welke door het Hoog Comite van
toezicht worden verricllt; 4° dat noch
voormeld artikel 78, noch enige andere
statutaire of reglementaire tekst bescbikken dat alle tuchtvordering ·zonder onderscheid afhankelijk gemaakt is van het
voorafgaand instellen van een administratief onderzoel;:, hetwelk noodzakelijk moet
worden verricht door de onmiddellijke
overste van de beschuldigde beambte; dat
zulks het geval client. te zijn wanneer de
processen-verbaal en verslagen van het
Hoog Comite van toezicht, hetwelk bij de
wet is· gelast toezicht uit te oefenen in
aile domeinen waar het belang hetzij van
de Staat, hetzij van deNiM. B. S. om gelijk
welke reden betrokken is, rechtstreeks
aan verweerster worden overgemaakt ;
5° dat, vermits alsdan met de processenver):mal der onderzoeken omstandige verslagen aan verweerster worden toegezonden, geenszins vereist wordt en niet denkbaar is dat de maatschappij steeds nog
tot een voorafgaand administratief onderzoek door de overste van de beschuldigde
beambte zou moeten overgaan; 6° dat het
Oomite van toezicht aldus niet in de
plaats van de tuchtorganen is gesteld ge·weest, vermits de in de verslagen en processen-verbaal van het Cornite van toezicht uiteengezette feiten aan de goedkeuring van de onmiddellijke overste zijn
onderworpen; dan wanneer : 1 o aanlegger, op gevaar te worden veroordeeld zonder gehoord geweest te zijn, v66r de
schorsingsrnaatregel kennis moest hebben
van de hem verweten feiten; 2° aanlegger
door de ondervragingen, waaraan hij door
de commissarissen van het Hoog Comite
van toezicht werd onderworpen, geen kennis heeft gekregen van de hem verweten
feiten, vermits het door {leze commissarissen gedane onderzoek tot doel had klaarte
te brengen over sommige feiten zonder dnt

cleze commissarissen er toe verplicht zijn
cleze feiten te ontliullen aan diegenen
welke zij ondervragen; dan wanneer,
het, daarenboven, aanleggers omniddellijke. overste is die deze feiten behoorde
te zijner kennis te brengen en zijn verklaringen of bekentenissen op te nemen;
3° wijl zij geen wijziging_ heeft onclergaan
in de bij artikel13 van de wet van 23 Juli
1926 voorgeschreven vormen, de beschikking van artikel 78 van het tuchtstatuut
verplichtend gebleven is, zelfs- nadat het
Oomite van .toezicht er toe gemacbtigd
was geweest onderzoeken in te steilen
over al hetgeen met de belangen van de
Nationale Maatschappij der Belgiscbe
Spoorwegen verband houdt; 4° dat gezegd
artikel 78 aan de oversten, welke verslag
moeten opmaken aangaande aile door hun
ondergescbikten begane fouten, de dwingende verplichting oplegt op nauwkeurige
en volledige wijze op te nemen en, zoveel
mogelijk, te doen ondertekenen, zodra zij
er kennis van hebben, de klachten ... , de
afgelegde getuigenissen en cle verklaringen of bekentenissen van de ondervraagde
beambten; clat in onderhavig geval de
overste van aanlegger hem niet in kennis
heeft gesteld met de hem verweten feiten
en zijn uitleggingenniet heeft opgenomen;
dat het hof van beroep geen toepassing
kon doen van het koninklijk besluit van
21 November 1932, hetwelk niet overeenkomstig met de wet van 23 Juli 1926 is,
en dat in elk geval een koninklijk besluit,
in weerwil van de wet van 23 Juli 1926 en
Van het ter uitvoering dezer wet ingevoerde statuut van het personeel, artikel 78 van het tuchtstatuut niet kon wijzigen en aan het Hoog Oomite van toezicht
de opdracht geven de onderzoeken te doen
welke de toepassing van een tuchtmaatregel voorafgaan; 5° clat aanlegger niet
, mocht worden onttrokken aan de rechter
welke de wet en de reglementen hem hebben toegewezen, te weten zijn oversten en
de tuchtoverheid, om overgeleverd te worden aan de agenten van het Comite van
toezicht en niet aan zijn hoogstaande
voorzitter, zoals het 'bestreclen arrest
scbijnt te menen ; dat, indien aanleggers
overste, in zekere mate, de uitslagen van
het onderzoek van het Hoog Comite van
toezicht in aanmerking nemen kon, bij
zich in elk geval niet kon onttrekken aan
de dwingende verplichting, - hetgeen een
minimum van verdedigingsrecht uitmaakt,
- aan zijn beambte kennis te geven van
de feiten welke hem werden verweten en
van de opgenomen getuigenissen, en de
door hem in de loop zijner onctervraging
gegeven uitleggingen of gedane bekentenissen (de uitleggingen of bekentenissen
van de ondervraagde beambten, bepaalt
art. 78) op te nemen; 6° dat het weinig
belang heeft of de in de verslagen en processen-verbaal van het Hoog Comite van
toezicht uiteengezette feiten aan de goecl-
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keuring van de onmiddellijke overste onvan het strafrechtelijk omler?loek waarvan
derworpen zijn geweest, wanneer de beambte van deze feiten geen kennis heeft aanlegger het voorwerp was, het bestreden
gekregen en inclien de onmidclellijke over- arrest l1eeft beslist : 1o dat de feiten welke
ste hem niet {le mogelijkheicl heeft gelaten tot het instellen van gezegcl strafrechtelijk
in cle loop van een onclervraging uitleg te onclerzoek aanleiding hebben geg·even niet
clie zijn welke llet tuchtonclerzoek hebben
verschaffen :
veroorzaakt : a) ongetwijfeld zijn de feiOver de eerste twee onclerclelen :
OverwegNlcle clat het bestreden arrest ten 1 tot 4, welke aan het laatstgenoemde
::,rtikel 78 van llet tuchtreglement voor ten g-ronclslag liggen, en clie welke het voorhet personeel van verweerster heeft uit- werp zijn van het eerstgenoemcle min of
gelegd als enkel toepasselijk zijncle op meer van dezelfcle aarcl.; maar de eerste
het ouclerzoPk van {le feiten, hetwelk het werden begaan in de loop {ler jaren 1931
voorstellen van een strafmaatregel voor- tot 1936, terwijl de andere slechts van 1937
afgaat, en nil't op cle voorlopige schorsing en 1938 dagtekenen; b) de feiten 5 tot 7
welke bij artikelen 35 en 36 worclt voor- waarop het tuchtonderzoek eveneens is gezien, en geeu tuchtsanctie uitmaakt, maar grond, zijn aan {le strafrechtelijke telastenkel een maatregel waardoor {le beambte legging volstrekt vreemcl; 2° dat daarenin de omi:logC'lijkheid kan worden gestel{l boveii., zelfs ill{lien de feiten welke tot het
cle opsporiugen van de maatschappij. te strafrechtelijk onderzoek en tot de tuchtbelemmeren ;
vordering aanleicling hebben gegeven volOverwegencle dut deze uitleg g·emoti- komen dezelfde zijn, er geen reclen bestaat
veenl is; dat ltij niet onverenigbaar is met om de tuchtbeslissing uit te stellen, evende termen van het statuut waarcloor de min bijgevolg als llet tuchtonclerzoek, in
partijen gebonden zijn en, bijgevolg, sou- geval de belangen van de maatschappij er
zich tegen verzetten dat cle beambte in zijn
Yerein is;
Over de la a tste vier onclerclelen :
ambt zou worden behonclen; dat de beoorOverwegencle, enerzijds, clat door te be- cleling van clit punt klaarblijkelijk behoort
slissen clat artikel 78 van het tuchtregle- tot de souvereine bevoegdlleid van cle
ment de overste van de beambte er niet tuchtorganen van verweerster, clan wnntoe verplicllt, in alle gevallen zelf tot een neer : 1o volgens de eigen vermelclingen van
onclerzoek over te gaau, cla t hij onder meer het arrest, een beschikking van buitenverkan verwijzen naar het cloor het Hoog volgingstelling in voordeel van aanlegger in
Comite van toezicllt verricllte onderzoek, J anuari 1939 op eensluidende vordering van
zo hetzelfde volleclig is, het arrest van het openbaar ministerie verleencl wercl; clat
cleze bepaling van llet statuut van llet het arrest zelf erkencl clat de feiten 1 tot 4,
personeel van verweerster een uitleg lleeft welke ten gronclslag van de tuchtvordering
gegeven welke met haar termen kan wor- ligg·en, min of meer van dezelf{le aarcl zijn
den verenigcl en, dienvolgens, souverein is; als die welke het voorwerp zijn ge;veest
Overwegenclc, anclerzijcls, dat het arrest van het gerechtelijk onderzoek; dat
niet beslist clat een koninklijk besluit tot klaarblijkelijk de strengheicl cler bestrafinrif'hting· van het Hoog Comite van toe- fing door alle feiten moest worden geboden
zicht llet statuut van het personeel van en dat het alzo paste te wachten om
verweerster hceft kunnen wijzigen;
te beslissen totdat llet gerechtelijk onderDat het door hct arrest ingeroepen ar- zoek zou beeindigcl zijn ; dat lletzelfde niet
tikel 36 van het tuchtreglement zelf cle beeincligcl was wanneer de tuchtbeslissing
overmaking van stukken door het Hoog uitgesproken werd en dat het goed mogeComite voorziet, overmaking welke in ze- lijk- is da t deze beslissing anders zou zijn
kere gevallPn de overste ·van de beambte geweest inclien cle raacl van beroep de
er toe kan verplichten deze lap.tste voor- beschikking van buitenvervolgingstelling
lopig te schorsen;
had gekencl; 2° dat ongetwijfeld de beoorDat elk der onclerclelen van het middel delingsmacht van de tuchtoverheicl van
feitelijke g·rondslag mist;
verweerster souverein is, op voorwuarcle
Over het tweede micWel, schencling van echter dat zij niet tegen iedere rede in
nrtikelen 97 van cle Grondwet, 13 van de worcle uitgeoefencl; welnu, uit de vermelwet van 23 .Juli 1926 tot oprichting van clingeu van het arrest blijkt clat annlegger
{le Nationale Maatschappij der Belgische in verbreldng van zijn ambt was geschorst
Spoorwegen, R en H van hoofclstuk XIV, geweest tot de uitspraak van de tuchtgetitelcl << 'l'uchtstatuut ll, van het statuut beslissing; dat hij dus niet in staat was
van bet perf;oneel, nnngeuomen ter zitting om cle belangen van verweerster te sellavan de paritaire commissie van 14 Octo- den :
ber 1932, ter kennis van het personeel geOverwegencle dat, om te beslissen dat
bracht de 25 November 1932, doorclat, om het aan cle gang zijncle gerechtelijk onhet argument af te wijzen welke door derzoek geeu schorsing medebracht van
aanlegger wercl afgeleid hieruit dat ver- het tuchtonderzoek ten laste van aanlegweerster lleeft nagelaten zowel de ver- ger of van cle er opvolgencle beslissing, het
schijning van tle beambte v66r de raacl van arrest aanstipt dnt zekere feiten, welke
beroep, als de toepassing van de tucht- bet voorwerp waren van het ene en het
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andere onderzoek, volstrekt verschillend
zijn en dat de overige, ofschoon van dezelfde aard, op verschillende data begaan
zijn geweest ;
Overwegende dat dergelijke beslissing
niet door tegenstrijdigheid is aangetast
en naar de eis van artikel 97 van de
Grondwet gemotiveerd is; dat het arrest
derhalve noch gezegd artikel 97, noch
artikel 13 van de wet van 23 Juli 1926, de
enige door het midclel aangecluide wetsbepalingen, heeft geschonden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde en het vierde middel,
het derde, schending van artikelen 97 van
de Grondwet, 13 van hoofdstuk XIV, getiteld « Tuchtstatuut ll, van het statuut van
het personeel aangenomep. door de paritaire commissie ter zitting van 14 October 1932 en ter kennis gebracht van het
personeel de 25 November 1932, doordat
het bestreden arrest, ofschoon het erkent
dat aanleggers overste de zitting van de
raad van beroep van 28 Juli 1938 niet
heeft bijgewooncl, desonclanks heeft beslist dat artikel 13 nageleefd is geweest
vermits zijn overste er door de heer G ... ,
hoofdingenieur, vertegenwoorcligcl is geweest en dat niets veroorlooft te zeggen
clat laatstgenoemcle niet cliens bevoegde
afgevaardigcle was en niet volkomen op
de hoogte was van de aan aanlegger verweten feiten, en dat, daarenboven, aanlegger op gezegde zitting geen enkele opwerping heeft gemaakt met betrekking tot de
vervanging van de heer D:.. door de
heer G ... , clan wanneer de beslissing niet
vaststelt dat de lleer D ... , overste, belet
was; zij evenmin vaststelt dat de heer G ...
zijn afgevaarcligde was en dat deze volkomen op de hoogte was van de :t:eiten en
daarcloor bevoegd, dan wanneer, eveneens,
aanlegger, indien hij ter zitting tegen
de samenstelling van de raacl van beroep
geen opwerping heeft gemaakt, ·hetgeen
hij trouwens ten stelligste betwist, niet
vervallen was van llet recht zich later te
beroepen op de schending van artikel 13,
hetwelk een hoofclzakelijke bepaling ter
bescherming zijner rechten inhouclt; het
vierde, schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 13 van de wet van 23 Juli 1926
tot oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 14
van lloofclstuk XIV, getitelcl « Tuchtstatuut ll, van llet statuut van het personeel,
aang·enomen door de paritaire commissie
ter zitting van 14 October 1932 en ter kennis van het personeel gebracllt de 25 November 1932, cloordat het bestreclen arrest
als gemotiveerd lweft beschouwd het advies van de raacl van beroep, lletwelk bevat, buiten de beslissing, de voorgestelcle
straf, de uiteenzetting van de aan aanlegger verweten feiten, de vaststelling clat
de raacl de stukken van het dossier heeft
VERBR., 1948. 24

gezien, de griJffier in ZIJn verslag, de beklaagde in zijn middelen van verweer,
alsmede de vertegenwoorcliger der maatschappij en de verclediger van beklaag·cle
heeft gehoord, de vermelding van de beraadslaging, en ten slotte de volgende overweging· : « Overwegencle clat de te voren
aangehaalcle feiten bewezen 'zijn J>, clan
wanneer artikel 14 aan de raad van beroep oplegt het dossier aan de clirecteurgeneraal cler maatschappij over te maken
met zijn gemotiveerd aclvies, wat ten anderen gemakkelijk te begrijpen is vermits
de eindbeslissing behoort aan de directeur-generaal en dat cleze client in de
mogelijkheid te worden gesteld de motieven te beoorclelen welke het advies van de
raad van beroep llebben gedreven, hetgeen
de eenvoudige verklaring dat « de feiten
bewezen zijn ll hem niet toelaat te doen :
Overwegende clat cleze middelen aan het
arrest verwijten, hetzij op onjuiste wijze
artikelen 13 en 14 van het tuchtstatuut
van het personeel van verweerster te hebben geinterpreteerd, hetzij hun bindende
kracht tussen partijen te hebben miskend ;
Overwegende dat dit statuut noch een
wet noch een· bepaling met kracht van
wet is; dat de schencling van een zijner
bedingen dus in genen dele de schending
van een wetsbepaling uitmaakt naar de
zin dezer termen in artikel 9 van de wet
van 25 Februari 1925 ;
Overwegende dat, vermits zij de wetsbepalingen met betrekking tot het aan de
akten verschuldigde geloof en de bindende
kracht cler overeenkomsten tussen partijen niet als geschonden aanduiclen, de
midclelen niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger. tot de kosten
en tot cle vergoeding van 150 frank jegens
verweerster.
2 Juli 1948. - 1• kamer. - Voorzitter
en verslaggever, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijklttidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - PleUers, HH. Resteau en Van Ryn.
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2 Juli 1948.

1° WET. -

AFKONDIGING. BEGRIP.
NIET SAOIMMENTELE FORMULE VAN AFKONDIGING.

2° WET.-

BEKBACHTIGDE WE1'.- BESLUIT'
VAN DE REGENT DAT DE BEPALINGEN VAN DE
WET GEHEEL OVERNEEMT EN DE UITVOERING
VAN DE ·WET BEVEELT. AKTE YAN A~'KON
DIGING.

3° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN PERSONEN AAN WIE MIS-

-370DRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGBEID VAN DE S'.rAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - GOED
NA 10 M'EI 1940 AAN DE GESEQUESTREERDE
TPEBEHOOThD HEBBENDE EN" AAN EEN DERDE
OVERGEDRAGEN. - BEVELSCHRIFT VAN ONDERSEQUESTERSTELLING.
VOOR<WAARDEN EN
GEVOLGEN.

I

(RAAB, T. PROCUREUR-GENER·AAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL.)
ARREST.

BET BOF; - Gelet OlJ het bestreden
arrest, gewezen de 28 Mei 1947 door het
Bof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
1° De afl~ond·iging van een wet is een alcte m·tikelen 67, 69, 78, 107, 129 van de
waanloor cle Kon·in.g, in zijn hoedanig- Grondwet,. 1 van de wet van 20 October
·heid . van hootd van de ttitvoe1·ende 1944 betreffende de bekrachtig'ing en de
maoht, het bestaan van de wet bevest-igt bekendmaking der wetten, doordat het bestreden arrest het verzet heeft afg·ewezen,
en de uitvoe1'ing er van beveelt; wanhetwelk door aanleggers in verbreking
neer de wet behoot'lijk bek-raohtigd is,
is de tonnule van haar aflconcliging rvi-et werd gedaan tegen het bevelschrift van
saommentee! (1). (Wetten van 17 Maart 19 Mei 1945, waardoor de litigieuze grond
onder sequester werd gestelcl, overeen1934 en 20 October 1944.)
komstig het besluit-wet van 17 Januari
2° Is een akte van afkonclig·ing van. een 1945 betreffende het sequester der goec
wet, die beho01'lijk bekmchtigd werd,
deren van de personen aan wie misdaden
het besl1tit van cle Regent cla,t al cle bee en wanbedrijven tegen de uitwe.ndige
palingen van cleze wet geheel oventeemt, veiligheid van de Staat worden ten laste
door ze sctmen te schakelen met deze gelegd en der goederen van de verdachvan een anclere wet, en dat de tt-itvom~ing
ten, dan wanneer dat besluit-wet genomen
er van beveelt (2). (Besluit van de
is geweest krachtens artikel 1, 5°, van
Regent van 24 Januari 1945.)
de wet van 7 September 1939 waarbij aan
3° Artilcelen 3 en 4 van het besluit-wet van de Koning buitengewone machten worden
17 Jantta1'i 194.5, clie aan cle vom·zittm· toegekend, gewijzigcl door de wet van
van de rechtbanlc van em·ste aanleg toe14 December 1944, en dat laatstgenoemde
laten een goed onder seqttester te stel- wet niet bekencl gemaakt is geweest
Zen; dat na 10 .Me·i 1940 aan een pe1·soon
zoals wordt voorgeschreven door artiken:eeft toebehoo1·d, aan wie een misddjf len 69 van de Grondwet en 1 van de wet
tegen de ttitwend·ige veiligheid van de
van 20 October 1944, waaruit volgt dat het
Staat wordt ten Zaste gelegcl, en aan
be..<>luit-wet van 17 Januari 1945, om deeen deTde werd ove1·gedragen, maken de
zelfde reden als de wet van 14 December
wettelijlcheicl van deze maakegel niet 1944, ieder uitvoerbaar en bindend karakter ontbeert, dat de maatregelen welke
ondergeschilct aan het bewijs dat de
zij invoert niet tot de bevoegdheid van
verkrijger de overeenlcomst gesloten
heett met het op.zet de rechten van cle de uitvoerende macht behoren en door de
St.aat te vm·Jcorten; cle onclersequester- hoven en rechtbanken niet mogen worden
stelling brengt de vernietig·ing van de
toegepast (schending van artikelen 67, 78,
overd1·acht van het goed niet mede,
107 en 129 van de Grondwet) :
doch heett tot voorwe1·p de rechten van
Overwegende dat, blijkens de vaststelde Staat te vrijwat·en door aan deze toe
lingen van het bestreden arrest, de voorte laten, ·inclien claa,rtoe aa,nleiding is,
zitter van de Rechtbank van eerste aanleg
op doelma,tige w·ijze deze vemietiging te
te Brussel, door beslissing van 19 Mei
ve1·volgen.
1945 bevolen heeft, bij toepassing van artikelen 3 en 4 van het besluit-wet van 17 Januari 1945, dat onder de goederen van een
· (1) Raadpl. ERRERA, Tmite de droit public
zekere Bollweg, welke door artikel 1 van
belge, biz. 203; THONISSEN, La Constitution an- zelfcle besluit-wet onder sequester wer·notee, n' 307; DALLoz, Code ci·vil annote,
den gesteld, zou worden begrepen een per- .
-art. 1; verslag· van de Commissie van de Kaceel grond, hetwelk na 10 · Mei 1940 door
mer van volksvertegenwoordigers over het ont- gezegde Ballweg afgestaan werd aan aanwerp dat de wet van 18 April 1898 geworden leggers in verbreking; dat het hof van
is, Pasinomie, 1898, b]z. 83; VAREILLES-SOM- beioep uitspraak heeft geclaan over het
MIERES, Promulgation et publication des lois tegen dit bevelschrift door cleze laatsten
et decrets, n" 15 en vlg.; YMBERT, Le po1·tiq"e gedaan verzet ;
du Code, n' 45.
Overwegencle dat het besluit-wet van
(2) Dit besluit neemt a! de bepalingen over 17 Januari 1945 genomen is geweest in
van de wet van 14 December 1944 - die beuitvoering van artikel 1, 5°, van de· wet
hoorlijk bekrachtigd was geworden (Staatsblad
van 7 September 1939, aangevuld en gevan 16 December 1944), doch zonder dat. de wijzigd door de wet van 14 December
bekrachtiging door de vaststelling van de af- 1944; dat laatstgenoemde wet, na behoorkondiging gevolgd werd - en in zijn laatste lijk bekrachtigcl te zijn geweest, in het
alinea beveelt het de uitvoering van deze bepa- Belgisch Staa,tsblad van· 16 December
lingen.
1944 opgenomen is geweest, zonder dat
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Overwegende dat de Koning, als boofd
van de uitvoerende macht, door de bekendmaking enkel het bestaan der wet
bevestigt en de uitvoering er van beveelt;
Overwegende dat de formule van bekendmaking der wetten niet sacramenteel is;
Dat een bekendmaking uitmaakt, de
handeling waaruit, van de zijde van het
hoofd der uitvoerende inacht, noodzakeIijk de bevestiging van het bestaan der
wet blijkt en de wil haar uitvoerbare
kracht te verlenen;
Overwegende dat de Regent, bet ambt
van hoofd van de uitvoerende macht uitoefenend, door een besluit van 24 Januari
1945, de wetten van 7 September 1939 en
14 December 1944 heeft samengeschakeld;
Overwegende dat dit besluit regehnatig
bekend gemaakt werd in het Belgisch
Etaatsblacl van 26 Januari 1945;
Overwegende dat de Regent door gezegd
besluit, waarin de bepalingen van de wet
van 14 December 1944 algeheel overgenomen werden, het bestaan dezer wet
duidelijk beeft bevestigd eri haar uitvoering heeft bevolen; dat het alzo ten onrechte is dat aanleggers staande houclen
dat deze wet niet bekend gemaakt is geweest v6·6r bovengemelcl bevelschrift van 19 Mei 1945;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt clat het middel in rechte faalt;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet en inzonderheid 3 van bet besluit-wet van 17 Januari 1945 betreffeude het sequester der
goederen van de personen aan wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige
veiligheid van de Staat worden ten laste
gelegd en der goederen van de verclachten,
doordat bet bestreden arrest ten einde
ontvankelijk doch niet gegrond te verklaren het verzet gedaan door aanleggers
in verbreking tegen het bevelschrift van
19 Mei 1945, aani;tipt dat, opdat een
goecl krachtens artikel 3 van bet besluitwet van l7 Januari 1945 onder sequester
zou kunnen worden gesteld, het volstaat
dat het na 10 Mei 1940 verkocht zij
geweest door een persoon wiens goederen
krachtens artikel 1 van gezegd besluitwet gesequestreerd zijn geweest, dat het
bewezen zij clat de koper op het ogenblik
van de aankoop niet onwetend zijn kon
vari de verclachte aard van de bedrijvigbeid van de ver~oper, en dat de wetgever,
deze voorwaarden verenigd zijnde, geacht heeft dat de verrichting met bedrieglijke verkorting van de rechten van de
Staat is verwezenlijkt geweest, dan wanneer artikel 3 van het besluit-wet van
17 Januari 1945 niet voorziet dat het goed
van rechtswege onder sequester client te
worden gesteld, zodra de verdachte aard

van de bedrijvigheid van de verkoper ter
kennis van de koper kwam, en dat het aan
de rechter behoort op te zoeken en te
oordelen of de betwiste aankoop werkelijk heeft plaats gehad met het doel
de rechten van de Staat bedrieglijk te
verkorten, waaruit volgt dat, door zich er
van te onthouden te bepalen in feite of
de _litigieuze aankoop werkelijk was geschied met het opzet de rechten van de
Staat bedrieglijk te verkorten, de rechters over _de grond niet aileen artikel 3
van· het besluit-wet van 17 Januari 1945
hebben geschonden, maar tevens het Hof
in de onmogelijkheid hebben gesteld om
zijn toezicht uit te oefenen over de wettelijkheid van het beschikkend gedeelte van
het bestreden arrest, en zij aldus artikel 97 van de Grondwet hebben geschonden:
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest, in strijd met wat in het
middel wordt beweerd, niet beslist dat •.
zodra de door artikel 3 van het besluitwet van 17 Januari 1945 aangewezen voorwaarden zijn verenigd, het vervreemde
goed vaurechtswege onder sequester moet
worden gesteld; dat het -vaststelt .dat
luid:ens deze bepaling, bet goed onder se~
quester « kan >> worden gesteld ;
Overwegende, anderzijds, dat voormeld
artikel 3 de wettelijkheid van de onder
sequester stelling van een goed niet doet
afhangen van het bewijs dat de aankoper.
in de verrichting heeft toegestenid met
het opzet de rechten van de Staat bedrieglijk. te verkorten; dat deze onder
sequester stelling niet de vernietiging van
de overdracht van het door haar getroffen goed ten gevolge heeft; dat zij een
maatregel tot bew!Jring is welke · aan de
beoordeling van de rechter wordt overgeIaten, en welke als voorwerp heeft de
rechten van_ de Staat te vrijwaren door
hem toe te Iaten, indien daartoe grond
b~staat, op doelmatige wijze de vernietigmg van de overdracht van het goed te
vervolgen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de Staat ..
2 Juli 1948. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Gelijlclttidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1', H. Simont.
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5 Juli 1948,

VONNISSEJN EN .ARREJSTEJN. - STRA~·
'ZAKEN. - ARREST VAN VEROORDELING DOOR
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EEN HOb' VAN BEROEP. GEEN HAND~'EKE
NING VAN DE RECHTERS DIE RET UITGESPRO, KEN HEBBEN. NIETIGHEID.

Is nietig, het an·est van vem,o·rdeling, gewezen in stntfzalcen door een hot vnn
bemep, dat de handtelcening van geen
enke~ van cle 1·echtm·s, clie het witgesprolcen hebben, draagt, cloch alleen deze
van de g1··ijfier, clan wannee·r cle onmogelijlc7te·id voo·r de 1·echt.ers het a1-rest
te onclertelcenen niet wonlt vast,qestelcl (1). (Wetb. strafvord., art. 234;

'\Vet van 18 Juni 1869, art. 16!.)
(VERLEYE.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestredenarrest, door het Hof van beroep te Gent
gewezen de 22 November 1947;
Over het eerste middel, schending van
artikel 234 van het Wetboek van strafvordel'ing en artikel 164 van de wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting, doordat het arrest niet werd ondertekend door al de rechters die het hebben
gewezen, noch de naam van de leden van
het hof vermeldt :
Overwegende dat, blijkens de uitgifte
van het bestreden arrest, dit arrest noch
cloor de voorzitter noch cloor een enkel
der recllters van het llol wercl ondertekend, en clit zoncler vaststelling van de
onmogelijklleicl waarin zij zich zouclen bevonden llebben llet arrest te onclertekenen;
Waaruit volgt clat, bij gebrek aan llandtekening van de voorzitter, geen autllentiek karakter aan de beslissing verleencl
werd;
Dat het eerste onclercleel van het miclclel
clus gegrond is;
Om die reclen.en, verbreekt llet bestreden
arrest in zover llet aanlegger Odiel VerIeye· lleeft veroordeelcl ; beveelt dat onderhavig arrest zal worclen overgescllreven
in de registers van het Hof van beroep
te Gent en clat melding er van zal worden
gemaakt op de kant v:an de gecleeltelijk
vernietigcle beslissihg; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel; kosten ten laste van de Staat.
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5 Juli 1948,

EPURATilJJ INZAKE BURGlJJRTROUW.
BESLUI'l'·WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. PERSOON VERDACH'l' VAN INBREUK 01' HOOFD·
STUK II VAN TI'l'EL I VAN BOEK II VAN HE'r
STRAFWETBOEK. ARREST VAN VRIJSPRAAK
DOOR RET MILITAIR GERECHTSHOF. l\IIILI·
TAIR GERECHTSHOF GEEN TOEPASSING MAKENDE
OP BEKLAAGDE VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN HE'r
BESLUI'r-WET.
LATERE
INSCHRIJVING,
WEGENS ZELFDE ~'EIT, DOOR DE KRIJGSAU'DI·
TEUR OP DE LIJST VOORZIEN RIJ AR'l'IKEL' 4.
0NWE'l'TELI,JKE INSCHRIJVING.

TVanneeT het mil'itnir ge1·echtshof, clat een
pe·rsoon, ve1·clncht van inb1·et1.k op hoofdstt~lc II vcm titel I van boelc II vnn het
St·raf-wetboek, om een ancle·re 1·eclen llctn
cle ve1·ja1·in.q vwn cle publielce vo·rdering
v1·ijspreelct, niet geoonleelcl heett op belclnaglle toepassing te moeten ma.ken
van cwUkelen 2 e11 3 vnn. het bes~uU--wet
van 1.9 September 1945, behoort het
cle k1"ijgsaucl-itetw niet meeT beklnn,qcle,
-we,qens het teit clat tot het (.t1Test vnn
vTijsp1·aet1c aanle·icling heett gegeven, in
te sclwijven. op cle lijst voorzien bij artilcel 4 V(£11 cl-it beslttit-'Wet (2).
(DEDIER.)
ATIRES'l'.

5 Juli 1948. - 28 kamer. - VoorzUter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rs~aggevm·, H. Simon. - Gelijlclwidencle concl·usie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. J. Veldekens (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

HET HOF; - Gelet op llet bestreclen
arrest, op 23 Januari 1948 gewezen door
llet Hof van beroep te Gent ;
Over llet enig midclel, scllencling van de
overlleersing van cle strafvordering op de
burgerlijke vordering en van llet gezag van
het gewijsde voortvloeiend nit artikel4 van
de wet van 17 April 1878 en, voor zoveel
noclig, uit artikelen 1350, 1351 en 1352 van
llet Burgerlijk W etboek en, meer bijzonclerlijk scllencling van artikel 7 van llet
besluit-wet van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw en
van artikel 4 van llet besluit-wet van
27 Mei 1944 over de bevoegdheid cler
krijgsraclen : eerste tak, doorclat het bestreclen arrest toepassing deed tegenover
eiser van de bescllikkingen over de epuratie, clan wanneer llet strafgerecht, bij
hetwelk een cler in llet hoofdstuk II van
titel I van boek II van llet W ~tboek van
strafre(;ht voorziene misdrijven aanllangig
was gemaakt, vrijspraak had verleend
zoncler deze beschikkingen op cle beklaagcle toe te passen, wat veronclerstelt
dat llij zich niet in een cfer daarin bedoelcle gevallen bevonc1; en, tweede tak,
doordat cle feiten die aanhiicling gaven tot
de- inscllrijving van aanlegger op cle lijst

(1) Zie de nota, cindertekend R. H., onde~
di·t· arrest 1n Bull. en PAsrc., 1948, I, 430.
·

(2) Raadpl. verbr., 24 Mei 1948 (zie hoger,
biz. 292; Bull. en PASIC., 1948, I, 339).
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der epuratie inzake burgertrouw als niet
bewezen door het krijgsgerecht werden
verklaard:
Overwegende . dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat het
feit, wegens hetwelk de krijgsauditeur
aanlegger op de bij artikel 4 van het besluit-wet del. 19 September 1945 voorziene
lijst. heeft ingeschreven, hetzelfde is als
het feit wegens hetwelk aanlegger vroeger,
onder de betichting van inbreuk op artikel 118bis va:ti het Strafwetboek, v66r het
militair gerecht werd gedaagd en waarvan hij was vrijgesproken geweest bij het
in kracht van gewijsde gegaan arrest dat
op 17 October 1945 door het militair gerechtshof werd gewezen; dat dit laatste
de artikelen 2 en 3 van het besluit-wet
dd. 19 September 1945 niet heeft toegepast op aanlegger ;
Overwegende dat, l11idens artikel 7 van
dat besluit-wet, de strafrechtbank bij wie
een der in hoofdstuk II van titel I van
boek II van het Wetboek van strafrecht
voorziene misdrijven aanhangig is gemaakt, wanneer zij vrijspraak verleent
om een andere reden dan de verjaring
van de publieke vordering, artikelen 2 en 3
van ditzelfde besluit-wet op de beklaagde
mag toepassen ;
Overwegende dat uit het verslag aan de
Regent, dat gezegd besluit-wet voorafgaat, blijkt dat artikel 7 deze draagwijdte heeft dat, wanneer een persoon,
vervolgd wegens een bij hoofdstuk II van
titel I van boek II van het Strafwetboek
voorzien misdrijf, vrijgesproken wordt om
een andere reden dan de verjaring van
de publieke vordering, het de strafrechtbank is, bij wie het misdrijf is aanhangig
gemaakt, die oordeelt of de beklaagde,
wegens hetzelfde feit, zonder inachtneming van de - rechtelijke omschrijving
er van, moet vervallen verklaarcl worden
van de in artikel 123sexies van het Strafwetboek opgesomde rechten;
Dat, wijl het militair gerechtshof, in
onderhavig geval, die vervallenverklaring
niet had uitgesproken, het de krijgsauditeur niet meer behoorde, aanlegger later,
wegens hetzelfde feit, op de bij artikel 4
van het. hiervoren aangehaald besluit-wet
voorziene lijst in te schrijven, en dienvolgens het aan het hof van beroep evenm~n
behoorde te bevelen dat de naam van aanlegger op die lijst moest ingeschreven
blijven;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal worden gemaakt -op de
kant van de vernietigde beslissing; kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zRak naar het Hof van beroep te Brussel.

5 Juli 1948. - 2" kamer. - VoorzUtm·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend ''oorzitter. - Verslaggever, H. de Olippele. Gelijlcl~tidende conclnsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleife1·, H. Velclekens.
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5 JuJi 1948.

REOHTSPLEGING

IN

STRAFZA-

KEN. GETUIGEN. KRIJGSRAAD, VERPLICHTING DE VERKLARINGEN VAN DE
GETUIGEN OP TE NEMEN. NIET VAN TOEPAS·
SING OP DE VERKLARINGEN VAN DE PERSONEN
GEHOORD OM INLICHTINGEN TE GEVEN.

REOHTSPLEGING

IN

STRAFZA-

KEN. PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. VERSCHILLENDE BLADEN. PROCES-VERBAAL DAT EEN GEHEEL UITMAAKT. HANDTEKENINGEN VAN DE VOOn:zrrTER EN VAN
DE GRIFFIER ONDERAAN DE LAATSTE BLADZIJDE. GELDIGHEID.

1° De ve1·pUchting voor de grijfie1· van de
Mijgsmad op het proces-verbaal van de
terechtzitting de voornaamste verlclaringen van de getnigen op te nemen
strelct zich niet uit tot de ve1'1cla1'ingen
van. de personen cUe gehoord worden om
enlcel inlicht-ingen te geven. (Wetb.

strafvord., artt. 155 en 189; wet van
1 Mei 1849, art. 10; wet van 15 Juni
1899, art. 133.)
2° Is geldig, het proces-verbaal van. de
te1·echtzUt-in_q van de lcrij_qsraad ve1'schiUencle blade11 o1wvaUende en. alleen
op het laatste er van de handtelceningen
dragende van de voo1·zitter en van de
grijfie1·, indien de ve1·schillende bladen
van dit p·roces-verbaal voo1'1wmen als
een geheel 7titmalcende (1).
(DE WINNE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 15 Maart 1948 gewezen;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
de rechten der verdediging, doordat eiser
in betichting is gesteld geworden, bij zijn
eerste uitnodiging om v66r de krijgsauditeur te verschijnen, uit. hoofcle van een
lange reeks van verklikkingen, zonder
dat het minste onderzoek op tegenspraak
aangaande die·verklikkingen is geschied :
(1) Verbr., 8 December 1947 (Ar1·. Yerb1·.,
1947, biz. 399; Bull. en PASIC., 1947, I, 525).

---' 374,Overwegencle dat de beweerde onregelmatigheid uitsluitend het vooronderzoek
betreft en v66r de rechter over de grond
niet werd opgeworpen; dat zij derhalve
niet tot staving van een voorziening in
verbreking kan aangevoerd worden;
Over het tweede middel, schencling van
de rechten {ler verdediging, doordat de
getuigen De Baets en De Roo niet over
hun tegenstrijclige verklaringen gedurende
het vooronderzoek door de krijgsraad
werden onderhoord en de door die getuigen afgelegde verklaringen niet in het zittingblad werden opgenomen :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de genaamden De
Baets en De Roo, krachtens een definitief
arrest door het militair gerechtshof op
2S Juni 1945 gewezen, ontzet zijn geworden van het recht om getuigenis in rechten af te leggim, tenzij om er enkel inlichtingen te geven; dat daaruit volgt, enerzijds, dat die personen niet onder eed
Jnochten onderhoord worden en, anderzijds, dat de griffier niet verplicht was
ambtshalve aantekening te houden van
hun voornaamste verklaringen;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
omstandigheid dat een blad van het proces-verbaal der terechtzitting, door de
krijgsraacl op 5 Juli 1947 gehouclen, noch
door de voorzitter, noch door de griffier
is ondertekencl :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling, op straf van nietigheid, voorschrijft
dat ieder blad van het proces-verbaal der
terechtzitting door de voorzitter en door
de griffier weze ondertekend; dat het
betwist proces~verbaal een geheel uitmaakt, waarvan de authenticiteit is gewaarborgd door de handtekeningen welke
aan de voet van de laatste bladzijde van
gezegd proces-verbaal voorkomen;
Over het vienle middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek, gewijzigcl bij het besluit-wet van 8 April
1917, doordat het bestreden arrest eiser
heeft veroorcleelcl wegens verklikking van
Emiel Roels, Alfons Van Oost, Theophiel
Van Laere en Valerie Burms, clan wanneer geen kwaacl opzet is bewezen :
Overwegende dat eiser is veroordeeld
geworden tot een enkele straf van tien
jaar gewone hechtenis wegens inbreuken
op artikelen 118b'is en 121b·is van het
Strafwetboek; ·
Dat het middel slechts enige der bewezen verklaarde verklikkingen betreft; dat
indien het zelfs gegrond was, de ·uitgesproken straf niettemin gerechtvaardigd
zou blijven door de weerhouden inbreuken op artikel 118bis van het Strafwet~
boek;
Dat, in die omstandigheden, het middel
geen belang voor eiser oplevert en, derhalve, niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
genomen beslissing met cle wet overeenstemt;.
II. Aangaancle de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Over het middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet vermeldt of er vergoeding wegens zedelijke schade aan de burgerlijke partij wordt toegekend :
Overwegende clat het militair gerechtshof als beweegreaenen voor de bevestiging van het vonnis van (le krijgsraa(l
doet gelclen « clat de eerste rechter een
billijke raming heeft gedaan van de door
de burgerlijke partij, de Belgische Staat,
geleden schade en v66r het hof niets
werd ingebracht om deze raming te wijzigen ll; aat door die overwegingen het militair gerechtshof zich met de zienswijze
van cle eerste rechter heeft verenigd, volgens welke << de zedelijke schade, welke
de Belgische Staat geleclen heeft, enkel
kon bestaan hebben in de storing van de
openbare orde; dat deze storing hersteld
wordt door de bestraffing en geen aanleicling geeft tot schadevergoeding ll ;
Dat dienvolgens het militair gerechtshof, even als de krijgsraad, slechts vergoeding wegens stoffelijke schade aan de
Belgische Staat heeft toegekend;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst eiser in de kosten.
5 Juli 1948. - 2" kamer. - Voonoitter,
H. Wouters, ra:idsheer waarnemend voorzitter. - llerslaggevm·, H. Smetrijns. Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.

STRAFZAXEN. - MIDDEL AANVOEREND DAT
ElSER EEN ANDERE WOONPLAATS .HEEFT DAN
DEZE DOOR HET ARREST VASTGESTELD. V ASTSTELLING VAN RET ARREST .OP OFFICIELE
STU=EN GEGROND. - l\1IDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.
2° VERZET. - VoNNIS BIJ VERSTEK VAN DE
KRIJGSRAAD. -WET VAN 7 NOVEMBER 1946.
- PERKEN VAN DE TERMIJN VAN VERZET.
1" Mist grondslag in feite, het middel
aanvoerende clat eise·r een andere woonplaats heett clan deze door het an·est
vastgesteld, dan ivanneer deze vaststelling op ojficii!le stuklcen 1'USt (1).
(1). Vergel. verbr., 18 Januari 1921 (Bull. en
1921, I, 212).

PASIC.,

-3752° Een verzet tegen· een .doo1· de kTijgsraad op [!1'0'11 d van de wet van 7 N ovembm· 1916 gewezen vonnis lean na 31 Deaembe1· 1916 11let geldifi gedaan wo·rden,
tenzij ve·rzetter bewijst dat hij zich door
heirlcraaht in de onmogelijkheid bevond
verzet te doen binne1o cle wettelijlce teTmijn (1).

(MARIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, geweze:ii dDor het Militair GerechtshDf, zetelende te .Antwerpen op
6 .April 1948;
Over het eerste middel, schending van
de artikelen 94 en 105 van de GrDndwet,
van artikel 182 van het Wetboek van
strafvordering, van artikel4 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, van
artikelen 102, 103, 104 en 105 van het Burgerlijk Wetboek en van de recbten der
verdediging, doordat de vervolgingen tegen aanlegger werden ingezet door een
dagvaarding van 2 OctDber 1945, betekend
aan het adres : Pierstraat, 107, te Reet,
en ;tfgegeven aan de burgemeester van
Reet; dat bet vonnis. aan zelfde ach·es
werd betekend op 29 October 1945 en de
bekendmaking in bet Belgisah Staatsblail
ditzelfde adres vermeldt, als wanneer aanlegger nooit te Reet; Pierstraat, 107, heeft
gewoond nocb er zijn verblijf beeft gebad,
vermits hij steeds zijn woDnplaats beeft
bebouden te .Aartselaar, Kapellestraat,
161, van waar bij op einde 1943 naar
Duitsland was vertrokken, en vermits hij
IJas naar Belgie is teruggekDmen op
6 Juni 1945, daags v66r zijn aanhouding
ten. buize zijner schooilouders, 107, Pierstraat, te Reet, zoclat bij de gelegenbeid
niet heeft gebad een woonstverandering
te laten inschrijven, en doordat, vervolgens, de gehele rechtspleging en ook de
bekendmaking nietig zijn en zijn verzet
dus wel tijdig en gegroncl was :
Overwegende dat, antwoorclend op aanleggers besluiten, waarbij hij v66r het
militair gerechtsbof had opgeworpen dat
de dagvaarding van 2 October 1945 om
v66r de krijgsraad te verscbijnen en de
betekening van het vonnis van de krijgsraad op 29 O~ctober 19451 alsook dezes bekendmaking in bet Belg~sah Staatsblad op
7 December 1945 nietig zijn, omdat de dagvaarding en het vonnis werden betekend
te Reet, alboewel aanlegger steeds ingeschreven was gebleven te .Aartselaar, het
bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt
dat, luiclens het inlichtingblad en andere
officiele stukken, aanlegger, die tijdens
het onderzoek had weten te ontvluchtcn,
zijn wettelijke woonst had in de gemeente
(1) Zie verslag van de Commis-sie van justitie
van de Senaat (Pasinomie, 1946, blz. 928).

Reet; dat deze beoordeling ontsnapt aan
bet toezicbt van het Hof van verbreking;
Overwegende dat_ het middel derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Over bet tweede middel, schending van
het artikel 1, § 1, van de wet van 7 November 1946, doordat het bestreden arrest
het vonnis van de Krijgsraad te .Antwerpen dd. 11 Augustus 1947 bevestigt waarbij aanleggers verzet tegen een vonnis gewezen op 9 October 1945 te laat ingesteld
en niet ontvankelijk werd verklaard, dan
wanneer aanlegger, bij toepassing van
voormeld artikel 1, § 1, van de. wet van
7 November 1946, nog tijdig verzet ·kon
aantekenen, daar de vervaltermijn slechts
begint te lopen vanaf de eerste maal dat
beklaagde terug in Belgie kwam sedert
bet uitvaardigen van de wet, en dit gebeurcle op 30 Juli 1947 te Hergenrath,
zodat zijn verzet van 1 .Augustus 1947
wel tijdig was :
.
Overwegende dat aanlegger op 1 .Augustus 1947 tegen het vonnis van de krijgsraad in verzet is gekomen;
.
Overwegende, enerzijds, dat de termijnen, voorzien bij bet enig artikel van de
wet van 7 Noyember 1946, uiterlijk verstrijken op 31 December 1946; da t, anderzijds, het bestreden arrest vaststelt dat
aanlegger zicb niet heeft bevonden in een
geval van heirkracht dat hem heeft verhinderd verzet te doen tegen het vonnis
binnen de wettelijke termijn ;
Overwegende dat bet middel aldus in
rechte faalt;
En overwegende dat de substantiille of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorclelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die i·edenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aaillegger tot de kosten.
5 Juli 1948. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ver·slaggwver·, H. Vandermerscb.
Gelijlclttidende aonalusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - Ple'ite1·, H. Hench·ickx (van
de Balie te .Antwerpen).
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
VONNIS VAN VRIJSPRAAK. -· HOGER BEROEP
DOOR DE BURGERLIJRE PARTIJ ALLEEN. , VEROORDELING DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP OP DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING N.A VERBREKING. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN HET VONNIS OMDA'r DE RECHTER IN HOGER BEROEP
KENNIS HEEFT GENOMEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING DIE NIET niJ HEM AANHANGIG WAS GE·

_- 376berust waaruit blijkt dat llet openbaar
ministerie hoger beroep tegen het vonnis
zou hebben ingestelcl;
1o Op het enkel hoge·r bm·oep van de bnrOverwegende dat bet bestreden vonnis
gerlijke partij tegen een vonnis van
niettemin beslist, zowel op de publieke
·vrijspmalc van belclaagde, rnag de 1'13Chvorclering als op de vorclering der burgerte1' in hogm· be1·oep ten lnste van deze
lijke partij, het beroepen vonnis te niet
laatste geen ve1·oo1·deUng op cle pttblielce
cloet, claar waar het beklaagde vrijgevonlering ttitsprelcen (1).
sproken had, en beklaagde veroorcleelt tot
2o JVanneer een besl'issing sleohts verbro- een boete van 20 frank en tot de kosten
ken wo1·dt voor zove1· de 1·eohter in havau beicle aanleggen invorclerbaar bij lijfsger be1·oep kennis heejt genornen van de
clwang;
1Htblieke vo1·de1"ing die nliet bij hem aan-'
Overwegende dat dit vomlis alclus de
uitwerking heeft miskencl van het hoger
hangig was gernaalct en waarover definitief gevonnist was, wo1·dt de verbreberoep ingestelcl door de burgerlijke partij
, king zonde1· ve1·wijzing ·nitgesproken (2).
aileen, hoger beroep clat bij de rechtbank
enkel cle burgerlijke vorclering aanhangig
had gemaakt, clan wanneer de beslissing
(INKELBERGHE, T. DECOOK.')
van cle eerste recllter op. de publieke vorARRES'f.
dering kracht van gewijscle had verkreRET HOF; - Gelet op het bestreden gen;
Over de voorzie1ling van tweecle aanvonnis, op 18 lVIaart 1948 gewezen door
de Oorrectionele Rechtbank te Brugge, legster, de naamloze vennootschap « M:aatschappij der Buurtspoorwegen van Oostzetelende in hoger beroep ;
encle en de Belgische Kust )), burgerlijk
I. 'In zover de voorziening gericht is
verantwoorclelijke partij :
tegen de beslissing op de vordering van
Overwegende dat nit geen enkel stuk
het openbaar ministerie :
blijkt dat de ·voorziening betekend wercl
Over de voorziening van eerste aanleg- aan het openbaar ministerie en aan cle
burgerlijke partij; dat, bij toepassing van
ger, beklaagde Inkelberghe :
Over het middel ambtshalve opgewor- artikel 418 van het Wetboek van strafvorpen, schending van artikelen 7 en 8 van dering, de voorziening niet ontvankelijk is
de wet van 1 M:ei 1849 (art. 202 van het en clat cle partij die ze ingesteld heeft cle
Wetboek van strafvordering) en van het kosten er van moet dragen;
Maar overwegende dat het te niet doen
aclvies van de Raad van State van 15 October 1806, goeclgekeurd op 12 November van de veroorcleling van beklaagde nooddaaropvolg·ende :
zakelijkerwijze de verbreking medebrengt
Overwegende dat llet bestreden vonnis van cle beslissing clie de naamloze vennootenerzijcls luidt « gezien de akte van be- schap « Maatschappij der Buurtspoorweroep van de burgerlijke partij )) en « ont- gen van Oostencle en de Belgische Kust ))
vangt het beroep ll en, anderzijds, ver- verantwoordelijk verklaart voor cleze verklaart dat het beroep van het openbaar oorcleling, daar cleze verklaring van burministerie betekend is geworden binnen gerlijke verantwoorclelijkheicl voortaan
zoncler voorwerp is ;
·
de wettelijke termijn ;
Overwegende dat- deze laatste melding
II. In zover cle voorziening gericht isklaarblijkelijk het gevolg is van een ver- tegen de beslissing op cle vorclering ·cler
gissing, daar bij de bunclel geen enkel stuk burgerlijke partij :
OveJ;wegencle clat aanleggers tot staving
(1) Yerbr., 26 Juni 1939 (Bull. en PASIC.,
van hun voorzieningen geen enkel midclel
1939, I, 330). Raadpl. oak verbr., 28 October
inroepen -en dat het Hof er van ambts1946 (A1·r. Ve?'b1'., 1946, biz., 359; Bull. en
wege geen opwerpt;
PASIC., 1946, I, 387).
Om clie reclenen, verbreekt het bestre(2) Verbr., 5 November 1945 (Bull. en PASIC.,
clen vonnis, doch enkel in zover het be1945, I, 265); 28 October 1946 (Arr. T'e1·br.,
slist heeft op cle vordering van het open1946, biz. 359; Bwll. en PASIC., 1946, I, 387) ; baar ministerie, eerste aanlegger veroor3 Juni 1947 (A1·r. Verbr., 1947, biz. 182; Bull.
deelcl heeft tot een boete en tot cle kosten
en PASIC., 1947, I, 233). Vergel. volgend arrest
van beicle aanleggen invorderbaar bij lijfsgewezen in een zaak waarin de rechter over
dwang, en tweede aanlegster burgerlijk
de grand uitspraak gedaan had over vorderinverantwoordelijk heeft verklaarcl voor
gen die regelmatig bij hem aanhangig werden
cleze veroordeling; verwerpt de voorziegemaakt, doch zekere door de eerste rechter
ningen voor het overige; beveelt clat onderuitgesproken veroordelingen onwettelijk ver- havig arr{!st zal worden overgeschreven
zwaard had. In dergelijk geval lean de verbre- in de registers van de Rechtbank van
king slechts met vm·wijzing uitgesproken woreerste aan'leg te Brugge en clat melding
den, aangezien over de aan de rechter over de er van zal worden gemaakt op de kant van
grand onderworpen vorderingen niet definitief
cle gecleeltelijk vernietigde beslissing; vergevonnist is.
oordeelt de tweecle aanlegster tot de
MAAKT EN W AAROVER DE~'INITIEF GEVONNIST
WAS. VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

-377kosten van haar voorziening; veroorcleelt
eerste aanlegger, Alfons Inkelberghe, tot
de helft van de overige kosten, de andere
helft van cleze kosten blijvende ten laste
van de Staat; zegt clat er geen aanleiding
bestaat tot verwijzing.
5 Juli 19-!8. - 2e kamer. - Voorz'itte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor·
zitter. - Vm·slaggeve·r, H. de Olippele. GeUjkluiden(le conclnsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE .. - VERZWARING VAN DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJXHEID.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE. - VERZWARING VAN DE VEROORDELING TEN VOORDELE
VAN DE BURGERLIJKE PARTI.J. - 0NWETTELIJKHEID.
1 o Op het en/eel hager be·I'Oep

V(~n beklaagde, mag de 1·echter in hager bemep
de do01· de ee1·ste 1·echter u'itgespmlcen
ve1·oordeUng van bemez1e1· tot de lcosten
vatt de pubUelce vordeTing in ee1·ste awnleg niet. ve1·zwa1·en (1).
2° Op het enlcel hoge·r beroep van belclaagde, mag de 1'echte1' in hager beme11
de doo1· de ee1·ste 1·echter ~titgespmlcen
veroMdeUng van belclaagde jegens (le
bnrgerlijlce pa1·tij niet ve1·zwal'en (2).

(DE WILDE, T. VAN ROBAEYS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge, op 20 Maart 1948;
I. W at betreft de publieke vordering :
Over het enig middel, schending van het
advies van de Raad van State van 15 October 1£06, goeclgekeurd op 12 November
1806., hebbende kracht .van wet, en van de
artikelen, 1350 en 1351 van het Burgerlijk
(1) Raadpl. verbr., 14 J anuari 1946 (B1tll. en
1~46, I, 19); 13 Januari 1947 (Arr.
Yerb1·., 1947, blz. 6; Hull. en PASIC., 1947,
I, 11).
(2) Verbr., 11 Maart 1940 (A·n·. Ye•·b•·., 1940,
blz. 31; Bull. en PAsiC., 1940, I, 81); 7 Februari 1944 (Arr. T' erbr., 194•1, blz. 96; Bull.
en PAsiC., 1944, I, 195) ; 3 J uni 1947 (A rr.
Yerbr., 1947, blz. 182; Bull. en PASIC., 1947,
I, 233) ; 24 Mei 1948 (zie hoger, blz. 290; Bull.
en PASIC., 1948, I, 337).

PAsic.,

Wetboek, in zover het bestreden vonni!'l'
aanlegger in verbreking als ver:dachte
veroordeelt tot het geheel der kosten,
dan wanneer de eerste rechter aanlegger
enkel tot de helft der kosten had veroor-cleeld, en het openbaar ministerie tegen_
het vonnis van de eerste rechter niet in
hoger beroep was gekomen, en in zover
het bestreden vonnis de toestand van aanlegger verzwaart, wijl deze zich alleen in
hoger beroep bevoncl en dan wanneer « le
sort d'un prevenu ne pent etre aggrave surson seul appel ll :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat de Rechtbank van politie te Tielt, bij vonnis van 17 December
1947, aanlegger heeft veroordeeld tot de
helft der kosten van eerste aanleg; dat
aanlegger alleen hoger beroep heeft ing·esteld tegen clit vonnis en cle rechter in
hoger beroep hem niettemin heeft verwezen in het geheel der kosten van eerste
aanleg;
Overwegencle dat, krachtens het aclvies
van de Raad van State van 15 October1806, goedgekeurcl op 12 November 1806,
cle toestand van een beklaagcle op. zijn
enkel hoger beroep niet mag verzwaarci
worden; dat clerhalve, waar het bestreden
vonnis, in plaats van de veroordeling tot
de helft cler kosten van eerste aanleg uitgesproken ten laste van aanlegger door de
politierechtbank te handhaven, aanleggerheeft veroordeeld tot het. geheel dezer
kosten, het voormeld advies van de Raacl
van State van1~ October 1806, alsook arti-kel 202 van het Wetboek van strafvordering· heeft geschonden ;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegencle dat, benevens de veroordeling tot de helft der kosten, cle Rechtbank
van politie te Tielt aanlegger slechts heeft
veroordeeld tot een ·geldboete van 15 frank,
vermeerderd met 60 deciem of een subsicliaire gevangenisstraf van drie dagen;
dat aanlegger do-or het bestreden vonnis
juist in dezelfde straf wercl verwezen;
dat aldus, hehalve wat betreft hogervermelde veroordeling tot de kosten, aanleggers toestancl door het bestreden vonnis
geenszins werd verzwaard;
Overwegencle dat cUt ondercleel van het
middel in feite niet opgaat;
En overwegende, voor het overige, clat
de substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de burgerlijke vorderingen :
Over het miclclel, schending van de artikelen 202 en 203 van het Wetboek van
strafvorclering en artikel 7 van de .wet
van 1 Mei 1849, in zover het bestreden
vonnis, ten overstaan van de burgerlijke

-378partij Van HU3"lenbrouck, alhoewel aHnlegger zich alleen in hoger beroep bevond,
·het bedrag van de eis, welke door de
eerste rechter van13.644fr. 50 op 8.913 fr. 75
wercl teruggebracht, op fr. 13.644 fr. 50
l.Jepaalt, alclus ultnt petita statuerend ; in
zover het verder de algeheelheid van deze
€is toekent aan de burgerlijke partij, die
nochtans berust had in het eerste vonnis,
hetwelk haar de drie vierden van 8.913 fr. 75
of 6.685 fr. 31 had toegewezen, alsook aanlegger veroordeelt tot het geheel der kosten van aanstelling, dan wanneer de eerste
rechter hem slechts in de drie vierden van
gezegde kosten had verwezen; en in zover,
ten overstaan der burgerlijke pa~tij Van
Robaeys, het bestreden vonnis, alhoewel
aanlegger zich alleen in hoger beroep beyond, het bedrag van de eis, welke door
de eerste rechter op 756 frank was vastgestelcl, op 790 fr. 50 bepaalt en de algeheelheicl van deze eis ten laste legt van aanlegger, dan wanneer de eerste rechter hem de
drie vierden er van oplegde, het overige
vim·de ten laste gelegd zijnde :van de medebetichte Remi Lippens en cliens aansteller,
Robert Van Hnylenbrouck, welke beiden
in deze beschikking hadden berust, en de
volledige kosten van aanstelling ten laste
legt van aanlegger, dan wanneer de eerste
rechter aanlegger in de clrie vierden dezer
kosten verwees en de meclebetichte Lippens en zijn aansteller, de burgerlijk verantwoordelijke Robert Van H~1ylenbrouck,
tot het overige viercle, beicle laatsten berust hebbende in deze beslissing :
Overwegende dat het beroepen vonnis
van de Rechtbank van politie te Tielt dd.
J7 December 1947 aanlegger schuldig had
verklaard aan het hem ten laste gelegcl
feit, doch tevens beslist had dat de aangestelde van de burgerlijke partij Van
Huylenbrouck insgelijks een onvoorzichtigheid had begaan; dat het vervolgens
drie vierden der burgerlijke verantwoordelijkheid had gelegd ten laste van aanlegj/;er en een vierde ten laste van de burgerlijke partij Van Huylenbrouck, en aanlegger had veroordeelcl aan de burgerlijke
l)artij Van Huylenbrouck, alsook aan de
l.Jurgerlijlre partij Van Robaeys, de drie
vierclen van het beclrag van de hen berokkende schade te betalen, alsook de drie
Yierden hunner wederzijdse kosten van
aanstelling; dat het ook het bedrag dezer
schade had vastgesteld op 8.913 fr. 75 wat
l.Jetreft Van Huylenbrouck, en op 756 fr.
'wat betreft Van Robaeys;
Overwegende dat aanlegger alleen hoger
l.Jeroep heeft ingesteld tegen dit vonnis ;
<lat, vern;tits de burgerlijke partijen tegen
-de beslissing van de eerste recllter niet
in hoger beroep zijn gekomen, zij in het
Yonnis hebben berust, lletwelk, wat betreft hun eigeh belangen, te hunneil op:zichte kracht van gewijsde heeft verworYen; clat het enkel hoger beroep door aan-

legger ingesteld ZIJn belangen alleen en
beperkenderwijze aanhangig heeft gemaakt bij de rechter in hoger beroep die
zijn toestand niet mocht verzwaren en de
beslissing van de eerste rechter te zijnen
naclele niet mocht wijzigen;
Overwegencle dat, desondanks, het bestreclen vonnis, na beslist te hebben dat
de aangestekle van de burgerlijke partij
Van Huylenbrouck hoegenaamd geen font
had begaan en dat aanlegger alleen verantwoordelijk was voor al de gevolgen
van het ongeval, aanlegger heeft veroorcleeld aan de burgerlijke partijen de algeheelheicl te betalen van het bedrag van de
hen wederzijds berokkende schade, alsook
cle algelleelheicl hunner kosten van aanstelling en dat het het bedrag dezer schade
heeft vermeercler<l ;
Overwegende dat duscloende het bestreden vonnis het wettelijk uitwerksel van
het ingesteld hoger beroep heeft miskend,
de toestand van aanlegger op zijn hoger
beroep alleen lweft verzwaard en, derhalve, de wetsbepalingen heeft gescho:gden
die in het micldel zijn aangewezen ;
Overwegende clat het middel, aldus, geg.rond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het aanlegger heeft
veroorcleelcl tot de algeheelheicl der kosten van de publieke vordering en in zover
het beslist heeft over (le burgerlijke vorderingen ; verwerpt de yoorziening voor
het overige; beveelt dat het onderhavigarrest zal worden overgescllreven in de
registers van de Rechtbarik van eerste
aanleg te Brugge en dat melding er van
zal worden gemaakt op de karit der gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt elk der burgerlijke partijen tot een
helft der kosten ; verwijst de zaak naar
de Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk.
5 Juli 1948. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch.
Gelijlcluiclende conol~tsie, H. Raoul
H.ayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. STRA~'ZAKEN.- BURGERLIJXE YORDERING. VEROORDELING.
GEEN AN'fWOORD OP DE OONOLUSIEN. VEROORDELING NIET GEMOTIYEERD.

Is n·iet _qemotivem·d, het cwrest-van het
militaii- gereohtshof dat de eis van de
bwrget·lijlce partij gegt·ond vet·lclaat·t,
zonclet· het midclel te beantwoorden,
· waarbij belclaagcle beweerde dat de
vereiste voorwaat·clet~ opel at cle ver lcUiclcing stra.fbaat· weze niet vermtlcl wa-

-379----'vennits zij n:iet aan de vijand w.as
gericht geweest (1). (Grondw., art. 97.)

t;en~

(DAELEMANS, T. BOOTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 26 April 1948 door het
Militair Gerechtshof te Antwerpen;
A. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel, gebrek aan motivering, g·ebrek aal't antwoord op de besluiten, gebrek aan vaststelling van het verband tussen de beweerde verklikking en
de v'ervolging waaraan Booten werd blootgesteld :
Over het eerste onderdeel, gebrek aan
.antwoord op de besluiten :
Overwegende dat aanlegster niet bepaalt welke van haar besluiten niet beantwoord zouden geweest zijn;
Dat dit onderdeel van het mid{lel aan
stiptheid mangelt en dus niet kan aanvaard worden ;
Over ltet tweede onderdeel van het middel, met betrekking tot de verklikking :
Overwegencle dat aanlegster vervolgd
werd wegens verschillende misdaden ; dat
het bestreden arrest, met aanneming
van verzachtende omstandigheden wegens
de samenlopende misdaden welke het bewezen verklaart en waarvan een strafbaar is met de dood, ze tot een enkele
straf van drie jaar gevangenisstraf ver<Jordeeld heeft;
Dat ·bewust onderdeel van het middel
de beslissing bestrijdt aileen voor zover
zij uitgesproken werd wegens de betichting II (aangifte van de burgerlijke partij aan de vijand) ;
Dat, inclien het gegrond bevonden werd,
de uitgesproken straf desniettemin zou
gereclttvaardigd blijven door de feiten
voorzien snb nr 1 der telastlegging. welke
het arrest vaststaand verklaart;
Dat, gevolglijk, de eis tot verbreking
van de beslissing over de publieke vorderii:tg niet ontvankelijk is in zover hij op
dit onderdeel van het middel gegrond is;
En overwegende dat de substantiio\le of
<JP straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn;
B. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegster bij regelmatig genomen conclusie heeft betwist

dat de brief die zij aan de heer Van der
Straeten zond een aangifte aan de vijand
was, althans dat er een oorzakelijk verband bestond tussen bewust schrijven en de
veroordeling uitgesproken tegen de burgerlijke partij; dat het militair gerechtsh:of daarop heeft geantwoord dat de betichting bewezen is gebleven v66r het hof,
echter zonder de omstandigheid dat de
aangifte aan de met kwaad opzet aangeklaagde persoon een beroving van vrijheid
van meer dan een maand heeft berokkend;
Dat het arrest niet vaststelt dat de
voorwaarden onder welke de aangifte
kan bestraft worden, zonder clat zij aan
de vijand toegezonclen werd, ter zake
voorhanden zijn;
Dat daaruit blijkt dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestredeJl
arrest, doch aileen in zover, uitspraak
doende over de eis van de burgerlijke
partij, het aanlegster veroordeeld heeft
om aan de burgerlijke partij een frank als
schadevergoeding te betalen en ze in de
kosten van hoger beroep ten. opzichte van
voormelde partij heeft verwezen; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschteven in de registers van het Militair
Gerechtshof te Antwerpen en dat melding
er "\•an zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het
militair gerechtshof anders samengesteld;
veroordeelt aanlegster tot vier vijfden en
de burgerlijke partij tot een vijfde van
de kosten.
5 Juli 1948. - 2• kamer. - T'oorzittm·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - T'erslaggever, H. Simon. - Gelijkluiclende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
.- Pleite1·, H. Cornellie (van de Balie te
Antwerpen).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.HESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. ARREST VAN HET HOF VAN
ASSISEN. SCHRAPPING VAN DE NAAM VAN
EEN GEZWORENE. V OORZIENING DOOR DE
VEROORDEELDE. - NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 0NWETTELIJ'KHEID DIE VOOR GEVOLG HEEFT,
EEN GEZWORENE, DIE VAN DE JURY VAN WIJZEN
GEEN DEEL HAD MOETEN UITMAKEN, ERAAN TE
DOEN DEELNEMEN. 0NWETTEL!JKHEID INGEROEPEN TOT STAVING VAN EEN YOORZIENING
TEOEN HET ARREST VAN YEROORDELING.
MIDDEL ONTVANKELIJK.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
(1) Raadpl. verbr., 4 Juni 1945 (Btlll. en
PAsrc., 1945, I, 178).; 8 April 1946 (ibid., 1946,
I, 1H).

STRAFZAKEN. MIDDEL INROEPENDE DAT EEN
ARREST, DAT HET ARREST VAN VEROORDELING YOORAFGAAT, HERROEPEN WERD. - MID-
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DEL ZONDER STEUN IN DE STUKKEN VAN DE
RECHTSPLEGING. - MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.
3° HOF VAN ASSISEN. - SAMENSTELLING
VAN DE ZETEL. - VOORZITTER DIE IN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING Gl!;ZETELD HEEFT.- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE SLECHTS KENNIS HEEFT GENO~fEN VAN EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVR.IJHEIDSTELLING. - REGELMATIGE SAMENSTELLING.

1 o De vemo1·aeelde heett het vm·mouen niet
zich te voorzien teuen een an·est van
het hot van ass·isen dut cen uezworene
vrijstelt ot de nuum vwn een uezwo1·ene
vun de lijst vun de ,qezworenen. sch1'et]Jt,·
muur inflicn de beweenle onwettelijlcheia voor uevolu heett uehucl een uezworene, aie vun de j1WJJ vun ·wijzen ueen
deel hud moe ten 1titmulcen, / e·r CtCtn te
cloen deelnemen, is cle veToot·fleelde ontvunlcelijk om cleze onwettelijkheicl in te
1'0etJen uls middel tot staving vun een
voorziening teuen het a1Test t'etn veroo1'delif!f! (1).
2° Mist grondslug in teite, het miclclel aanvoerende dut een arrest "Uan het hof vun
· assisen, ,qewezen voor het et1Test vun
veroo1·delinu, herroepen we1·d, dan wunneer deze bewer·inu noch in het best1·e(1) Raadpl. nopens deze betwiste· vraag :
NouGUIER, La conr d'assises, bd. II, blz. 617
en vlg.; GARRAun, Tmite them·iqne et pmtiqne
d'inst1·uction criminelle, uitg. 1926, bd. IV,
blz. 293; Fr. verbr., 2 Januari 1913 (Dall. 2Je1·.,
1913, 1, 304).
Het bovenstaand arrest werd ingegeven door
de leer uitgedrukt in het arrest van 22 October 1917 (Bnll. en PAsrc., 1918, I, 113). De
veroordeelde heeft het vermogen 11iet zich te
voorzien tegen het arrest van het hof van assi-,
sen, dat,- voor de samenstelling van de jury van
wijzen, een gezworene vrijstelt of de naam van
een gezworene van de lijst van de gezworenen
schrapt. Maar hij is ontvankelijk om, tot staving van de voorziening tegen het arrest van
veroordeling, de onwettelijkheid in te roepen,
die gepleegd werd in het arrest van vrijstelling of van schrapping, wannee1; deze onwettelijkheid voor gevolg heeft gehad da t de jury
van wijzen een gezworene bevatte die, bij gebrek a an de bevolen vrijstelling of schrapping,
er geen deel van had mogen uitmaken. Dit was
het geval in onderhavige rechtspleging. Indien
gezworene Strauven niet wettelijk van de lijst
van de gezworenen kon geschrapt worden,
mocht de bijgevoegde gezworene Lebeau niet
geroepen worden om hem te vervangen ten
einde het aantal gezworenen aan te vullen,
wier namen in de bus geplaatst werden (wet
van 18 J uni 1869, artt. 111 tot 114) ; bijgevolg
had hij van de jury van wijzen geen deel
moge.n uitmaken, dan wanneer hij als lid van
deze jury zetelde.

den,arrest vun ve1·oo1·aeUng noch ·i·1~ eniu
St1(fy van fle· 1·echtspleg·in.g ste·un vvndt.
3° Noch a1·t-ikel 95 '!.'ftn cle wet van 18 .hmi
1869, noch enige mulere wetsbepalinu
verbieden ann een ruudshee1· ·in een hot
van be·roep, het hof vun assisen vom· te
zUten, om reden flat hij cleel heeft 1tituemaakt vun de lcanw1· van inbeschu.lcliu·ingsteUing, clie enlcel lcenn,is heeft moeten nemen van een verzoek tot voor-lop·iue invrijheiclstell-inu vun rle bcschuldigcle (2).
(HOUTMAN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 November 1947 gewezen dom'
het Hof van assisen van de Provincie
Limburg;
Over het eerste middel door beide aanleggers vborgesteld, schencling van artikelen 110, 1l1 en 112 van de wet van 18 Juni
1869, cloordat het hof van assisen bij een
arrest de genaamde Jozef Strauven van
de lijst der gezworenen uitgesloten heeft
verklaard met de motivering dat hij beroofcl is van de rechten opgesomd in artikel i23sex·ies van het Strafwetboek, dan
wanneer het arrest daarvan geen bewijs
voo:rbrengt en dan wanneer, wel integendeel, de genaamcle Strauven van zijn burgerrechten niet beroofd is, dewijl het hof
van assisen dit arrest ten. opzicl!te van
Strauven herroepen heeft in de volgende
zaak van zijn zittijd (zaak Queten) :
Overwegende dat het middel aanvoert
dat het Hof van assisen der Provincie
Limburg, bij arrest van 24 November 1947,
zonder bewijs en ten onrechte uit de lijst
van de bijgevoegde gezworenen, opgesteld
overeenkomstig artikel 109 van de wet van
18 Juni 1869, de naam uitgesloten heeft
van Jozef Strauven, hetgeen voor gevolg
heeft gehad dat de lijst der werkelijke
gezworenen onwettig volledigd werd door
de naam van de gezworene Julien Lebeau,
opgeschreven na deze van Strauven op de
lijst der bijgevoegde gezworenen ;
Overwegende dat, vermits de gezworene Lebeau in de jury van wijzen gezeteld heeft, het middel ontvankelijk is ;
Overwegende, aangaande het eerste 011~
derdeel, dat, om de naam van Strauven
van de lijst der bijgevoegde gezworenen
te schrappen, het hof van assisen zich
steunt op de reden· dat de genaamde
Strauven van zijn burgerrechten beroofd
werd bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Hof van beroep te
Luik, gewezen op 23 Januari 1947, en derhalve geen gezworene zijn mag luidens

(2) Vergel. verbr., 15 October 1945 (A·n'.
Verb1·., 1945, blz. 221; Bnll. en PASIC., 1945,
I, 239).
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artikel 3 van de wet vun 21 December 1930;
Overwegende, aanguande het tweede
onderdeel, dat noch uit het arrest van
veroordeling, noch uit enig stuk der
rechtspleging waarop het Hof acht kan
slaan, blijkt dat het arrest van 24 November 1947 door het hof van assisen zou lwrroepen geweest zijn ;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel door beide aanleggers voorgesteld, de voorzitter van het
hof van assisen, raadsheer Albert heeft
gezeteld in de kamer van inbeschul~liging
stelling wamwer deze een arrest verleende
v!ln voorlopige invrijheidstelling, zodat
clle raadsheer aldus reeds beslist had
over de grond der zaak en reeds zijn
mening had laten blijken :
·
Overwegende dat artikel 95 van de. wet
van 18 ,Juni 1869 bepaalt dat geen deel
van llet hof van assisen mogen maken de
leden van het hof van beroep die voor de
inbeschuldiging hebben gestemd de magistraat die. het ambt van on~lerzoeks
rec!Iter heeft vervuld en deze die de bij
artlkel 133 van het vVetboek van strafvOJ'dering bepaalde beschikking heeft gewezen;
. Overwegende echter dat geen enkele
wetsbepaling dergelijke onverenigbaarheid vom·ziet voor de magistraat die enkel
gezeteld heeft om te beslissen over de
voorlopige invrijheidstelling;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
Over het derde micldel door tweede aanlegger voorgesteld, zijn strafregister vermeldt veroordelingen die wettelijk geamnestieerd zijn, dan wanneer de voorzitter van het assisenhof en het openbaar
ministerie ze ingeroepen hebben als verzwarende omstancligheden :
Overwegende dat de bewering in het
middel uiteengezet, steun vindt 'noch in
het bestreden arrest, noch in de stukken
der rechtspleging;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
,
·
En overwegende· dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ·
Om die l'edenen, verwerpt de voor~ienin
gen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
5 Juli 1948. - 2e kamer. - Vom·zitte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslaggever, H. de Olippele. Gelijlclwi.dende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de .Te~·micourt, eerste advocaat-generaal.
~ Plmtet·s, HH. Slegten en Aerts (van de
Balie te Hasselt).
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VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
VoRMEN. SrRAFZAKEN. VooRZIENING
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. BETEltENING VA~ EEN Ul'l'TREKSEL. 0NREGELMATIGE BETEKENING.

M aalc.t de betelcening voorgcschrcven bi.j
arUkel 418 van het Wctboelc van stmtvonleT'ing nict uit, cle betelcening, niet
van de alcte van voorzienin(J van het
openbaar ministerie, doch va:n ecn ttitf1·eJcsel ttit doze alctc, alleen vc1·meldende clat het openbaar ministe1·ie zich
op een bepaalde clatttm in ve1'b1·clcing
hcett voo1·zien tegen de best-reclen besliss·ing (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. JANSSEN.)
AHRES'£.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 April 1948 gewezen door de
Oorrectionele Rechtbank te Brugge zetelende in boger beroep ;
'
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het openbaar ministerie, aanlegger in verbreking zich beperkt heeft bij deurwaardersexploot, aan
verweerder een verklaring te betekenen
luidende << dat het zich op 17 April 1948
in v~rbreking voorzien heeft tegeri het
vonrus verleend op 8 April 1948 door de
Oorrec~ionele Rechtbank te Brugge, zetelende m graad van boger beroep, in zake
van betekende Janssen>>;
Overwegende dat (]ie betekening niet
voldoet aan de voorschriften van artikel 418' van het Wetboek van strafvordering luidens hetwelk, in criminele correctionele of politiezaken, de eis tot' verbreking zelf moet betekend worden aan de
partijen waartegen hij gericht is ·
Waaruit volgt dat de voorzienlng niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van· de
Staat.
5 Juli 1948. - 2• kamer. - VoorzUter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend vooi'zitter. - Ve1·slaggever, H. de Olippele. Gel'ijklttidende conolttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° MIDDEJLEN TOT VEJRBREJKING.
STRAFZAKEN.

-

MIDDEL HIEROP

GESTEUND

(1) Verbr., 19 Sept~mber 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 383).; 27 Jannari en 10 Februari
1941 (ibid., 1941, I, 20 en 38).

-382DAT ElSER VEROORDEELD WERD OM KOOPWAREN 'J'EGEN EEN HOGERE PRIJS DAN EEN
REGLEMENTAIRE PRIJS VERKOCHT TE HEBBEN.
VEROORDELING UITGESPROKE~ WEGENS
VERKOOP TEGEN EEN ABNORMALE PRIJS. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2o BINDlllNDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - NUT VAN EEN DESKUNDIG
ONDERZOEK.
,
1° Mist' grondslag in feite, het middel
hiero1J gestetmd dat eiser· veroordeeld
werd wegens ver·Jcoop vwn lcoopwaren
tegen een hogef"e prijs dan een reglementaire pr·ijs, dan wanneer· het arrest
hem vm·oordeelt wegett<S ve~·Jcoop tegen
een hogere 1Jrijs dan, de norma,le pr··ijs.
2° De str·atreohter beoorcleelt souver·ein
of het nuttig is een deslGtmdig onder·zoelc te bevelen (1).

bekend heeft ; dat het arrest er uit afieidt
dat (le gevraagde onderzoeksmaatregel
overbodig is;
Overwegende' dat deze gemotiveerde beoordeling van de rechter over de grond
betreffende het nut van het gevraagdedeskundig o11derzoek souverein is ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ; .
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenk<Jmstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten ;
5 Juli 1948. - 2" kamer. - Voorzittet·,
H. Wouters, raadsheer waarneinend voor, zitter. - V erslctggeve1·, H. de Clippele. Gel'ijlcluidende oonoltbSie, H. Raou} Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

(SEGAL.)
ARREST.
HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 December 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Bruss{)l;
Over het eerste middel, schending van
artikel1, alinea 2, van het besluit-wet van
22 J anuari 1945, van artikel 1 van het besluit-wet van 14 Mei 1946, d<Jordat het arrest aanlegger veroordeelt wegens verkoDp
van ananasdozen tegen een prijs hoger
dan de vastgestelde maximumprijs, dan
wanneer geen maximumprijs vastgesteld
is voor deze waren :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het beroepen vonnis naar welke
het bestreden arrest verwijst, aanlegger
veroordeeld werd om ananasdozen te hebben verkocht tegen een prijs hoger dan de
normale prijs (besluit-wet van 22 Januari
1945, art. 1; al. 2) ;
W aaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten der verdediging, doordat het arrest ten onrechte geweigerd heeft het
bij conclusie aangevraagd deskundig onderzoek te bevelen, ten einde na te gaan,
volgens de gegevens van de wettige boekhouding, of aanlegger abnormale winsten
verwezenlijkt had op zijn verkoopprijzen:
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, blijkens de gegevens van het
onderzoek, aanlegger de ananasdozen gekocht had tegen 11 fr. 27 + 4,50 t. h. taxe,
clap_ wanneer hij ze verkocht heeft tegen
de pdjs van 25 frank en dat hij dit zelf
(1) Hetzelfde geldt in burgerlijke zaken
(verbr., 16 October 1941, BuU. en PASIC., 1941,
I, 375).

2°

KAMER. ~

5 Juli 1948.

RlllDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- Hoo~'DZA
KELIJKE DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF. VEROORDELING ALS DADER OF MEDEDADER
ZONDER ANDERE VASTSTELLING. - VEROORDELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is niet wettel'ijlv gemoUveenl, het Mrest
clat een belclaagde verom·deelt als << dade·r of mededader ll van een misdr·ijf,
zonder· het bestaan vc~st te stellen va?t
de bestandclelen vwn de stratba1·e deelneming aan d'it misdrijf (2).

(STEEN, T. BELLEMANS.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten door het Militair Gerechtshof,
zetelende te Luik, op 11 Juli 1947 en
8 Maart 1948 gewezen ;
I. Aangaande de voorziening tegen het
arrest van 11 Juli 1947 :
Overwegende dat eiser geen middelen
tot staving van zijn 'voorziening aanvoert;
Overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat' de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;
II. Aangaande de voorziening tegen het
arrest van 8 Maart 1948 :
Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over het derde middel tot verbreking,
(2) Verbr., 22 December 1947 (Arr. Yerbr.,
1947, blz. 428; Bttll. en PA.src., 1947, I, 558).

.J:.-::=: ---------·
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VOORZIENING DOOR VERZOERER. NIETschending van artikel 97 van de GrondONTVANKELIJKHEID.
wet, doordat het bestreden arrest eiser
heeft veroordeeld als dader of mededader
van het bewezen verklaard misdrijf, zon- De pe1·soon, d·ie het militwir ge·recht verzocht heeft om lcosteloze ve1·taUng van
der zijn medewerking er aan nader te bestulcken d·ie in een bu1·ge1·Ujlc geding ot
palen :
tot
staving van een aa1w1·aag tot het·zieOverwegende dat het bestreden arrest
ning moeten voot·gebracht wot·den, is
eiser tot een gevangenisstraf van drie
niet ontva11kelijk om zich te voorzien
jaar heeft veroordeeld om, als dader of
tegen- het at·rest wrwrb'ij het militait· gemededader, te Hasselt, 9odscheiden, de
t·echtshof het militai-1: ge1·echt onbevoega
28 December 1943, vrijwillig slagen · of
verklaa·rt om van dit ve1·zoek lcennis te
verwondingen te hebben toegebracht aan
nemen (1). (Wet van 29 Juni 1929,
Henri Bellemans, welke aan deze een beartt. 20 en 32.)
stendige onbekwaamheid tot persoonlijke
arbeid hebben veroorzaakt; dat het echter
(NEEFS.)
nagelaten heeft het bestaan vast te stellen
van de bestanddelen welke de deelneming
ARREST.
van eiser aan gezegd wanbedrijf wettelijk
strafbaar maken; dat, in die omstandigHET HOF; - Gelet op 'het bestreden
heclen, het bestreden arrest aan het Hof arrest door het Militair Gerechtshof, zete- .
niet toelaat zijn toezicht over de regel- Iende te Antwerpen, op 14 April 1948 gematigheid van de uitgesproken veroorde- wezen;
ling uit te oefenen en, dienvolgens, niet
Overwegende dat het besti-eden arrest
wettelijk is gemotiveerd;
een vonnis te niet doet van de Krijgsraad
Wat betreft de beslissing over de bur- te Antwerpen, waarbij aan aanlegger het
gerlijke vordering :
voordeel werd verleend van het kosteloos
Overwegende dat de verbreking van de bekomen ener vertaling in het Neclerbeslissing over de publieke vorclering de lands of het Frans van Duitse stukken
verbreking van de beslissing over de bur-· nit een strafbundel, die hij bestemde om
gerlijke vordering met zich sleept;
te worden gevoegd bij burgerlijke rechtsOm die redenen, en zonder de gegrond- vorderingen of bij een aanvraag tot herzieheid 'na te gaan van de overige middelen ning; dat het arrest verder het militair
aangevoerd tot staving van de voorziening gerecht onbevoegd verklaart om·kennis te
tegen het arrest van 8 Maart 1948, ver- nemen van aanleggers verzoek;
werpt de voorziening gericht tegen het arOverwegende dat, behalve in de gevalrest van 11 Juli 1947; verbreekt het be- len voorzien door de artikelen 31 en 32·
streden arrest van 8 Maart 1948, in zake ·van de wet van 29 Juni 1929, die vreemd
aanlegger; beveelt dat onderhavig arrest zijn aan de onderhavige zaak, de besliszal worden overgeschreven in de registers singen, clie uitspraak doen betreffende een
van het Militair Gerechtshof, zetelende te verzoek om kosteloze rechtspleging, door
Luik, en dat melding er van zal 'worden geen rechtsmicldel kunnen bestreden worgemaakt op de kant der gedeeltelijk ver- den ; dat de voorziening aldus niet ontnietigde beslissing; veroordeelt eiser tot vankelijk is;
een tiende der kosten en zegt dat de oveOm die redenen, verwerpt de voorziec
rige negen tienden door de Staat zullen ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
worden gedragen; verwijst de zaak naar ,
5 Juli 1948. - 2" kamer. - Voorzitter,.
het militair gerechtshof anders samengeH. Wouters, raadsheer waarnemend voor-steld.
zitter. - Vet·slaggever, H. Vandermersch.
5 Juli 1948. - 28 kamer. - Voo1·zittm·, Gelijlcluidende oonolus·ie, H. Raoul
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor~ Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-·
zitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. generaal.
Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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5 Juli 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN W AARTEOEN VOOR'ZIENING :I.IOQEc
LIJX IS. VERZOEX TOT_ R;OSTELOZE AFLEVERING VAN EEN VERTALING VAN STUK.KEN DIE IN
EEN BURGERLIJX GEDING OF .TOT STAVING VAN
EEN AANVRAAG TOT HERZIENING MOETEN VOORARREST VAN ONBEGEBRACHT WORDEN. VOEGDHEID VAN RET l\HLITAIR OERECHTSHOF.

TOT

8 Juli 1948.
VERBREKING.

BUROERLIJKE ZAKEN. BESLISSING EEN"
IN CONCLUSIEN INGEROEPEN MIDDEL NIET BEBESLISSING NIE'l.' GEMOTI-·.
ANTWOORDENDE. VEERD.

Is niet gemotiveerd, het a;Yest dat op zekere beoot·delingselernenten stetmt, zon(1) Raadpl. verbr., 15 December 1936 (Bull.
en PAsrc., 1936, I, 451); 21 October en 18 No--vember 1942 (ibid., 1942, I, 243 en 292).
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!liw !le concl7tsWn d·ie er toe st1·elclven
cleze uit cle clebatten te cloen ve1·werpen,
te bectntwoorclen. (Grondw., art. 97.)
{N. V. « LES GRANDES BRASSERIES D'IXELLES ll,
T. BELGISCHE STAAT, :MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, gewezen de 30 Maart 1946 door het
Hoi van beroep te Brussel;
· Over het eerste middel, schencling van
.artikelen 129 en 97 van de Grondwet en
van artikel 8 van het Burgerlijk WetlJoek, tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest het punt van de conclusien
van aanlegster in verbreking niet heeft
lJeantwoord, hetwelk besloot tot wering
·uit de debatten van de militaire reglementen omdat deze niet zijn cc afgekoncligd
·en bekenclgemaakt geweest op de bij de
wet bepaalde wijze ll (art. 129 van de
Grondwet) :
Overwegende dat aanlegster, bij v66r·
het hof van beroep genomen conclusien,
:Staande hield dat, vermits de rnilitaire
reglementen « Reglement op de boekhou-cling der troepenkorpsen >l en cc Reglernent
·OP de tucht en de inwenclige dienst ll niet
afgekoncligcl en bekendgemaakt zijn geweest op de bij de wet bepaalcle wijze,
:zij voor de beoordeling van het geschil uit
de debatten dienden te worden geweercl;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
hetwelk op verscheidene bepalingen dezer
Teglementen steunt, er zich toe beperkt te
verklaren dat c< iedere contractant bij
afsluiting van het contract, er toe' verplicht is volleclige inlichtingen in te win1len omtrent de persoon en cle bekwaam1leicl van zijn contractant ll; clat clergelijke motivering het middel der conclu:sien niet beantwoorclt en, alzo, artikel 97.
van de Grondwet schenclt;
Om die reclenen, verbreekt het bestre'{len arrest; zegt 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; ver'Oorcleelt verweercler tot de kosten · verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
8 Juli 1948. - 1• kamer. - l'oorzittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - l'erslag·uever, H. Sohier. - Gelijlcl!ticlencle concl·usi/e, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaaL - Ple-itm·s, HH. Collette en Resteau.
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Ers 'l'OT HERZIENING. VERBETERING VAN DE GEBREKKELIJKHEDEN TEN GEVOLGE VAN EEN NORMALE
ONTWIKKELING VAN DEZE LAATSTE. VOORWAARDEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE
EIS.

1 o De 7wrziening van cle ve1·goeclingen,
toegelcencl tot he1·stel van cle uit een arbeiclsongeval voo·rtspntitencle schacle, onclerstelt een nieu.w feit, clat is ontgaan
of is lc!tnnen ontgaan awn. cle voontitziohten vctn de pwrt-ijen of van cle 1'007k
te-r. (Bij kon. besl. van 28 September

1931 samengeorclende wetten, art. 28,

aL 2.)
2° Een ve1·bete1'ing vwn cle geb1·eJc7ceUj7che~
clen vwn het slaohtof{er 1xtn een a1·beidsongeval, clio het gevolg is van een no1·male ontw'ilclceUng van cl·ie laatste, lean
aanleicling r;even tot he1·ziening, inclien
zij niet in aanmerlcing wenl genomen en
n·iet ·in cwnme·rlcing is moeten genome1·t
wonlen tot vaststelUmg van cle ve1·goeclingen.
(NAAMLOZE VER.ZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
C< LA PROVIDENCE ll, '!'. GALER.)
ARREST (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, gewezen de 12 Jnli 1947 door- cle
Rechtbank van eerste aanleg te Namen,
zetelencle in hoger beroep ;
·
Over het' enig middel tot verbreking,
schencling van artikel 28, tweecle alinea,
van de wet van 24 December 1903 op de
vergoecling cler schade voortspruitende nit
arbeidsongevallen en van de wijzigende
wetten, samengeordencl door koninklijk
besluit van 28 September 1931, doordat
het vonnis de verbeteringen vaststelt
welke door cle deskundige Ronvaux wer{len bevonclen in de toestancl van verweercler in verbreking ingetreden te zijn, doch
clesondanks de door aanlegster in verbreking ingestelde eis tot herziening afwijst,
door te steunen hierop clat deze verbeteringen normaal zijn en, derhalve, niet volcloen aan de voorwaarde welke vooreerst
vereist is opdat er grond weze tot herziening, voorwaarcle welke, naar het vonnis, er in bestaat clat de in cle toestand
van het slachtoffer ingetreclen wijzigingen
onvoorzien dienen te zijn, clan wanneer
artikel 28, tweede alinea, van c1e samengeordende wetten, in het middel aangeduid, als voorwaarcle tot instelling van
cle eis tot herziening niet vereist clat cle
in de toestand van het slachtoffer inge-

8 JuJi 1948.

1° ARBEIDSONGEV.AL. ZIENING. -

2° ARBEIDSONGEVAL. -

VOORWAARDEN.

Ers

TOT HER-

(1) Zie de conclusie van de heer Advocaatgeneraal Roger Janssens de Bisthoven in Bull.
en PASIC., 1948, I, 445.
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wijzigingen « onvoorzien >> of « abnormaal )) wezen :"
Overwegende dat, betgeen bet verlies
van de tan-den betreft, bet middel feitelijke grondslag mist; dat de recbter over
de grcind geen verinindering van deze gebrekkelijkheW van de getroffene vaststelt;
·
· Wat de recbter wijsvinger en de naslepen in de onderbuik betreft :
Overwegencle dat, ten opzicbte van bet
gezag van bet gewijsde, het principe van
de berziening noodzakelijk een nieuw feit
onderstelt, betwelk aan de vooruitzicbten
van de partijen en van de recbter is ont_gaan en is kunnen ontgaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat een wijziging zich heeft
voorgedaan in de zin van een verbetering
der gebrekkelijkheden;
Dat het desonclanks de door aanlegster
ingestelde eis tot herziening heeft afgewezen, om de reden dat de deskundige « voor
de wijsvinger, een normale herkrijging
van bet verrichtingsvermogen, en, voor de
onderbuik, een normale met de tijcl voortschrijdende verbetering >> heeft vastgesteld;
Overwegende dat, uit het feit alleen dat
de vastgestelde ~'erheteringen bet gevolg
zijn van een normale ontwikkeling der gebrekkelijkheden, niet noodzakelijk voortvloeit dat de rechter ze zou hebben voor:llien en bij de vaststelling der vergoedingen rekening er mede zou hebben gehouden·
D~t er evenmin uit voortvloeit dat de
rechter, van toen af, deze verbeteringen
voor. zeker had dienen te houden en acht
. er op had moeten slaan, zodat hij, in (]e
onderstelling dat hij zou hebben nagelaten
lie in aanmerking te nemen, bij de bepaling dei· vergoeding·en een vergissing zou
hebben begaan welke geen aanleiding
_geeft tot herziening ;
·
Dat er uit volgt 'dat door derwijze uit-·
spraak te doen, bet bestreden vonnis de in
het micldel aangeduide wetsbepaling heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zover het de eis met betrekking tot de rechter wijsvinger en de naslepen in de onderbuik heeft afgewezen;
verwerpt de voorziening voor zover ze
op het verlies van de tanden betrekking
heeft; beveelt clat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Namen en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; gelet op de wet
van 20 Maart 1948, legt de kosten ten
laste van aanlegster ; verwijst de zaak
1mar de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant, zetelende in hoger beroep.
tr~den

8 Juli 1948. ~ 1• kamer. -· Vo01'zitte1·,
H. Soenens, eerste .voorzitter. - Ve1·slagVERBR., 1948. - 25

geve1·, H. Vitry. Getijlclmdende conclusie, H. Roger Janssens de Bistboven,
·advocaat-generaal. Pleiter, H; Van

Ryn.

28

KAMER. -

12 Juli 1948,

1° REOHTERLIJKEJ INRIOHTING.
GEEN VERPLICHTING IN HET VONNIS OF HET
ARR-EST VAST TE STELLEN DAT DE MAGIS1'RATEN
HET BESTAAN BEWEZEN HEBBEN, IN B:UNNEN
HOOFDE, VAN DE DOOU DE GRONDWET EN DE
WETTEN BEPAALDE VOORWAARDEN TOT GESCHillTHEID.
2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSEJ.
TAAL (GEBRUIK VAN). - AnREST
VAN HE'r MILITAIU GERECHTSii:OF GESTELD IN
DE FRANSE TAAL.- GEEN VERPLIOHTING VAS'r
TE STELLEN DAT DE MAGISTRATEN HET BEWIJS
GELEVERD HEBBEN VAN DE KENNIS VAN DE
FRANSE TAAL. - ZELFS INDIEN DE FUNCTIE
DIE ZIJ WAARNEMEN IN HET BURGERLIJK GERECHT SLECHTS DE KENNIS YEREIST VAN DE
NEDERLANDSE TAAL.
1° Een vonnis of een a·rTest moet niet
vaststellen dat cle magistmten, die deel
uitmalcen van de .eetel, het bestaan bewezen hebben, in h·unnen hoofde, van
de verschillende voorwaa1·den tot geschiktheid · bepaald doo1· de Grondw.et
en de wetten, onde1· mee1· door de wet
van 15 Jmvi 1935 op het gebntik de~·
talen in gerevhtszalcen.
2° Het an·est vwn het militail' gerevhtshof,
dat in het F·ra.ns uitspraalc doet, moet
niet vaststellen dat de magist1·aten, die
deel ~t'itmalcen van cle zete~, liet bewijs
geleverd hebben. van de lcennis van de
F'1·anse taal, ze~ts indien cle functie,
wellce deze mag·istraten in het burge1·lijk ge1·echt waante-men slechts de lcennis veTeist van de N ede1·landse taal.

(DEMAIRE, T. BELGISOHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 15 Maart 1948 door bet
Militair Gerecbtshof, zetelende te Gent;
I. Aangaande de beslissing gewezen
over de publieke vordering :
Over het eerste middel, scbending. van
de algemene regelen betreffende de samenstelling van de gerechten en van artikel49,
§ 2, van de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik· der talen in gerechtszaken, doordat
noch uit _het arrest, nocb uit enig ander
stuk waarop het Hof van verbreking
acbt kan slaan, blijkt dat de magistraten,
welke van bet militait gerecbtsbof deel
uitmaakten, bewezen hebben de Franse
taal machtig te zijn op de wijze voorgeschreven bij m·tikel 40 van de wet van

_,-----,- 386
-21 Mei 1929 op de toekenning der academische graden; gewijzigd- bij artikel 43
van vorengezegde wet van 15 Juni 1935,
namelijk door overlegging van een diploma bevestigend dat zij de examens van het doctoraat in de rechten in de Franse
taal hebben afgelegd, of dat zij in het
door § 9 van gezegcl artikel ingevoerd
bijzonder examen zijn geslaagd; ofwel,
in<'lien zij hun diploma hebben behaald
onder ·het regime van de wet 'Van 31 J uli
1923 op het gebruik der talen in de Universiteit te Gent, dat zij het bij artikel 2
van gezegde wet ingevoerde Franstalig
regime hebben gekozen; ofwel, ten slotte,
indien zij hun diploma hebben behaald
onder het regime van de wetten van
10 April 1890 en 3 Juli 1891 op de toekenning der academische graden, dat
zij, overeenkomstig artikel 49 van gezegde wet, het examen over het strafrecht
en de strafrechtspleging in de Franse
taal hebben afgelegd, aangezien het feit
dat deze magistraten de functie bezetten,
-hetzij van raadsheer in, hetzij van substituut van de procureur-generaal bij het
Hof van beroep te Gent, laat vermoeden,
bij toepassing van artikel 51, § 2, in fine,
van de wet van 15 Juni 1935, dat zij enkel
hebben bewezen de Nederlandse taal te
kennen en dat dit vermoeden slechts kan
worden ontweken door het tegenbewijs
van de kennis der Franse taal, hetwelk,
luidens ·§ 3 van gezegcl artikel, maar
kan voortvloeien uit de overlegging van
bovengenoemde diploma's of atte8ten :
Overwegende dat een vonnis of een arrest' niet moet vaststellen dat de magistraten, welke deel uitmaken van de zetel,
het bewijs hebben geleverd van het bestaan in hunnen hoofde van de verscheidene voorwaarden tot geschiktheid, bepaald cloor de Grondwet en de wetten,
onder meer door de wet van 15 J uni 1935
op het gebruik der talen ingerechtszaken;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en gebrek aan
wettelijke grondslag van de uitgesproken
veroordeling, doordat de rechter over de
grond in zijn beslissing, ten aanzien van
elke der weerhouden betichtingen, het bestaan niet heeft aangestipt en vastgesteld
van alle vereiste toepassingsvoorwaarden,
dan wanneer, blijkens cle tekst van het
arrest, de strafmaatregel bepaald is geweest met inachtneming ·van al de betichtingen en dat, bijgevolg, eiser er belang
bij heeft ze, zelfs afzonderlijk, te doen
afwijzen, en in het bijzonder : 1° schellding van artikel 113 van het Strafwetboek, gewijzigcl door het besluit-wet van
11 October 1916 en verklaard door het beslu{t-wet van 17 December 1942, hetwelk
het militair gerechtshof heeft toegepast,
waar het erkende dat aanlegger niet ingelijfd is geweest in een vijandelijke militaire formatie en voor cle vijancl wetens

~

_geen taken heeft vervuld van strijd, vervoer, werk of bewaking·, welke normaal op
_de vij andelijke legers of op hun diensten
rusten, doch enkel opdrachten van gerechtelijke of administratieve polit~e zorider militail' karakter ; 2 o schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, gewijzigcl door het besluit-wet van 11 October
1916 en door de wet van 10 December 1937
en aangevuld door het beshiit-wet van
25 Mei 1945, waarvan het bestreden arrest
alinea 4 van § 1 heeft toegepast op aanlegger clie, luidens de betichtingen, in het
door de vijaml tussen 10 Mei 1940 en September 1944 bezet grondgebied heeft verbleven, zcmder het bestaan vast te stellen
van de bijzondere door § 2 van de
tekst vereiste gronden van strafbaarheid;
3° schending van artikel 118bis, in het
Strafwetboek gelast door het besluit-wet
van 8 April1917 en gewijzigcl door de wet
van 19 .Tuli 1934 en door het besluit-wet
van 17 December 1942, hetwelk het militair gerechtshof heeft toegepast zonder te
bepalen op welk tijdstip en in welke mate
aanlegger met kwaad opzet heeft gehandelcl en welke de andere soortgelijke omstancligheden · waren waarin hij enkel
wetens heeft gehanclelcl en zonder te bepalen, hoewel het door fle regelmatig ter
terechtzitting genomen coriclusH~n daartoe
uitgenodigd was geweest, welke 's vijancls
politiek en oogmerken waren die aanlegger in de loop van ieclere cler afzonclerlijk te behanclelen tijclperken heeft gediencl ; 4° schencling van artikel 121bis, in
het Strafwetboek gelast door bet besluitwet van 8 April 1917, doorclat het arrest
ten laste van aanleg·ger heeft weerhouden
de aangifte van cle persoon, genaamcl
Roger Nutten, welke zich in December'
1942 heeft voorgeclaan, zonder, onclanks
de ter terechtzitting genomen conclu.'lien,
in hoofde van aanlegger het bestuan vast
te stellen van het bijzonder voor het geval van de aangegeven persoon gelclencl
kwaacl opzet, en zonder aan te stippen clat
deze persoon het voorwerp is geweest van
opzoekingen, vervolg·ingen of gestreng·heden vanwege de vijand, clan wanneer hij
zonder meer aan een ondervrag·ing is onderworpen geweest welke wercl afgenomen
v66r de opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden die niet hebben plaats gevonden; 5° schencling van voormel{l artikel 1211Jis, gewijzigd door het besluit-wet
van 17 December 1942, doorclat.de rechter
over de grond de betichting heeft weerhouden van aangifte in Juli 1944 van de persoon, genaamcl Jean Morel, zonder vast
te stellen dat de omzendbrief waarvan
het opstellen en het verspreiden aan aanlegger werden verweten, door cliens toe-doen aan de vijand toegezonden of ter
inzage overgemaakt is geweest, en dat
door clit schrijven een feit ter ketmis van
de vijancl werd gebracht -waarvan deze
op het ogenblik der overmaking onwetend
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-387was, en dat het arrest niet ontkent clat
de genaamcle Morel reeds v66r het opstellen en het verspreiden van de omzendbrief, door de vijancl metterdaad werd
opgezocht en vervolgd, en dus aan deze
opzoekingen en vervolgingen niet meer
lwn ·worden blootgesteld door het toedoen
van aanlegger. :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : 1° dat beklaagcle, welke sinds
1936 lid was van Rex, van 1941 af lid is
geworden van de strijdformaties dezer
partij; dat hij er een belangrijke politieke rol in speelde door aan haar staf
inlichtingen te bezorgen welke op de
streek betrekking hadden; clat hij van
Mei 1940 _tot Mei 1943 afdelingshoofd van
het Y.N.Y. was, om naclien weder gewoon
lid van die partij te worden; clat hij in
19,41 << ploegleider >> werd van de <~ Dietse
Militie-Zwarte Brigade >> eil als zodanig
aauwezig was op verscheidene betogingen
van anti-Belgische aard; dat hij in April
1942, door het V.N.Y. gesteund, tot gemeentesecretaris te Dottenijs werd benoemd door Romsee en deze functie tot
aan de bevrijding nitoefende; dat hij ge-'
durende heel de bezetting op misleidende
publicatien Le Pays Reel en De NationaalSoc-ictlist was geabonneerd en in voortdurende briefwisseling was met de Jwpstukken van «Rex>> en het « Y.N.Y. )),
van welke hij propagandaschriften ontving welke hij in de gemeente· r<mddeelde; dat hij, met het doel 's vijands politiek te verspreiden, medegewerkt heeft
aan het tijdschrift L' Effort W allon, hetwelk aan de Waalse arbeiders in Wallonie
werd uitgereikt en zich candidaat heeft
gesteld voor de « Legion Wallonie >l; dat
hij de 1 September 1944 eeu toevlucht
zocht in Duitsland alwaar hij gedurende
een zekere tijd in een « Truppenwirtschaftslager ll van de Waffen SS te werk
werd gesteld; 2° dat beklaagde zodoende
met kwaad opzet en wetens en willens
's vijands politiek of oogmerken heeft gediend;
Dat het bestreden arrest alzo, na OIJ
passende wijze de conclusien van beklaagde te hebben beantwoord, het be- staan vaststelt van aile bestanddelen van
de misdaad voorzien door artikel ll8b-is
van het Strafwetboek, zoals het gewijzigd is geweest door de wet van 19 Juli
1934, artikel 1, en door het besluit-wet
van 17 December 1942;
Dat het derde onderdeel van het middel dienvolgens feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger heeft veroordeeld tot een enige
straf van twintig jaar buitengewone hechtenis wegens inbrenken op artikelen 113,
115, 118b1s en 121bis van het Strafwetboek;
Overwegende dat, vermits, zoals zo
pas gezegd is geweest, het derde onder-

deel van het niiddel feitelijke .grondslag
mist, de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is door de . vaststellingen
van de beslissing aangaande de inbreuk
op artikel 118b·is; dat het, derhalve, geen
belang meer heeft na te gaan of het eerste,
het tweede, het vierde en het vi.ifde onderdeel van het middel, welke de schending van artikelen 113, 115 en 121bis van
het Strafwetboek inroepen, gegrond zijn;
Dat deze vier onderdelen van het middel niet kunnen worden aanvaard ;
· En overwegende dat de substanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Aangaande de beslissing gewezen
over de vordering van de burgerlijke
partij :
·
Over het enig middel, schending van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
en van de algemene regelen op de burgerlijke aansprakelijkheid, doordat het bestreden arrest schadevergoeding heeft toegekend, zonder vast te stellen dat de Belgiselle Staat een ander nadeel heeft geleden dan datgene dat voortspruit nit
elke aanslag op de openbare orde, welke
door een inbreuk op de strafwet wordt
veroorzaakt en welke hersteld wordt door
de bij die wet gestelde straffen :
Overwegende dat, ter beantwoording
van de conclusien van beklaagde welke
staande hield dat het n.iet bewezen was
dat de Staat door zijn toedoen een ander
dan een symbolisch nadeel zou hebben geleden, het bestreden arrest vaststelt dat
het bedrag van het door de Belgische
Staat, ten gevolge van zijn handelingen
geleden nadeel, ex aeq1to et bono op de
som van 25.000 frank mag worden geraamd;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
·Om die red en en, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 Juli 1948. - 2<' kamer. - TToorz-itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslauuever, H. Fettweis.
- Gelijlcluidende conclus·ie, H. Colard,
advocaat-generaal.
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Juli 1948.

1° VOORZIENING .IN YERBREKING.TER-:MIJN. - STRAFZAE:EN. - . ARRES'f EEN.
AANVRAAG TOT UITSTEL YERWERPEND.
YOORZIENING Y66R DE EINDBESLISSING.
NIET-ON'.rYANKELIJRHEID.
2° MIDDELEN TOT YERBREKING.
STRAFZAREN. - "VERWERPING VAN DE YOORZIENING INGESTELD DOOR EEN BEKLAAGDE TEGEN
EEN EERS'fE ARREST. - YOORZIENING DOOR
EEN ANDER- BEKLAAGDE Tl';GEN EEN LATER AR-

-388REST. ~ MIDDEL ER TOE STREKKENDE RET
VOC>RDEEL VAN DE VERBREKING VAN RET EERSTE ARRES'J? TE BEKOMEN.
MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN l!'EITE.

1° Is niet antvwnlceUjlc, de voonli'ienrin.g
v66r cle e·indbeslissing ingesteld tegen
een a1Test clat ziah er toe bepe1·kt een
nanvmag tot ttitstel te ve1··werpen (1).

(Wetb. strafvord., art. 416.)
2° W annee1· fle voo1·ziewing, ingesteld floor
een belclaagfle tegen een eerste an·est,
ver·wo1·pen wonlt, mist gronflslctg in
feite het floor een nnfle1·e beklctngcle
,qenomen rn;iddel, tot staving vnn een
voor·zien·in,q tegen een lnte1· nrrest, en
strelclcende tot het belcomen van het
voonleeL vnn verb1'eking van het ee1·ste
at·rest.
(DE REU EN CONSOOR.TEN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op cle bestreden
an·esten, gewezen de 13 Februari en de
5 Maart 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over de voorziening van De Reu tegen
het arrest van 13 Februari 1948 :
Overwegende dat, vermits het arrest
van 13 Februari 1948, welk een verzoek
om uitstel van i:le zaak verwerpt, geen
eindbeslissing. is naar de zin van artikel 416 van het W etboek van strafvordering· en niet is g·ewezen over de bevoegdheid, cle voorziening niet ontvankelijk is ;
Over de voorzieningen tegen het arrest
van 5 Maart 1948 :
.
Voor zover de. vo<irzieningen de beslissing bedoelen gewezen over de publieke
vordering :
Over het midclel van aanleg·g·er Hallet :
Overwegende dat het middel, zoals het
is gestelcl, er toe strekt het voordeel te
bekomen van de mogelijke ''erbreking van
een arrest van het militair gerechtshof,
g·ewezen de 13 Februari 1948, dat het door
aanlegster De Reu gedane verzoek om
uitstel afwijst, en steunt hierop dat,
wegens de samenhang tussen de te zijnen
laste en de ten laste van De Reu gelegde
misdrijven, deze gebeurlijke verbreking de
volledige verbreking van het arrest van
5 Maart 1948 zo11 tot gevolg hebben;
Overwegende dat, vermits de verwerping van de voorziening van De Reu aan
het middel iedere gegronclheid ontneemt
hetzelfde in ~eite niet opgaat ;
'
Over de m1ddelen van aanlegger Ghijsbrechts : ·
Over het eerste mkldel, schending· van
artikel 97 van cle Gronclwet, doordat het
bestreclen arrest in zijn motieven duister
(1). V aste rechtspraak. Zie onder meer verbi' .,
1 Maart 1948 (zie hager, blz. 118; Bull. en
PASIC., 1948, 1, 135),

is, eerste onderdeel, doordat het onmogelijk is te onderscheiden of, naar de mening van de rechter, aanlegger schuldig
is· aan medewerking of a an medeplichtigheid:
Overweg·encle dat het arrest vaststelt
dat aanlegger «door positieve daden van
deelneming, buiten het' geval voorzien
door lid 3 van artikel 66 van het Strafwetboek, wetens De Reu heeft geholpen
en bijgestaan ll; clat het aanlegger zodoencle zonder dubbelzinnigheid medeplichtige van dezelfde verklaart;
Overwegende dat de overige onderdelen
·van het micldel slechts feitelijke beschouwingen aanl•oeren welke aan het toezicht
van het Hof van verbreking outsnappen;
Over het tweede middel, schencling van
artikel 67, dertle lid,. van het Strafwet"
boek en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden :arrest beschouwt als strafbare
medeplichtighekl aan de misdaad van
hulpverschaffing aan de vijand, het opmaken van facturen, de ondertekening van
een clocument en het incasseren van de
prijs, eerste ondercleel, dan wanneer deze
verrichtingen geschiedden na de levering,
wanneer de misdaad voltrokken was;
tweede onderdeel, zonder het bij conclusi:i~n voorgebrachte midclel te beantwoorden :
Overwegende dat het arrest op passende
wijze en door een souvereine feitelijke
vaststelling op deze door aanleg·ger bij
conclus1en voorgebrachte verclediging antwoorclt dat aanlegster met de vijand meer
clan 1/iO contract'en van levering heeft afgesloten welke, om reden van eenheid van
opzet, slechts een enkel misdrijf uitmaken,
en dat aanlegsters in cle loop van die leveringen verleende hulp , dus niet heeft
plaats · gevonden naclat het misclrijf voltrokken was;
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreveil rechtsvormen werden nageleefd en dat (le beslissing wettelijk is ;
Voor zover de voorzieningen de beslissing bedoelen gewezen over de burgerlijke
vordering :
Overwegencle clat aanleggers tot staving
hnnner voorzieningen geen middel inroepen en clat het Hof er ambtshalve geen
opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
12 Juli 1948. - 2• kamer. - TToorzUtm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H. Sohier. Gelijklt~'iclencle eoneltwie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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1 o MISDADEN EN

13 Juli 1948,

W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG-
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REID
.AN DEl STAAT. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 115. WINSTBEJAG. MAAKT SLECHTS EEN VERZWARENDE OMSTANDIGREID UIT.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEJN
TEJGEN DE UITWEJNDIGEJ VEJILIGHEJID VAN DE STAAT. Sl'RAFWE.TBOEK, ARTr:KEL 115. LEVERING. AAN DE
VIJAND VAN MATERIEEL VAN DUITSE OCRSPRONG. VERWERKING IN DIT MATERIEEL
VAN ARBEID EN GRONDSTOFFEN VAN EEN ANDERE
OORSPRONG.- TOEPASSING VAN RET ARTIE:EL.
3o MISDADEN EN W ANBEJDRIJVEJN
TEJGEJN DE UITWEJNDIGE VEJILIGHEJID VAN DE STAAT. ToEE:ENNING
AAN DE SCHATE:IST VAN DE VERGELDING VAN
DE BEDRIJVIGREID VAN DE SCHULDIGE. GEEN REDEN TOT ONDERSCHEID TUSSEN DE
WINST EN DE COMPENSATIE VAN UITGAVEN.
4o MISDADEN EN W ANBEDRIJVEJN
TEJGEJN DE UITWEJNDIGEJ VEJILIGHEID VAN DE STAAT. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 115, § 2, 1°. LEVERING
VAN MATERIEEL BESTEMD ·VOOR DE LEGERKEUE:ENS VAN EEN LUCHTVAARTTERREIN. TOEPASSING VAN DE BEPALING.
5° REJDEJNEJN VAN DE VONNISSEJN EN
ARRESTEJN. STRAFZAE:EN. ARREST
EEN VERWEERMIDDEL, VOORGEBRACHT IN REOEI,MATIGE CONCLUSIEN, NIET BEANTWOORDENDE.
ARREST NIET MET REDENEN OME:LEED.
6° BINDENDE BEJOORDEJLING DOOR
DE REJCHTEJR OVER DE GROND. l\fiSDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGREID VAN DE STAAT. STRAFWETBOEE:, ARTIE:EL 115. STAAT, BURGERLIJE:E PARTIJ. RECHTER OVER DE GROND
DIE NIET RAN INGELICHT WORDEN NOPENS RET
DOOR DE VIJAND GEMAART GEBRUIR VAN DE
GELAARTE LEVERINGEN. BEPALING VAN DE
SCHADEVERGOEDING «EX JEQUO ET BONO ll.
WETTELIJE:HEID.

1° Het winstbejag is geen bestanddeel van
de misdaad voorzien bij cM·tilcel 115 van
het St·rafwetboek; het is slechts een verzwaTende omstand·igheid m· van. (Strafwetboek, artt. 115 en 123te1'.)
2° Valt oncle1' toepassing van aTtikel 115
va1~ het Strafwetboek, de levering aan
de vijancl van mate1·ieel van Duitse oorBlJ1'0ng, inclien vaststaat flat in dit materieel arbeid en grondstojJen van een wndere oo1'81J1'0ng venve1·lct we1·aen. (Straf-

wetboek, art. 115.)
3° De vergelcling va11 de bed1'ijvigheid van
de schuldige, becloeld bij artilcel 123ter
van het Strafwetboelc, is samengesteld
~t'it al de sommen of wnanlen die hem
werden toegelcend, zonde1· onde1·scheid
t1tssen het geval wnnrin die sommen en
wan1·den voo1' het geheel een winst uitmnlcen en dit wact1"in zij ueaeelteUj lc
u.itgnven compenseren (1). (Strafwetb.,
art. 123ter.)
(1) Zie verbr., 15 Januari 1946 (A•·•·. Verb1·.,

4° Valt onde1· toepnssing vnn. ctt·tilcel 115,
§ 2, 1°, van het St1·(tjwetboelc, als onde1·neming van werlcen van nnnleggen van
een militair luchtvanrtterrein, de levering van pompen en b~tisleidin,qen uitsl~titencl bestemd voo1· de legerlceukens
vnn dit hwhtvaa1·tter1·ein.
5° Is niet gemoti.veerd, het an·est vah
veroorcleling dat een in Tegelmatige concl~tsi.iin voo1·gebracht veTwee,·middel niet
beantwoordt (2). (Grondw., art. 97.)
6° W anneer de Techter ove1· de g1'0nd niet
lc.an ingelicht worden nopens het door
de vijancl uemaalct gebntilc van de gelaakte UJVe1'ingen, is hij uerechtigd de
do01· de Stnat, b!t1'gerlijlce parUj, gelede1i
schade naa1· biUijlcheicl te schntten (3).
(LEON JUBLOU EN N. V. « tETABLISSEMENTS EDGARD
JUBLOU ET FILS ll, T. BELGISCRE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 Januari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Voor zover de voorzieningen de over de
publieke vordering gewezen beslissing bedoelen :
Ovei· de door aanlegger Jublou voorgestelde middelen :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat in de
opsomming van de door het arrest toege~
paste wetteksten het nieuw artikel 115bis
van het Strafwetbcek, hetwelk het besluit-wet van 25 JVlei 1945 uitmaakt, niet
voorkomt :
Overwegende dat artikel 115bis van het
Strafwetboek niet bestaat; dat het bestreden arr'est behoorlijk de toegepaste tekst
aanhaalt door te verklaren dat de feiten
« inbreuken uitmaken op artikel 115,
tweede lid, 1 o en 2°, zoals llet door llet
besluit-wet van 25 Mei 1945 nader bepaald
is geweest >J ; dat het middel niet kan worden aanvaard;

1946, ·blz. 22; Bull. en PASIC., 1946, I, 25). Dit
is echter veranderd sedert 13 J uni 1948, datum
van het in werking treden van de wet van
7 .Juni 1948. Maar het Hof had die wet niet
toe te passen bij het onderzoek van een voorziening tegen een arrest van 28 J anuari 1948.
(2) Vaste rechtspraak:. Zie namelijk verbr.,
5 Januari 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 6).
(3) De levering van hulp aan de vijand is
strafbaar, indien, op het ogenblik van de levering, de hulp van die aard was de vijand
doelmatig te helpen, en de misdaad bestaat,
zelfs indien de vijand later niet werkelijk uit
die levering nut heeft getrokken (verbr.,
24 Maart 1947, Ar1·. Ve,·b,·., 1947, blz. 100;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 135).
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Over het tweede middel, schending van
het nieuw artikell15bis v-an het Strafwetboek, cloordat ·het bestreden arrest aanlegger schuldig verklaart aan de· feiten
welke in de dagvaarding zijn opgegeven
«met cle verzwarende omstandigheid dat
de misdnclen Zijn gepleegd geweest nit
winstbejag JJ, alzo de drijfveer, welke een
voorwaarcle voor cle toepassing van ae
straftekst uitmaakt, tot een verzwarende
omstancligheicl makencl :
Overwegende dat artikelll5bis van het
Strafwetboek niet bestaat;
Overwegencle clat de omstandigheid clat
de misclaacl nit winstbejag gepleegcl werd
geen voorwaarde is voor de toepassing
van artikel 115 van het Strafwetboek,
vermits de door dit artikel voorziene leveringen zelfs buiten alle winstbejag strafbaar zijn ; da t deze omstandigheid enkel
vereist is voor de toepassing van artikel l23te1·; dat zij aWns wel een verzwarende omstandigheid uitmaakt;
·
Dat het middel in rechte faalt;
Over de ontvankelijkheid van het derde,
het achtste en het negende middel :
Overwegende dat deze clrie middelen het
arrest slechts bestrijden voor zover het
een veroordeling uitspreekt uit hoofcle
van levering van pompen en buisleidingen;
Overwegende dat het arrest, behalve
deze leveringen, ten laste van aanlegger
insgelijks die weerhoudt van motoren,
buisleidingen en kranen; dat aldus, in de
onderstelling clat cle midclelen zouden gegroncl zijn, cle uitgesvroken straffen gerechtvaarcligcl zoi.1den blijven door de overige vaststellingen van het arrest, met
uitzondering van het cleel van het dispositief hetwelk cle vergelding van de bedrijvigheicl van aanlegger eigendom van
de Schatkist verklaart, aangez~en het
beclrag dezer veroordeling afhangt van de
omvang. der als misdadig beschouwde bedrijvigheid ;
Dat deze. midclelen dus enkel ontvankelijk zijn ·voor zover zij clit deel van het
clispositief bestrijden;
Over het derde middel, binnen 'le grenzen zijner ontvankelijkheid, afgeleid uit de
schencling van artikelen 97 van de Grondwet, 1.31.7, 1.31.9, 1.320 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 42, 11.5 en 11.5bis van het
Strafwetboek, 1.351 van het W etboek van
burgerlijke rechtsvorcleling, doordat het
bestreden arrest verklaart dat het geen
belang heeft na . te gaan of de aan de
vijaucl geleverde pompen niet van Dnitse
oorsprong· waren :
Overwegencle clat het middel gegrond is
op de bewering dat de litigieuze pompen
van Dnitse o01·sprong wareri en dat de
levering er van dns geen hulpverschaffing
a an de vijand nitmaakte;
Overwegende dat het arrest aanstipt
dat, zelfs indien de p<impen -van Dnitse
oorsprong waren, aanlegger er zijn eigen

arbeid, alsmede gronclstoffen in verwerkte
welke van een andere oorsprong waren;
clat het zodoende vaststelt clat de litigieuze
pompen niet nitsluitend van Dnitse oors'prong· waren ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 62, 115 en 115bis van het Strafwetboek, cloordat het bestreden arrest, na
aanlegger schulclig te hebben verklaanl
aan de in de dagvaarcling sub nr 1 opgenomen feiten en niet schnldig aan de sub
nr 2 opgenomen feiten, de regel van artikel 62 van het Strafwetboek toepast :
Overwegende daLhet bestreden arrest,
zonder de in het middel aangehaalde bepalingen te schenden, artikel 62 van het
Strafwetboek heeft kunnen inroepen om
de toepassing van een enkele straf te
rechtvaarcligen op de menigvuldige feiten
s·nb nr 1 welke het bewezen verklaart;
Dat het middel in rechte faalt;
Over het vijfde middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 71, 115 en
115bis van het Strafwetboek, 1.317, 1319
en 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat aanlegger door getuigenissen, documenten en conclusH!n het bestaan had bewezen van omstandigheden welke zijn
verantwoordelijkheid uitsluiten en welke
zowel nit de Duitse oorlogswetgeving·
voortvloeien als uit cle te zijnen opzichte
door de bezettencle overheicl genom:en persoonlijke clwangmaatregelen, . en dat het
arrest zoncler genoegzame uitleg deze feitelijke en rechtsmidclelen van de hancl
heeft gewezen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat « geen enkele opeising, noch eenvoudige uitoefening van clruk door. de· bezetter worclt vastgestelcl ten opzichte Jl van
nanlegger, doch wel << betuigingen van
·persoonlijke ijver welke cleze aan de
clag legcle om hem te {lienen JJ ; dat het
arrest, de verschillencle betwiste leveringen onclerzoekend, deze betuigingen omstanclig vermeldt en de voetstappen onclerstreept welke aanlegger onclernam om bestellingen. te bekomen; dat het arrest alzo
cle verweermicldelen en exceptien beantwoorclt, clie voorgestelcl werden door aanlegger, wier argumenten het niet verplicht
was afzonderlijk te bespreken;
'
Dat llet middel in feite niet opgaat;
Over het zesde miclclel, schending van
artikelen 115, 123t.er en 42 van het Strafwetboek, 1.317, 1.319, 1320 en 1382 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de ·Grondwet, do01'dat het bestreclerr arrest de bi:izondere verbeurdverklaring toepast door
rekening te houden met het gehele bedrag der sommen welke door de vijancl
aan aanlegger uitgekeerd werclen :
Overwegencle clat de vergelding .van de
bij artikel 123ter van het Strafwetboek
becloelcle. bedrijvjghei{l van cle schuldige
bestaat in cle waarden welke aan de schuldige werden uitgekeercl, zonde:r · onder-
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scheid tussen het geval waarin deze sommen en waarden voor hem uitsluitend
winst .uitmaken en datgene waarin zij gedeeltelijk uitgaven compenseren; dat het
arrest zodoende, zonder de in het middel
aangeduicle wetsbepalingen te schenden,
eigendom van de Staat heeft kunnen verklaren het geheel der sommen welke door
de vijand aan aanlegger werden uitbetaald voor de te zijnen laste. weerhouden
leveringen ;
Dat het middel in rechte faalt;
Over het zevencle miclclel :
Overwegende dat clit micldel, naar zijn
ontwikkelingen, enkel betrekking heeft op
de beslissing welke over de vorderirig der
burgerlijke partij werd gewezen ;
Over het achtste micldel, binnen de grenzen zijner ontvankelijkheid, schending
van artikelen 115 en 115bis van het Strafwetboek, cloordat het bestreden arrest op
verkeerde wiJze de woorden « onderneming van werken ll heeft uitgelegd :
Overwegende clat het bestreden arrest,
zonder de in bet middel aangeduide bepa·lingen te schenden, heeft kminen vaststellen dat de levering van pompen en buisIeiclingen op een militair luchtvaartterrein
een onderneming van werken voor het
aanleggen van dit terrein uitmaakte, zelfs
~ndien die pompen en buisleidingen er
uitsluitend moesten clienen voor de legerkeukens;
Dat het middel in rechte faalt;
Over het negende middel, binnen de
grenzen.zijner ontvankelijkheicl, schending,
van het 1°, lid 2, van artikel 115bis van
het Strafwetboek, !IT van de Grondwet,
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest verklaart dat de levering van buisleidingen
onder toepassing vult van gezegd artikelll5 :
Overwegencle dat het middel er in bestaat eerst te beweren dat de leveringen
van buisleidingen onder uitoefening van
dwang werden verricht; dat clie verdediging indruist tegen de vaststellingen van
het arrest, hetwelk aanstipt dat elke der
leveringen uit vrije wil werd gedaan;
Overwegende clat het middel daarna
staande houdt dat een gedeelte· cler buisleiclingen door de vijand niet aanvaard
werd; maar dat, tot vaststelling van het
bedrag der eigendom van de Staat verklaarde Yergeldingen, enig punt waaromc
trent het middel ontvankelijk is, het bepalen van het aantal aanvaarde buisleiclingen geen belang had, vermits het bestreclen arrest het bedrag der door aanlegger ontvangen vergeldingen niet vaststelt door raming van de waarde der leveringen, doch door te steunen op een opg:)af der aan aanlegget; door de vijand
uitbetualde sommen ;
Over de middelen genomen door aanleg-

ster naamloze vennootschap « Etablissements .Tu):>lou ll
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1317"en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de conclusHln van
aanlegster ·waarbij wordt staande gehouden dat het besluit van 20 September 1945
nietig en niet grondwettelijk is :
OvH'wegendedat aanlegster, bij vo6rhet
militair gerechtshof de 19 December 1947
genomen conclusii)n, staande hield (( dat
er grond toe bestaat nietig te verklaren
het besluit van 20 September 1945, zo aangaande de terugwerkende bepaling van het
woord « vergelding ll, als aangaande de
uitbreiding van de verantwoordelijkheid
der vennootschap ll;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder over die verdediging uit te weiden,
« krachtens artikel 123ter, uitgelegd bij
besluit-wet van 20 September 1945 ll, de
som van 55.648.000 frank eigendom van de
Schatkist verklaart; dat het aanlegger
bt'trgerlijk aansprakelijk verklaart voor
cle tegen Jublou t1itgesproken kosten en
verbeurclverklaring·, zoncler te bepalen of
het die vei·oorcleling op clit beslnit-wet
gronclt; clat het arrest alzo, wat dit betreft, niet wettelijk is gemotiveerd;
Overwegencle dat de verbreking op dit
ondercleel van het tweecle middel het onderzoek van de overige midclelen van aanlegster nutteloos maakt;
Overwegencle, wat eerste aanlegger aangaat, clat cle substantii:He of op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werclen en clat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Voor zover cle voorzieningen de beslissing bedoelen welke over de burgerlij)re
vordering werd gewezen :
Over cle midclelen van aanlegger Jublou :
Over het derde en het achtste middel :
Overwegende dat, om de redenen welke
werclen opgegeven met betrekking tot de
publieke vorclering, het eerste dezer middelen in feite, het tweecle in rechte nhit
opgaat;
Over het zevende middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319,
1320 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
cloordat het bestreclen arrest aanleggers
bewering ni!!t heeft beantwoord luidens
welke er, voor cle vaststelling van het bedrag cler schaclevergoeding, diencle rekening te worden gehouden met het feit dat
van de geleverde pompen en motoren geen
gebruik is gemaakt geweest, maar clat zij
bijna allemaal teruggevonden zijn geweest
in een opslagplaats, oorlogsbuit zijn geworclen en voor BelgHl ten nutte zijn kunnen gemaakt worden :
Overwegende dat het bestreclen arrest
op cleze bewering op passende wijze, en
zonder de in het middel aangeduide bepa-
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lingen te schenden, antwoordt « dat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat de
Duitsers deze geleverde voorwerpen zouden · hebben bewaard zonder er gebruik
van te maken ll; dat het hof doordat
het nopens llet gebruik dat v~n de gelaakte leveringen werd gemaakt geen aanwijzingen kon verkrijgen, het nadeel ex
cequo et bono raamt;
Over het negende middel :
ri) Voor zoveel het staande houdt dat de
levering van buisleidingen oncler uitoefening van dwang is verricht geweest :
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat om de redenen welke Werden
opgegeven met betrekking tot de publieke
vordering ;
·
b) Voor zoveel het staande houdt dat
een gecleelte der levering·en niet aanvaanl
werd door de vijand :
Overwegende dat, vermits het arrest
deze weig·ering aanneemt, het met dezelfde
noodzakelijk rekening heeft gehouden bij
de raming, ex ceqno et bono, van het nadeel;
Over de middelen voorgesteld door de
naamloze vennootschap « Etablissements
Jublou ll :
Over het tweecle onderdeel van het
tweede middel :
Overwegende dat de reden van de verbreking op dit onderdeel aangaande de
over de publieke vordering gewezen beslissing de ve1'breking moet teweegbrengen van de beslissing welke over de burgerlijke vordering tegen die aanlegster
werd gewezen; dat het arrest haar burgerlijk aansprakelijk verklaart voor cle
daden van aanlegger Jublou en haar soliclair met dezelfde veroordeelt tot betaling
van de sommen welke aan de burgerlijke
partijen werclen toegewezen, zonder te
omschrijven of het deze veroordeling
grondt op llet besluit-wet van 20 September 1945, waarvan de wettelijklleid door
aanlegster bij conclusien werd betwist ·
Om die reclenen, verbreekt het bestr~len
arrest, doch enkel voor zoveel het de
naamloze vennootscllap « Etabli>;sements
Jublou ll burgerlijk aansprakelijk verklaart voor. de tegen Jublou uitgesproken
veroordelingen; 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 het gedeeltelijk vernietigd arrest ; verwerpt de voorzieningen voor llet
overige; veroorcleelt aanlegger .Tublou en
de burgerlijke partij elk tot de helft der
kosten; verwijst cle aldus beperkte zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
13 Juli 1948. - 2~ kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Sohier. Gelijlclnidende conclttsie, H. Colard, advocaa t-generaal.
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1° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
- ]'l'fiLITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. - DOQR
DE KRIJGSAUDITEUR, ZONDER TUSSENKOMST
VAN DE GEBEOHTELIJKE OOMMISSIE, GEDAAN
VOORONDERZOEK. GEEN INBETIOHTINGSTELLING. DAGVAARDING VOOR DE KRIJGSRAAD
DIE DE BET!OH'l'INGEN OP VOLLEDIGE WIJZE
OMSOHRIJFT. KENNISNEMING DOOR DE
KBIJGSRAAD.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. J\1:ILITAIRE
STRAFREOHTSPLEGING.
GEEN INBETIOHTINGSTELLING. DAGVAARDING VOOR DE
KRIJGSRAAD. REOHTER OVER DE GROND
DIE WIJS'l' OP FElTEN WAARUIT HIJ AFLEIDT
DAT DE RECH'fEN VAN DE VERDEDIGING GEEERBIEDIGD WERDEN. SOUVEREINE BEOORDELING.
~dtsluitencl aan
de inbeticht-ingstelling, volgens de V01"men voo1·gesch;·even b'ij arUlcel 83 van
het Wetboelc van stmfrechtspleging voo;·
het lege;· te lande van 20 J~tli 181q, het
vermogen een zaalc ctanhwngig te ma-.
lcen bi.i het ;nilitair gerecht. Dctantit
volgt clat, ·wanneer ltet vooronde;·zoelc
door de lwijgsa·nclitem· zoncler tussenko;nst Van cle ge;·echteU.jke comm·issie
geclaan wenl, cle. lc;'ijgs;·aacl,~ niettegenstaancle de ontstentenis van inbetichtingstelling doo'l' cle lwijgsamlite~w, ;·egel;natig met cle zaalc in lcennis lean gestelcl wo1·den clom· een dagvau;·ding die
cle volled·ige en omstancUge omsch'l'ifvinrt
vnn al de feUen van rle betichting bevat (1).
2° Is in feUe en wonlt smtverein beoo;·deelcl cloor de 1·echter over cle gmnd,
de vraag of de ;·echten van cle ve;-clecliging van. belclctagde geee'l'biecligcl 1ve1·clen, hoewel hij v661· het rn'ilitair ge1·echt geroetJen we;·d do01' een clagvaa;·-

1° Geen enlcele wet e1'7cent

(1) Dit arrest bepaalt de draagwijdte die gegeven .moet worden aan de inbetichtingstelling
voorgeschreven bij artikel 83 van het Wetboek
van strafrechtspleging voor het leger te laude
;ran. 20 • Juli 1814. Daaruit vloeit voort, dat,
md1en « het vooronde1·zpelr ten laste van een
aanwezige betichte met "ijn verhoor moet beeindigd worden », « de formaliteiten bij voormeld artikel 83 voorgeschreven nageleefd zijnde » (verbr., 2 Februari 1948, A•·r. Verbr.,
1948, blz. 67; Bull. en PAsrc., 1948, I, 75), deze
inbetichtingstelling, bestemd 0111 de rechten
van de verdediging te verzekeren, geen regel
van openbare orde is. De niet-naleving er· van
kan, op zich zelf, de rechtspleging niet angeldig maken. Zie verbr., 16 Febrmiri 1948 (zie
hoger, blz. 89; Bull. en PASIC., 1948, I, 103) ;
Repert. pmt. du d1·. belge, v' Justice rnilitaire,
n" 614, 615 en 616.

-393d·lng, zonder voo·rat in betiohting te zijn
gestdd volgens de vo1·men voorgesoh1·even bij a1·tikel 83 van het Wetboek van
stratreohtspleg·ing vom· het lege1· te
lande van 20 J~tU 1814 (1).
(DILLENS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof te
Antwerpen op 16 Maart 1948 ;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 105 van de Grondwet, van artikel 3 van het besluit-wet
van 26 Mei 1944 en, voor zover nodig, van
de artikelen 130, 131, 230 en 231 van het
Wetboek van strafvordering, artikel 2 van
de wet van 4 October 1867, artikel15 van
de wet van 1 Juni 1840 en artikel 127 van
het· koninklijk besluit van 1 September.
1920, doordat, in weerwil van aanleggers
besluiten, waarin hij wees op de afwezigheid van behoorlijke inbetichtingstelling
en er nit afieiclde dat de zaak nooit aanhangig werd gemaakt bij de krijgsraad, ·
en het vonnis van de krijgsraad derhalve nietig was, het bestreden arrest
beslist heeft dat de zaak bij de krijgsraad
werd aanhangig gemaakt door aanleggers vrijwillige verschijning, dan wanneer,
op het stuk der krijgsrechtspleging, een
zaak slechts aanhangig wordt gemaakt
bij de krijgsraad door een behoorlijk betekende inbetichtingstelling, waarbij getrouw en zelfs letterlijk aile omstandigheden ter kennis worden gebracht van de
verdachte en hem gevraagd wordt of hij
geen getuigen wenst te doen onderhoren,
de dagvaarding slechts dienend om de datum der behandeling te bei;mlen, als wanneer, bij gebrek a an inbetichtingstelling,
de rechten der verdediging worden gekrenkt, de zaak niet aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank, de vervolging
nietig is en deze nietigheid niet kan gedekt worden door de vrijwillige verschijning van de verdachte, en als wanneer,
in onderhavig geval, geen spraak kan
zijn van vTijwillige verschijning vermits
aanlegger is verschenen ingevolge een dagvaarding en nooit door de voorzitter in
kennis werd gesteld met de inbreuk waarvoor hij vrijwillig zou moeten verschijnen :
Overwegende dat, waar in het middel
wordt opgeworpen dat de rechtsmacht
van wijzen uitspraak heeft gedaan over
een vervolging die bij haar niet wettelijk
werd aanhangig gemaakt, vermits aanlegger, vooraleer v66r de krijgsraad te verschijnen, niet behoorlijk in betichting
werd gesteld , overeenkomstig de vormen
(1) Zie verbr., 24 Maart 1943 (Bull. en
1943, I, 101).
.

PASIC.,

door de wet bepaald, het middel niet kan
worden aanvaard;
Overwegende immers dat, noch llet Wethoek van rechtspleging vooi· het leger te
laude van 20 Juli 1814, noch de wet van
15 Juni 1899 inhouclende llet Wetboek van
strafrechtspleging voor het leger, de wijze
bepalen waarop een zaak bij het militair
gerecht aanhangig wordt gemaakt, en
dat geen enkele wetsbepaling uitsluitend
aan de inbetichtingstelling door de krijgsauditeur het vermogen toekent deze aanhangigmaking te verwezenlijken ;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
waar het vooronderzoek door de krijgsaucliteur zoncler tussenkomst ener gerechtelijke commissie werd gedaan, deze magistraat, doordat hij aanlegger v66r de
krijgsraacl deed dagvaarclen, zich van het
vooronclerzoek heeft outlast, cUt laatste
heeft geeindigd, en de zaak behoorlijk
bij de krijgsraad aanhangig heeft gemaakt dom· mitldel ener dagvaarding
waarin al de feiten der telastlegging volkomen en omstandig werden omschreven ;
Overwegencle clat, waar in het middel
wordt aangevoerd dat, door de afwezigheicl van inbetichtingstelling, aanleggers.
rechten van verdecliging werden gekrenkt,
1
,het middel evenmin kan worden aangenomen;
Overwegen(le dat, antwoordend op aanleggers besluiten waarin hij wees op de
schending zijner rechten van verdediging,
die door de afwezigheid van inbetichtingstelling zou zijn· teweeggebracht, het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt « dat
de beschuldigde werkelijk v66r de krijgsraad verscheen en ondervraagcl werd, het
verhoor der getuigen bijwoonde en zijn
verweermiddelen persoonlijk, alsook bij
moncle van zijn raadsman voorbracht, dit
alles zonder de thans aangevoerde onregelmatigheicl in het minst op te werpen,
en dat de feiten waarover hij ter terechtzitting ondervraagd werd en waarvoor
hij door het bestreclen vonnis werd veroordeekl, ontegensprekelijk degene zijn welke
in de dagvaarding van 29 Mei 1946 vermeld werden ll; dat het arrest vervolgens
daaruit afleidt dat << het verwijt van
Schending van de rechten der verdediging
aldus niet gegrond is en dat de reclitspleging v66r de krijgsraad regelmatig is geschied ll ;
·
Overweg·ende dat deze beoordeling van
de rechter in hoger beroep souverein is
en ontsnapt aan het toezi~ht van het Hof
van verbreking;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en: dat de uitgesproken veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Om die l'edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

-39413 Julf 1948. - ze kamer. ~ Voorzitter;H. Wouters, raaclsheer waarnemend voor:zitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
GeUjlchticlende concluS'ie, H. Oolarcl,
.ad vocaa t-gener aal.

van het Bof ·van verbreking del. 7 Juli
1947 vooraf aan de aclvocaat die namens

de partij v66r het Hof van verbreking is
opgetreclen, wercl betekencl, met het gevolg
clat gans cle procedure v66r het Hof van
beroep te Brussel nietig is :
Overwegende clat, luidens artikel 6 van
het besluit-wet del. 19 September 1945 betreffencle cle epuratie inzake burgertrouw,
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de arresten gewezen door de hoven van beroep vatbaar zijn voor .voorziening in verbreking overeenkomstig cle regelen gesteld
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
voor de voorzieningen in burgerlijke zaRECHTSPLEOING NA VERBREKING. TOEken, met uitzondering van cUe welke de
-PASSING VAN DE REGELEN. VAN DE RECHTSPLEtermijnen betreffen vastgestelcl door cle
olHNG IN BURGERLIJKE ZAKEN. ~ARREST VAN
artikelen
1, 16 en 17 van cle wet van
VERBREKINH DAT DE YOORZIENINO VAN DE OP
25 Februari 1925 ; waaruit volgt dat voorDE LIJS1' BEHOUDEN PERSOON INGEWILLI!lD
becloelcle regelen van toepassing zijn op
HEEFT. NIET BE'rEKEND AAN DE ADVOCAAT
de vroceclure na de verbreking;
BIJ HE1' HoF VAN YERBREI(ING DIE VOOR HEM
Overwegende clat in burgerlijke zaken
WAS OPGETREDEN. - : NIETIGHEID VAN RET
het rechtscollege, naar hetwelk een zaak
ARREST GEWEZEN DOOR RET RECRTSCOLLEGE
verwezen is geweesr,- clan al1een over die
VAN VERWIJZING.
zaak uitspraak mag cloen wanneer cle beDe voo;·ziening in veT1we7c-ing tegen een langhebbende partij het daartoe door een
Uirrest nitspTaak doenrle ·in zaken van
regelmatige procedure uitgenodigd heeft;
epwmtie inzaJ~e btwgm·t-~·ottw, woTdt beOverwegende clat, naar artikel 9 van tiheerst door de 1·egelen vastgesteld voo·1· tel XIII van het no {leel van het l'egleae voo;·zieningen. in. bnrgm·Ujlce zaken,
ment van 1738, geen arrest van verbreking
behalve 1vat de teTmijnen betreft. Daarkan worden ten uitvoer gelegd tegen een
nU ·vloeit voo·rt dat, ;w ve;·breTc·ing op
partij zo het niet vooraf betekencl is gevoo1'iitienin,q va;t cle op de Ujst behouclen' weest .aan de aclvocaat cUe voor deze parpe·rsoon, de ·p1·ocuretw-genenwl bij het tij optrad in de instantie naar aanleiding
·rechtscollege, nacw hetwelk de zaalc. clerwelke dit arrest verleencl werd ;
1.venl verwezen, slechts dctgvnnnling mng
Overwegende dat bewuste voorafgaande
geven tot ve·rschijning v661' hetzelfde,
betekening vereist is op straf van nietig·wctn;we;· het n;Test' va.n ve1·orelcing
heicl van al -de rechtsplegingen of van de
·voo·rnt betekencl wenl rwn rle culvocctnt
uitvoering welke zouden kunnen geschieJJij het Hot vnn veTb;·eldn.g die voor eiser den vooraleer zij geclaan werd;
optmcl (1). (Besl.-wet van 19 September
Overwegende clat nit de overgelegde
~945, art. 6, al. 5 ; besl. van de Prins
stukken niet blijkt dat het arrest van
Souverein van 15 Maart 1815, art. 60; verbreking, g;ewezen OD 7 Juli 1947, betereglement van 28 .Juni 1738, ne deel, kencl wercl aan Mer P. Veldekens, a{lvotitel XIII, art. 9.)
caat bij het Hof van verbi·eking, die voor
aanleg·ger optracl _in cle instantie die tot
het arrest van 7 Juli 1947 aanlekUng heeft
(CARDINAEL, T. PROCUREUR-GENERAAL
gegeven;
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.)
Dat het hof van beroep, alclus, het bestreclen arrest gewezen heeft zoncler claarARREST.
toe regelmatig uitgenocligd te zijn _geHET HOF; - Gelet op het bestreclen weest;
·
arrest, gewezen op 14 Januari 1948 door
Dat mitsdien het micldel gegroncl is;
het Hof van beroep te Brussel;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
:Over het eerste middel, schending van arrest; beveelt clat onclerhavig arrest zal
artikel 9 van titel XIII, ne deel, van het worden overgeschreven in de registers
reglement van 28 Juni 1738 betreffencle <le van het Hof van beroep te Brussel en clat
rechtspleging, in werking gebleven krach- melding er van zal worden gemaakt op de
tens artikel 60 van het besluit van kant van de vernietigde beslissing; laat
15 Maart 1815 houclencle het organiek re- cle kosten ten laste van de Staat; verwijst
glement van de rechts11leging in verbre- de iaak naar het Hof van beroep te Luik.
king, van artikel 6, alinea 5, van het besluit-wet van 19 September 1945 betref13 Juli 1948. - 2° kanier. -'-- Vom·zitter,
fencle de epuratie, cloorclat het bestreclen H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorarrest gevelcl wercl zoncler clat het arrest zitter. - Ve1·sla-agever, H. Simon. - Ge/.ijlclniclende concl1tsie, H. Oolard, aclvocaat-generaal. - Plelter, H. Velclekens.
(1) ScHEYVEN, n' 191; Repm·t. 1Jmt. du d1·oit
belge, v' Paurvoi en cassation en matiere civile, n" 597 en 598.
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fende de nationale crisisbelasting, van artikelen 1 en 2 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij
DRIJFSBELASTING. VENNOOTSCHAP ONDER
koninklijk besluit van 30 November 1935,
GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM,
VENNOOTSCHAP
van artikelen 1317, 1319 en 1320 van het
BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING EN
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestrePERSONENVENNOOTSCHAP J\IET BEPERKTE AAN·
den arrest, in tegenstelling met de eis
SPRAKELIJKHElD. ~ JAARLIJKSE AANGIFTE
en de conclusies van aanlegger in verbreDIE DOOR DE VENNOTEN MOET OVERGELEGD
king, het middel gegrond op de nietigheid
WOR.DEN. l\'IOET HUN AANDEEL IN DE GERE·
der betwiste aanslagen in de bedrijfsbeSERVEERDE WINSTEN OMVATTEN.
lasting en in de nationale crisisbelasting,
hetwelk nit het verval was afgeleid, heeft
II et feit dr~t de vennootschaznlen onde1·
afgewezen, om de verkeerde reden dat de
_qemeenschappelij lee n.aam, rle vennootaa:rilegger, niettegenstaande (le aan de
schappe1t bij ~vijze van eenvoudige geldpersonenvennootschappen· waarin hij venschieting en de pe1·so1wnvennootschapnoot was opgelegde verplichting jaarlijks
pcn met beperlcte aansp1·aTceUjlcheid gede toegekende of uitgekeerde sommen en
houden zijn b-ij hun jaa1"lijlcse aangifte
het bedrag van de respectieve aandelen
een opgave te voegen, waal"in, peT deelder verkrijgers aan te geven, er toe geoenoot, het bed1·ao van rle toebedeelcle
honden was zelf al zijn belastbare inkomen toc_qelcendc sommen wo1·dt rtangedttid
sten aan te· geven, zelfs die welke door
en, afzonrlerUjk, het bedrau van h~tn
gezegde vennootsc!J.appen werden gererespectlef aandeel in de ge1·ese1·veerde
serveerd, en dat, bij gebreke van deze
winston, ontslaat de vennoot niet eT van
aangifte, de belasting ontdoken was gete vennelde1~. in de aang·itte die hij
weest, dan wanneer, vermits de· wet uitjaa-rl-ijlcs gehouden is pe1·soonlijlc van· slnitend aan de vemlootschap voorschrijft
zijn inlwmsten ove1· te leggen, het behet fictief aan de vennoten toegekende
d1·ag van zijn aandeel ·in de geTeseraandeel in de niet-uitgekeerde en door
veerrle maatschappelijlce winsten, dat
de rechtspersoon gereserveerde winsten
·t.vonlt bcschottwd als jictief te zijn geaan te geven, geen wetsbepalingen aan
vallen in zijn pat!'imoninm (1). (Wetten de vennoten de verpliQhting oplegt de inbetreffende de inkomstenbelastingen, sa- komsten aan te geven welke zij in werkemengeschakeld de 31 Juli 1943, artike- lijkheid niet hebben ontvangen, derwijze
len 35, § 4, en 53.)
dat, indien zij deze aangifte niet doen,
de belasting door hun toedoen of door
(SOHEIRIS, T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
hun onthoucling niet wordt ontdoken;
waaruit volgt dat, na afsluiting van het
ARREST.
dienstjaar, de navordering van rechten in
hoofcle der vennoten niet toegelaten is :
HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat aanlegger, krachtens
arrest, -gewezen de 30 September 1947 door
artikel 53 van de samengeschakelde wethet I-I of van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van ten betreffende de inkomstenbelastingen,
artikelen 97, 111 en 115 van de Grondwet, er toe gehouden was ieder jaar zijn bevan artikel 2 van de wet van 15 Mei 1846 lastbare inkomsten aan te geven;
op 's Rijks colil.ptabiliteit, gewijzigd bij arDat indien, principieel, aileen de wertikel 5 van de wet van 9 April Ui35, van kelijk verweze:rilijkte inkomsten belastartikelen 1, 2, 14, en inzonderheid 14, § 1, baar zijn, desondanks, ingevolge een .fictie
3°, litt. a, 2-5, en inwnderheid 25, § 1, 1°, van de belastingwet, sommige inkomsten,
35, en inzonclerheid 35, § 4 (gewijzigd bij welke nog niet in _het patrimqnium van
artikel 3 van het besluit van de secretaris- de belastingschuldige zijn gevallen, voor
generaal van het Ministerie van financien- de inning van de 'belasting worden bevan 2 Maart 1942), 53, en inzonderheid 53, schouwd als het wei zijnde; dat zulks
onder meer geklt voor de niet-uitgekeerde
·§ 1, 54, •§§ 1 en 2, 55, 74, en inzonderheid
74, alinea i; van de wetten betreffende de winsten in de vennootschappen, andere
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld dan die op aanclelen, welke rechtspersoonlijkheid bezitten; dat inderdaad, naar
bij koninklijk besluit van 12. September
1936, en, voor zoveel nodig, van de- luid vari artikel 3 van het besluit van
zelfde wetten samengeschakeld bij besluit 2 Maart 1942, tot wijziging van § 4 van
van 3 ·Juni 1941, van artikelen 2. en 6 van artikel 35 der voormelde samengeschade wet van 17 Juni 1938 tot wederinvoe- kelde wetten, in deze vennootschappen de
algeheelheid der belastbare winsten,
ring van de nationale crisisbelasting en,
voor zoveel nodig, van artikelen 2 en welke de gereserveerde winsten omvatten,
7 ''an het besluit van 16 Juni 1941 betref- wordt beschouwcl als aan cle vennoten toegekend zijnde en de aanslagen worden op
naam dezer laatsten op het kohier ge(1) Zie nota 1, ondertekend W.-G., onder dit
bracht; dat het feit dat, krachtens deze
arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, ~55.
wetsbepaling, de vennootschap zelf er toe
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-396is gehouclen een aangifte over te leggen,
waarin, per cleelgenoot, het beclrag der
toebecleelcle of toegekende sonnnen worclt
aangecluicl, de vennoot niet ontslaat van
het ovetleggen ener persoonlijke aangifte,
maar dat cle op de vennootschap gelegde
verplichting blijkt voorzien te zijn geweest ten eincle de juistheicl cler door de
cleelgenoten geclane aangiften na te gaan;
Dat aanlegger er derhalve toe was verplicht het aancleel in de gereserveerde
winsten van de personenvennootschappen
aan te geven, hetwelk, door een fictie van
de belastingwet, beschouwcl wercl als in
zijn patrimonium te zijn gevallen en in
zijnen hoofde belastbaar was ;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 Juli 1948. -

2• kamer. - Voo·rz'itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slnggeve1·, H. Giroul. Gelijlclttiflencle oonclusie, H. W.-J. Ganshof van .der Meersch, advocaat-generaal.
- Pleitet·; H. Van Leynseele.

2°

Ai'Ulcel 49, § 3, van .ae samengeschalcelde wetten, hetwellc een ajwijlcing voorziet van cle algemene t·egel
vom· de bepnling van het dienstjacw van
cle nctnslng, afwijlcing volgens wellce,
voo1· fle wei'lcende vennoten in vennootschnptJen anflere flnn op aanflelen, de
beclTijjsinlcomsten gencht wonlen te Z'ijn
toegelcenrz geweest op 31 December van
het bescho·u;wd j"aa1· of op cle flatt~m van
afslttUing van het i'ekenin,qs- of boekjaar· clnt e·incligt gecltwencle becloelcl jaa1·,
is slechts toepnsseliflc op de annv1~llen(le
pe1·son.ele be lasting, en mag tot cle bebeckijfsbelnsting en cle n.nt-ionale cr·isisbelasting niet uitrJebi'eicl wm·flen (2).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld cle 12 September 1936, artt. -25, § 1, al. 1° en 5°, en
42, § 3.)
(COMBAZ, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

CW etten betreffende de inkomstenbelastingen, de 12 September 1936 samengeschakeld, artt. 53, 55, 56 en 74.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 17 September 1946 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, schending van
artikelen 53, 55, 56 en 74 van de wetten
betreffende cle inkomstenbelas tingen, samengeschakeld bi:i koninklijk besluit van,
12 September 1936, 2 van de wet van
15 JVIei 1846 op 's Rijks CQmptabiliteit, gewijzigcl bij d.e wet van 9 April 1935, doordat llet bestreclen arrest, ofschoon het
vaststelt dat in de door a:mlegger ingec
cliende aangifte enkel een bedrijfsinkomen
van 93.054 frank is vermeld, in steele van
het aan aanslag onderworpen bedrag van
830.015 frank, in weerwil van dergelijke
vaststelling van ontstentenis van aangifte
voor het verschil tussen beicle cijfers,
niettemin heeft beslist dat de aanslag regelmatig gevestigd werd, hoewel cle door
de tweede alinea van artikel 55 der voormelde samengeschakelde wetten voorziene
commissie te voren niet i'l tussengekomen,
clan wanneer er, aangaande gezegd verschil tussen beide voornoemcle cijfers,
.klaarblijkencl « niet-aangifte )) was, hetgeen een der bij artikel 56 der samengeschakelde wetten voorziene gevallen uitmaakt, en, naar luid van de tweede alinea
van vorenaangehaalcl artikel 56 van de
voormelde samenschakeling van 12 September 1936, op straf van nietigheid van
de aanslag, het inwinnen van het advies cler commissie noodzakelijk wordt
maakt vooraleer tot vestiging van de aanslag kan worden overgegaan :
Overwegencle dat het arrest souverein
vaststelt clat aanlegger een aangifte heeft

(1) Zie nota 1, ondertekend W .-G., onder dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 457.

(2) Zie nota 1, ondertekend W .-G., onder dit
arrest in Bull. en P ASIC., 1948; I, 458.
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KAMER. -

13 Juli 1948.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
"VERZUUI DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE ZEKERE BELAS'l'BARE INKOMSTEN TE VERMELDEN
IN ZI.TN AANGIFTE. 0NJUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE DOOR GEEN ON'l'STENTENIS
VAN AANGIFTE.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. REGlc'L VOLGENS WELKE VOOR DE ACTIEVE VENliOTEN IN VENNOOTSOHAPPEN ANDERE DAN OP
AANDELEN DE
BEDRIJFSii\'KOMSTEN
GEACHT ·
WORDEN TE ZIJN TOEGEKEND OP 31 DECEMBER VAN HET BESOHOUWD JAAR OF OP DE
DATUM VAN AFSLUITING VAN RET REKENINGS- m•
BOEKJAAR DAT EINDIGT GEDURENDE BEDOELD
JAAR. REGEL DIE NlET 'l'OT ANDERE BELASTINGEN KAN UITGEBREID WORD&'!.

1 o H et teit dat een bela,S'Ungplichtige, clie

bij vm·gissing me en t dc~t zeke-re belnstbctre inlcomsten nnn de belnsUng ontsnnppen, ve1·zttimt ze in zijn aangifte
te ve·rmelflen, mnalct cleze anngifte onvollerlig of onj-uist, floch lnat niet toe
nit flit· ve1·zttim nf te leiflen flat fle belastingpUchtige zich e1· van onthottflen
heeft een aangifte te floen, wat flit
deel vnn zifn inlcomsten betreft (1).

}_--==;..::._::...
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ingediend, en dat dezelfde onjuist en onvolledig is ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
daarin een gedeelte van de belastbare
inkomsten niet werd vermeld, deze vaststelling niet noodzakel:ijk tegenspreekt ;
Overwegende dat, uit het feit dat aanlegger bij vergissing heeft gedacht dat
zekere inkomsten niet a an belasting waren onderworpen, niet kan worden afgeleid dat men client aan te nemen dat hij
nagelaten lweft betl'effende die inkomsten
een aangifte over te leggen ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, wanneer hij besliste dat de aangifte onjuist en onvolledig was, terecht
heeft geacht dat de bij artikel 55 ingestelde procedure diende te worden gevolgd;
Dat bet mkldel niet gegrond is ;
Over bet tweede middel, schending van
·artikelen 97 van de Grondwet, 25; § 1, 27,
29, 30, 32, 39, 35 en 42, inz.onderheid § 3,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij · koninklijk besluit van 12 September 1936, 1320,
1322 en1323 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, zonder te betwisten dat de som
van 355.262 frank, welke door aanlegger
in verbreking in z.ijn voor het hof genomen conclusies werd opgegeven als enkel
l10noraria van architect uitmakend die in
de loop van het jaar 1935 werden betaald
en niet geacht werden op de 31 December
1!t35 uitgekeerd te zijn geweest door de
-samenwerkende vennootschap « Gebi )),
waarvan hij een der vennoten was, het bestreden arrest aanleggers bewering afwijst door er zich toe te bepalen aan te
voeren dat hij aan deze vennootscbap,
alsmede aan de vennootschap cc Palais du
Gros Tilleul ll, een nauwe eJLregelmatige
·samenwerking wijdde en dat hij door zijn
arbeid bet cloor hem in gezegde vennootschappen belegd kapitaal winst heeft
doen opbrengen :
Overwegende dat de door de administratie ingebrachte grond van niet-ontvanl.:el:ijkheid niet kan worden aanvaard;
dat, waar het middel er aan het arTest _een grief van maakt niet wettelijk
gemotiveerd te zijn en het aan de conclusies verschuldigd geloof te hebben geschonden, de aanduiding van artikel 97
van de Grondwet en van artikelen 1320,
1322 en 1323 van het' Burgerlijk Wetboek
volstaat;
Overwegende, voor het overige, dat de
Techter over de grond in feite en, dienvolgens, souverein heeft beslist dat de som
van 355.262 frank de opbrengst van .aanleggers beroepsactiviteit uitmaakte;
Dat deze vaststelling op passende wijze
-de door aanlegger genomen conclusies beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
n1ist; .
Over het derde middel, schending van

artikelen 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 39
en 42, inzonderheid zijn § 3, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld 'bij koninklijk besluit van 12 September 1936, 1, 5 en 9 van
het koninklijk besluit van13 Januari 1933,
2 en 6 van het koninklijk besluit van
21 Januari 1937, beicle laatstgenoemde besluiten betrekking hebbend op de nationale crisisbelasting, 1320, 1.322 en 1323 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest beschouwd heeft als toegekend op de 31 December 11.f37, datum van
afsluiting der balans van voornoemde
vennootschap cc Gebi ll, - dit voor de aanslag over cUenstjaar 1938 (inkomsten van
1.937), - een som van 180.000 frank opgenomen in de post van deze balans << verschillende schuldeisers ll, clan wanneer,
enerzijds, het geen winstuitkering aan de
vennoot als zodanig gold, cloch, zoals de
administratie zelf (verslag van inspecteur
Leduc) heeft vastgesteld, een bijkomende
bezolcliging, en wanneer, anderzij cls, zelfs
inclien het een uitkering nan de venlioot
uls zodanig was geweest, de datum van ·afsluiting van de bulans der vennootschap als
het tijdstip uitmakend van de toekenning
van het inkomen in hoofde van de deelgenoot, krachtens de uitzonderingsbepaling
van artikel 42, § 3, van bovengezegde samengeschakelde wetten enkel in aanmerking komen kon voor de toepassing van
de a an vullende personele bela sting en niet
voor de toepassing van de bedrijfs- en van
de nationale crisisbelasting :
Overwegende dat artikel 42, § 3, van de
samengescbakelde wetten, hetwelk een
afwijking voorziet van de wijze van bepaling· van het dienstjaar van de aanslag,
een uitzonderingsbepaling uitmaakt en,
derhalve, van strikte toepassing is; dat
de toepassing er van, z.o door zijn tekst
als door de plaats · welk het binnen het
kader .der samengeschakelde wetten inneemt, beperlrt is tot de aanvullende personele belasting en niet mag worden uitgebreicl tot de bedrijfs- en tot de nationale
crisis belasting ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch slechts voor zover het een
som groot. 1.80.000 frank, welke in de post
van die balans « verschillencle schulcleisers ll is opgenomen, heeft beschouwd
als op de 31 December 1!t37 toegekencl
zijncle geweest; beveelt: clat onclerhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt aanlegger
tot de vier vijfden der kosten, laat het
overige ten laste van de Staat; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
13 Juli 1948. - 2" kamer. - Voon1ritte1·,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemerid

-398voorzitter. - TTe·rslagge·ver, H. de CDc·
quean des Mattes. - Geli,ilcluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaaL" Ple'iter, H. Van
Leynseele.

VACANTIEKA:MER. -

29 JuJi 1948.

1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. S:l'RA~'ZAKEN, MIDDEL HIERUIT GENOMEN
DAT ~~EN LOS BLAD ONREGELMATIG GEVOEGD
WERD BlJ HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING VAN DE EERSTE REGHTER. GEEN BETWISTING VOO,R DE RECHTER IN
HOGER BEROEP DAT. DIT LOS BLAD VAN RET
REGELMATIG PROCES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING DEEL UITMAAKTE. NIEUW MIDDEL.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STiiAFZAKEN. WAARDE VAN DE BEWIJSGRONDEN. GESOHIK'l'HEID VAN ONDERZOEKSVERRICHTINGEN.

1° Kan· niet v66r het Hot van verbrelcinu
voorgestelcl wonlen, het rniclclel hiendt
peno-men dat een los blad onr·egelmatig
gevoegcl werd bij het pr·oces-verbaa.l '!Jan
cle te·rechtzitting va.n. de lcrijgsraa.cl, da.n
·wanneer e·iser· v66r· _het -milita.ir· ge·rechtshof niet betwist heett cldt clit los
bla.d deel uitmaa.Tcte vwn het overeenlcomst'ig de wet ge·wnarmer·lct 1Wocesverbanl vnn cle ter·echtzUting (1).
2° De r·echter· over· de IJTOnd beoonleelt
sottverein de wa.nrde vnn de voor·gebrachte bewijsgmnden (2) e·n de gepasthei.d van aanmtUencle onderzoelcsve·rr·ichtingen (3).
(TOCH, T. WASIJNG EN DIALER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 23 April 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. Aangaande de beslissing over cle· publieke vordering :
·
Over het eerste midclel, schending van
m·tikel155 van het Wetboek van strafvordering en van het besluit-wet van 4 November 1814, doordat : 1° in het procesverbaal der terechtzitting van de krijgsraad een tweecle blad is gevoegd met ver(1) Verbr., 16 Februari 1948 (zie hoger,
blz. 89; Buli. en PASIC., 1948, I, 103) en nota 3.
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
25 Februari 1942 (Bull. en PAsiC., 1942, I, 55) ;
12 Januari 1948 (ibid., 1948, I, 24).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
22 Novembe1• 1943 en 29 Juni 1944 (Bull. en
PASIC., 1944, I, 69 en 418).

melding Vall gehoorde getuigenissen, zonder dat kan worden vastgestelcl of de
getuige de eed heeft afgelegcl; 2° het proces-verbaal hierboven becloelcl het verhoor
vaststelt van verschilleiide joodse getuigen, waarvan niet kan geweten worden of
zij , de gelegenheid kregen om de joodse
eed af te leggen :
Overwegende dat het door het middel
becloelcl proces-verbaal der terechtzitting
van de krijgsraad in aanhef vermeldt dat
de getuigen, die in de loop cler zitting werden gehoord, vooraf de eed hebben afgelegd in de plechtige bewoordingen, voorgeschreven door artikel 155 van het Wet•
boek van strafvordering en onder nanroepillg van Gods naam;
Dat, in zover het is gegrond op de toevoeging van eeu los blad in bovenbetloeld
proces-verbaal, het middel niet ontvankelijk is daar aanlegster. v66r het militair
gerechtshof de beweercle onregehnatigheid
van het zittingblad niet heeft ingero~ven,
zelfs niet v66r clit rechtscollege heeft betwist dat het tweede blad regelmatig hi
het zittingblad gevoegd is geweest, er van
deel uitmaakte en er mecle een geheel
vormcle gewaarmerkt door de handtekeningen van de voorzitter en van de griffier
onder a an het proces-verbaal;
Da t dergelijk middel, vreemd a an de
bevoegclheid, niet voor de eerste maul kan
aangevoerd worden in verbreking ;
Overwegende met betrekking tot llet
tweede onderdeel van het middel;
Pat uit niets blijkt dat de in het middel
bedoelde getuigen Israeliet zijn ;
Dat geen der onderdelen van het middel
kan aanvaard worclen;
Over het tweede middel, schending van
cle rechten cler verdediging, doordat, na
bij voorbereidend arrest del. 12 Febrnari
verklaard te hebben, dat een aanvullend
onderzoek diende bevolen en de auditeurgeneraal verzocht te hebben om tot clit
onderzoe)l: over te gaan op grand van door
de partijen verstrekte gegevens, het mili-/
tair gerecht<Jhof, bij het·bestreden arrest,
aanlegster heeft veroordeeld alhoewel het
aanvullend. onclerzoek niet was voltooid
en de bundels waarvan de mecledeling
aangevraagd werd niet ter inzage van
aanlegster gesteld werden :
:Overwegencle dat, ter uitvoering van het
door het midclel bedoeld arrest, tot een
aanvullend onderzoek overgegaan werd;
Dat aanlegster bij conclusie aangevoerd
hebbende dat clit onderzoek onvolledig is,
cle bestreden beslissing daarop antwoorclt
clat uit de debatten v66r het militair gerechtshof is gebleken : 1 o dat de telastgelegde. feiten, weike het bepaalt, bewezen
zijn gebleven, sommige echter zonder de
verzwarende omstandigheicl aangestipt in
cle dagvaarcling; 2° dat de bewezen verklaarcle aangiften aan de vijand en de op
die aangiften gevolgde aanhouclingen 'ge-
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(DE CEUNINOR, ·T. BELGISCHE STAAT.)
daau werden in omstandigheden die elke '
dwang uitsluiten en, derhalve, elk nieuw
AHREST.
aanvullend onderzoek en de 'mededeling
van andere bundels onnodig en overbodig
HEJ'l'
HOF;
Gelet op het bestreden: zljn ;
Overwegende dat, behoudens het geval arrest, gewezen de 28 J anuari 1948 door
waarin de wet een bijzonder bewijsmiddel het Militair Gerechtshof, zetelende te
vereist, de rechter over de grond souverein Antwerpen ;
Overwegende dat de VDDrziening gericbt
beslist over de genoegzaamheid van de
aangebrachte bewijzen en over de ge- is tegen de veroordeling op burgerlijk ge·
schiktheid van de aanvullende onderzoeks- biecl aileen ;
Over het middel, scl1ending van nrtiverrichtingen welke hem gevraagcl 'workel 50 van het- Strafwetboek, doorclat :·
den;
Dat, bij een behoorlijk gemotiveerd ar- 1 o het bestreden arrest aanlegger veroorrest, beslissencle zoals hierboven is ge- deeld heeft lloofdelijk met andere medellegd, het militair gerechtshof gebruik beklaagden tot de betaling· van 10 millioen
heeft gemaakt van zijn souvereine beoor- frank als vergoeding ·der schade veroor-delingsmacht zonder de rechten van de zaakt aan de Belgiscbe Staat, burgerlijke
verdediging of enige wetsbepaling te partij, door twee onderscheiden misdrijven, waarvan het eerste aileen aanlegger
schenden ;
Dat het micldel, noch in. feite, noch in ten laste is gelegd; 2° bovenbedoelde hoof-delijke
veroordeling· uitgesproken wenT
rechte opgaat ;
Overwegencle, verder, dat de substan- bij drie verscllillende arresten en <loor
t1ele of op straf van nietigheid voorge- drie anders samengestelde krijgsboven :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
schreven rechtsvormen werclen nageleefd
en dat de uitgesprDken veroordelingen wordt o. m. om zich, te Antwerpen of
elders, zowel binnen 's Rijks grondgebiecl
wettelijk zijn;
als daarbuiten, tussen 23 Juni 1940 en
II. Aaugaande cle beslissingen over cle 29 Januari 1943, om het misdrijf te hebvorderingen van cle burgerlijke partijen : ben uitgevoerd of om tot bet uitvoeren er•
Overwegende dat geen bijzonder middel van reclltstreeks te hebben meclegewerkt,
wordt voorgesteld en clat het Hof er geen zicb scbulclig te hebben gemaakt aan de
ambtshalve opwerpt;
misdaad v<Jorzien door artikel 1187Ji.s van
Om die reclenen, verwerpt de voorzie- het Strafwetboek, gewijzigd door artikell
ning; verwijst aanlegster in de kosten.
van de wet van 19 Juli 1934;
Dat teg-elijkertijd andere personen sa29 Juli 1948. - Vacantiekamer. - Voor- men met aanlegger werden vervolgd we·
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend gens deelneming- aan bovenbecloelde misvoorzitter. - Vers~aggever, H. Simon. daad en, bovenclien, wegelis inbreuk op·
- Gclijlclt~iclende co1wlttsie, H. Roger Jansartikel 1187Jis voormeld; gewijzigd door
sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
artikel 3 van bet besluit-wet van 17 December 1942, inbreuk gepleegd tusseu
29- J anuari 1943 en September 1M4;
Overwegende dat het bestreden arrest
de scbade, berokkencl aan de burgerlijke·
VACANTIEJKAMillR. 29 Juli 1948.
partij door al de bovenbecloelde inbreuiren
VERANTWOORDEJLIJKHEID BUITEN op artikel 1187Jis, ex wq·no et bono l1eeft g-eraamd op 10 millioen frank en aanlegger·
OVEREENEOlVIST ONTSTAAN.- BEhoofdelijk- met zijn medebeklaagden tot
KLAAGDEN WEGENS EEN ZEU'DE MISDRIJF EN
het betaien van- die som als vergoecling·
WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN . VEROORvan bewuste schacle heeft veroorcleeld;
DEELD. HOOFDELIJKE VEROORDEtiNG T{)T
Overwegende dat, wanneer verschillencle·
RET GEHEEL VAN DE. SCHADEVERGOEDING. personen wegens een zelfde misclrijf wm0NWETTELI.illHEID.
den veroordeeld en tevens wegens onderscheiden misdrijven, de hoofdelijkheid
1Vanneer ve·rsclleidene personen tegeUjslechts kan uitgesproken worden vo<Jr dat
lcertijd ve1·oorrleelcl ·wonlen ive,qens een
gedeelte aileen van de teruggaven en
zelfde miscl1··ijf en we {lens ondersch eischadevergoedingen welk verband houdt
rlene misckijven, mogen zij slechts h·ootmet het misdrijf waaraan al de beklaag-rlelijk veroonleelcl worden tot cle tent.Qclen schuldig worden bevonden;
,qaven en cle schadeve·r,qoed·ing voo·r het
Dat; dienvolgens, llet militair gerecbtsgecleelte flat verbancl hourlt met het m·lsbof artikel 50 van het Strafwetboek beeft
fll·ijf dat httn {femeen ·is (1). (Strafw.,
g-eschonden, doorclat het aanlegg-er heeft
art. 50.)
veroorcleelcl hoofdelijk tot de algehele vergoecling van ene ,Schade die veroorzaakt
(1) Verbr., 27 Maart 1944 (A1'1', Yerb1·., 1944,
wercl gedeeltelijk door llet misdrijf weblz. 130, en nota 1; Bull. en PAsrc. 1944 I
gens hetwelk bij met zijn medebeklaagden
276).
,
, ,
veroorcleelcl werd en geaeeltelijk door een
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misdaad;
en Benoit Dhaeseleer gehoord geweest
Overwegende dat cle gegrondheid van zijn zonder eed, ten titel van inlichting
!let eerste onclerdeel van het middel alle ingevolge de vrije macht van de voorzit'
belang ontneemt aan het tweecle onder- ter, onder voorwendsel dat ze 11iet aangecleel;
·
' zegcl werden, dan wanneer, van zodra,
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen zoals in onderhavig geval, geen enkele
.arrest doch alleen in zover het aanlegger . partij in de zaak zich tegen hun ori.derhooWelijk heeft veroordeelcl tot de beta- hoor verzette, de zelfs niet aangezegde geling van 10 millioen frank als vergoeding tuigen noodzakelijk onder eecl moesten
{ler schade veroorzaakt aan cle burgerlijke onclerhoorcl worden :
11artij, Belgische Staat, door de feiten
Overwegende dat het proces-verbaal der
voorzien snb litt. A., 1 en 2, der betich- terechtzitting vermelclt clat «de getuigen
ting; laat de kosten ten laste van de
Paul Klinkenborgh, Louis Cassiman, AlStaat; verwijst cle zaak, alzo beperkt, bert Vanclenabeele, Alfons de Cooman en
naar het militair gerechtshof anders sa- Benoit Dhaeseleer niet onder eed gehoord
mengestelcl.
werclen, .clam' zij niet aangezegd werden ;
zij werclen gehoord ten titel van inlich29 Juli 1948. - Vacantiekamer. - Yo01·- ting, ingevolge de vrije macht van ·de
zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. De heer voorzitter heeft daarvoorzitter. - Ve1·slnggever, H. Simon. van vooraf kem1iS gegeven aau de beschulGelijlcltti(lcntle conclns·ie, H. Roger Jansdigden, hun raadslieden, het openbaar
sens de Bistlwven, aclvocaat-generaal.
ministerie, de leclen van het hof, de jury,
de burgerlijke partijen en aan de getuigen
' zelf >l;
. Overwegende clat, ongetwijfeld, ingevolge artikel 315 van het vV etboek van
VACANTI.mKAMIDR. 29 Juli 1948.
strafvordering, in afwezen van verzet van
de zijcle der tegenpartij, de niet-betekende
HOF VAN ASSISEN. - NIE1' AANUEZEGDE g-etuigen ·Onder eecl (lienen te worden onGETUIGEN. - AFSTAND VAN HUN VERHOOR derhoord ; · maar dat de partijen immer
DOOR PARTIJEN. - ])IJ:ACHT VAN DE VOORZIT- llet recht hebben van. het verhoor van zeTER OJII ZE ZONDER EED TE HOBEN.
kere getuigen af te zien; dat het openbaar
ministerie en cle beschuldigclen in .zake
De voonl!itte·r van. het hof van assisen
clienen te worclen geacht stilzwijgencl afmag, lwachtens zijn vrije macht, ten
stancl te. hebben geclaan van llet horen dar
t·itel van inlichting en zomler eed, getttigetuigen Paul Klinkenborgh, Louis Cassigen ho·ren (Ue niet aitngezegd wenlen,
man, Albert Vanclenabeele, Alfons de Cooen van wie1· verhoo1· pa1"tijen, al was het
man en Benoit Dhaeseleer, vermits zij
stil.-zwijgend, hebben afgez·ien (1). (Wetb.
geen bezwaren hebben doen gelclen tegen
van strafv., artt 269 en 315.)
het hun vooraf bekend gemaakt voornemen van de voorzitter die getuigen krachtens zijn vrije macht te onderhoren, om(DESMEDT EN WALUBAEF, T. DE SADELEER,
dat zij niet aan de tegenpartij betekend
WEDUWE CORNELIS, EN CONSOOR1'EN.)
waren geweest;
ARREST.
Dat het midde1 clerllalve niet /gegrond
is;
RET HOF; - Gelet op de bestreden
En overwegencle, voor 't overige, dat de
:arresten, door het Hof van assisen der substanUioile of op straf van nietigheid
provincie Oost-Vlaanderen op 14 Mei 1948 voorgeschreven rechtsvormen werclen nagewezen;
geleefd en {lat de genomen beslissing met
de wet overeenstemt·;
I. Wat betreft de voorziening van Dominique W algraef :
Aanga.ande cle beslissing over de burAangaande de beslissing over cle pu- g-er lijke vordering :
Overwegende clat eiser tot staving van
blieke vordering :
Over het enig middel tot verbreking, zijn voorziening geen bijzoncler middel
·schencling van artikelen 315 en 317 van aanvoert en dat •het Hof er geen van
1let Wetboek van strafvordering, ver- ambtswege opwerpt;
keercle toepassing en, bijgevolg, schending·
II. Wat betreft de voorziening van
van artikelen 268 en 269 van hetzelfde Frans Desmeclt :
1
wetboek, doordat, in de loop van de de·
Aangaancle cle beslissing over cle pubatten v66r het hof van assisim, de getuiblieke vorclering :
_gen Paul Klinkenborgh, Louis Cassiman,
Overwegende dat de substantU\le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechts(1) Zie verbr., 20 Juli 1929 (Btlll. en PAsrc;,
vormen werclen nageleefd en dat de be1929, I, 303) .
slissing overeenkomstig de wet is ;

-401Aangaande de beslissing over de burgerlijke -vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
imoept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
· Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst eisers in de kosten.
29 Juli 1948. - Vacantiekamer .. - Voo1·Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H. Smetrijns.
- · Gelijlclnidende conclnsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zltter; H.

VACA:NTLmKAMER. ~

29 JuJi 1948.

1 o MIDDELEN TOT VERBREKING. ST'RAFZAI(EN. - i\IIIDDEL OP EEN FEITELIJKE
BEWERING BERUSTEND, DIE DOOR HET PROOESVERBAAL VAN DE TEREOH'l'ZITTING 1'EGENGESPROKEN WORDT. - 1\iiDDEL DA'J' .GROiDSLAG
MIST IN FEITE.

2°

REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GETUIGE DIE GETUIGENIS AFLEGT
li£ET BIJSTAND VAN EEN TOLK. - GEEN VER. PLIOHTING IN HET PROOES-VERBAAL VAN DE
TER)!;OHTZITTING . TE VERMELDEN DAT DE AANGETEKENDE VERKLARINOEN DE VERTALING ZIJN
VAN !JEGENE DIE DE GETUIGE GEDAAN HEEFT.
3° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - EED VAN m; GETUIGEN. - AANROEPING VAN DE GoDHEID. - GEEN SAORAMENTELE. FORMULE.
-1° l\HDDELEN TOT VERBREKING. STHAFZAI(EN. - l\'IIDDEL BERUSTEND OP E.EN
FEI'J'ELIJKE BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR
DE HESTREDEN HESLISSING. - l\1IDDEL DAT
. GRONDSLAG MIST IN FEI'J'E.
1° Mist rtrolulslag ·in feUe, het midclel be!l'ttstencl op een teiteUj lee bewering die
wo1·clt tegengesproken clom· rle vennelcli:ngen vwn het pmces:verbcta.l van cle
teTechtzittfng -van cle rechte1· ove1· cle
g1·oncl (1).
2° W anneer n'it het proces-ve1·baal van rle
teTechtz'itting voo·rtvloeit clat een. tollc
benoemcl wercl voo·r het ve1:lb001' van een
getnige, wonlt niet vereist, op st1·at
van nietigheid van clie getttigenis, clat
het proces-ve1·baal vaststelt clat de aangetelcende verlclaringen de ve1'tali1ig
iifijn, doo1· de tollc, van degeile ·die de
.r1,etuige gedaan heeft (2).
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,.
2 Feb~:u;Lri 1948 .(zie hager, biz. 68; .Bull. en
PAsrc., 1948, I, 76).
.
(2) Zie verbr., 21 Februari 1839 (Bull. en
PA·src., 1839, I, 19); verge!.. verbr., 7 September 1877 (i.bid., 1877, I, 393) :· i.

VERBR., J948. -
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3° De fo1'mule van. aa.nroeping van ae
Godheid 'vereist voor de gelcligheicl van
cle eed va.n de getttigen, is niet sacm.men.teel. (Besl. van· de Prins lSouverein

van 4 November 1814, art. 1.)
4° Mist _qrondslag in feite, het middel bentstend op een feitelijke bewe?'ing, clie
tegengesp1·oJcen worclt door cle bestreden
beslissing (3).

(ANNICQ.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 25 Februari 1948 gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, artikel 155
van bet Wetboek van strafvordering, artikelen 189, 317 en 332 van hetzelfde wetboek, het besluit van de Prins Souverein
van 4 November 1814, ai'tikelen 1 en 2 van
de wet van 30 .Juli 1894, het koninklijk
besluit van 17 Juli 1926, de artikelen 87,
106 en 173 van het Wetboek van strafrechtspleging voor de landmacht, artikel 32 van de wet van 15 Juni 1935 op het
gebrnik der talen in gerechtszaken, doordat het bestreden al'rest, naar bescheiden beslissende, eiseres schuldig heeft
verklaard aan de feiten A; B en 0 der
telastlegging, dan wanneer getnigenissen
onregelmatig werden afgenomen, vermits,
zo het spruit nit het proces.-verbaal der
terechtzitting van de krijgsraad dd.
29 September 1947 : 1 o cle getuige Gehrard'
Kling de eed niet heeft afgelegd, niettegeustaande het proces-verbaal zegt dat
Kling de reeds vermelde eed aflegde ;
2° de grlffier, in strijd met artikelen 155
en 189 van het Wetboek .van strafvordering, niet heeft vermeld dat zijn
aantekeningen aangaande het getuigenis
van getuige Kling de vertaling zijn door
de aangestelde tolk van hetgeen door die
getuige verklaard werd; 3° de getuigen
Oo~u-tin, Berthelon en Delhaye de eed hellben afgelegd : '« J e jure de dire toute la
vedte, rien.que la verite, que Dieu :m;assiste ll, terwijl de voorgeschreven eed
luidt en moet zijn : (( Je jure de dire toute
. la verite, rien que la verite, ainsi Dieu
me soit en aide l> :
Over het eerste onderdeel van het middel :
·
Overwegende dat c1it onderdeel van het
middel wordt tegengesproken door de vermeldingen van het proces-verbaal van de
kriJgsraad dd. 29 September 1947; dat
immers uit gezegd proces-verbaal blijkt
dat de getuige Kling, vooraleer zijn verldaring te doen, de hoger in ,·het proces(3) Vasfe 1·echtspraak. Zie onder :meer verbr.,
22 Maart 1948 (Bull . .en· PAsrc., 1948, I, 196).

-402verbaal vermelde eed : << Ik zweer de gehele waarheid, niets dan de waarheid te
zeggen, ZD helpe mij God )) heeft afgelegd; clat die vermelding van het procesverbaal bewijs oplevert tot betichting van
valsheid toe; dat derhalve het eerste ondenleel van het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegende dat het blijkt uit het proces-verbaal der zittiug van cle krijgsraad
dd. 29 September 1947, ~nerzijds, dat de
getuige Gehrard Kling de Nederlandse
taal niet sprekende, de voorzitter, ambtshalve, tot tolk heeft benoemd de heer
Emiel Bourgogon die de volgende eed
afiegde : « Ik zweer getrouw de gezegclen
te vertolken welke aan personen, die verschillende talen spreken, moeten overgezegd worden, zo helpe rnij God )) en, anderzijds, dat cle verklaringen van die getuige in het Nederlancls, taal der procedure, (loor de griffier zijn opgenornen gewonlen; dat daaruit noodzakelijk volgt
dat cle aangestelde tolk zijn opdracht
heeft vervuld en cla t de aangetekende verklaringen de vertaling zijn van degene
welke Kling heeft gedaan;
Dat het tweede ondercleel van het rnicldel evenmin in feite opgaat;
Over het derde ondercleel van het middel:
-Overwegende dat indien cle eed, om 'geldig te zijn, moet worden afgelegd onder
de aanroeping van de Godheicl, cle formule
van die aanroeping nochtans niet sacramenteel is;
Over het tweede middel tot verbreking,
schemling van artikel 97 van de Grondwet
en van artikel 3, alinea's 1 en 2, v;m het
besluit-wet van 17 December 1942, doordat
uit cle bescheiden, waarop het hof steunt
om de veroordeling nit te spreken, blijkt
dat eiseres elke activiteit heeft gestaakt
v66r 1 Januari 1943 en doordat het hof
nergens aanduidt dat eiseres, met kwaad
opzet v66r 29 Januari 1943, en wetens na
deze datum heeft gehandelcl, des te meer
daar het hof het vonnis van de eerste
rechter te niet heeft gedaan in al zijn
beschikkingen, wat eiseres betreft :
Overwegende dat eiseres te recht stond
om te Ronse of elders in BelgHl, onder
andere : a) bij inbreuk op artikel 118bis
van het Strafwetboek (artikel 1 van de
wet van 19 Juli 1934), met een kwaacl opzet
's vijands politiek of plannen in de hancl
te hebben gewerkt, tussen 11 Mei 1940 en
29 Januari 1943; b) bij inbreuk op artikel 118b-is van het Strafwetboek (artikel 3
van het besluit-wet van17 December 1943)
wetens 's vijands politiek of oogmer~
ken te hebben gecliencl tussen 28 Januari
1943 en September 1944; c) bij inbreuk op
artikel 118bis, alinea 2, van het Strafwetboek (artikel 3 van het besluit-wet van
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17 December 1942), wetens een propaganda
door enigerlei middel geleid, gevoerd, uitgelokt, g·eholpen of begunstigd te hebben,
gericht tegen de weerstand tegen de
vijand of diens bondgenoten of strekkende
tot het aan het wankelen brengen, in oorlogstijd, van de trouw der burgers jegens
de Koning en de Staat, tussen 28 Januari
1943 en September 1944 ;
Overwegende dat het rnilitair gerechtshof, bij het bestreden arrest, cle drie aldus
omschreven feiten bewezen heeft verklaard; clat het, dienvolgens, heeft aangenornen, enerzijds, dat eiseres haar misdaclige beclrijvigheid niet heeft gestaakt
v66r 1 J anuari 1943 en, anderzijds, dat
eiseres, bij het plegen cler verschillende
tegen haar weerhouden feiten met kwaad
ol}zet heeft gehandeld tot 29 Januari 1943
en wetens van die datum af; dat de twee
onderdelen van het rnicldel feitelijke
grondslag missen ;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrnen werclen nageleefcl en dat de
genon:~_en beslissing met de wet overeenstemt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiseres in de kosten.
29 Juli 1948. - Vacantiekarner. - Vom·z·ittm·, H. Bail, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Smetrijns.
Gel'ijlcltticlencle conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

19 Augustus 1948,

VOORZIENING IN VEJRBREKING .. AFSTAND. STRAFZAREN. PLEITBEZORGER NIET DRAGER· VAN EEN RIJZONDERE VOLMACHT. AFSTAND ZONDER. UITWERKSEL.

Het Hot hottclt geen 1'elcening met een
ntstancl van voorzfening tegen een in
stratzalcen gewezen a1·rest, wanneer
cleze afstancl voo1·tspntit uit een verlciaT·ing van een pleitbezm·ger, cl·ie te clien
eincle n·iet d·mge1· is van een bijzonclere
11olma.cht (1).
(MEUNIER, T. ROLLUS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen cle 16 Feb111ari 1948 door
het Hof van beroep te Luik;
Aangaande de verklaring van afstand
welke door cle l}leitbezorger van aanlegger
Meunier wercl gedaan :
·
Overwegende dat uit geen enkel overge(1) Verbr., 13 .Januari en .24 Februari 1941
PASIC., 1941, I, 9 en 57).

(Bull. en
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legd stuk blijkt dat gezegde pleitbezorger
van J\ieunier de vereiste lastgeving zou
hebben ontvangen om van de in diens belang ingestelde voorziening afstand te
elDen;
Dat er dus geen rekening kan gehouden
worden met deze afstand en dat er aanleiding is om over de voorziening te beslissen;
I. Over de publieke vordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing
gewezen werd over een rechtspleging
waarin de substantHlle of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werden en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
II. Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel voorbrengt tot staving van zijn
voorziening en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voDrziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

Vacantiekamer. -

Voonz'itte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve·r, H. GirDuL - GeUjlcln'idende con.cltts'ie, H. Raoul

HayDit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

VACANTIEKAMER •. -

19 Augustus 1948.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKE.LEN 115 EN 118b'is VAN RET STRAFWETBOEK.
TOEPASSING OP EEN VREEMDELING VAN
VIJANDELlJKE NATIONALITEIT.
VOORWAARDE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - JliliDDEL GESTEUND OP DE
SCHENDING VAN EEN WET. - NIE'L' AANDUIDENDE WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT. MIDDEL NIE'r ON'l'VANKELIJK.

1o

1o Artilcelen 115 en 118bis van het Stratwetboelc z-ijn van toepass'ing op een
vreemdeling van mjandeUjlce national·ite·it, d·ie i1~ Belg-ie gehnisvest is, deze
omstand·igh.e'icl hem verpUcht-ingen opleggende tegenove·r het land waaq· hij
opgenomen wera (1).
2° Is n'iet ontvanlceUjlc, het middel dat de
schending van een wetsbepaUng inroept,

(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 38); 1 Decernber 1947 (Arr. Verbr.,
1947, biz. 387; Bull. en PAsrc., 1947, I, 509) ;
28 Juni 1948 (zie boger, biz. 358; Bull. en
PAsiC., 1948, I, 418).

zonde·r aan te duiden
ding bestaat (2).

waar·i1~

deze sohen

(JONCKHEF;R EN CONSOORTEN, T. BAYE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 20 April 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Overwegende dat, vermits aanlegger
Thubet voor de nederlegging van een memorie tot staving van zijn voorziening van
21 April 1948 slechts beschikte over een
termijn van vijf vrije da.gen, er geen aanleiding is om rekening te houden met de
memorie welke door hem te laat, namelijk de 5 Mei 1948, werd nedergelegd (besluit-wet van 19 October 1944, art. 9) ;
Voor zover de voorzieningen de beslissing bedoelen welke over de publieke vordering wenl gewezen :
Over de middelen van aanlegger Cattano :
Over het eerste middel, schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest de aan de vijand verschafte hulp heeft beoordeeld, niet ten opzichte van aanleggers persoonlijke bedrijvigheid, doch ten opzichte van de werkzaamheid van de dienst waartoe hij behom·de :
Overwegende dat het arrest er zich niet
toe bepaalt te zeggen dat, om aanleggers
schuld te beoordelen, de bedrijvigheid van
cle dienst waartoe hij behoorde in aanmerking moet worden genomen; dat het vaststelt dat de medewerking van aanlegger
een essentiele hulp uitmaakte voor de werking en het welslagen van deze dienst en
dat het op deze medewerking en, derhalve,
op een persoonlijke beclrijvigheid van aanlegger is clat het arrest de veroordeling
gronclt welke het uitspreekt;
Dat het middel feitelijke g1·ondslag
mist;
Over het tweede en het derde middel,
schending van artikel 118bis van het
Strafwetboek en van artikel & van het
Burgerlijk Wetboek, cloordat, vermits aanlegger Italiaan was, onclerdaan van· een
ten opzichte van Belgie vijandelijke Staat
hij niet mocht worden veroordeelcl :
'
Overwegencle dat aanlegger veroordeelcl
werd wegens inbreuken op artikelen 115,
§ 2, en 118bis van het Strafwetboek;
Dat het arrest vaststelt dat aanlegger
in BelgHl geboren wercl en er woonachtig
is, omstandigheclen welke hem jegens het'
land, waar hij opgenomen werd, plichten
oplegden;
Dat de micldelen, derhalve, in rechte
niet opgaan ;
(2) Verbr., 5 April 1948 (zie hoger, blz. 191;
Bull. en PASIC., 1948, I, 220)..

404. Over het vierde middel; schending van
de wet van 20 Juni 1947: betreffende de
bevoegdheid van de militaire reclitscolleges inzake oorlogsmisdadigers :
Overwegende dat bet middel, wijl het
niet vermeldt welke bepaling van de wet
van 20 Juni 1947 zou geschonden zijn geweest; en op welke wijze deze geschonden
werd, niet · kan worden beantwoord ;
Ovar het vijfde middel, .schending van
artikel .97 van de Gronclwet; doordat het
bestreclen arrest . aanleggers conclusien
niet beantwoordt waarbij hij laat gelden
dat een juridische en feitelijke dwaling
werd begaan :
Overwegende (tat het bestreden arrest,
na te hebben aangestipt dat aanlegger
« een onoverkomelijke c}waling of een nitoefening van dwang laat ·gelden ll, vaststeit dat hij << zich in clit opzicht bepaalt
tot niet voor toezicht vatbare beweringen ll, << dat aanleggers gedra:g niet met
deze beweringc::n st:rookt ll, dat het aldus
de bewering der conclusien beantwoordt;
dat het middel feitelijke grondslag mist;
Wat alle aanleggers aangaat :
., v oor zover de 'voorzienirig;. de beslissing becloelt welke werd gewezen :
I. Over de publieke vordering. : .
. Overwegende dat de bestreclen 'beslissing
is gewezen geweest ovet eeilTechtspleging·
waarin de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werden en clUt de ·beslissing
overeenkomstig de wet' is ;
IL Over de burgerlijke vorderil)g :
Overwegende dat aanleggers ter staving
van hun voorzieningen geen enkel middel
doen gelden en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om clie · reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosteli.
·
19 Augustus 1948. -· Vacantiekamer. Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter:- Verslaggever, H. Sobier. - Gelijlcl7tide1vle coiwlusie, H. Raoul

Hayoit de· Termicourt, .c::erste advocaat1\'eneraaL·
'

VACANTIEKAMER. -

19 Augustus 1948.

·gen.is, een. metalen doos vertoond heett
wawrop hij zelce1·e .dftta had aangete"
kenll.

(MATHIEU, T. DEHEER VAN FINA!ICIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 3 Mei 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel, schending van
artikel 317 van het Wetboek van strafvordering waarbij aan {le getuigen wordt
voorg-eschreven hun getuig-enis mondeling
af te leggen, doordat getuige Delrue,
welke door de krijgsraad werd verhoord,
en wiens getuigenis niet nit de debatten
werd geweerd door het militair gerechtshof, zich bediend heeft van nota's welke
nooit bij de bundel zijn gevoegd geweest,
om ten opzichte van de telastleggingen
belangrijke data te bepalen :
Overwegende dat, blijkens het procesverbaal der zitting van {le krijgsraad van
27 October 1947, de getuigen, onder andere
Delrue, mondeling verhoord zijn geweest;
Dat, indien uit dit proces-verbaal blijkt
dat deze getuige, in de loop zijner getuigeuis, (( een metalen doos waarop hij zekere data had aangetekencl )) heeft. getoond, hiervan niet mag worden afgeleid
clat hij zich zou bediend hebben van nota's
om v66r de krijgsraad te getuigen en dat
dit enig feit het mondeling karakter van
de verklaring van getuige niet wijzigt;
Dat het middel niet kan worclen aanvaard;
·
II. Aang-aande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen ol)werpt ;
Om .die redenen, verwer,pt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

Vacantiekamer, -

Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzitter.
VeTslag,qever,
H. Connart. - Geliiklnldencle conclusie,

de

H. Raoul Hayoit
Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
V:ONNISSEN. EN ARRESTEN. - STRAF- Faille {l'Huysse .
. ZA;KEN. ·- KRI.JGSRAAD. - GETUIGE TER
Zj:TTING GEHOORD. -. VER']'OON DOOR DE GETUIGE VAN EEN DOGS ·~ii:Al!OP ·HI.J ZEKERE
"IiATA HAD AANGE'l'EKEND .. '2 . FElT. DAT HET
;1\'IONDELING RARAKTER . ".'~N .. DE GETUIGENIS . VACANTIEKAMER. 19 Augustus 1948 .
. NiE'I' ·WI.JZIGT.
Wi.fzigt het mondeling lcarakter n·iet van
cle get1tigcnis vnn. een getnige te1' zit; :Mi11.g ·van. de kJ'ijgs'lcaML,"·. het teit dat
tleze getu·ige, in,.fle . loop· varn. zijn get1ti~

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN. VOORZIENING MOGE-·
LI.JK IS,;- VONNIS IN LAATSTE AANLEG VAN·
DE RRI.JGSRAAD. - VONNIS NIET BEDOELD
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BIJ AR1'IKEL 1, ALINEA 7, VAN RET BESLUITWET VAN 10 NOVEMBER 1945. VOORZIENING NIET ONTV ANKELIJK GEDURENDE DE TIJJ)
VAN OORLOG.

2° VOORZIENING IN VERBREJKING. STRAFZAKEN. BESLISSING OVER EEN VORDEIUNG TO.T GEDWONGEN TUSSENKOliiST INGESTELD DOOR BEKLAAGDE TEGEN DE STAAT .. VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE. VOORZIENING NIET BETEKEND. NIE1'·0NTVANKELIJKREID.

1° T·ljdens de dtttw van de Ujd van 001'log, kunnen de vonnissen, gewezen in
laatste aanleg floo1· de lcdjgsmden, niet
bestreden wo1·den door ee1~ voo1·zien·ing
in verbreking van de partijen, ttitgezonrlerd de vonn:issen bedoeld bij artikd 1,
alinea 7, van het beslttit-wet van 10 November 1945 (1). (Besluit-wetten van
8 Juni 1940 en 19 October 1944, art. 1.)
2o De voorzieni-i~g van belclaagde, tegen
de beslissing gewezen ove1· fle doo1· hem
tegen de Staat ingestelde vo1·dering tot
gedwon,qen tussenkomst, is niet ontvankelijlc indien zij niet betelcend we1·d
aan de partij waartegen z·ij gericht
is (2). (Wetb. van strafv., art. 418.)
(HARDIQUE,S'l' EN CONSOOR'l'EN,
'!'. BELGISCHE STAAT.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissingen, gewezen, de eerste, de 21 Januari 1947 door de Krijgsraad te Luik
en, de tweede, de 21 April 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Over de tegen het vonnis van de
krijgsraad gerichte voorzieningen :
Overwegende dat het besluit-wet van
8 Juni 1940. voor de duur van de oorlogstijd de door het militair gerecpt gewezen
arresten en vonnissen aan elke voorziening in verbreking heeft onttrokken;
Overwegende dat, indien krachtens artikel 1 van het besluit-wet van 19 October
1944 tegen de arresten van het militair
gerechtshof opnieuw voorziel).ing -in verbreking mogelijk is, geen enkele bepaling
dezelfde weder heeft toegelaten tegen de
iri laatste aanleg gewezen vonnissen van
de krijgsraad, behalve in het ten deze
vreemd geval, hetwelk bij artikel 1 van
het besluit-wet van 10 Novembel· 1945 is
voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
. zijn;
(1) Verbr., 8 Maart 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 154).
. (2) Vergel. verbr., 14 lllfaart 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 145).

II. Over de tegen. het arrest van het
militair gereehtshof gerichte voorzieningen: ·
A. Aangaande de publieke vordering. :
Overwegende dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvoi·inen . nageleefd werden en dat
de beslissing wettelijk is;
B. Aangaande de beslissing welke werd
gewezen over de.door de burgerlijke partij ingestelde vordering :
Overwegencle dat aanleggers geen enkel
middel inroepen en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
a. Voor zover de voorzieningen van
Hardiquest en Delcourt gericht zijn tegen
het gedeelte van de beslissing hetwelk
betrekking heeft op door hen tegen de
Belgische Staat ingestelde vorderirig tot
geclwongen' tussenkomst :
Overwegencle dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt clat aanleggers
hun voorzieningen hebben betekend aan
de Belgische Staat tegen welke zij zijn
gericht; clat deze voorzieningen derhalve
niet ontvankelijk zijn (Wetb. van strarv.,
art. 418) ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de meniorie van aanlegger Leon Bernard welke · meer dan vijf vrije dagen na
de datum van verklaring tot verbreking
wercl neergelegd, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

Vacantiekamer. -

Vooi'Z-itter, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Giroul. - Gelij.klttidende con.cl·usie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

VACANTIEK,A.M!ilR. -

19 Augustus 1948.

REJGELING VAN RECHTSGEBIEJD. REGELMA'l'IGE BESCHIKKING TO'!' VERWIJZING
NAAH DE POLI'l'IERECHTBANK TEN AANZIEN
VAN EEN BEKLAAGDE. POLITIERECHTBANK
DAARENBOVEN IN KENNIS GES'l'ELD ME'!' EEN
DAGYAARDING VAN DE OFFICIER VAN HET OPENBAAH MINIS'l'ERIE '!'EN LAS'l'E VAN ZELFDE BE~
KLAAGDE EN liiET EEN DAOVAARDING DOOR DEZE
LAA'l'S'rE GEGEVEN AAN EEN ANDERE BEKLAAGDE.
LAA'l'S'l'E DAGVAARDING GEGEVEN OP GROND
VAN EEN FEI'l' VREEMD AAN DE 'BEVOEGDHEID
VAN DE POLipEHECHTilANK. VONNIS VAN
ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL, GESTEUND
OP DE VERKNOCH'l'HEID VAN DE DHIE :!.ITSDHIJVEN. VEHNIETIGING VAN RET VONNIB SLECHTS IN ZOVER DE POLI'l'IERECH'l'BANK
ZICH ONBEVOEGD HEEF1' VERKLAARD OM KENNIS TE NEMEN VAN DE FElTEN OPGEDRAGEN
, DOOR DE BESCHTKKING VAN DE RAADKAMEH
EN DOOR DE DAGVAAHDING VAN HET OPENBAAH
MINIS'l'ERIE.- VERWIJZING NAAR EEN ANDER
POLI'l'IERECH'l'BANK.

-4061Vannee1·, na een ·regelmatige beschiklcinff
tot 'VI31'Wijzin{l naat- de politie?·echtbanlc,
gewezen doo1· de raadlcamer, en een dagvaarding van het openbaa1· ministe1·ie
voor een nnde1· misdrijf ten lnste vnn
dezelfcle belclnagde, cle poUtie·rechtba.n./c
zich onbevoe{lfl vm·klaa~·t wegens de ve.?·knochtheicl wnnmp zij wijst tussen cleze
twec misfl·rijven en een fcit 1weema nan
haar bevoegclheiclJ hetwelk het voorwm·p
7titmaalct van een dagvaa1·cling voM clezelfcle . rechtbanlc door belclangcle nan
een anrle1· belcla.agfle gegeven., vm·nietigt hot' H of, kervnis nemende van ~en
verzoelc tot 1·egeling va.n. 1'echtsgebwcl,
het vonnis van cle polit-ie?·echtban.l;;,
in zove·r clcze zich onbevoegcl ve?·lclannl heett om lcenn.is te nemen vwn
cle feiten opffecl?'agen cloo1· cle beschiklcing vctn cle marllcame1· en de dagvaarcling van het openbaa1· ministerie; het
ve1·wijst Cle zaalc, aldus beperkt, nacw
een ancle·r politierechtbank (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. COSIJN EN CoNSOOR'l'EN.)
ARRES'l'.

BET HOF; - Gelet op het door de Procureur des Konings te N amen ingediende
-verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen
bij beschikking van 18 December 1947,
waardoor verzachtende omstandigheden
aangenomen werden, naar de bevoegde
rechtbank van politie heeft verwezen
Maurice Oosijn, geboren te Antwerpen de
3 Augustus 1902; wonende te WatermaalBosvoorde, Eclelweisstraat, 8, beticht van,
te Namen de 6 September 1947, bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder
het inzicht om de persoon van een ander
aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan
Marie-J.ose Fievet;
Dat de ambtenaar van het openbaar
ministerie bij de Rechtbank van politie
te Namen beklaagde v66r deze rechtbank
ter zitting van 3 Maart 1948 dagvaardde
uit hoofde van gezegde betichting en daarenboven, uit hoofde van, op dezelfde
plaats en dezelfde datum, artikel 54 van
het reglement op de p.olitie van het verkeer te hebben overtreden;
Overwegende dat beklaagde Oosijn de
3 Maart 1948 rechtstreeks voor dezelfde
rechtbank ter zitting van 10 Maart 1948liet
dagvaarden de heer Raymond Fronville,
(1) Verbr., 7 Februari 1944 (.Arr. Ye,-b,·.,
1944, blz. 89; Bull. en PASIC., 1944, I, 181) en
de nota in Bull. en PAsrc., 1944, I, 181; vergel.
verbr,, 14 Juni 1948 (zie hager, blz. 333; Bull.
en PASIC., 1948, I, 388) .

geboren te Morville de 23 Augustus 1923,
wonende te Jambes, rue Baivy, 3, de gedagvaarde aanklagend wegens overtreding, in bovenaangehaalde omstandigheden, van artikelen 54, 55 en 56 van het
reglement op de' politie van het verkeer,
en ten eincle herstelling te bekomen van
de schade welke hem door deze overtreclingen werd berokkend;
Overwegende clat de rechter van politie,
ter zitting van 10 Maart 1948 vaststelde
dat deze zaken same:llhangencl waren, de
samenvoeging er van beval en, aangezien
de feiten wegens welke Fronville terechtstond, verwondingen hebben veroorzaakt,
en de zaak, wat dezelfde. betreft, door de
raadkamer niet verwezen is geweest, zich
onbevoegcl verklaarde en de zaak naar de
procureur des Konings verwees ;
Overwegende dat uit de tegenstrijdigheid tussen beide in kracht van gewijsde
gegane beslissingen, welke de 18 December 1947 door de raadkamer en de
10 Maart 1948 door de rechtbank van politic werden gewezen, een negatief geschil
van rechtsgebied is ontstaan, hetwelk de
loop van het gerecht belemmert; dat er
aanleiding is tot regeling van rechtsgebied;
Overwegemle clat de rechtbank van p.olitie, bij welke een gecontraventionaliseerd wanbedrijf en, ten laste van Oosijn
een inbreuk op de politie van het verkeer
regelmatig aanhangig waren, zich niet onbevoegd mocht verklaren en niet mocht
weigeren over deze betichtingen uitspraak
te doen, door vast te stellen dat er samenhang bestond tussen de feiten welke het
voorwerp waren van die betichtingen
en die welke bij rechtstreekse clagvaarcling aan Fronville ten laste werden gelegd en niet naar een bevoegde rechter
verwezen werden ;
Om die redenen, het rechtsg·ebied regelende, vernietigt het vonnis van de Rechtbank van politie te Namen van 10 Maart
1948, maar voor zover enkel het zich
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de ten laste van Oosijn gelegcle feiten; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van politie te Namen
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant der gedeeltelijk veruietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van politie te Gembloux opclat
uitspraak zou worden gedaan over de vorderingen welke door het openbaar ministerie tegen Oosijn zijn gericht.
19 Augustus 1948. -

Vacantiekamer. -

TToorzittc1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
TTeTslaggeveT,
H. Connart. - ' GeUjlcMticlende concl1tsie,

H. R:wul Hayoit de Termic.ourt, eerste
adv.ocaat-generaal.
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19 Augustus 1948.

1o VERKNOCHTHEID.- STRAFZAKEN.-

FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN. - VAS'!'STELLING EN BEOORDELING. - EEHOORT DE RECHTER OVER DE GROND.
2° VERKNOCHTHEID. - STHAFZAKEN. BEGRIP .. - BESLISSING VAN ONilEVOEGDHEID
GESTEUND OP DE VERKNOCHTHEID VAN DE MISDRIJVEN. - BESLISSING DAARDOOR ZELF VAS'l'S'!'ELLENDE DA'l' EEN GOEDE RECH'l'SBEDELING
YEREIST DA'l' DE :liiiSDRI.JVEN DOOI\ . DEZELFDE
RECHTER GEVONNIS'!' WORDEN.
1° Het bcstaan van vcrknochtheifl t·nsscn
verscheirlene m·iscl1··ijvcn. hangt at van
feitelijke o-mstanfl·igheclen, ·waa:rvan rle
vaststcllin g en beoonleling allecn actn
de mchte·r ove1· rle gronc( behoTen (1).
2° De ve1·Jcnochtheid fttssen rri'isd1'ijven,
na.aT clc zi·n van cwt-ilcelen 226 en 227
-t'an het TVetboek van st·rafvonlerht{/, ·is
71 et besta.an va.n een zoclnn·ig verba.nd
t·nssen versche·iclene miscl1··ijven dat een
goede 1·echtsbedeling vergt da.t clie misdrijven te sa.-men en dom· dezelfcle 1'CchteT zo-urlen gevonnist worden (2) ; de
1'eehter, cl-ie zijn onbcvoegdhe·id stcunt
op cle vnststell-ing vnn cle vm·Jcnochthc·id
tussen de misd·rijvcn, stclt deThnlve
dnanloo1· zelf vnst dat, tttsscn doze laatste zodnni{f ve·rbancl bestant dat een
goecle 1'echtsbccleling VC1'{Jt dctt ze samcn
en doo·r clczelfcle 1·echtcT gevonnist woTden.

(PROCUREUR DES KONINGS
'!'. BASSO.)

'l'Jc

CHARLE-ROI,

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 6 December 1947 door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
zetelende in boger beroep ;
Over het enig middel, schencling van artikelen 138, 226 en 227 van het Wetboek
van strafvordering, doordat de Correctionele Rechtbank te Charleroi, uitspraak
doende over het boger beroep tegen een
door de Rechtbank van politie te Thuin
gewezen vonnis, de ten laste vnn verweerders Basso gevoenle rechtspleging samenhangend heeft verklaard met die welke
door hem werd ingesteld tegen Berny en
welke thans nog hangencl is v66r de Correctionele Rechtbank te Charleroi, en, we(1) Verbr., 22 September 1947 (An·. T'e.·br.,
1947, biz. 278; Bull. en PAsrc., 1947, I, 366 en
de nota's 1 en 2).
(2) Verbr., 6 Mei 1912 (Bull. en PAsrc., 1912,
I, 234); 23 October 1944 (An·. T'erb,·., 1945,
biz. 16; Bull. en PAsrc., 1945, I, 17) ; 24 April
1939 (A1-r. T'e1'b1·., 1939, biz. 142; Bull. en
PAsrc., 1939, I, 205); 16 Juni 1947 (Arr. Ye,-b,·.,
1947, biz. 210; Bull. en PAsrc., 1947, I, 278).

gens deze omstandigheid zich van de zaak
outlast en ze nan de procureur des Konings voor beschikking heeft overgemnakt, clan wnnneer de misclrijven niet
sumenhnngend waren en het bestreden
yonnis in elk geval niet vnststelt dat een
goede rechtsbecleling vergde dat de zaken
tegelijk en door dezelfde rechter zouden
worden berecht :
Overwegende dnt ten gevolge van een
annrij cling welke zich voordeed tussen een
door Berny bestuurde personennuto en
het door Francis Dnsso bestuurde motorrijwiel, lantstgenoemde cle 28 November
1~146 v66r de Rechtbank van politie te
Thuin is gedagvaard geweest wegens overtreding van artikel 36, 4°, van het Algemeen Reglement op de politie van het verkeer, terwijl Henri Basso vrijwillig verscheen nls burgerlijk annsprnkelijk voor
zijn minderj arige zoon ;
Overwegende ten anderen dat, tijdens
het gecling v66r de rechtbnnk van politie
en bij exploot van 13 Februari 1947, Henri
Dnsso, hnndelende zowel ais vader clan
nls bewindvoerder over de goederen van
zijn minderjnrige zoon, Francis Basso,
Derny rechtstreeks v66r de Correctionele
Rechtbank te Charleroi heeft doen dagvaarden ten einde, naar nnnleiding van
dezelfde nanrijding, op hem toepnssing
te horen mnken van de strafwet en,
inzonderheid, van de bij nrtikelen 418
en 420 van het Strafwetboek voorziene
strnffen, en ten einde zich te horen veroorclelen tot betaling nan de clngvanrdende
partij van de som van 8,558 fr. 50 nls
schadevergoeding voor het nadeel dnt de
dngvnnrdende persoon en zijn zoon lwbben geleden door de schuld van de geclagvnarcle;
Overwegende clat de Correctionele Rechtbnnk te Charleroi nog niet heeft geoor<leeld over deze vervolging;
Overwegenrle dn t het bestreden vonnis.
clnt uitspraak moest doen over het boger
beroep tegen de door de Rechtbank van
politie te Tlmin gewezen beslissing, dezelfcle heeft vernietigcl om de reden dat de
eerste rechter, « wanneer hij er op de
hoogte vnn gesteld wenl dnt, met betrekking tot het feit hetwelk tot de vervolging
aanleiding had gegeven, een rechtspleging
hnngend wns v66r de correctionele rechtbnnk, zich wegens de samenhang tussen
beide geclingen onbevoegd had moeten verklnren ll;
Overwegende, enerzijds, dnt het bestnnn
vnn samenhang tussen verscheidene misdrijven nfhnngt van feitelijke omstandigheclen wnarvan de beoordeling en de vaststelling nnn de rechter over de grond toebehoren;
Overwegencle, anderzijds, dat uit de
vaststelling van de rechter over de grond
dat de misdrijven snmenhnngend wnren,
voortvloeit dnt een goede rechtsbedeling
vergde dat zij door de?:elfde rechter zou-

-408den worden berecht; clat; dergelijk vereiste het ·essentieel bestanddeel uitmaakt
van de samenhang naar de zin van deze
bewoording in artikelen 226 en volgende
van het Wetboek van strafvordering;
Dat · ieder van de ondetdelen van het
middel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiBle of
op straf van nietigheid voorge·schreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reG.enen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de burgerlijke partij
Berny tot de kosten.

en ·van artikel 2 van het Strafwetboek,
doordat bet bof van assisen aanlegger
heeft veroordeeld om een. vuurwapen voor
verweer voorbanden te bebben gebad, betwelk hij niet :verworven beeft in de bij
artikel 5 van de wet van 3 Januari 1933
voorziene omstandigheden, en zonder hetzelfde in de door de reg·ering bepaalde omstandigheden en termijnen te hebben doen
immatriculeren, dan wanneer voorrrield
besluit van c~e Regent cle bezitter van een
vuurwapen er toe machtigt betzelfde v66r
1 Juli 1948 te laten immatriculeren :
Overwegende dat aanlegger schuldig erkend is geweest aan moord en, bij samen19 Augustus 1948 .. - Vacantiekamer. hang, aan het voorhanden hebben van een
VoorzUter, H. Louveaux, raadsheer waarvuurwapen voor verweer, buiten de bij
nemen{l voorzitter.
Verslaggeve·r,
artikel 5 van de wet van 3 Januari 1933
H. Connart . .:..... Gel'ijlcltt'idende conclusie,
voorziene omstandigheden ;
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
. Dat hij uit hoofde dezer twee betichtin·
advocaat-generaal.
gen tot een straf van twintig jaar dwangarbeid is veroordeeld geweest;
,
Overwegende dat, in de veronderstelling
dat het middel zou gegrond zijn, deze verdesniettemin gerechtvaardigd
VACANTIEJKAMER. 19 Augustus 1948. oordeling
zou blijven bij toepassing van artike·
len 392, 393 en 394 van het Strafwetboek;
1° REJOH'I'SPI~EGING IN STRAFZADat het middel dus zonder belang is ;
KEN. - HOF VAN ASSISEN. - PROCES-VERII. Over bet tweede en het derde middel
BAAL VASTSTELLENDE DAT DE 'l'OLK ZIJN liULP
te samen, schending van artikelen 332 en
VERLEEND HEEFT TELKENS ALS DIT NUTTIG
WAS. - 'VASTSTELLING DAT ALLES WAT MOEST 372 van het Wetboek v,an strafvordering
en van de rechten der verdediging, doorVERTAALD WORDEN, VERTAALD WERD.
2° REJCHTSPLEJGING IN STRAFZA- dat de bij het debat gevoegde stukken,
onder meer de geneeslmndige getuigschrifKEJN. - TOLK. - EED. - BEWOORDING.
ten eu de aan de jury te onderwerpen
1° Uit de vaststelling, in het proces-ver- vragen, niet vertaald zijn geweest voor de
beschulcligde die enkel de Poolse taal
baal van de terechtzUting van het hot
spreekt, dan wanneer deze stukken badvan assisen, dat de tollc zijn httlp verden dienen te worden vertaald, en wanleena heett tellcens als het nuttig was,
neer, indien zij vertaald war en geweest,
vloeit vooTt dat alles wat moest verde door de tolk afgelegde eed niet Voltaald wor·den, vertactlcl werd (1).
staat; doordat bestanddelen van de rechts2o ·Welke de aa?"d oolc weze van de stulcpleging welke de verdediging recbtstreeks
, lcen, getwlgenissen of ver·lcla1'inge·n, voor
de ver·taling waar·van hij v66r· een str·at- , aanbelangen voor de beschuldigde niet
vertaald zijn geweest of althans aan het
ge·recht geroepen wor·dt, moet cle tol!c
Hof van verbreking voorkomen als niet
slechts de eecl afleggen voMzien bi.i ar·vertaald
zijnde geweest :
tUcel 332 vctn het Wetboelc van stratvo·rOverwegende, enerzijds, dat nit het proderin,q en art·ikel 2 va~t het beslltit van
ces-verbaal van de zitting van het hof van
4 November 1814 (2) .
assisen blijkt clat aanlegg·er beeft verklaard de Franse taal niet voldoende te
(JACHINOWSKI.)
kennen of te verstaan en dat de voorzitter dientengevolge een twee-en-veertig
ARREST.
jaar 'oude tolk heeft aangesteld welke,
HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden vooraleer zijn ambt waar te nemen, de
arrest, gewezen de 23 April 1948 door bet eed heeft afgelegd : « Ik zweer getrouweHof van assisen van Henegouwen;
lijk de gezegden te vertolken, welke aan
I. Over bet eerste middel, schending van personen die verschillende talen spreken,
bet besluit van de Regent van 2 April1948 moeten overgezegd worden. Zo helpe mij
God J);
Overwegencle dat deze eed ·de enige is
(1) Raadpl. verbr., 7 September 1877 (Bull.
welke bij artikelen 332 van bet Strafweten PAsrc., 1877, I, 303); 20 November 1935
boek en 2 van het besluit van 4 November
(ibid., 1936, I, 69, 4", en Rev. de droit penal
1814 aan de tolk wordt opgelegd;
et de m·iminologie, 1936, biz. 64).
Overwegencle, anderzijds, dat het pro(2) Verbr., 7 Juli 1947 (A1'1'. Ver·br., 1947,
ces-verbaal 1vaststelt dat, in de loop van
blz. 249; Bull. en PASIC., 1947, I, 323).
elk der terechtzittingen van bet ,hof van
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assisen, de alzo aangestelde tolk « Z!Jn
opdracht lieeft vervuld telkenmale dit
nuttig was ll; dat noch het bestreden arrest, noch enig stuk <ler rechtspleging
waarop 'bet Hof acht kan slaan een door
aanlegger of diens raadsman uitgebracht
verzoek om vertaling vermelden waaraan
geen voldoening werd gegeven ;
Waaruit volgt dat de middelen niet kunnen worden aanvaard;
Overwegende dat de substantHo\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
-rechtsvormen werden riageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; v_eroor<leelt aanlegger tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

_r=-::..::....::.=-=

Vacantiekamer. -

Foonzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemen<l vciorzitter.
Vet·slaggeve1·,
H. Oonnart. - GeUjklttiden-de conclttsie,

H. Raoul Hayoit de 'l'ermicom:t, eerste
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. de Looze
(van <le Balie te Bergen).

Overwegende, enerzijds, dat de bij het
enig artikel -van de wet van 7 November
1946 bepaalde termijnen ' ten laatste- de
31 December 1946 verstrijken; dat, anderzijds, het bestre<len arrest vaststelt dat
aanlegger zich niet in een geval van overmacht heeft bevonden waardoor hij verhinderd zou zijn geweest binnen de wettelijke termijn verzet aan te tekenen ;
Qverwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
·
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorinen nageleefd werden en dat de
beslissing wettelijk is ;
Aangaande de beslissing welke over de
door de burgerlijke partijen ingestelde
vorderingen werd gewezen :
Overwegende dat geen bijzonder middel
wordt voorgebracht en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt;
Oin die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

VACANTIEKAMEJR. ~

19 Augustus 1948.

Vacantiekamer. -

Foorz-itte1·1 H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
T!erslaggeve-r,
H. Fettweis. - GeUjlcl~tidende concl·usie,

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

VERZET. VoNNIS BIJ VERSTEK VAN DE
KRIJGSR;\AD • .,- vVET VAN 7 NOVEMBER- 1946.
PERREN VAN DE VERZETTEHMIJN.

Een op de wet van 7 November 1946 gestmtnd verzet tegen een vonnis bij verstek doo1· de krijgsraad gewezen, kan
niet geldig ingesteld wo1·den na 31 Decernbm· 1946, tenzij elser op ve-rzet bewijst dat hij zich wegens oveTmacht ht
de onrnogeUjlclwid bevond binnen de
wettelijl"e te1·rnijn ve1·zet te doen (1).
(VAN BUGGENU~f, T. ROHll,ENT.)
ARREST.

E:ET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 18 Mei 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Aangaande de beslissing welke oyer de
publieke vordering werd gewezen :
Over het enig middel, schending van het
enig artikel van de wet van 7 November
1946, doordat het bestreclen arrest het verzet tegen het vonnis bij verstek van 28 November 1945, hetwelk inzake misdaden
en wanbedrijven tegen de veilighekl van
de Staat uitspraak deed, niet ontvankelijk
heeft verklaard wijl het na 31 December
1946 werd aangetekend :
Overwegencle dat aanlegger de 1 Augustus 1947 verzet l1eeft aangetekend tegen
het vonnis van de krijgsraad ;
(1) Verbr., 5 Juli 1948 (zie hoger, blz. 374;
-Bull. en PASIC., 1948, I, 434).

VACAN'l'IEJKAMEJR. ~

19 Augustus 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. S.TRAFZAKEN. M.IDDEL AANVOER-END DAT
ElSER NIET VERWITTIOD WERD VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMSCRR-IJVING VAN DE BETICRTiNG. VER-WITTIGING VASTGESTELD DOOR
RET ARRES1'. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST
IN FEITE.

2° WET EN KONINKLI.JK BESLUIT.BEKENDMAKING. DEN. BINDEND
KoNINKRIJK.

vVET'fELIJKE VOOHWAARKARAKTER- IN GANS RET

1o jjfist grondslag -in feite, het midrlel a.cttk
voerend dat eiser n-iet ve1·-witt-igd we-rd
-van ee-n cloot· de rechte-r O'Ve1' de g1·ond
ctan de omsclwijving vctn de bet-ichting
geb:rcwhte w-ijz-iging, dan wannee-r het
ctiTest vnststelt dat dergel-ijlce verwittirting aan eiser gegeven wer·d (2).
2° De 1:egelmat·ige bel•endmctlc-ing vctn een
tvet ot van een besl·u-it-wet in lu,;t Belgisch Staatsblad en het verst1'ijlcen van
de vnstgestelde tenn·ijn waanta zij ctls
door de b~wgers gelcend bescho~twd wo1'clen, verwezenlijlcen op zich zelf de ~vi-;ze
van belwndrnalcing, die cle wettel-ijlce be(2) Raadpl. verbr., 24 Mei 1948 (zie hoger,
biz. 293; Bull. en PASJC., 1948, I, 340).
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-410Joenclmalcing uitmaalct, wellce (le ~oet of
het besMbit-wet in geheel het Rifle bindena maalct (1).

(MORREN, T. DUA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 26 Mei 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
I. Aangaande de over de :i:mblieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, schending van
de rechten der verdecliging, doordat het
bestreden arrest cle omschrijving van een
der ten laste van aanlegger gelegde betichtingen heeft gewijzigd, door in zijn
motieven aan te stippen « dat beklaagde
militair was en dat hij zich alzo schuldig
heeft gemaakt aan verraad wat artikell18bis van het Strafwetboek aangaat >>,
dan wanneer uit de bundel niet blijkt
dat de betichte uitdrukkelijk of stilzwijgend zou hebben aanvaard zich dienaangaande te verdedigen, en dat de betichte dit gegeven daarenboven in zijn
verdediging niet heeft beantwoord :
Overwegende dat, blijkens het zittingblad van het militair gerechtshOf, de voorzitter aanlegger in verbreking er van
heeft verwittigd << dat hij zich zou dienen
te verdedigen op grond van artikelen 15··
en 16 van het Wetboek van strafrecht
v·oor het leger (pleging van verraacl) om,
Belgisch militair zijnde, de feiten te hebben gepleegd >> ; en dat het .bestreden arrest bepaalt dat aanlegger, welke alzo
verwittigd was geweest, << zijn verdediging
dienaangaande heeft voorgedragen >> ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
de bepalingen opgenomen bij artikelen 2,
61, 62, 118bis en 121bis van het Strafwetboek, 15 en 16 van de wet van 2:l Mei 1870,
gewijzig{l bij de wetten van 19 Juli 1934,
artikel 2, en van 4 Augustus 1914, artikelen 14, 9 en 129 van de Grondwet, 4 van
de wet van 18 April 1898, doordat het bestreden arrest aanlegger op grond van
artikel l18bis van het Strafwetboek tot
de doodstraf heeft veroordeeld, dan wanneer op het door deze bepaling bedoelde
misdrijf de doodstraf enkel door een besluit van Louden van 17 December 1942
wordt gesteld, hetwelk in BelgH\ pas na
de bevrijding van het grondgebied werd
bekendgemaakt en, clienvolgens, op de feiten van de zaak, welke van Juni 1944
dagtekenen, niet toepasselijk is :
Overwegende dat het besluit van 17 De(1) Verbr., 21 Augustus 1947 (A•~·. Ve1•br.,
1947, blz. 271; Bull. en PAsrc., 1947, I, 350) ;
15 Maart 1948 (zie lioger, blz. 154; B•tll. en
PASIC., 1948, I, 173).

1

cember 1942 de 29 December daa:ropvolgend in het Belgisch Staatsblad is verschenen -te Louden, voorlopige zetel van
de Belgische Regering ;
Dat luidens artikel 5. vim dit besluit,
hetzelfde in werking moest treden binnen
de maand van zijn bekenclmaking door het
Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat deze regelmatige bekendmaking en het verstrijken van de
Yastgestelde termijn, waarna het besluitwet wordt geacht door de burgers gekend
te zijn, door zich zelf de wijze van publiciteit verwezenlijken welke de wettelijke bekendmaking uitmaakt, waardoor
het besluit-wet in gans het.Rijk bindend
wordt·
'
Dat i1et middel in rechte faalt;
Overwegende dat de substanW\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel inroept en dat het Hof
er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 Augustus 1948. -

Vacantiekamer. -

Voon:;itter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.
V erslaggevm·,
H. Connart. - Gelijkhti(lencle conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. Pleiter, H. Dechamps (van de Balie bij het Hof van
beroep te Luik).

VACANTIEKAMEJR. -

19 Augustus 1948,

1°

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - VASTSTELLING VAN
HUN ONDERVRAGING NOPENS HUN BANDEN VA~
BLOED- OF AANVERWANTSCHAP MET BEKLAAGDE.
- NIET OP STRAb' VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN. - 0NDERVRAGING NOPENS HUN
DIENSTBETREKRINGEN MET BEKLAAGDE.
NIET DOOR DE WET VOORGESCHREVEN.
2° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GE•rUIGEN. - BLOED- OF AANVERWANTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
IN DIENST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. VERHOOR. - WETIELIJKHEID.
3° RECIITSPLEGING IN STRAFZAKEN. - N IETIG VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD. - BEVESTIGING VAN RET BESCHIK.KEND
GEDEELTE DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. - EIGEN BEWEEGREDENEN, - WETIELIJKHEID.
1° Artilcelen 154, 155, 156 en 189 van het
WetboelG van sh·afvordm·i.ng stellen de
sa-natie van de nietigheid van de getui-
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-411genis niet op het ontlwelwn van de vaststellin,q clat cle get·uige ondervraagd
wenl nopens zijn banden van bloed- of
aa.nverwantschap met belclaagde; zij
sclwijven niet voor aam cle get~ti,,qe te
vragen of h·ij ·in cUenst is van beTvlaagde ·(1).
2o In st·rafzctlcen, VC'rbieclt tJCCn enk'el
wetsbepalin,q cle get~ti,qenissen ter zittin,q
at te nemen hetzij van bloecl- of aanve1·wanten van cle b~w,qerlijlce pa1'fij,
hetzij vnn personen in ,clienst van cleze
pcu·tij (2).
3° Het militai:r ,qerechtshof, clat het bemepen von1t·is n·ieUu verlclaan/. heeft, rnn,q
wetteUjlc, vcm het ogenblik at flat het
alleen stewnt op ei,qen beweegreclenen en
clat het zich cle 111ietigheid niet toeeigent,
clie het vonnis ongelclig maalcte, het
beschili;kencl gecleelte vnn clit laatste bevesti,qen (3).
(COLLET, 1'. CHARLET Eli STDCXMANS.)
ARREST

(4).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 25 Mei 1948 door het
)Yiilitair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Yoor zover de voorziening de beslissing bedoelt welke over de publieke Yordering werd gewezen :
Over het eerste micldel, schending van
artikel 65 van het Strafwetboek, doordat
de bewezen verklaanle feiten ~en enkel
onder toepassing van artikel 121bis van
het Strafwetboek vallend misdrijf uitmaken, en niet verschillende nit een zelfde
misdadig opzet voortsprnitencle misclrijven, zoals het bestreden arrest verklaart :
Overwegende dat, in de onderstelling
dat het micldel zou gegrond zijn, de uitgesproken enige straf gerechtvaardigd
blijven zou bij toepassing van arti(1) Verbr., 3 Juni 1901 (Bull. en PASIC., 1901,
I, 280); 7 Juni 1948 (zie hoger, blz. 312; Bull.
en PAsiC., 1948, I, 362, en nota).
(2) Verbr., 23 Juni 1947 (A1T. Ye,.br., 1947,
blz. 220; Bull. en PASIC., 1947, I, 290).
(3) De rechter in boger beroep mag het beschikkend gedeelte, waarbij hij de door de
eerste rechter uitgesproken veroordeling handhaaft, niet steunen op de beoordelingen en beweegredenen van een nietig vonnis' (verbr·.,
3 November 1947, A>·r. YeTb1·., 1947, blz. 346;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 458) ; doch hij mag,
door alleen te steunen op eigen beweegredene1i
en te vermij den zich de nietig heid toe te eigenen die het beroepen vonnis ongeldig maakte,
llet beschikkend gedeelte van dit laatste bevestigen (verbr., 18 .Februari 1946, A>'1'. Verb1·.,
,1946, blz. 69; Bull. en PAs.rc., 1946, I, 75, en
21 October 1946, Bull. en PAsrc., 1946, I, 368).
(4) Een eerst arrest werd in deze zaak gewezen op 17 November 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 479).

kel 121bis van het Strafwetboek; dat het
middel aldus, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending van
artikel156 van het Wetboek van strafvorclering, eerste onde1·deel, doordat de ondervraging van de getuigen nopens de verwantschapsbanden of de dienstbetrekkingen tussen hen en de beklaagde slechts
door een vermelding in het enkelvoud
wordt vastgesteld ; tweede onderdeel,
doordat geen dergelijke ondervraging vastgesteld is aangaande de betrekkingen van
de getuigen met de burgerlijke partij :
Overwegende, enerzijds, dat artikelen 154, 155, 156 en 189 van het Wetboek
Van strafvordering geen sanctie van nietighelcl stellen op het ontbreken van de
vaststelling dat de getuigen ondervraagd
zijn geweest nopens de bloed- of aanverwantschap welke hen met de beklaagde
verbindt; dat zij niet voorschrijven hen
te vragen of zij in dezes dienst zijn;
Overwegende, anderzijds, dat geen enkele wetsbepaling de verplichting oplegt
de getuigen te ondervragen nopens de
bloed- of aanverwantschapsband of de
dienstbetrekkingen welke tussen hen en
de burgerlijke partij kunnen bestaan;
Dat het middel clerhalve niet kan worden aanvaarcl;
Over het derde middel, schending van
artikelen 195 en 215 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgestelrl dat het
beroepen vonnis gewezen werd over een
reclltspleging waarin een getuige de wettelijke eed niet had afgelegd, dit vonnis
niet heeft vernietigd, doch bevestigd :
Overwegencle dat, bij bet ontbreken van
iedere bepaling welke bet gebruik van
zekere vormen verplichtencl maakt, de
rechter in hager beroep die, zoa1s in
zake, na een gecleelte cler rech tspleging en
de beslissing in eerste aanleg wegens gebrek, nietig te hebben verklaard opnieuw
nitsvraak cloet op grond van eigen motieven en zonder de oorzaak van nietigheid
over te nemen, er zich in zijn clispositief
toe beperkend clit van de beroepen beslissing te bevestigen, geen enkele wetsbepaling
schendt; dat het midclel in rechte faalt ;
Over het vierde middel, schenclirrg van
artikel 155 van het Wetboek van strafvordering, doordat het zittingblad vaststelt
clat verscheidene getuigen <<de bovengemelde eed ll hebben afgelegd, zonder te
bepalen of de Franse dan wel de Nederlanclse niet met de wettekst eensluidende
eecl wordt becloeld :
Overwegencle clat, blijkens het gebeel
van de vermeldingen van het zittingblad,
c1e bewoordingen << ~le bovengemelde eed ll,
welke voor de getuigen, met uitzondering
Yan getuige Bavin, werden gebruikt, de
eed in de Franse taal bedoelen, waarvan
cle bij de wet voorziene bewoorclingen
overgenomen zijn;
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde micldel, schending van
artikel 18 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest de aanplakking van
het vonnis te Zetrud-Lumay beveelt « alwaar cle misdaad heeft plaats gevonden,
dan wanneer uit de stukken der rechtspleging blijkt dat de aangifte te Tienen
is geschied :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van · het bestreden arrest, welke
door geen enkel stuk, waarop het Hof acht
kan slaan, worden tegengesproken, de misdaad te Zetrud-Lumay is gepleegd geweest;
Dat het middel feitelijke gromlslag
mist;
Overwegende dat de substanttele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Voor zover de voorziening de beslissing bedoelt welke over de burgerlijke
vordering werd gewezen :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geell middel inroept
en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;·
Om ,die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

19 Augustus 1948. - Vacantiekamer. Voo1·zUte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzitter.- Ve1·slaggeve·r, H. Sohier.- Gelijklttidende co·nolusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerst~ advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Bosmans (van
de Balie te Leuven) en du Bus de Warnaffe (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

RAAD. - GELDT ALS BEWIJS TOT INSCHBIJVING WEGENS VALSHEID.
5° RECHTSPLEJGING IN S'l'RAFZAKEJN. - PERSOON ALS GETUIGE · GEDAAGD,
VEHKLARENDE .VEHOORDEELD TE ZIJN GEWEEST
DOCH HOGER BEHOEP TE HEBBEN AANGETEKEND.
- NIET BETWISTE VERKLARING. - MOET
' ONDER- EED GEHOOHD WORDEN.

1° Indien, in het p1·oces-ve1·baal van de
terechtzUt-ing, een ove:1·bodig woord aan
de wetteHjlce f01'ri'IAtle van de eed wenl
toegevoegd, doet het e1· tvdnig toe dat
deze toevoeging 1viet behoorU}lo werd
goedgelce·unl (1).
2° Is regelmat.ig, het 1J1'oces-vet·baal van
cle terechtzitting flat ve1·sche·iclene bla(len o1nvat waarvan alleen (le laatste
blacl.zijde cle handteloeningen van de
VO(Wzltter en van de gTijfie1· draagt,
·incl·ien, wegens cle mater-Wle voorstellin,q
van zijn ·ve1·schillenae elementen, dit
~~:~f:ic~~t~(~b(~~. voot·lcomt als een geheel

3° De verrnelding V(tn cle a.flegging vatt ae
wettelijlce eed doot· de getuigen, die bovenactn het pToces-t'et·baal van de terechtzitting geclaan wm·a, geldt vooT al
de gehtigenissen opgenornen in dit pt·oces-veTbaal (3).
4° De vei·melclingen van het z'ittingblad
van de lwijgst·aad gelden als bewijf!
tot insclwijving we gens valsheid (4).
5° Wctnneet·, zondeT dat de echtheid van
zij-n verlvla·ring betwist wenl, een als
gettt·ige gedaagcle pm·soon verklaart veroonleeld te z·ijn. geweest doch hoget· bemep te hebben aangetekend, moet hif
onde·r eed gehoord wot·clen (5) .
(JACQUES.)
ARREST.

VACANTIEKAMJJJR. -

1o

2 September 1948.

RECHTSPLEJGING IN STRAFZAKEJN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. - TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE
FORMULE VAN DE EED VAN EEN OVERBODIG
WOORD. - NIET GOEDGEKEURDE TOEVOEGING.
- GEEN ONWETTELIJKHEID.
2o RECHTSPLEJGING IN STRAFZAKEJN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. - VERSCHEIDENE BLADEN DIE EEN
' GEHE~;L UITJ\fAKEN. - HANDTEKENING VAN DE
VOORZITTER EN VAN DE GRIFFIER ONDERAAN DE
LAATSTJ•} BLADZIJDE ALLEEN. REGELMATIGHEID.
3° REJCHTSPLEJGING IN STRAFZAKEJN. -MELDING VAN DE EED VAN DE GETUIGEN BOVENAAN RET PROCES-VERBAAL VAN DE
'IERECHTZITTING. - BEWIJS VAN RET VER·
VULLEN VAN DE FORMALITEIT DOOR AL DE
m;TUIGEN WIER GETUIGENIS IS OPGETEKEND.
4° BEJWIJS. - ZITTINGBLAD. - KRIJGS-

HEJT HOIJ'; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 29 April 1948 gewezen;
Over het eerste middel, de toevoeging
van het woord « anders ll aan de gedrukte
formule van <le eed in het zittingblad van
de krijgsraad dd. 20 Januari 19,18 werd
niet door de voorzitter goedgekeurd :
Overwegende dat de wettelijke formule
(1) Verbr., 15 Maart 1948 (zie hoger, biz. 151;
Bull. en PASIC., 1948, I, 171).
(2) Verbr., 8 December 1947 (A•·r. Verbr.,
1947, biz. 399; Bull. en PAsrc., 1947, I, 525);
5 Juii 1948 (zie hoger, blz. 373; Bull. en •PAsrc.,
1948, I, 432).
(3) Verbr., 16 Februari 1948 (zit, hoger,
biz. 89; Bull. en PAsrc., 1948, I, 103).
(1.) Verbr., 29 September 1947 (Ar1·. Verb1·.,
1947, biz. 298; Bull. en PAsrc., 1947, I, 388).
(5) Verbr.,
Mei 1948 (zie hoger, biz. 251;
Bull. en. PAsrc , 1948, I, 293).
1
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Over ltet derde middel, de vermelding
van de eed luidt : << Ik zweer de gehele
waarheid te zeggen, niets dan de waar- van het proces-verbaal van de krijgsraad
heid, zo helpe lliij God ll ; dat de inla::;sing del. 27 .Januari 1948 aangaande de getuige
van bet woord << anders ll, na bet woord Maurice lJ~auconnier << veroordeeld, doch
« niets ll overbodig was en, derhalve, niet in hoger beroep ll geeft niet met zekerheid
~oor de' voorzitter diende goedgekeurd te te kennen of die getuige al dan niet de
eed heeft afgelegd, en daarenboven er beworden;
staat geen bewijs van het door de getuige
Dat bet middel niet gegrond is ;
Over het tweede middel : 1° de autben- tegen het vonnis. van veroordeling ingeticiteit van de losse bladeren gevoegd aan steld hoger beroep :
Over het eerste ondercleel :
het zittingblad van de krijgsraad dd.
Overwegende dat het afwezen van enige
20 .Januari 1948 is niet gewaarborgd, vermits die losse bladereil noch door de voor- bijzondere vermelding in het proces-verzitter, noch door de griffier zijn onder- baal nopens · cle eeclaflegging van getuige
tekend · 2° in die losse bladeren, waarop Fauconnier moet worden uitgelegd in die
verklar'ingen van getuigen zijn aangete- zin dat de getuige, overeenkomstig de alkend, wordt er geen melding gemaakt van · gemene vermelcling welke zich in de aanhet afleggei1 van de wettelijke eed door hef van het proces-verbaal bevindt, de
die getuigen; 3° de aangetekende verkla- wettelijke eed heeft gezworen;
Dat het eerste onderdeel van het micldel
ringen stemmen niet overeen met de werfeitelijke grondslag mist;
kelijk afgelegde getuigenissen :
Over het tweede onderdeel :
Overwegemle dat de twee. bijbladen
wederzijds in aanhef de melding dra- , Overwegencle dat getuige Fauconnier
gen : << Eerste of tweede vervolg van het om tot de eedafiegging toegelaten te zijn
proces-verbaal der openbarP zitting van niet het bewijs leveren moest van het door
20 .Januari 1948, in zaak Marie-Louise hem tegen het vonnis van. veroordeling
.Jacques ll; dat het begin van het eerste ingesteld boger beroep; dat hij claartoe
vervolg de voortzetting is van de opname gerechtigd bleef, zolang het niet was beder verklaringen van getuige Edmond .Jon- wezen dat hij bij een definitieve beslissing
niaux, waarmede op de derde bladzijde ontzet was geworden van het recht om
van het hoofdblad een aanvang was geno- getuigenis in rechten af te leggen, tenzij
men geweest; dat eveneens het tweede om er enkel inlichtingen te geven;
vervolg begint met de optekening der
Dat hef tweecle onclerdeel van het midverklaringen van getuige Rene Faucon- del niet gegrond is;
nier voort te zetten, wiens eerste verklaOver het vierde. middel, schencling van
ringen vermeld staan op het einde van het de rechten der verdecliging, doordat de
vierde blad van het eerste vervolg;
getuigen Oscar Vande Velcle en Franciscus
Overwegende dat, op grond van deze Geens niet door de krijgsraad werden onstoffelijke bijzomlerheden, moet worden derhoord, de eerste, omdat hij veroordeeld
aangenomen dat llet zittingblad met de w·as geweest, en de tweede, omdat hij vereraan gebechte losse bladen een geheel klaard had beroofd te zijn :van zijn burvormt waarvan de autbenticiteit is ge- gerrechten, dan wanneer het bewijs van
waarborgd door de handtekeningen welke de ontzetting van. die personen van het
de voorzitter en de griffier onderaan op recht om getuigenis in rechten af· te legde laatste bladzijde van bet proces-ver- gen niet in de bunclel berust :
baal hebben aangebracht; dat geen wetsOverwegende dat het niet blijkt uit de
bepaling op straf. van nietigheid voor- stukken van de bunclel dat eiseres het
schrijft dat ieder blad van een proces-ver- verhoor van de bedoelde personen heeft
baal van cUe . handtekeningen weze voor- gevraagd;
zien;
Dat het middel,. clienvolgens, niet kan
Overwegende dat, vermits al de bladen aangenomen worden;
van gezegd proces-verbaal een gebeel uitOver het vijfde middel, het los bijblacl
maken, de vermelding aangaande de eed-. gevoegd aan bet proces-verbaal van de
aflegging van de getuigen, welke in de krijgsraad cl<l. 27 .Januari 1948 Ievert niet
aanhef van het proces-verbaal te lezen de minste waarborg van autllenticiteit op,
staat,· toepasselijk is op de getuigen wier doordat het niet voorzien is van de handverklnringen in de aangehecltte blnden tekening van de voorzitter of de grif!ier,
werden opgenomen;
met het gevolg dat er zelfs niet kan geOverwegende dat de vermeldingen van weten worden op.. welke datum de erin
vermelde
getuigenissen werclen afgelegd :
het zittingblad bewijs opleveren tot. beticbting ·wegens valsheid toe, zodat er moet
Overwegende dat llet bijblad in. aanhef
worden aangenomen dat de optekeningen de melcling draagt : << Vervolgvan liet provan de griffier met de werkelijk nfgelegde ces-verbaal ,cler opeilbare zittin,g van27 .Taverklaringen overeenstemmen ;
nuari 1948, in zaak Marie-Louise Jacques,
Overwegende dat daaruit volgt dat geen te_ Gent )); dat het ):Jegin er van de voortvail de onderdelen . ''an Ii'et · middel kan zetting is van de opname der verklaringen
slagen;
· ·
,;an getuige Charles Boucher' Wiens eerste
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verklaringen vermeld stann op het einde
van de derde blitclzijcle van het hoofclblacl;
Overwegencle dat, ten aanzien van cleze
stoffelijke bijzonclerlleden van het bijblacl, er client te worden beslist dat hetzelfcle met het hoofdblad een geheel uitmankt, waarva.;n de authenticiteit is gewaarborgd door de hancltekeningen van de
voorzitter en de griffier, welke onderaan
op de laatste blaclzijcle van het proces-verbaal zijn aangebracht;
Dat het miclclel niet gegrond is;
Over het zesde middel, schending van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het
militair gerechtshof zijn arrest niet heeft
gemotiveerd :
Overwegende dat, in afwezen van conclusies van de zijcle van eiseres, het militair gerechtshof zich vergenoegen mocht
met de te last gelegcle feiten in de termen
cler wet bewezen te verklaren;
Dat het middel niet kan slagen;
Over het zevende 1niddel, schending· van
artikel1 van de wet van 4 October 1867,
gewijzigd cloor artikel 3 vail de wet van
23 Augustus 1919, doorclat het militair gerechtshof de ten voordele van eiseres aangenomen verzachtencle omstancligheden
niet heeft bepaalcl :
Overwegencle dat cloor het bestreclen arrest geen verzachtencle omstandigheden
werclen aangenomen;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van Ilietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegster in de kosten.
2 September 1948. - Va·cantiekamer. Voo·rzitter, H. Woutei·s, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Ve1·slaggeve1·_,
H. Smetrijns. - Gelijlcl~~iclencle conclusie,
H. Oolard, aclvocaat-generaal.

DAT EEN GETUIGE DIE EEN VREEMDE. 'l'AAL
SPREEKT DOOR DEMIDDELING YAN EEN TOLK
GEHOOR.D WERD EN DAT DE GETUIGEN DE WETTELI.JKE EED HEDDEN AFGELEGD. - VASTSTELLING DAT DE TOLK ZIJN HULP VERLEEND REEF'!'
VOOR DE VER'rALING VAN DE EED AFGELEGD IN
EEN VREEMDE TAAL.
4° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE v66R EEN KAMER VAN
HE'r MILITAIR GERECHTSHOF GEDAAGD. - ARREST ZICR ER TOE BEPERXEND DE ZAAK ONBEPAALD UI'f TE STELLEN. - LATERE DAGVAARDING VOOR EEN ANDERE KAMER DIE UITSPRAAK DOET. - WET'rELIJKEID,
1o Dacw cle grijfie1· geen rleel neemt aan cle
be·maclslagingen, verb·ieclt geen enkele
wetsbepal'ing awn een gdf]i.er achtereenvolgens Ujclens cle behancleling van clezelfcle zac~k te zetelen in cle lc·rijgsmacl
en ·in het mUUak ge·rechtshof. (Wet van

zo

18 Juni 1869, artt. 158 en 159.)

De beweenle nlietigheicl, clie allee-n het
voo·ronclerzoelc cloo1· cle 1crijgsa~uliteu1betorett.• ·Jean niet voo1· cle ee1·ste maal
v661· het Hot opgewo1·pen worclen (1).
So UU cle vc~ststelling ·in het 1J1'oces-ver·baal van cle ter·echtzitting, flat een getui.ge clie een m·eenule taa:~ sp1·eelct, clam·
benJ;iclcleUng van een tollc gehoMcl we1·cl
en clat ae get~~·igen cle wettel'ijke eecl
hebben nfgelegll, vloeit voo1·t flat cle tollv
z·ijn lH~lZJ ve'l"leen<[ heett voor cle vertal·bng vcm cle ·in een v1·eemcle taal afgelegcle eecl (2).
4° Schenrlt geen enlcele wetsbe1Jaling, het
arrest van ·veroonleUng clooor een lcarne1·
va.n het miHtair· gerechtshof gewezen,
naclat een ancle1· lcctmer, waa1·voor beklaag[le geclaagcl was geweest, zich er
toe beperlct harl cle zaalc onbepaalcl wit
te stellen (3).

(MERMUYS, T. PAUWELS EN CONSOORTEN.)
ARREST.

VACANTIEKAMTIJR. -

2 September 1948.

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING. l\1ILITAIR GERECRT. -- GRIJj'FIER DIE ACRTEREENVOLGENS IN DE KRIJGSRAAD EN IN RET
MILITAIR GERECHTSHOF ZE'l'ELT TIJDENS DE
BERANDELING VAN DEZELFDE ZAAK. - WETTELIJKREID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - ARREST VAN RET MILITAIR
GERECHTSHOF. - l\1IDDEL GERICRT ALLEEN
TEGEN RET VOORONDERZOEK. - KAN NIET VOOR
DE EERSTE MAAL VOOR RET HOF OPGEWORPEN
WORDEN.
so RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. PROCES-VERBAAL VASTSTELLENDE

HET HOF; - Gelet op : 1° het bestreclen arrest, gewezen de 19 Mei 1948, :waarbij het militair gerechtshof weigert de
clebatten opnieuw te openen en een aanvullend onclerzoek te bevelen; 2° het arrest, gewezen cliezelfde clag, waarbij bovenvermelcl llof aanlegster tot levenslange
dwangarbeid veroorcleelt en uitspraak
cloet over de eisen van de burgerlijke partijen;
(1) Verbr., 16 Februari 19<18 (Bull. en PASIC.,
19<18, I, 112).
(2) Zie verbr., 10 Mei en 19 Augustus 1948
(zie boger, biz. 272 en 408; B-ull. en PASIC.,
1948, I, 315 en <171).
(3) Verbr., 24 Mei 1948 (zie boger, biz. 283;
Bull. en PASIC., 1948, I, 328).
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A. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, dat navolgende
feiten inroept : 1° de processen-verbaal
van de zittingen van de krijgsraad zijn
niet ondertekend door de voorzitter en de
griffier van dit rechtscollege; zij vermelden niet dat de getuigen de eed hebben
afgelegd in de bij de wet voorgeschreven
bewoordingen; 2° de vermeldingen van die
processen-verbaallaten niet toe de eenzelvigheid na te gaan van een aantal der getuigen die door de krijgsraad gehoord zij~
geweest; go twee van de opgeroepen getmgen werden niet gehoord wegens hun verwantschap met aanlegster, wanneer niet
blijkt dat die verwantschap zich verzette
tegen het verhoor van die getuigen; 4° nadat de burgerlijke partij aan de beurt
was gekomen, werden nog getuigen gehoord :
Overwegende dat, blijkens de· stukken
der rechtspleging, de zaak onderzocht en
berecht werd door de krijgsraad gedurende de zittingen del. 21 en 2± Mei 1947;
dat de processen-verbaal van die zittingen
ondertekend zijn wwel door de voorzitter
als door de griffier van dit rechtscollege
en vermelden dat de getuigen, vooraleer
hun verklaringen te doen, onder aanroeping van Gods naam, de eed hebben afgelegd geheel de waarheid niets dan de
waarheid te zeggen;
Overwegende dat de processen-verbaal
der zittingen de namen, voornamen, leeftijd en beroep van de getuigen vermelden,
evenals de gemeente waar zij hun woonp~aats hebben;
Overwegende dat, Iuidens artikel 190
van het Wetboek van strafvordering, dat
van toepassing is op de procedure v66r de
krijgsraad, de getuigen worden gehoord
zo er aanleiding toe bestaat, waaruit volgt
dat de rechtbanken gerechtigd zijn tot
weigering van het verhoor van een getuige telkens als zij achten dat dit verhoor niet kan bijdragen tot het onthullen
van de waarheid;
Dat uit de processtukken niet blijkt dat
de beklaagde bij conclusie het verhoor
van de in het middel bei:loelde getuigen
heeft aangevraagd en, derhalve, de krijgsraad niet de redenen van zijn weigering
moest aangeven bij een gemotiveerd vonnis;
Overwegende dat de orde der pleegvormen, bepaald door artikelen 153 en 190 van
het Wetboek van strafvordering, niet
voorgeschreven is op straf van nietigheid ;
dat, wijl de burgerlijke partijen aan het
woord zijn gekom,en v66r de beklaagde,
de rechten van de verdediging niet geschonden zijn geweest;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden;
Over liet tweede middel, onregelmatige
samenstelling van het militair gerechts-

hof en scllending der rechten van de verdediging, doordat de lleer J. Decock die,
tijdens de behandeling der zaak door de
krijgsraad als griffier optrad, di~:r;tst. heeft
gedaan als griffier van het . m1htmr gerechtshof tijdens de behandelmg der zaak
die beeindigd werd door de bestreden beslissing :
.
Overwegende dat de rechtsbeginselen
die er zich tegen verzetten dat de rechter,
die deel nam aan de berechting van een
zaak in eerste aanleg, deel wu nemen aan
de berechting van diezelfde zaak door het
rechtscollege in hoger beroep, niet gelden
voor de griffier daar deze geen deel neemt
aan de beraadslagingen der rechters;
Dat het middel derhalve niet opgaat;
Over het derde middel : 1 o de krijgsauditeur he eft getuige J ersynski gehoord
zonder bijstand van een tolk wanneer,
blijkens de vermeldingen van het proces:
verbaal der zitting gehouden op 21 Mel
1947 door de krijgsraad, die getuige de
1 Nederlandse taal niet machtig is; 2° de
vermeldingen van bovenbedoeld procesverbaal laten niet toe vast te stellen in
welke taal en met welke bewoordingen
J ersynski de eed heeft afgelegd :
Overwegende dat de beweerde nietigheid
begaan tijdens het vooronderzoek geen
grond geeft tot verbreking;
Overwegende dat het proces-verbaal der
terechtzitting van 21 Mei 1947 in aanhef
vermeldt : 1° dat de getuige Willem Jersynski de Nei:lerlandse taa1 niet sprekende de heer Jan Bontinck, veertig jaar
oucl ~ls tolk werd benoemd en onder aanroeping van Gods naam de bij artikel 332
van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven eed heeft afgelegd; 2° dat de
claarna gehoorde getuigen, vooraleer hun
verklaring te doen, de eed hebben afgelegd
in de bij m·tikelen 155 en 189 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven
bewoorclingen onder aanroeping van Gods
hulp;
Overwegencle clat deze Iaatste vaststelling die, wat getuige J ersynski betreft,
gegrond is op de vertaling van een regelmatig benoemcle en beecligcle tolk, insluit
dat Jersynski de eed heeft afgelegd overeenkomstig voorbedoelde wetsbepalingen
en het besluit del. 4 November 1814 van
de Prins Souverein ;
Dat het middel in feite mist;
Over het vierde micldel, schending der
wet, doorclat betichte, na de verbreking
van het arrest van de eerste kamer van
het krijgshof, gedagvaard geweest zijnde
v66r de tweede kamer van dat hof, de
zaak om een onbekende reden, op vraag
van 'het openbaar ministerie onbepaald
werd uitgesteld, w.aarna beklaagde gedagvaard werd v66r de eerste kamer anders
samengesteld, alhoewel op dit ogenblik
de tweede kamer nog bestond :
Overwegende dat uit '.de vermeldingen
van het proces-verbaal der terecl:itzitting
1
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dd. 16 Maart 1948 blijkt dat de tweede
kamer van het militair gerechtshof niet
het onderzoek der zaak begonnen heeft en
ni'ets anders geclaan heeft dan op vorder-ing van het openbaar ministerie, cle zaak
s·ine clie u~t te stellen, waaruit volgt dat
de kennisii.ame der zaak niet onttrokken
werd aan de kamer bij welke zij aanhangig was;
Dat alt1us het middel niet kan aanvaarcl
worden;
Over het vijfde middel, schending der
wet, cloordat het rnilitair gerechtshof :
1° bij voorbereidend arrest, uitgesproken
de 19 Mei 1948, de conclusie heeft verworpen waarbij aanlegster de heropening
der debatten en een wijcler onderzoek:.
aanvroeg; 2° het eindarrest, uitgesproken
op bovenvermelde dag, heeft opgestelcl
':66r cle uitspraak van het voorbereidend
arrest; 3° de burgerlijke partij niet aanlword lweft over de gepastheid van 'de
heropening der debatten en van het wi.ider onclerzoek welke door aanlegster werclen aangevraagd, alhoewel die partij aanwezig was op het ogenblik van becloelde
aanvraag; 4° aanleg·sters raadsman wel
heeft toegelaten voormelde conclusies te
ontwikkelen, doch aanlegster zelf desaangaande niet heeft gehoord en lmar niet
de gelegenlleicl heeft geg·even het laatste
woord te voeren; 5° bij zijn eindarrest
verklaart dat de debatten niet werden opnieuw geopend, wanneer het proces-verbaal cler zitting vaststelt dat cle voorzitter,
na de 'debatteJi gesloten te· hebben, zich
verwijderd heeft in de raadkamer; 6° het
bestreclen incidenteel arrest heeft uitgesproken buiten de aanwezigheicl, en van
het openbaar ministerie, en van de burgerlijke partij :
· Overwegende dat, waar het militair gerechtshof bij een wettelijk gemotiveerd
arrest geweigerd heeft de debatten · opnieuw te openen en een wijder onclerzoek
te bevelen, het gebruik heeft gemaakt
van zijn souvereine beoorclelingsmacht ;
Overwegende dat het tweede onclercleel
van het middel is gestaafd op feiten welke
noch l'tit de bestreden arresten noch nit
enig stuk der rechtspleging blijken;
Dat het derde onderdeel van het middel
berust op eeJi feit dat, ware het bewezen;
een schending zou uitmaken van de rechten cler lmrgerlijke partij; clat aanlegster
zulk een schemHng niet kan inroepen tot
staving· van !laar ·eis tot verbreking;
Dat- uit niets blijkt dat de beklaagde
of. clezes raadsman het woonl hebben gevraagcl om aan het openbaar ministerie
antwoorct te mogen geven en dat zij deso'l);ciankf:! h_et woord niet hebben gekregen;
Overwegende dat het vijfcle ondercleel
v<m het midclel is gesteund op een verwa:rrJngJussen de debatten aangaande het
verzoek om: heropel).ing der -debatten en
w;ij{ler onderzoek err de :h~!·opening van de
(\~;"l;i.ittten, over: cle grond van ~le zaak ;·

Over het zescle onderdeel van het middel :
Overwegende dat de bestreclen arresten
beide vermelden clat de ·heer De Preter,
substituut-auditeur-generaal, bij de uitsp~·aak aanwezig is geweest; dat die vermelding niet wonlt tegengesproken door
het proces-verbaal der terechtzitting; dat
geen wetsbepaling voorschri.ift dat de arresten en vomiissen illoeten uitgesproken
worden in aanwezighei-cl van. de burger~
lijke partij ; .
·
. Dat geen van de cinclerdelen van het
miclclel opgaat ;
Over het zesde midclel, schending van
artikel 97 van de Gron{lwet door niet
beantwoording van cle conclusies strekkende tot hm·opening der debatten en wijder onderzoek :
Overwegende dat het voorbereiclend arrest {le reclenen aanstipt waarom het militair gerechtshof cle conclusie heeft afgewezen;
·
·
Dat artikel 97 van cle Grondwet de rechters niet verplicht de argumenten te beantwoorclen waarop de aangevoerde verweermi<ldeleJi zijn gestaafd;
Overwegende dat aanlegster aan de bestreclen arresten allerlei beootclelingen
verwijt, welke, wegens hun feitelijke
aard, souverein zijn ;
Overwegencle verder dat de substantH~le
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nagekomen en clat
de uitg·esproken veroordelingen wettelijk
zijn;
B. Aangaancle cle beslissingen over de
eisen van de burgerlijke partijen ,:
Overweg·encle dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om· die reclenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegster tot de kosten.
2 September 1!HS. - Vacantiekamer. ·voorz-itter, H. Wouters, raadsheer waarnemend vooL·zitter. - Vm·slaggever, H. Simon. - Gel'ijlcl!tiflencle conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal.

VACANTIEKAIIIER. -

2 September 1948.

REOHTSPLEGING IN -STRAFZAKEN.
GETUHiE VOOR DE KRIJGSRAAD' .GEHOORD.
, PROCEScVERBAAL 'i•ASTSTELLENDE DAT HIJ
iN HI~T buiTB DE EED, ru~;wi• AFGELEGD. BEWOORDINGEN VAN DE' EED NIET BEPAALD. MILITAIR GEREOHTSHOF.. ZONDER. VOORJlEHOUD
UITSPlUAK DOENDE OP_STUKKEN, NIETIGHEID YAN HET ARREST:

Is niet-i{l' het a·r1'C8t V(bn 'het militMr gercchtshof, zonfle1· voorbehoua uitstWaalc

-417doende op stuklcen, dan wctrmeeT, valgens het pmces-vm·lJaal van de te·rechtzitting van cle k1'·i,jgsraad, een getuige
v661· deze ·rechtsmacht in, het Duits clc
eecl hacl afgelegcl zondeT dat cle 1Jetvoo1·dingen wm·den vastgesteld, waar·in cleze
eed wenl afgelegd (1).

(HEYKERS EN MIDY, T. COBBAERT.)
AllREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen op
25 Mei 1948;
Over het enig middel tot verbreking,
door beide aanleggers afzonderlijk doch
eensluidend aangevoercl, schending van de
artikelen 155 en 189· van het Wetboek van
strafvordering, van het besluit van de
Prins Souverein van 4 November 1814,
van de artikelen 87, 106 en 173 van het
Wetboek van strafvorclering voor het leger,
van het koninklijk besluit van 17 .Tuli
1926,- van artikel 97 van de Grondwet,
cloorclat de vermekling van het procesverbaal cler terechtzitting van de Krijgsraacl te Antwerpen del. 21 Februari 1947
<< clat Theodoor Van Hulsdonck, Duitser,
de voorgeschreven eecl heeft afgelegd in
de Duitse taal )), onvoldoende is om aan
het Hof toe te laten zijn toezicht uit te
oefenen nopens de gelcligheid van de eed,
zoals hij op · straf van nietigheicl door
voormekle wetsbepalingen is voorgeschrevim, en doordat het militair gerechtshof,
naar bescheiden beslissende en zonder
enig element uit de debatten te schakelen,
het beroepen vonnis bevestigd heeft en
zich aldus de nietigheid toegeeigend heeft
van de rechtspleging v66r de eerste -rechter en van het beroepen vonnis :
Overwegende dat cle artikelen 155 en 189
van het Wetboek van strafvordering, op
straf van nietigheicl, vereisen dat ieder getuige ter terechtzitting de eed afiegt van
de gehele waarheid, niets clan de waarheicl
te zeggen, en dat de griffier aantekening
er van houdt; dat het besluit van de
Prins Souverein van 4 November 1814 oplegt de wettelijke bewoordingen van de
eed aan te vullen met de gebruikelijke
godsclienstige eedformule ; clat bovenclien
de bewoordingen van de eed in de Dnitse
taal wettelijk worden bepaalcl door het
koninklijk besluit van 17 J uli 1926 ;
Overwegende clat het proces-verbaal cler
terechtzitting van 21 Februari 1947 enkel
vermeldt dat getuige Van Hulsdonck,
Duitser, de voorgeschreven eed heeft afgelegd in de Duitse taal en dat, «de betichte
de Dnitse taal niet machtig zijncle, er beroep werd gedaan op een tolk ; clat de ge(1) Zie verbr., 16 Februari 1948 (zie hoger,
biz. 103; Bull, en PASIC., 1948, l, 117).
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tuige getuigde en dat zijn verklaring door
de · tolk werd vertaald ll ; dat het procesverbaal de bewoorclingen niet bepaalt
waarin de getuige zijn eed heeft gedaan;
Overwegende clat de vermelding van het
proces-verbaal- onvoldoencle is om aan het
Hof toe te laten behoorlijk na te gaan
of de getnige Van Hulsdonck cle eed heeft
afgelegd, zoals voorgeschreven wordt op
straf van nietigheid door de artikelen 155
en 189 van het Wetboek van strafvorclering, door het koninklijk besluit van
17 .J nli 1926 en door het besluit van de
Piins Souverein van 4 November 1814;
Overwegende clat ltet bestreclen arrest,
oordelend « op stukken ll, het beroepen
vonnis heeft bevestigd, behalve wat betreft de motivering aangaancle een cler telastleggiU:gen en de veroordeling tot de
kosten; clat het geen enkel element van
de procedure en namelijk de getuigenis van
Van Hulsdonck nit de debatten heeft geweercl; dat het zich aldus de nietigheicl
heeft toege'eigend van de procedure v66r
de eerste rechter en van het beroepen vonnis;
Overwegende dat het bestreclen arrest
derhalve de wetsbepalingen heeft geschonden die in het middel zijn aangewezen;
Overwegende dat de verb1~eking betref. fencle de beslissing over de publie)l:e vorde. ring de verbreking medebrengt van de
beslissing over de _burgerlijke vordering ;
Om cUe reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig _arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Militair Gerechtshof te Antwerpen en
dat melding er van zal worden gemaakt op
de kant cler vernietigde beslissing; laat
de kosten·ten laste van cle Staat; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
2 September 1948. -

Vacantiekamer. -

Yoo·rzUter, H. Wouters, l'aadsheer waarnemencl VOOrzitter.
TT eTSlaggeveT,
H. Vanclermersch. - Gel-ijlcl!tidencle conolu.sie, H. Colard, advocaat-generaal.

VACAN'l'ImKAMJ!JR. -

2 September 1948.

OVERSPEL. - EcHTm;NOTEN YAN ISRAELIE'l'ISCHE GODSlllENS'l' DIE DE GODSDIENSTIGE
ECH'l'SCHEIIHNG BEKOMEN HEBBEN. - VOORTDUREN VAN DE PLIGHT VAN GETROUWHEID. MAN VEROORDEELD WEGENS ONDERHOUD VAN
BIJZIT. - RECH'l' VAN DE VROUW OP SCHADEVERGOEDING.
De godsclienstige echtscheicl-ing, bekomen
rloo1· eohtgen oten vnn ·is1·aelietische
fJOdsdienst, ontslactt hen niet vnn hun
plicht van get·rouwheitl; in _qevnl van
vm·om·delin g van de' man we gens omlm·houcl van l!fjzit, 1nag cle v1·ouw, die

-418de godsdie1]stige echtsche·id·ing aangeV'raagd en bekomen heeft, zich burgerlijlce partij stellen en zich schadevergoe(ling doen toekennen.
j

(SCHREIDER, T. SCHMID'l'.)
ARRES'l',

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 Mei 1948 gewezen door -het
Hof van beroep te Brussel;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de substa:i:ttiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover cle voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vordering der burgerlijke partij :
Over de twee middelen samen : eerste
middel, schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
niet voldoende antwoordt op de door aanlegger v66r het hof nedergelegde conclusies :'Yaarin hij opwierp dat de burgerlijke
partiJ geen scP,ade kon lijden; tweede
midclel, schending van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest noch de schade vaststelt,
noch het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schacle :
Overwegende dat aanlegger bij conclusie
opgeworpen had dat de burgerlijke partij
door het onderhoud van een bijzit geen
schacle lijden kon, d;tar zij -zelf aangedrongen had om de godsdienstige echtscheiding te bekomen en deze bekomen
h.ll:d, hetgeen voor .de partijen, clie joden
ZIJn, veel belangriJker is dan de wettige
echtscheiding ;
, Overwegende dat het arrest verklaart
dat de godsdienstige echtscheiding niet
van aard is het recht der burgerlijke
partij op schadevergoecling te krenken,
daar. de godsdienstige echtscheiding· geen
wett1g gevolg meclebrengt en namelijk- de
partijen niet outlast van hun wederkeriO'e
plichten,' onder meer deze van getrouwheid;
Overwegende dat het arrest aan de conclusie een gepast antwoord geeft door het
vaststellen van de door aanlegger betwiste
schade, te weten het schenden van het
recht op getrouwheid. en het oorzakelijk
verband tussen deze schade en de font ''an
ontrouw;
Waaruit volgt dat de middelen niet kunnen aangenomen worden;
Om die redenen, verwer11t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 September 1948. - Vacantiekamer. Voo1·z-itter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, H. de
Clippele. Gel-ijlcl·ui(lende conolusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMJTIR.-

2 September-1948.

BEWI.TS~ STRAFZAKEN. ONWE'l''l'ELIJKE
HUISZOEKING. l\'[ISDBIJVEN VAS'l'GES'l'ELD
DOOR ELEMEN'l'EN VREEMD AAN DIE HUISZOEKING. VAS'l'S'l'ELLING VAN DEZE ELEMEN'l'EN
DIE HE'l' GEVOLG NIE'J' ZIJN VAN DE ONWE'l'TELIJK GEDANE VAS'l'S'l'ELLINGEN.- WE'l"l'ELlJK-

HEID.

Een onwettelijloe huiszoelcing mctakt de
veroonleling niet ongeldig, indien het
bew·ij.s van (le misdrijven afgeleid wordt
·n-it elernenten, die aan deze huiszoeking
v1·eemd fifij-n, en indien de vaststelling
vctn fleze elementen het gevolg niet geweest is vctn de onwettelijk gedane vaststellingen (1).
·
(BOLLAER'l', 'l'. POELUAN.)
ARRES'l'.

HE'l' H_9F; - Geiet op het bestreden
arrest, op 7 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
·
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig midclel, het bestreden ar-·
rest, na de nachtelijke huiszoeking bij
aanlegg·er onwettelijk te hebben verklaard, heeft hem niettemin veroordeeld
om de reden dat het bewijs van zijn
plichtigheid blijkt nit zijn latere bekentenissen : 1 o dan wanneer deze bekentenissen het rechtstreeks gevolg zijn van
deze onwettelijke lmiszoeking, en 2° dan
wanneer de vervolgingen ingespannen
werden als gevolg op deze onwettelijke
huiszoeking, zodat zij ctb ovo niet ontv~n:
kelijk waren :
Overwegende dat het besti·eden arrest,
na de nachtelijke huiszoeking bij aanlegger onwettelijk te hebben verklaard, vaststelt dat het bestaan van de misdrijven
bewezen is door andere elementen die
vreemcl zijn aan deze huiszoeking en cc aan
de gedane onwettige bestatigingen, en er
het gevolg niet van zijn ll ;
OverWegende dat het eerste onderdeel
van het middel alleen het deel der motivering bestrijdt dat de bekentenissen inroept, docl1 niet de andere delen die and~re elementen inroepen, elementen waarmt de rechter over c~ grond, bi.i een souvereine beoordeling in feite het bestaan
afleiclt van de misclrijven i~ hoofde van
aanlegger ;
Overwegende dat deze delen van de motivering derhalve volstaan om de schuldigverklaring van aanlegger te rechtvaar(1) Zie verbr., 8 Januari 1945 (Ar·r·. T'er·br.,
194S, ?lz. 76; Bull. en PASIC., 1945, I, 81);
8 Apnl en 27 Mei 1946 (Ar·r·. T' er·br·., 1946,
blZ'. 140 en 200; B<tll. en PAsrc., 1946, I, 139
en 217).
I
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digen, zodat het eerste onderdeel, al ware
het ook gegrond, de verbreking niet zou
medebrengen;
Waaruit volgt dat het van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de bewering, uiteengezet in het tweede onderdeel, als zouden de
vervolgingen ingespannen tegen aanlegger
en dus het ontdekken van de elementen
tijdens deze vervolgingen het gevolg zijn
van de onwettelijke huiszoeking, geen
steun vindt noch in de meldingen van het
ar1~est, noch in geen enkel stuk der rechtspleging waarop het Hof acht kan slaan;
Waaruit volgt dat het tweecle onclercleel
van het middel niet kan aangenomen worden·
E~ overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rec,htsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vordering der 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, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 September 1948. -

Vacantiekamer. -

'Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - 'V e·rslc~ggever, H. de
Olippele.
Gelijlclttidende conclttsie,

H. Oolard, advocaat-generaal.

VA.CANTIITIKAMmR. -

2 September 1948.

VERKEER. - VOORllANG. - BEKLAAGDE
KOMENDE UIT EEN SECUNDAIRE WEG EN EEN
HOOFDWEG OVERSTEKENDE. - VEROORDEL!NG
ALLEEN' HIEROP GESTEUND DAT RET BESTAAN
VAN RET TEKEN Nr 7 DE VOORRANG VERLEENDE
AAN DE GEBRUIKER VAN DE HOOFDWEG. GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIEN
WELKE DEZE VOORRANG BETWISTEN OM REDEN
DAT DE GEBRUIKER VAN DE HOOFDWEG NIET
ZICHTBAAR WAS. ·- VONNIS NIET WETTELIJK
GEMOTIVEERD.
Is niet wetteUjlc _qem.ot-lvefYrd, het vomvis
dat een beklaagde ve·roonleelt om, tt-it
een secttndaire weg lcomende, een hootdweg te hebben ove1·gestoken, bij tinb1'ettk
op rM·t-iJcel 54 van cle Wegcode, om cle
enirJe reden dat het telcen nr 7 cle voor1'an,q ve1·lee-nt aan de uebnt-ilcer van de
hoofdweg, zonde1· de conclttsien te beantwoorden waarbij belclaagde cleze
voorrang betwistte om reclen dat, op het
ogenblilc waamp hij op de lcntising ttitlcwam, de geb1'ttilcer van de hoofclweg
niet zichtbaa1· was. (Kon. besl. van

1 Februarl1934, art. 54.)

(VAN MIGRO, T. DE MOLINARI.)
ARR-EST.
HET HOF; ---" Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 Mei 1948 gewezen door de
Oorrectionele Rechtbank van Brussel, zetelende in hager beroep;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten der verdediging :
Overwegende dat, bij regelmatig neergelegde conclusies, aanlegger vroeg : 1 o in
feite vast te stellen dat het voertuig der
burgerlijke partij geenszins zichtbaar was
voor beklaagde op het ogenblik waarop
hij uitkwam op de weg gevolgd door de
burgerlijke partij ; 2° voor recht te zeggen dat de weggebruiker, die op de hoofdweg uitkomt, niet gehouden is tot de verplichtingen bepaald bij artikel 54 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
tenzij hij op dit ogenblik de weggebruiker
kan zien aankomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op
clit artikel 54 op grond van de enkele motivering dat « het teken nr 7 aan de gebruiker van de zijweg aanwijst dat de gebruiker van de andere weg de voorrang heeft JJ ;
Overwegende dat dergelijke motivering
niet antwoordt op de bewering van aanlegger waar hij aanvoerde dat hij niet
verzuimd had de doorgang vrij te laten
voor de bestuurder die op de hoofdweg
reed;
Dat het vonnis derhalve niet naar
rechte gemotiveerd is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering der
burgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering der burgerlijke partij ;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel te onderzoeken, verhreekt de bestreden beslissing; bevee'lt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers der Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel·en dat melding er van zal worden gedaan op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij De Molinai'i tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zetelende in hoger beroep.
2 September 1948. -

Vacantiekamer.

'Voo·rzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - "Vm·slaggever, H. de
Olip]Jele.
Gelijlcluidende conclttsie,

H. Oolard, advocaat-generaal.
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nemend voorzitter. ~ Ve?'S!aggever, H .. Si
mon. - Gelij lclu.iclencle conol~t.si e, H. Colard, advocaat-generaal.

2 September 1948.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET
TOT):.·~

0NDERZOEKSGERECHTEN . ....;..c: GETUIGEN DOOR BEKLAAGDE OPGEROEPEN .. "--'- 'HET
GEBECH<r MAG WEIGEREN ZE 'l'E HOREN.
'

]" KAMER. -

.

D~;

wet tot beschenning van de maa.tsci~ap]J'ij vei·plicht de onder{i!oelcsijerechte?~' niet;. clie . ove?· cle ·inter?tering uitspraalc moeten cloen, de cloo1· belclaagrle
c~angebrachte get~dgen te ho1·en, indien
zijo clit ve1·hoo1· n~ttteloos achten (1).

16 September 1948.

1 o DAAD VAN KOOPHANDEL. -

OvER-

EENKOMST HOUDENDE OVERDJIACHT VAN EEN
HANDELSFONDS EN VERHUlUNG VAN HET, ONROEREND GOED W AARIN DE HANDEL· GEDREVEN
VERBINTENISSEN DIE UIT DE VERWORD'l' HURIN!l
VOOR'l'VLOEIEN,
--'-;- COM1fERClELE
AARD.

(Wet van 9 April1930, art. 9.)

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG, -'-

(RENS.)

BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHIL BE'l'REFFENDE HUISHUUR. -'- BEVOEGDHEID VAN DE
YREDERECHTER. ~ BEPALING NIET VAN' TOEPASSING WANNEER DE EIS VAN COMMERCIELE
AARD IS.

ARREST.

'HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 14 Mei 1948 d<Jor de
Kamer vmi inbeschuldigingstelling van
het Hof ·van ber<Jep te Brussel;
·
Over het middel, schending van artikel 9 vtui de wet van 9 April 1930 tot beschel'ming der maatschappij tegen de abn<Jrmalen en de gewoDntemisdadigers,
doorda t ·het bestreden arrest aanleggers
conclusie, •strekkende tot het verhoor van
getuigen, .heeft afgewezen om reden dat
« beklaagde niet verklaart op welke punten een getuigenverhoor nuttig zou zijn
en er geE:m aanleiding is deze maatregel
te bevelen >> :
·
Overwegencle dat artikel 9 van· de wet
vim· 9 April 1930, luidens hetwelk de onderzoeksgerechten de getuigen horen, indiei1 de verdachte het vraagt, niet afwijkt·van de regelen van het Wetboekvan
st~afvordering,. regelen die de rechter over
de grand toelaten vrij te oordelen of de
door beklaagde aangebrachte getuigen al
clan niet clienen gehoord om zijn overtuiging. · te 'vormen; waaruit volgt dat, met
de · 1ieergelegde conclusies op voormel{le
gronden te ontzeggen, het bestreden arrest'. behoorlijk gemotiveerd, n{)ch de in
het 'mtclch~l a:angeduide wetsbepaling, noch
de rechten van de verdecli~ing ges\hOn\len
heeft· '
·
· ·
Dat het micldel niet kan a.anvaard worden;'
,
·overwegende, bovenclien,, ~at ~le substantiele of op stra.f van metighe1d voorgesc11reven recb.tsv<Jrmen werden na.geleefcl en {lat de. beslissing wettelijk is;
Om · die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten ..

3o

BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJ:KE ZAKEN. BEVOEGDHEID « RATIONE MATERIJE l). RECH'l'ER· UITSPRAAK
DOENDE OVER EEN ZAAK DIE AAN ZIJN BEVOEGDHEID ON'l'SNAP'.r. SCiillNDING VAN DE' OPEN•
BARE ORDE.

1 o Deelt de cornme·rcWle cta1·a van de ove1'fl1·aaht van een hanclelsfonrls, waa1·van
zij een van cle bestanddelen 1titmaalct,
cle h~Hw - tm·zeljcle1·tijcl toegestaan ~
van het onroerena goecl waarin deze
hanflel geclreven wo1·dt: Dan1·~tit volgt
cla,t cle ve1·1iintenissen, clie ·1tit cleze hmw
voortvloeien, commercieel zijn (2).
2o De bepaling vwn artilcel 3, 1°, vnn cle
wet van 25 JJf..aart 1876, gewijzigfl bij
lconinlclijlc besl~tit nr 63 van 13 Jan1tari
1935, naa1· luid waa1·va~~ ae vrerlerechte1·
in eer·ste aanleg lcenms neemt, wellce
oolc het beclrag weze van cle eis; van cle
betwist'ingen bef1·etfencle de huish~wen,
is niet van toepassing wanneer de vor·clM·ing van comme1·cW!e a(J!I'fl is (2).
3o De rechter rnoet van ambtswege zijn
Mvoe,ryclheicl ratione materiffi nagaa1.t.
Schenflt de openba1'e orde, fle rechte1· dw
~titspraalc rloet over·' een zaalc die, valgens rle 1·egelen van bevoegdheicl ratione
materi!P, awn zijn bevoegdheid ontsnapt (3).
(VAN.l\>IULDERS, T. POELS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen cle 28 December 1946 door

2 September 1948. ---:- Vacantiekamer. Voonitter, H. Wouters, raa.dsheer waar-

(1) Sic verbr.., 12 Maart 1934 (Bull, en PASIC.,
1934, .r,' 215); 22 November ·1938 (Ar•·. Yerbr;,
1938, biz. 244 ;, BulL en PASIC., 1938, I,. 362).

(2) Zie verbr., 22 Mei 1947 (A•·r. Ve1·br.;, 1947,
biz. 166; B1tll. en PASIC., 1947, I, 212) ; Repert.
tn·at. du d·roit belge, v• F'onds d.e comme1·ce,
n' 40.
1

(3) Rep. pmt. du dr. belge, v• Competence
en matilwe civile et cornmerciale, n" 4· en ·7.
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-421de Rechtbank van eerste aanleg te Brus- Paviljoenstraat, 98, te Schaarbeek; dat
hij, bij dezelfde overeenkomst, gezegd onsel;
Over het eerste middel, schending van roererid goed aan- aanlegger heeft ver~
artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, huurd voor de duur van negen jaar; dat
aanlegger verweerder v66r de vrederech1, 2, alinea 2, 3, alinea 1, 1° en go, aliter van het 2e kanton Schaarbeek heeft
nea 2 van de wet van 25 Maart 1876 inhoudende titel I van het voorafgaande boek gedagvaard ten einde te horen verklaren
van het Wetboek van burgerlijke rechts- dat het ten onrechte is dat verweerder bepleging, artikel 4 van het koninklijk be- weert dat het hem bij het verstrijken van
sluit n" 63 van 13 Januari 1g35, hetwelk het eerste tijdperk van negen jaar vrij
het nieuw artikel 12 uitmaakt van de wet staat een einde te stellen aan de huur;
van 25 Maart 1876 op de bevoegdheid, ar- dat hij van verweerder 50.000 frank heeft
tikel 424 van het Wetboek van burgerlijke geeist als schadevergoeding, tot herstel
rechtspleging, gewijzigd bij koninklijk van het nadeel dat hem werd berokkend
besluit nr 300 van 30 Maart 1936, artike- door de uiting van deze aanspraak ;
Overwegende dat, krachtens artikel 2
len 1 en 2 van de wet van 15 December
1872 inhoudende titels I tot IV van boek I
van de wet van 15 December 1872, geacht
van het Wetboek van koophandel en arti- wordt een verbintenis van koophandel te
kel g7 van de Grondwet, doorclat het be- zijn elke verbintenis van kooplieden, tenstreden vonnis, na te hebben vastgestelcl zij bewezen is dat zij een oorzaak heeft
dat het geschrift van 22 Augustus 1g33 te- die vreemd is aan de koophandel; dat de
gelijk kwijting omvat van de som van door verweerder, naar aanleiding van de
5.000 frank, als voorschot wegens over- -overdracht van zijn handelszaak aangename van de handelszaak van verweerder gane verbintenissen, een oorzaak hebben
in verbreking en een huurcontract betref- welke a an de koophandel niet vreemd is ;
fende het onroerend goed waarin deze dat zij dus dienen geacht commerciele
zaak wordt geexploiteerd, ten gronde oor- verbintenissen te zijn; dat die, welke voor
delend over het in aanleg van hoger behem voortvloeien nit de huur van het onroerend goed waarin deze handelszaak
roep aan de rechtbank onderworpen gewordt geexploiteerd, de commerciele aard
schil, en rekening houdend met het gedelen van de overdracht van de handelsschrift van 31 Augustus 1938, heeft beslist
dat de overeenkomst tussen de partijen zaitk waarvan gezegd huurcontraot een
dient te worden verklaard in deze zin der bestanddelen is; dat de eis, wedat de huur, bij het verstrijken van de gens zijn bedrag, buiten de gewone benegen thans lopende jaren, gebeurlijk voegdheid van de vrederechter viel, zoals
op stilzwijgende wijze vpor een tijdperk dezelfde bij artikel 2 van de wet van
van negen jaar zal worden hernieuwd in- 25 Maart 1876 is bepaald; dat hij evenmin
dien de geintimeerde (aanlegger in ver- tot de bijzondere bevoegdlleid van deze
breking) op dat tijdstip in het bezit van recllter behoorde, welke bij artikel 3 van
de gehuurde plaats blijft en wordt gela- dezelfde wet omschreven is; dat, indien
ten, dan wanneer de overdracht door ver- de voorlaatste alinea van laatstgenoemd
weerder in verbreking van zijn handels- artikel bedingt dat « de bepalingen van bozaak onbetwistbaar in zijnen hoofde, zo venstaande urs 6° en 9° van toepassing
niet uiteraard, althans toch op betrekke- zijn zelfs wanneer de vordering van comlijke wijze een handelsdaad uitmaakt, dan 1 merCiele aard is ll, deze bepalingen 6°
wanneer, aangezien de overdracht van en go geen verband hebben met het aan
deze zaak een huurovereenkomst · inhoudt, de rechter over de grond onderworpen gehet recht op het betrekken van .het om·oe- schil; dat dergelijke afwijking van artirend goed moet worden beschouwd als een kel 2 van de wet door de wetgever niet
bestanddeel dezer zaak en, dienvolgens, voorzien is geweest voor de toepassing
evenals de overdracht zelf, van commer- van de overige bepalingen van artikel 3
en onder meer voor de toepassing van 1 o
ciele aard wordt, dan wanneer alleen de
rechtbank van koophandel kennis neemt van clit artikel, waarbij de geschillen ter
van de geschillen met betrekking op de zake van huishuur bedoelcl zijn;
huishuren wanneer de vordering, Welke
Overwegende dat de vrederechter, en na
van commerciele aard- is de waarde van
hem de rechtbank van eerste aanleg, onbe1.000 frank te boven gaat, en dan wanvoegd waren om kennis te nemen van het
neer, vermits de wetsbepalingen betref- geschil;
fende de stoffelijke bevoegdheid van openOverwegende dat de publieke orde gebare orde zijn, de Rechtbank van eerste stoord wordt wanneer de rechter uitaanleg te Brussel, zetelende in hoger bespraak doet over een zaak welke, naar de
roep, de vrederechter en zich zelf onbe- regelen van bevoegdheid 1·atione mate1·im,
niet tot zijn kennisneming behoort; dat
voegd had moeten verklaren :
Overwegende dat verweerder, bij over- het bestreden vonnis, door de zaak te
eenlromst van 22 Augustus 1938 aan aanweerhouden en er over uitspraak te doen,
legger de beenhouwerij-spekslagerijzaak de in het middel aangeduide wetsbepalinheeft overgedragen welke hij exploiteerde gen heeft geschonden;
in het onroerend goed gelegen aan de
Om die redenen, verbreekt het bestreden

-422vonnis; beveelt {lat 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 vernietigde beslissing; .veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, zetelende in hoger beroep.

Hi September 1948. - 1~ kamer. - T1 oo1·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Vet·slaggever, H. Fontaine. - Gelijlclttidende eonelusie, H. Colard, advocaatgeneraal. - Ple·iter, H. Collette.
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16 September 1948.

1o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. BUROERLIJKE
ZAKEN.
GEMOTIVEERDE
INTERPRETATIE VAN EEN AKTE.
GEEN
SrBIJDIGHEin ME'l' DE TERMEN VAN· DE AKTE.
SOUVEREINE BEOOLWELING.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MinDEL DE SCHENDING VAN EEN 'VETSBEPALING INROEPENDE. MinDEL NlET AANDUinENDE WAARIN DIE SCRENDING . BESTAAT. NIET-ONTVANKELIJKHEin.

3o MIDDELEN TO'l' VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL EEN STRIJDIGREin OF DUBBELZINNIGREID VAN REDENEN
AANVOERENDE,- REDENEN VRIJ VAN STRlJDIGREin OF DUBBELZINNIGREID. MinDEL DAT
GRONDSLAG MIS'l.' IN FEITE.
.

4o MIDDELEN TOT VERBREKING.BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GERICRT
TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN VAN DE llESLISSlNG. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1o Is so1tve1·ein, de inte1·p1·etatie die de
1·eehfe1· over d·e gt·ond van een Mete
yeett, do01· ze te motive1·en zonde1· in
strijd te lcomen met cle tennen van deze
akte (1).
2° Is n.iet on.tvan.keUjlc, het middel dat de
sohending van een wetsbepaling inroept,
zonde1· aan te wijzen wacwin deze sohending bestaat. (2).
3° Mist grondslag in teite, het middel dat
het best1·eden an·est verwijt 01J tegenskijdige ot cl1tb1Jelzinn·ige 1·edenen. te
steunen, dan. wanneer cle · geot·itiseerde
t•edenen .vTij zijn van tegenstt•ijdigheid
of dubbelzinniglwicl (3).

(1) Verbr., 20 Januari 1944 (Bull. en PAsic.,
1944, I, 160).
.
(2) Verbr., 23 Januari 1947 (Bull. en PAsrc.,·
1947, I, 27) en 22 Mei 1947 (A•·•·. T' e•·br., 1947,
blz. 167; Bull. en PAsrc., 1947, I, 213).
(3). Vaste rechtspraak; zie onder meer verbr.,
4 Maart 1948 (zie hoger, blz. 126; Bttll, en
PAsrc .., 1948, ·I, 142) .

4° Is niet ontvanlcelijlc, het middel gericht
tegen zelce1·e t'eclenen va1~ de bestreden
beslissing, dan wanneer deze door een
andet·e 1:eden wettelijlc gC1'echtvaat·digd
is (4).
(NOSCHEL, 'l'. IlAllRE.)
ARllEST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, hetwelk de 12 J anliari 1944 door
het Hof. van beroep te Brussel werd ge·
Vi. ezen;
Over het eerste middel tot verbreking,
schencling van artikelen 1650, 1234, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
van het ann het contract van 17 September 1930 verschuldigde geloof, van artike- .
len 1, 33 en 82 van de wet van 20 Mei 1872
betreffende de wisselbrief, doordat het
bestreclen arrest, na te hebben vastgesteld
clat aanlegger in verbreking, bij overeenkomst van 17 September 1930, aan verweerster een stock koopwaren heeft verkocllt voor de prijs van 54.000 frank, betaalbaar door miclclel van achttien wissels
van 3.000 frank, dat de overhancliging cler
wi8sels door verweerster in verbreking
aan aanlegger in verbreking in zake geen
schulclhernieuwing heeft meclegebracht,
clat cle wissels niet betaald zijn geweest en
clat zij verjaarcl zijn, aangezien aanlegger
ze heeft << laten te niet gaan ll, heeft beslist
dat aanlegger in verbreking niet gerechtigcl
was- zich op het koopcontract te beroepen
ten eincle van verweerster in verbreking·
cle betaling van de bij hetzelfde overeengekomen prijs te vorderen, om de reden dat
gezegcle verweerster haar verbintenis was
nagekomen en, bijgevolg, de betaling had
verricht door het enig feit dat zij de wissels ·had overhancligd, dan wanneer het
bestaan van het koopcontract in hoofde
van aanlegger in verbreking van rechts~
wege het bestaan van een schuldvordering
ten gevolge had welke cle overeengekomen
verkoopprijs als voorwerp l!acl (Burg.
Wetb., art. '1650) ; dat, bij ontstentenis
van een der op beperkencle wijze bij artikel1234 van het Burgerlijk Wetboek voorziene akten of feiten welke deze schuldvordering doen te niet gaan, dezelfde in
hoofde van aanlegger bleef bestaan; dat
de overhandiging cler wissels, waarvan
souverein is vastgesteld geweest dat zij
geen schulclvernieuwing ten gevolge had,
gezegcle schuldvordering niet heeft kunnen te niet doen aangezien de geaccepteercle wissel niet · een betaling is maar
een belofte van betaling; dat gezegde
schulclvordering, vermits · zij gedurende
dertig jaar blijft bestaan (Burg. Wetb.,
art. 2262), niet is kunnen te niet gaan wegens de verjaring van de pedoelcle wis1

(4) Verbr., 20 Maart 1947 (Ar1·. Yerb1·., 1947,
blz. 91; Bull. en PAsrc., 1947, I, 121).
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-423sel, · aangezien artikel 82 van de wet van
20 Mei 1872 enkel de vorderingen betreffende de wisselbrieven aan de vijfjarige
verjaring onderwerpt en niet de vorderingen tot betaling van een verkoopprijs,
welke nit het verkoopcontract zelf zijn
ontstaan; dan ten slotte wanneer het bestreden arrest het aan het verkoopcontract van 17 September 1930 verschnldigde
geloof heeft geschonden door ten onrechte
te beslissen dat dit contract aan verweerster slechts de verplichting oplegde aan
aanlegger de wissels te overhandigen,
wanneer het .haar daarentegeu de verplichting oplegde de verkoopprijs, namelijk 54.000 frank, te betalen; dan wanneer,
althans, door tegelijk te beslissen dat de
sclmldvordering, waarvan betaling werd
geeist, ,een verkoopovereenkomst tot oorzaak had, dat deze schnldvordering door
de overhandiging van wissels niet vernienwd was geweest, en dat deze overhandiging van wissels desniettemin ten gevolge heeft gehad gezegde schnldvordering
te niet te doen om in haar plaats een
. nienwe, nit gezegde wissels ontstane
schnldvordering te stellen, het arrest in
tegenstrijdigheid tnssen of althans in dnbbelzinnigheid van motieven is vervallen, ·
hetgeen gelijk staat met het ontbreken
van· de motieven welke bij artikel 97 van
de Grondwet vereist zijn :
Overwegende dat het middel aan het
bestreden arrest verwijt artikelen 1650 en
1234 van het Bnrgerlijk Wetboek te hebben geschonden, het geloof te hebben miskend, hetwelk verschnldigd is aan de tnssen de partijen de 17 September 1930 afgesloten o-vereenkomst, en artikelen 1, 33
en 82 va:n de. wet van 20 Mei 1872 betreffende de wisselbrief te hebben geschonden; dat het eindelijk staande hondt dat
het arrest, wegens tegenstrijdigheid tnssen, of althans dnbbelzinnigheid van motieven, n1et kan worden beschonwd als
in rechte voldoende gemotiveerd te zijn;
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, aanlegger
bij overeenkomst van 17 September 1930
aan verweerster een stock koopwaren·
heeft overgedragen voor de prijs van
54.000 frank, welke som betaalbaar was
door middel van achttien wissels van
3.000 frank elk, vervallend van maand tot
rna and met ingang van 1 Febrnari 1931;
Overwegende dat het bestreden arrest,
deze overeenkomst nitleggend, door bevestiging van het beroepen vonnis heeft beslist
dat, hetgeen de betaling van de prijs der
verkochte koopwaren betreft, verweerster
slechts een verbintenis had aangegaan,
namelijk aan aanlegger de achttien voorziene wissels te overhandigen, wat zij
werkelijk heeft gedaan, zodat zij al de
verplichtingen is nagekomen welke voor
haar nit de overeenkomst voortvloeiden;
Overwegende dat deze interpretatie,
welk~ niet onverenigbaor is met de termen

van de overeenkomst, s(mverein is; .dat
het bestreden arrest -artikel 1650 van het
Bnrgerlijk Wetboek niet heeft geschonden; dat het, inderdaad, niet betwist dat
verweerster verplicht was de prijs te betalen, maor dat het vetklaart dat zij deze
verplichting nagekomen is door aan aanlegger de achttien voorziene wissels te
overhandigen; dat het evenmin artikel1234 van het Bnrgerlijk Wetboek heeft
geschonden, vermits het er zich toe heeft
beperkt vast te stellen dat de enige verbintenis welke voor verweerster nit de
overeenkomst voortvloeide, namelijk de
overhandiging. van de achttien wissels,
door haar was nitgevoerd geweest; dat
zij dns had betaald;
Overwegende dat aanlegger niet bepaalt waarin het arrest artikelen 1, 33
en 82 van de wet van 20 Mei 1872 betreffende de wisselbrief zon hebben geschonden ; dat het middel in dit opzicht niet
ontvankelijk -is;
Overwegende dat generlei tegenstrijdigheid of dnbbelzinnigheid in -het arrest
voorkomt; dat indien het verklaart dat
er in zake geen schnldvernienwing heeft
plaats gehad, het is omdat het de mening is toegedaan dat nit de overeenkomst
van 17 September 1930 voor ve1•weerster
enkel een verbintenis is voortgevloeid,
namelijk achttien wi§sels aan aanlegger
te overhandigen; dat in deze omstandigheden geen schnldvernienwing is knnnen
ontstaan, vermits het begrip van schnldvernienwing het bestaan onderstelt van
twee som•ten van verbintenissen waarvan
de ene ·de. andere te niet doet ;
Dat llit deze beschonwingen volgt dat
het middel niet gegrond is ;
Over het tweede, het derde, het vierde
en het vijfde middel samen : het tweede,
schending van artikelen 1351 van het Bnrgerlijk Wetboek en 82 van de wet van
20 Mei 1872 betl'effende de wisselbrief,
doordat het bestreden arrest, na te hebben
vastgesteld dat aanlegger in verbreking
verweerster in verbreking v66r de Rechtbank van koophandel te Brnssel had gedagvaarcl tot betaling van zes der litigienze wissels en dat, daar verweerster
de bij artikel 82 van de wet van 20 Mei
1872 voorziene ·eecl afgelegd had, aanleggers vorderingen door << eindbeslissingen ))
afgewezen zijn geweest, heeft beslist dat
aanlegger « de betaling van deze zes wissels niet langs omwegen mocht bekomen )),
dan wanneeruit de vermeldingen van het
arrest en nit de stukken der rechtspleging
blijkt dat de vorderingen van aanlegger,
welke vroeger afgewezen waren geweest,
de litigienze wissels tot oorzaak hadden
en als voorwerp de betaling dezer wissels,
terwijl de vordering, waarover het arrest
nitspraak. heeft gedaan, het verkoopcontract van 17 September 1930 tot oorzaak
had en als voorwerp- de betaling van de
verkoopprijs, dan wanneer de over de vor-

-424deringen tot betaling der wissels uitge"
sproken « eindbeslissingen JJ dus luidens
artikel 1351 ten aanzien van de vordering
tot betaling van de verkoopprijs niet het
gezag van het gewijsde hadden verkregen
en dus niet « verhinderden dat .aanlegger
een veroordeling zou bekomen JJ tot betaling
van de door gezegde zes wissels gedeeltelijk vertegenwoordigde verkoopprijs, en
dan wanneer, indien de door verweerster
overeenkomstig artikel 82 van de wet betreffende de wisselbrief afgelegde eed verhindert dat aanlegger een veroordeling tot
betaling van de litigieuze wissels zou bekomen, deze eed niet tot gevolg heeft kunnen hebben hem het recht te ontnemen om
ter uitvoering ·van het verkoopcontract en
ter betaling van de er in overeengekomen
prijs te handelen; het dercle, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreclen arrest l1eeft beslist dat aanlegger in verbreking niet gerechtigd was om
« cle som te eisen welke, in de 54.000 (gevorderde) frank betrekking heeft op de
(vijf) wissels waarvan zijn geendosseerde
Huylebroeck zelf JJ de invordering vervolgt, dan wanneer het arrest ten anderen
heeft vastgesteld dat aanlegger « zijn titel
had Iaten te niet gaan l) en dat alle ingevolge het litigieuze contract getrokken
wissels verjaard waren, dan wanneer het
dus tegenstrijclig was, om aanleggers vordering af te wijzen, een vordering in te
roepen welke door ei:m dercle op grond van
een << te niet gegane )J titel « ingesteld )) was
geweest; het vierde, schending van artikelen 51, 52, 53, 56, 58, 59 en 61 van de
wet van 20 Mei 1872 betreffencle de wisselbrief, doordat het bestreden arrest heeft
beslist dat aanlegger in verbreking niet
ontvankelijk .noch gerechtigd was om op
te treden tot betaling van de bij het litigieuze verkoopcontract overeengekomen
prijs ten belope van de som van 24.000 fr.,
waarvoor hij acht wissels van 3.000 fr.
elk in zijn bezit had om de .reden dat hij
deze som enkel zou kunnen invorderen
door op te treden op grond van de wisselbrieven, en dat hij << dit middel niet
heeft gebruikt JJ, dan wanneer de in het
middel aangeduide artikelen van de wet
betreffende de wisselbrief aan de houder
van een wissel geenszins de verplichting
opleggen, op straf van verval van zijn
recht om de uitvoering te vervolgen van
het contract ter uitvoering waarvan
de wissel overhandigd zou zijn geweest,
de betaling van deze wissel te vervolgen;
het vijfde, schending van artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en van het geloof, hetwelk verschuldigd
is aan het door de griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel de 6 Juni
1943 afgeleverde uittreksel uit de conclusien, welke door verweerster in verbreking
v66r gezegde rechtbank werden genomen,
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, de meer subsicliaire

conclusH:!n van aanlegger beantwoordend
waarbij deze staande hield dat, hetgeen
de door twaalf van de litigieuze wissels
vertegenwoordigde som van 36.000 frank
betreft, verweerster niet meer ontvankelijk was om het uit de vijfjarige verjaring afgeleide middel tegen te stellen,
om de reden dat zij v66r de eerste rechter een middel van uitsluiting van betaling had ingeroepen, heeft beslist dat er
geen aanleiding was om stil te houden bij /
deze meer subsidiaire .bewering omdat
<< uit de overgelegde door de griffie afgeleverde uittreksels niet bleek dat verweerster in verbreking v661· de eerste rechter
bij conclusien een middel van uitsluiting
van betaling zou hebben voorgebracht J),
dan 'wanneer blijkens gezegde uittreksels
verweerster in haar conclusien onder meer
had gevraagd dat zij gemachtigd zou worden, om door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen, te bewijzen dat de verkoopovereenkomst van 17 September 1930
door een later afgesloten overeenkomst
verbroken was geweest, welke voor aanlegger in verbreking de verplichting medebracht het ontvangen voorschot en de
achttien wissels terug te geven, dan wan'neer deze conclusien niet op een andere
wijze kunnen worden geinterpreteerd dan
als, in hoofde van verweerster in verbreking, de verklaring medebrengend dat de
litigieuze wissels niet betaald waren geweest, dan wmmeer het bestreden arrest
clus zonder het aan deze conclusien verschuldigde geloof te schenden, niet heeft
kunnen beslissen dat zij geen middel van
uitsluiting van betaling voorstelden, en
dan wanneer het arrest, bijgevolg, de verplichting had antwoord te verstrekken op
de meer subsidiai.re bewering van aanlegger welke op de conclusien van verweerster was gegrond, hetgeen het erkent in
gebreke te ,zijn gebleven te doen :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de enige verbintenis welke voor
verweerster uit de tussen partijen de
17 September 1930 afgesloten overeenkomst voortvloeide, er in bestond aan
aanlegger de achttien bedoelde wissels te
overhandigen, en dat zij deze verbintenis
had uitgevoerd, het arrest zijn clispositief
ten volle heeft gerechtvaardigd ;
Dat de middelen, doorclat zij enkel de
overbodige motieven van het arrest bestrijden, zonder belang zijn, en, bijgevolg,
niet-ontvankelijk;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
alsmede tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
16 September 1948. -1" kamer. - VooTzUtet·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. GeUjl<:lutdende aonalitsie, H, Colard, advocaatgeneraal. - PleiteTs, HH. Collette (loco

Struye) en Van Leynseele.
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20 September 1948.

1 o VERKEER. - ~ BESTUURDER VAN EEN
STOOMMACHIEN VAN DE BUURTSPOORWEGEN
DIE VER·ZUIMT TE VERTRAGEN OF TE STOPPEN
IN GEVAL VAN BELEMMERING. - TOEPASSELIJKE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VERGISSING IN DE AANDUIDING VAN DE TOEGEPAS'l'E WET.- WETTELIJKE
STllAF TOEGEPAST. - GEEN NIETIGHEID.
.1o Het feit, voor een bestum·der van een
stoommaohien va;n de bu~wtspoorwegen,
niet te hebben: ve1·traagcl of ,qestopt in
geval van stremming in het ve1·k~er,
wo1·dt voorzien en gest1·att cloo·r a1'ttkelen 10 en 22 van lcon.inlclijlc besluit van
24 Mei 1913, gewijzig_cl bij artilcel 1 van
het lconinklijlc beslutt van 22 Novembe1·
1932 en bij artilcel 1 het van lconinklijk
besMtit van 6 J~tli 1936 op de politie van
de b~tm·tspoonvegen, en niet Mj a1·tikelen 6 en 13 van het koninklijk besl~tit
van 27 J a111ua1·i 1931 bef1·etfenae de tmmwegen.
2o De ve1·gissing in cle aan.d.·wi(Un.g van de
toegepaste wet bTengt de nietigheia niet
mede van de veroorcleling, indien de opgelegd.e straf deze is door cle wet' voor
het feit voorzien (1). (W etb. strafvord.,

artt. 411 en 414.)
{EECKHOUT EN NATIONALE MAA'l'SCHAPPIJ VAN
BUUR.TSPOORWEGEN, T. DE VEIRMAN EN VANDEVELDE.)
AHREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 Maart 1948 gewezen door de
Rechtbank te Dendermonde, beslissende
in hager beroep ;
I. Aangaande de voorziening van eerste
aanlegger, beklaagde Eeckhout :
In zover de 'voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel, schending van artikel 6, alinea 6, van het koninklijk besluit van 27 Januari 1931 houdende politiereglement voor de geconcedeerde of
door de regering bij toepassing van de
wet van 9 Juli 1875 te concederen tramwegen en schending der gezegde wet
van 9' .Juli 1875 op de tramwegen en, in
het bijzonder, van haar artikel 7, scherrding van artikel 97 van de Grondwet, in
zover het bestreden vonnis, door het bevestigen, bij aann:eming van beweeg~
redenen van het vonnis der Politierechtbank te Wetteren dd. 17 Juli 1947, eiser
Eeckhout, die betichte was, v.eroordeeld

(1) Sic verbr., 17 Februari 1947 (Bull. en
PAsiC., 1947, I, 55).

heeft wegens inbreuk op artikel 6, alinea 6, van het koninklijk besluit van
27 Januari 1931, terwijl gezegd koninklijk
besluit ~nkel op de geconcedeerde of door
de regering te concederen tramwegen toepasselijk is, en daar, in zake, eiser Eeckhout geen tramrijtuig maar wel een buurttrein bestuurde; dat alzo het beschikkencl
gecleelte van het bestredeu vonnis niet
wettelijk gemotiveerd is, zoals het,~ valgens artikel 97 van de Grondwet, moest
zijn :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij verwijzing naar de beweegredenen van
de eerste rechter, vaststelt dat aanlegger
een stoommachien bestuurde van de buurt·
spoorwegen en hem veroorcleelt wegens
het misclrijf van « bestuurder zijnde van
een stoommachien der buurtsp<iorwegen
niet vertraagd of gestopt te hebben ten
gevolge van stremming in het verkeer ll
en dat dit vonnis het koninklijk besluit
aanduidt van 27 Januari 1931, artikelen 6
en 13, regelende de politie, niet van de
buurtspoorwegen, maar van de tramwegen;
Dat dit artikel 13 dreigt met de straffeu
voorzien bij de wet van 6 Maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 Juni 1934; .
Overwegende echter dat het koninklijk
besluit van 24 Mei 1913 regelende de politie der buurtspoorwegen, dus toepasselijk
ter zake, in zijn artikel 10, zoals het gewijzigd werd door het koninklijk besluit
van 22 November 1932, insgelijks het misclrijf omschrijft van de bestuurder die
niet vertraagt of zelfs niet stopt in geval van stremming op de baan en dat
het artikel 22 van het koninklijk besluit, ·
gewijzigd door het koninklijk besluit van
6 Juli 1936, clreigt met clezelfde straffen
als deze voorzien bij de wet van G Maart
1818 (wet van 5 Juni 1934), zodat het bestreclen vonnis door een vergissing artikelen 6 en 13 aanduidt van het koninklijk
besluit van 27 Januari 1931, in steele van
artikelen 10 en 22 van het koninklijk besluit van 24 Mei 1913, gewijzigcl door het
koninklijk besluit van 2'2 November 1932;
Doell overwegende dat de toegepaste
straf deze zijnde waarmede de wet de bewezen verJ;:laarde feiten beteugelt, niemand luidens artikelen 411 en.414 van het
Wetb~ek van strafvordering, de vernietiging· van de beslissing kan eisen, onder
voorwendsel dat er, bij de aanhaling van
de tekst van de wet, een vergissing begaan
werd;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden vonnis de wetsbepalingen aanduidt die, volgens de rechter, van het verklaard bewezen feit een misdrijf maken
en het derhalve gemotiveerd is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven

-426rechtsvormen .werden nageleefd ·en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht 'is tege.n
de beslissing over de vordering der burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
II. Aangaande de voorziening van tweede aanlegster, Nationale Maatschappij
·der Buurtspoorwegen, burgerlijk verantwoordelijke partij en burgerlijke partij :
In zover ·de voorziening gericht is tegen.
de beslissing over de publieke vorclering :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
blijkt dat aanlegster haar voorziening, die
betekend wercl aan de andere partijen,
zou betekend hebben aan het openbaar
ministerie (Wetb. strafvord., art. 418);
Overwegende, derhalve, dat er geen aanleiding is om de gronden te onderzoeken
van het tweecle micldel, eigen aan deze
aanlegster, in de memorie ingeroepen,
waarin zij staande houdt dat zij ten on.rechte burgerlijk verantwoordelijk verklaard werd voor de betaling der ooete opgelopen door eerste aanlegger, beklaagde
Eeckhout;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vorderingen der burgerlijke partijen wat betreft aanlegster
als verantwoordelijk voor de schadevergoeding en als burgerlijke partij :
Overwegencle dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Oin die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten ; veroordeelt daa;renboven tweede
aanlegster, de Nationale Maatschappij
der Buurtspoorwegen tot een enkele schadevergoeding van 150 frank aan verweerders Ernest De Veirman en Pieter Vandevelde.
20 September 1948. -

2 8 kamer.- Vom·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTs~aggeve1·, H. de
Clippele.
Gelijlchtidende concl~tsie,
H. Colard, advocaat-generaal.
zitteT,
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ARREST.
RET HOF.; .- Gelet op het bestreden
vonnis, uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Brugge op 13 Mei 1948;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van het artikel 6 van de
wet van 27 Juli 1871 :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de kosten der publieke vordering, waartoe
het aanlegster heeft veroordeeld, invor{lerbaar heeft verklaard door middel van
lijfsdwang en de duur er van heeft bepaald op vijftien dagen;
. Overwegende dat, luidens artikel 6 van
de wet van 27 Juli 1871, de lijfsdwang in
geen geval kan worden uitgesproken tegen
vrouvven;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus de wetsbepaling heeft geschonden
die in het middel wordt aangewezen;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeling overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de beslissing aangaande
de burgerlijke vordering :
Overwegende dat geen middel van verbreking wordt aangevoerd en dat het HOf
er ambtshalve geen opwerpt;
Om die reclenen, verbreekt het'bestreden
vonnis doch enkel in zover het de lijfs{lwang heeft · uitgesproken tot invordering
van de kosten en de duur er van heeft bepaald; beveelt dat het onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de :registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant der gedeeltelijk verni~
tigde beslissing ; verwerpt de voorzienittg
voor het overige; veroordeelt aai:J.legster
tot de drie vierden en verweerders tot een
vienle der kosten; zegt dat · er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
20 September 1948.- 2" kamer.- Voo1·-

H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggevm·, H. Vandermersch. Gelijk~uidende concl~tsie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
zitte1·,

20 September 1948.

LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. - Vnouw
'l'OT LIJFSDWANG YEROORDEELD. - 0NWETTELI.JKHEID;
De lijfsdwang lean. n.iet tegen een v1·o~tw
~titgesprolcen worden. (Wet van 27 Juli

1871, art. 6.)

(M:ICHOT, T. LAFORCE, WEDUWE VERMEULEN,
EN MASUREEL.)
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20 September 1948.

STRAF. - WANBEDRIJF. - CoRRECTIONELE
RECHTBANK DIE BESLIST DAT HETZELFDE
SLECHTS TOT TOEPASSING VAN EEN POLITIESTRAF AANLEIDING I<AN 'GEYEN. - BESTAAN

-427VAN VERZACHTENDE OAISTANDIGHEDEN NIET AANGEDUID, - 0NWETTELIJKHEID.
De co1Tectionele 1·echtbanlc, bij wellce een
wanbed1'ijf aanhangig wordt gemaalct,
moet, om te beslissen dat hetzelfde
slechts tot toepassing van een politiest·raf aanleicling lean geven, op het bestaan wijzen van ve1·za.chtende omstandigheden.

.(ROETS, BURGERL!JKE PARTIJ,,T. DE.GRAUWE.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op b,et bestreden
arrest door het Hof van beroep te Gent
op 24 April 1948 gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 85,
444 en 448 van het Strafwetboek, artikel 1
van de wet van 4 October 1867 en artikel 22 van de wet van 17 April1878, doordat het hof van beroep de verjaring van
de tegen verweerder ingestelde strafvordering heeft aangenomen op grond van de
()IDStandigheid dat, naar zijn oordeel, de
feiten enkel aanleiding gaven tot toepassing ener politiestraf, dan wanneer de
strafrechter, die een wanbedrijf in overtreding omzet verplicht is de' verzachtende
omstandigheden aan te duiden, welke hij
daartoe in aanmerking neemt, en doordat
clientengevolge het hof van beroep ten onrechte heeft beslist dat de burgerlijke vordering van eiser na de verjaringstermijn
werd ingesteld en niet ontvankelijk was :
Overwegende. dat verweercler · vervolgd
is geworclen wegens inbreuk op artikel 448 van het Strafwetboek, gepleegcl
de 9-10 Juni 1945; dat de bij die wets bepaling voorziene correctionele straffen, in
geval van verzachtende omstancligheclen,
tot politiestraffen kunnen worden verminderd bij toepassing van artikel 85 van het
Strafwetboek; maar dat het hof van beroep, wanneer het van mening was dat de
telastgelegde feiten slechts een politie·straf konden rechtvaardigen, gehouclen
was, overeenkomstig artikel 1 van de wet
van 4 October 1867, gewijzigcl door artikel 3 der wet van 23 Augustus 1919, de
verzachtende omstancligheclen aan te duiden, welke de strafverminclering wettig·den; dat, om zulks niet gedaan te hebben,
het hof van beroep op ongeldige wijze
lleeft beslist clat de strafvordering was
verjaard de 20 Januari 1948, datum waarop eiser zijn burg:erlijke vordering heeft
ingesteld en, wegens die verjaring, de eis
der burgerlijke partij als niet-ontvankelijk heeft afgewezen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zoveel het de vordering tot
·schadevergoeding van eiser als niet-ontvankelijk heeft afgewezen en eiser heeft
\'eroordeeld tot de kosten van eerste aanleg en van hoger beroep; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven

in de registers van het Hof van beroep te
Gent en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder De Grauwe tot de kosten; verwijst de
:;tlzo beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
20 September 1948.- 2" kamer.- VoorH. Wouters, raadsheer waarnerilend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Smetrijns. - Gelijlclttidende concl7tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
zitter,
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20 September 1948.

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING. MILITAIR GERECHTSHOF. - MILITAIRE LEDEN. -,--- BEWIJS DAT ZIJ OFFICIEREN ZIJN EN
DOOR LOTING WERDEN AANGEDUID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING. - MISDRIJVEN DOOR DE DAGVAARDING IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN. VERWIJZING NAAR ZEKERE
POSTE)'l VAN EEN OPSDMMING BEVAT IN EEN
DOOR DE KRIJGSAUDITEUR OPGEMAAKTE UITEENZETTING DER FElTEN. - WETTELIJKHEID.
1° Mist grondslag ·in feite, het middel
hie1·uit genomen, enerzijds, dat uit geen
enkel stuk blijlct dat de drie militaire
!eden van het militair gereohtshof 1'eserve-ojficieren wa1·en ·en de leeftijdsg1·ens niet be?·eilct hadden, en, ande1·zijds, dat deze d1·ie militaire !eden niet
uitgelot waren geweest, wanneer het
proces-verbaal van de loting vaststelt,
zonde1· dat e1· insch1'ijving wegens valslwid gedaan we1·d, dat deze drie militai1·e !eden als 1'ese1·ve-ojficieren ve1·meld
waren op de aan de ten·itoriale commandctnt ove1·gemaalcte lijst en door loUng werden aangedttid, en wannee1· uit
geen enlcel stulc blijlct qat de lijst waarvan sp1'(Llce om·egelmat~g zott opgemaakt
zijn. geworclen (1).

2° Is wetteU.ilc, het a1·1·est van het miUtni1' ge?·echtsltof dat veroordeelt wegens
misd1·ijven door de clagvaa1·ding in de
bewoordingen van de wet omschreven,
zelfs iudien om, ellceen van de weerhouclen feiten nacle·r te bepalen, het zich e1·
toe beperlct te ve1·wijzen naa1· zelcere
posten van een opsornrning bevat in een
uiteenzetting van de feiten door de
7crijgsa7tditeu?' opgemaalct en bi_i de bundel gevoegd al voM de debatten v66r
de 7cri,igsraad.

(1) Zie verbr., 2 Maart 1948 (zie hoger,
biz. 120; Bull. en PAsrc., 1948, I, 137).

428(VANDISTEL, LUCAS EN CONSOORTEN,
T. VERVOORT 'EN CONSOOHTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet' op het 'bestreden
arrest, gewezen de 11 Mei 1948 door ~et
Militair Gerechtshof, zetelende te Lmk ;
Aangaande'de voorziening tegen de beslissing over de publieke ·vordering :
Wet betreft cle voorzieningen ingesteld
door Vande Poel en Theophiel Thys :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 8 en 94 van de Grondwet, 4 van
het besluit-wet del. 4 Mei 1945, doordat
het bestreden arrest geveld werd door een
kamer van het krijgshof waarvan deel
uitmaakten drie officieren : a) waarvan
uit geen enkel stuk der procedure blijkt
dat zij reserve-officieren zijn en niet de
leeftijdsgrens hebben bereikt waarop zij,
naar de wet, automatisch ophouclen deel
uit te maken van het leger; b) die niet uitgelot zijn geweest, zoals door artikel 4
van het besluit-wet van 4 Mei 1945 is voorgeschreven, daar zij bij negen OIJ~env.~l
gende uitlotingen zouden aangedmd ZIJn
geweest, hetgeen uitgesloten is cloor de
wiskundige wet der kansen :
Overwegende dat, blijkens de n.iet bestreclen vaststellingen van het l)roces-verbaal der uitloting waartoe de voorzitter van het Militair Gerechtshof, zetelende te Luik, OlJ 24 Februari 1948 is overgegaan, de drie militaire leden van het
hof, die aan de berechting der zaak deel
hebben genomen, vermekl waren als reserve-officieren op de lijst clie regehnatig
werd overgemaakt aan voorbedoelde magistraat door de territoriale commandant
van de provincie Luik en dat de loting
ze aangeduid heeft;
Overwegende dat, bij gebrek aa:q inschrijving wegens valsheid, de vermelclingen van· dit l)roces-verbaal betreffencle de
lijst overgemaakt door de territoriale commandant dienen geloofd en dat uit geen
stuk waarop het Hof acht zou kunnen
slaan blijkt dat bovenbedoelcle lijst onregelmatJ.g wetd opgemaakt;
Dat het middel in feite mist;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 vail de Grondwet en 182 van
het Wetboek van strafvordering en van
de rechten der verdecliging, doordat de
bestreclen beslissing bewezen acht, met
betrekking tot de betichtingen 2, 4 en 5
der dagvaarding de deelneming : a) van
aanlegger Vande Poel aan cle acties omschreven onder nrs 49, 52o, 85, 89, 90, 93a,
93o, 95, 96, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 130, 133, 137, 138, 141 en 142;
b) van aanlegger Thys aan de acties omschreven onder nrs 2, 6, 7, 8, 10, 12 tot en
met 22, 30,. 32, 34, 35, 36 en 37 tot en met
45, 48, 50, 52a, 55, 58, 60 en 63, wanneer
deze acties niet zijn vermelcl in de dagvaarding en wanneer, wat Thys betreft,

het arrest verklaart dat veertien van de
ten opzichte van laatstbecloelde aanlegger
bewezen verklaarde acties voor de slachtoffers noocllottige gevolgen Jiadden :
Overwegende dat bij de bundel is gevoegd ·een uiteenzetting door het openbaar
ministerie van honclerd twee en veertig
misdrijven waaraan de krijgsauditeur aan
VallCle Poel en Thys verweet deel te hebben genomen en die hij met de bewoordingen der wet heeft samengevat sub nis 2,
4 en 5 der in de dagvaarding vervatte
telastlegging;
Overwegende dat, zowel v66r de krijgsraad als v66r het militair gerechtshof,,
aanleggers kennis hebben gehad van bewuste uiteenzetting;
Dat het bestreden arrest verklaart dat
Vande Poel en Thys deelgenomen hebben
aan de acties welke het voor ieder van die
beklaagden aanduidt en nit de alzo vaststaand verklaarde feiten afleidt dat bovenbecloelden zi.ch schulclig hebben gemaakt
aande misdaden vermelcl sub nis 2, 4 en 5
der telastlegging, zoals beslist door de
eerste rechter;
Dat het militair gerechtshof, die betichtingen in bovenbedoelde omstandigheden
en op voormelde grond bewezen verklarencle, gebruik heeft gemaakt van zijn
souvereine beoordelingsmacht en noch de
in het middel aangeduide wetsbepalingen,
noch de rechten van de verdecliging heeft
geschonclen ;
Overweg(mde, bovendien, met betrekking tot al de voorzieningen, dat de substantiele of OlJ straf van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefd en
clat de uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn;
Aangaande de voorzieningen tegen de
vorderingen van de burgerlijke partijen :
Overwegende 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; verwijst aanleggers ieder in een
zevende der kosten.
20 SeiJtember 1948.- 2<' kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - GeUjlcltticlencle oonolttsie, H. Colard,· advocaat-generaal.
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20 September 1948.

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- BEKLAAGDEN VEROORDEELD DE ENE WEGENS
DlEFSTAL, DE ANDERE WEGENS HELING. HOOlcliEL!.TKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN
VAN DE PUBL!EKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
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-4292° MISDRIJF. -HELING. - VASTSTELLING
VAN RET' BESTAAN VAN HE'f l\ilSDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. - VASTSTELLING
DAT BEKLAAGDE WIST DAT DE HERKOliiST VAN
DE GEHEELDE ZAAK STRAFBAAR WAS.

bare herkomst van de geheelde ,goederen
kende;
Dat, derlwlve, het middel niet kan slagen;
Over het derde middel, schending van
artikel 97. van de Grond1V.et, doordat er
1 o lVa1meer vet·scheidene in .een zelfde tegenstrijdigheic1 bestaat : 1 o tussen de
vervolging bf?gt·epen personen verom·beweegredenen van het bestreden arrest
deeld worden, de enen wegens rliefstal en
waarin wordt gewaagd van de in beslag
de ~ndet·en we gens he ling, lcmmen zij het · genomen voorwerpen, vermeld in het proces-verbaal van 7 October 1941, en bet bevoorweqJ niet ucitmalcen. van e1m hoofclelijke veroonleling tot de lcosten van cle
schikkend gedeelte van het arrest, waarbij de inbeslagneming van de voorwerpen
1ntblielce vonler·bng (1). (Strafwetboek,
vermeld in gezegd proces-verbaal wordt
art. '50.)
2° Het an·est van vemonleling, dat het bevolen; 2° in het beschikkend gecleelte
van het arrest waarin, enerzijds, spraak
bestaa.n van het misdrijf van hel-ing in
is van de verbeurdverklaring van de gede bwwoonlingen vwn de wet vaststelt,
heelde voorwerpen en waarbij, anderzijds,
wijst et· aldl~s op da.t de verotJnleelde
de teruggave van die voorwerpen aan de
wist dat de herkomst vcm de geheel!le
rechtsmatige eigenaar er van wordt bevozaalc strafbaat· was , (2).
len:
Overwegende clat de ingeroepen tegen(VAN DEN BOGAERDE.)
strijdigheden geen belang voor eiser opleveren; clat het middel dienvolgens niet
ARREST.
ontvankelijk is;
Over het vierde middel, het bestreden
HET HOF ;_ - Gelet op het bestreden arrest l1eeft het vonnis van de eerste recharrest, door het Hof van beroep te Gent ter vernietigd wat de opgelegde straf beDP 17 April 1948 gewezen;
treft en, voor het overige, het beroepen
Over het eerste middel, schending van vonnis bevestigcl, zonder dat men kan inartikel 50 van het Strafwetboek, dDordat zien wat als overige is gebleven dat geen
eiser, die veroordeeld werd wegens heling, wijziging l1eeft ondergaan :
solidair met de dader van de diefstal in
Overwegende dat het vonnis van de eerde kosten van hoger beroep is verwezen ste rechter eiser had veroordeelcl tot een
gewDrden :
geldboete van 200 frank, vermeerderd met
Overwegende dat slechts de personen, 60 opdeciem, of een vervangende gevanwelke wegens eenzelfde misdrijf veroor- genisstraf van een maand, en solidair met
deelcl werden, solidair tot de betaling der een ander heler tot de twee derden van
kosten van de publieke vordering kunnen de gerechtskosten;
worden verplicht; dat diefstal en heling
Overwegende dat het bestreden arrest
twee .verschillende misdrijven uitmaken het vonnis van de eerste rechter slechts
en, derhalve, de heler van de gestolen vernietigd heeft aangaande de opgelegde
zaak niet solidair, samen met degene ilie straf, ze door een andere straf vervande .diefstal heeft gepl!iegd, tot de kosten gende, en de beschikking van de correckan worden veroordeelcl ;
tionele rechtbank betreffende de kosten
Overwegende dat, bij het bestreden ar- van eerste aanleg l1eeft bevestigd;
rest, eiser als heler samen met de dader
Dat, derhal-v-e, het middel feitelijke
van de diefstal en een ander heler solidair grondslag mist ;
tot de Iwsten van hoger beroep werd verOver )let vijfde middel, bij het bestreoordeeld;
clen arrest is er een onregelmatigheicl in
Dat, dienvolgens, het middel gegroncl is ; het beschikkend gecleelte waar te nemen,
Over het tweecle midclel, schending van doordat een briefje' erop geplakt is geartikel 505 van het Strafwetboek, clDorclat worden, misschien boven een andere tekst
het bestreclen arrest niet vaststelt dat met de vermelding : << En aangezien de
eiser wist dat de geheelde gDederen een gevangenis te ondergaan twee jaar niet
te boven gaat, enz. ll :
onregelmatige herkomst hadden :
Overwegende dat, in afwezen van conOverwegende dat de bewering van eiser
clusies dienaangaande, het hDf van beroep geen steun vindt in de stukken van de
zich vergenoegen mocht met de telastge- bundel waarop het Hof acht vermag te
·
legde feiten van heling in de termen der slaan;
Dat het middel, clm·halve, feitelijke
wet vast te stellen; dat uit die vaststelliug noodzakelijk volgt dat eiser de straf- grondslag :mist ;
En overwegende, voor het overige, clat
de substantH~le of op straf van nietigh'eid
(1) Verbr., 24 Augustus 1944 (Bull. en PAsrc.,
voorgeschreven rechtsvormen werden na1944, I, 453).
geleefd en clat de genomen beslissing met
(2) Verbr., 13 December 1943 (ATr. Verb1·.,
de wet overeenstemt;
1944, biz. 51; Bull. en PAsrc., 194{ I, 105).
Om die reclenen, verbreekt uet bestre-
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-430den anest voor zoveel het eiser samen met
de <lader van de diefstal solidair in de
kosten van hoger beroep heeft verwezen;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
o'vergeschreven .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; veroordeelt eiser tot de elf twaalfden der
kosten; zegt dat het overige twaalfde
doo1· de Staat zal worden gedragen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
J;Iof van beroep te Brussel.
20 September 1948. - 2" kamer.- Voorzitter·, H. Wouters, raa{lsheer waarnemend voorzitter.- Ver·slaggever, H. Smetrijns. - Gelijkluidende concl1ts·ie, H. Colard, advocaat-generaal.
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20 September 1948.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. TUCHTZAKEN, MIDDEL VREEMD AAN DE
OPENBARE ORDE EN NIET AAN DE RECHTER
OVER DE GROND ONDEHWORPEN. NIET·O])!TVANKELlJKHEID.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. TUCHTZAKEN. J\iliDDELEN GESTEUND OP FEITELIJKE BESCHOUWINGEN. ZONDER STEUN
IN HE'l' ARREST m' DE S'l'UKKEN VAN DE
REC~ITSPLEGING. ~IIDDELEN DIE GRONDSLAG
MISSEN IN FEITE.

so MIDDELEN TOT VERBREKING. TUCH'l'ZAKEN. 0NNAUWKEURIGE · MIDDE·
LEN. MIDDELEN GENOMEN UIT DE SCHEN·
DING VAN AAN DE ZAAK VREEMDE WETSBEPA·
LINGEN. NIET-ONTVANKELijKHEID.

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. TUCHTZAKEN. MIDDEL HET ARREST VER·
>VIJTEND EEN VASTSTELLlNG NIET TE BEVATTEN.
J\iliDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1°

Is niet ontvankelijlc, het middel,
vreemd aan de openbare orcle, dat niet
aan de rechter· over· de grond onder-worpen wenl (1).
2° M·issen gronclslag in feite, de middelen
geste1mcl op jeitelijlce beschouwingen di~,
noch in het bestr·eden an·est, noch in cle
st·Ltlcken 'van cle rechtspleging, waarop
het Hot acht kan slaan; ste1tn vinden (2).
so Zijn n·iet ontvankelijlc, de onnauwlceu1'ige middelen en degene die genomen
wonlen uit de schencl'ing van wetsbepalingen die aan de zaalc m·eemd zijn.
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
2 Juni 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 220).
(2) S·ic verbr., 9 Juni 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 258).

4° Mist grondslag in jeUe, het middel het
a-rrest ver·wijtende het tijdstip niet bepaald te hebben van het lidmaatschap
van e·iser van zelcere 1Jar·tijen of or·ganismen, dan wwnneer· het arrest dit tijdstip bepaan d8or elemertter~ waarop het
w·ijst (S).
(CASSIMAN, T. PROCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 26 Maart 1948 gewezen;
Over het eerste en het vierde middel,
het eerste, schending ,~an artikel 28 van
het decreet van 14 December 1810,.waarbij
wordt bepaald dat, in geval de schrapping
voorzien wordt, de tuchtraad niet zal uitspreken alvorens de advocaat ten minste
driemaal geroepen of gehoord te hebben
met minstens acht dagen tussenpoos; het
vierde, schending van de rechten der verdecliging, doonlat de tuchtraad geen proces-verbaal van verhoor heeft opgemaakt,
hetwelk door de stafhouder is voorgelezen geworden en door eiser onclertekend :
Overwegende clat de micldelen, vreemd
aan de openbare orde, niet v66r de rechter
over de grond werden opgeworpen ;
Dat zij, derhalve, nieuw zijn en niet
ontvankelijk;
Over het tweecle en het zevende middel,
het tweede, schending van artikel 4 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
de tuchtraa(l uitspraak heeft gedaan over
de tuchtvordering, dan wanneer er niet
onllerroepelijk beslist was geworden over
de publieke vordering welke tegen eiser
was ingesteld; het zevende, schending van
artikel 22 van het decreet van 14 Decem·
ber 1810 en artikel 13 van het koninklijk
besluit van 5 Augustus 18S6, doordat
lVJr De 'Beer reeds op 15 Juni 1945 het ambt
van stafhouder uitoefende, clan w:anneer
hij slechts OJ> SO Juni 1945 werd verkozen,
· met het gevolg dat de tuchtraad · niet regelmatig samengesteld is geweest :
Overwegende dat die beschouwingen,
vall feitelijke aard, steun vinden noch in
het bestreclen arrest, noch in de andere
stukken van de bun(lel waarop het Hof
acht vermag te slaan ;
Dat de midclelen, derhalve, in feite niet
opgaan;
Over het derde en het zesde middel, het
derde, machtsoverschrijding, doordat de
tuchtraad <laden van onderzoek zou gesteW hebben, die zijn bevoegdheid te buiten gaan, aangaande de hoedanigheden
van sociaal-referent van het V.N.V. en
van advocaat van de S.S., welke eiser
werderi toegeschreven; het zesde, scherr(3) Zie verbr., 13 October 1947 (An·. Verbr·.,
1947, blz. 317; Bull. en PASIC., 1947, I, 409).
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ding van artikelen 2, 3 en 4 van het besluit-wet van 19 September 1945, doordat
het bestreden arrest, met als reden van
schrapping feiten aan te nemen, die volgens de wet op de epuratie niet voor
epuratie vatbaar zijn, deze . feiten doet
vallen onder artikel 1 van gezegd besluit,
zodat die feiten toch door epuratie getroffen worden, alhoewel de wet ze niet
als voor epuratie vatbaar stelt :.
Overwegende dat die middelen aan
stiptheicl mangelen en dat, overigens, het
besluit-wet van 19 September 1945 betreffende de epuratie buiten zake is ;
Dat zij dus niet ontvankelijk ziju;
Over het · vijfde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet tengevolge
van onvoldoende motivering, doordat het
bestreclen arrest, hetwelk aanneemt clat
eiser lid is geweest van het V.N.V. en van
de N.S.B.V.V., geen tijdstip voor dit lidmaatschap bepaalt :
Overwegende dat het bestreden arrest
in zijn' beweegredenen aanstipt dat eiser,
die tot het V.N.V. v66r de oorlog was toegetreden, erkend heeft dat hij tijdens de
bezetting zijn on,tslag bij die partij niet
heeft ingediend en aanneemt dat eiser,
alhoewel hij beweert gedurende clit tijdperk geen lidgeld. meer te hebben betaald,
lid is gebleven van het V.N.V. geclurende
de bezetting; dat de << N ationaal Socialistische Beweging voor Vlaanderen ll een
organisme zijnde clat gedurende de om·log
werd opgericht, eiser noodzakelijk slechts
tijdens de bezetting lid van hetzelfde kan
geweest zijn ; .
Dat het middel, dienvolgens, in feite
niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; verwijst eiser iri de kosten.
20 September 1948. - 2" kamer.- Voorzitte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ver·slaggever, H. Smetrijns. - Gelijkl7tidende oonclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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20 September 1948.

1° STR.AF. - VoORWAARDELIJKE VEROORDELING. - EXPLOITATIE VAN EEN GEHEIME STOE:ERIJ. - SCHORSING NIET TOEPASSELIJK ..
2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE.
lNBREUE: OP DE WETTEN BETREF.FENDE DE
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - SCHORSING ONWETTELIJK TOEGESTAAN VOOR DE HOOFDGEVANGENISSTRAF. - VERBREKING OP VOORZIENING
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN. VERBREKING EN VERWIJZING BEPERKT TOT
HE1' BESCHIICKEND GEDEELTE DAT DE HOOFDGEVANGENISSTRAF BEPAALT.
1 o De wetsbejJalingen betr·ettende de voot·waardelijlce vemordel-ing Z'ijn niet toe-

passel-ijlc op de hoofdgevangenisstrat,
uit.Qesprolcen wegens emploitatie van een
geheime stolcer·ij. (Wet van 15 April

. 1896, artt. 125 en 143.)
I
2° In. zalcen van douanen en accijnzen,
wanneer op de enlcele ·voor·ziening van
het openbaar ministerie, de ver·Melcing
wo,rclt ttitgespr·olcen omdat de schorsing
voor de hoofdgevangf!nisstrat onwettelij k wenl toegestaan, is zij, beperlct tot
het besch-ilclcend gedeelte dat deze straf
bepaalt (1).

(PROC]JREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP
TE BRUSSEL EN BEHEER DER DOUANEN EN
ACCIJNZEN, T. DE KEYZER.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Maart 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
.Aangaande de voorziening van het openbaar ministerie :
Over het enig micldel, schending van artikel 143. van de wet van 15 April 1896,
waaraan de wet van 14 November 1947
geen afwijkingen heeft gebracht :
Overwegende dat verweerder vervolgd
was wegens exploitatie van een geheime
stokerij;
Dat het bestreden arrest het beroepen
vonnis bevestigt waarbij verweerder veroordeeld werd tot een gevangenisstraf
van een jaar op vordering van het openbaar ministerie, alsook tot de boete, de
betaling der gesloken rechten en de ver-.
beurdverklaringen gevorderd door het Bebeer van douanen en accijnzen, doch met
deze Wijziging dat voor de hoofdgevangenisstraf van een jaar de uitvoering gedurende drie jaar zal opgeschorst blijven
in de voorwaarden voorzien bij artikel 9
der wet van 31 Mei 1888, gewijzigd door de
wet van 14 November 1947;
Overwegende echter dat deze hoofdgevangenisstraf voorzien is bij artikel 125
van de wet van 15 April 1896, waarvan
het artikel143 luiclt clat cle bepalingen van
artikel 9 der wet van 31 Mei 1888 betreffende de voorwaardelijke veroordeling
niet toepasselijk zijn op de straffen bij de
huidige wet voorzien;
Overwegende dat de wet van 14 Novembei· 1947, die bij wijziging van artikel 9
der wet van 31 Mei 1888; in zijn artikel 1
toelaat de schorsing toe te staan voor een
hoofstraf die de twee jaar gevangenisstraf
niet te boven gaat, niets wijzigt' aan de
ter zake toe te passen wet van 15 AI?ril
1896;
(1) Zie verbr., 18 November· 1946. (Arr.
Ve.-b1·., 1946, biz. 384; Bull. en PASIC., 1946,
I, 419); raadpl. nota's 2 en 3 onder verbr.,
16 December 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 319).
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· Dilt het arrest, derhalve, de iii het middel aangehaalcle wetsbepalingen heeft geschoncleii ;
En overwegende .dat het uitstel een van
de elementen uitmaakt van de straf; dat
str;;tf en uitstel oncleelbaar zijn;
·• Aangaancle de voorziening van het Belleer van douanen en accijnzen :
Overwegende dat uit geen enkel stuk '
blijkt dat het Beheer van douanen en
accijnzen zijn voorziening zou betekend
hebben all'n de partij tegen welke zij gericht is (Wetb. van strafv., art. 418);
Dat de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om {lie reclenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het verweerder veroorcleelt tot een gevangenisstraf
van een jaar met opschorsing geclurende
een termijn van drie jaar; beveelt dat
onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van llet Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal
worden gec1aan op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroonleelt
verweerder tot de helft der kosten; laat
de andere helft ten laste van de Staat
(~~heer van (louanen en accijnzen) ; verWIJSt de zaak aldus beperkt naar het Hof
van beroep te Luik.
20 September 1948.- 2• kamer.- Voo7"zUtm·, I-I. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de
Olippele.
GeUjlclttidencle concl1tsie,
H. Oolard, advocaat-gen:eraal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGE. LIJK IS. - HERZIENING, - AHREST WAAR.BIJ RET ROF VAN BEROEP ZIJN ADVIES UITBRENGT. --;- BESLISSING NIET VATBAAR VOOR
VOORZIENING.

2° HERZIENING. - ONGUNSTIG ADVIES VAN
RE'l' Ho~· VAN BEROEP. - VERWERPING.

(NEEFS.)
ARRES'f.
RET HOF; -

Gezien het arrest dd.
het Hof beveelt
dat door het Hof van beroep te Gent zal
worden overgegaan tot het onderzoek over
de aanvraag tot ,herziening van de veroordeling weg·ens oplichtingen en beclrieglijke
verduisteringen of versiJ1llingen van geldsommen tegen aanlegger Hendrik-Louis
Neefs, uitgesproken door het Hof van beroep te Brussel bij arrest del. 8 Juni 1935 ·
Gezien het onclerzoek, gedaan overeen:
komstig artikel 445 van het W etboek van
strafvorclering-, door het Hof van beroep
te Gent;
.
Gelet op het · met redenen omkleed arrest del. 9 April 1948 waarbij dit hof
aclvies tegen de herziening uitbrengt ·
Gezien {le voorziening door Neefs ··lngestelcl tegen laatstvermeld arrest;
Overwegende dat het 'arrest waarbij
een hof van beroep advies uitbrengt over
de vraag te weten of er aanleiding is tot
herziening niet vatbaar is voor een voorziening in verbreking daar, luidens bovenvermeld artikel 445, bewust arrest, welk
ook het gevoelen moge wezen dat het hof
te kennen heeft gegeven, moet onderworpen worden aan het Hof van verbreking
dat de plicht heeft na te gaan ·of het onderzoek wel overeenkomstig de wet geschiedcle ;
Overweg·ende dat het onderzoek regelmatig is geschiecl en dat het Hof van beroep te Gent de feiten als niet afdoende
genoeg beschouwt om tot herziening aanleiding te geven;
Om die redenen, verwerpt en de voorzieni~g en de aanvraag tot herziening; verWIJSt annleg·ger in de kosten.
6 Juni 1939 waarbij

~ 2• kamer.- VoorWouters, raadsheer waarnemend voorz~tter. - Verslaggever, H. Simon. - Ge~ijlcltticlencle conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal.

20 September 1948.

zitter, H.

n~et vatbaa1· voor voonziening inverbrelcmg, het an·est waa1'bij het hof van
be·J·oetJ zijn aclvies ttitbrengt over een
a.anvraag tot hen~ienin g (1) . (W etb.

1° Is

strafvord., art. 445.)
2° Op het a.dvies van het hot van beroep
rlat e1· yeen ~-eclen is tot hen:rien·ing, gaat
het H of van verbrelcing lut of het on(lei'Z?elc 1·egelrnatig is geweest en, in bevest1.gend gev(~l, verwe1·pt het de aanvraag
tot he1·ziening (2).
(1) Zie verbr., 7 April 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I, 186) en nota; 12 Juli 1937 (ibid. 1937
I, 220).'
'
'
(2). Verbr., 10 Mei 1948 (Bull. en PASIC. 1948
I, 316).
'
'
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23 September 1948.

SCHIP-SOHEEPVAAR'.r. BINNENVAART. - BESCHADIGING VAN RET KUNSTWICRK VAN EEN BRUG. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 15 OCTOBER 1935.- VoORWAARDE
VAN DE STRAFRE.CHTELI,TKE EN BURGERLI.JKE
VERANTWOOHDELIJKREID VAN DE SCHIPPER..
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN OONCLUSIEN DE REDEN OPGEVENDE WAA~OM
UIT RET DESKUNDIG VERSLAG VOORTVLOEIT
DAT VERWEEHDEH GEEN FOUT BEGAAN HEEFT.ARHES'l' ER ZICH TOE BEPERKEND TE ZEGGEN
DAT HET VEHSLAG IIET BEWIJS BEVAT VAN
Jo

-433EEN FOUT VAN VERWEERDER. -ARREST NIET
GEMOTIVEERD.

1 o Indien artikelen 91 en 98 van het koninklijk besluit van 15 Octobe1· 1935 van
het feit het k~tnstwerlc van een b1·ug,
aanho1'igheifl van een bevaa1·baar water,
te beschadigen, een misdrijf maken,
staat de strat1·echtelijke en bu1·ge1·lijke
ve1·antwoo1·deUj lcheid van fle schippe1·,
wiens schip het lwnstwe1·1c a11Jngeva1·en
he eft, niet op het spel, inclien de bescha-diging te wijten is aan een v1·eemde
oorz(fak, zoals de daad van een derde,
die niet in het minst aan de schipper
kan wo1·den ve1·weten (1).
2° Wanneer een parUj in 1·egelma.tige conclltsien beweerd heett, .dat ~tit het veTslag van de deskltndige voo1·tvloe# dat
zij geen tout begaan had en de 1·eden
opgeett waa1·op fleie gevolgt1·ekk-ing
steltnt, is het arrest niet gemotivem·d
dat een veroo-rdeling ltitspreelct door·
zich e1· toe te bepe1·ken vast te stellen
flat het deskundig verslag het bewijs
bevat van to~tten van deze partij.

(Grondw., art. 97.)
(N. V. (( MEUNERIE RRUXELLOISE >>,
T. «OFFICE DE LA NAVIGATION».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Juni 1947 ·gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het tweede en het derde middel
samen, het tweede, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest eiseres verantwoordelijk verklaart wegens de kwestieuze beschadiging _ kra,chtens artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk W etboek, om
reden << dat het deskundig verslag. ontegensprekelijk het bewijs der fouten van
de kapitein van de E. H. 27 en de Schipper van het schip Rosa vaststelt », zonder
nader te bepale.Q. noel~ de omstandigheden
die de zogezegde fout van de aangestelde
van eiseres kenmerken, noch zelfs waarin
ze bestaat, en zonder het middel te bespreken waarbij eiseres, het bestaan dier
fout betwistende, beweerde in haar v66r
het hof van beroep genomen besluiten
cc dat de hypothetische beredenering van
de deskundige niet voldoende was om een
font ten laste van de Rosa te weerhouden », en dat, in ieder geval, die font
slechts een vergissing van manceuvre van
het laatste ogenblik uitmaakte, << waarvoor een schipper nooit verantwoordelijk
is » ; het derde, schending van artikel 97
(1) Raadpl. verbr., 31 Januari 1944 (A1-r.
Verbr., 1944, blz. 84; Bull. en PAsrc., 1944,
I, 178).
VERBR.,

1948. -

28

van de Grondwet, dOOJt:-o<iat het b t
arrest eiseres veroord
es reden
.
~elt om de kwestieuze schade te herst~:tlen zo 1
gezegd de artikelen 91
'
we om zo€n 98 van bet ko. kl" "k b 1 •t
~n IJ
es U1- van 1 5 ()ctober 1935 overtreden te hebben, als lJi · toe a .
artikelen 1382 en volg~ J
P ssmg van
..
:Ude van het Burgerl~Jk ~Vetboek, zond~r het middel in
overwegmg te nemen, 'v-aarbiJ" . .
.
haar v66r het hof val:::t
erseres m
besluiten beweerde : <<
beroep ge!wmen
slag stelt vast dat het ~~ ~~skundrg. yeris aan de onbevoegdheiq g al te WIJten
van de sleepboot
tij-dens het doorgaan
'V-an de brug van
Schoten » want << deze h;ad
haar
ten delen gezien de leng-1:e van s 1eep moede luchtgesteltenis >> en
. de sleep en
•
'C< het rs alleen omdat deze het met gedq_an heeft d t d
sleepboot,. waarvan d~ ~ l:'acht onvold~end:
was, haar schep_en met heeft kunnen leiden met zekerherd, ond~l:' ander h t h"
Rosa dat het derde wa~;;; van de sel sc IP
..
ld
e eepen
waarop ZIJ geen vo oel::l.de invloed had»;
door-dat het bestreden arrest e·s
· t
mocht veroordelen o1r--.
I eres. me
.....__. de kwesheuze
h
s~ ade. te ver15oeden zol:l.der het , d d"gmgsmiddel m overw~ . .
'er e 1
waarbij ze staande hiel gmg t~ nemen,
uitsluiten-d te wijten vv-·d dat die schade
boot 't is te zeggen aan. as aan de sleep'
•t
.
de daa-d van een
derde, vermi s die ort:uo;;tandi h "d 1
verantw-oordelijkheid in_
g ei
e. ke
res uitsloot :
hoofde van eise•
Overwegende dat aanie ster ·
hof van beroep regehna ~
m v 6 or het
clusies staande hield da hg. ?e~omen conwoordelijk kon gesteld t ZIJ met verantbeschadiging welke door worden voor de
van zij eigenares is ...,_ de Rosa, waar' vverd veroorzaakt
aan een kunstwerk van de brug
S h
ten, daar de oorzaak vall. de
van . c. obestond niet in een fout
; beschadrgmg ·
docll enkel in het gebrek van de schippe.r,
. .
aan bekwaamherd
en voormtzlCht van de kar)itei
_,
sleepboot E. H. 27;
n van ue
Overwegende dat het arrest
d"t
weermiddel antwoordt c1
op I ververoorzaakt werd door
wijl de. schade
kunstwerken van de br e aanvarmg der
.
1:tg door het schip
Rosa, er een. mb~·~uk op artikelen 91 en 98
van het konmkllJk besluit del 1 ~ 0 t b
1935 werd begaan en d
.._ · D c o er
..
at aanlegster er
voor burgerllJk verantwoordelijk
.
Overwegende dat de "Verant wads 1•. "k
heid voor de beschadi .
woor e IJ scllipper van de Rosa ging niet op de
. .
. en op aanlegster
k~I~ wegen, 1?d1en die beschad. . "" t
WIJten was, met aan hu:n daad rgm, e
een vreemde oorzaak z
' cloch aan
een derde welke hu'n hals de daad van
kon word~n aangerekenct ?egenaamd niet
Overwegende, weliswaar
rest vervolgens hieror) w·. ' dat het arIJst rc voor zoveel
nodig », dat_ << het deskniJ.cti·g' ver·sl
t
k
l""k
h
t
b
·
·
on de
egen~pr~ e IJ
e
eWIJS der foutenagvan
kap1tem van de E. H. 2"1 en van d
h"
per van de RoS(b vaststelt » .
e sc lpDoch overwegende dat 'aanl egs t er m
· ·

l:..

cit,

.·-

-·--

-~--~-

haar conchtsies deed · gelden dat uit het
deskundig verslag bleek clat tegen de
schipper van de Rosa geen enkele fout kon
weerhouden worden, vooreerst omdat de
deskundige vaststelde dat de manmuvre
welke die schippei· had moeten uitvoeren
« een manamvre van het laatste ogenblik
was, waarvoor een schipper nooit verantwoordelijk is ll, en dan, omdat « de hypothetische redenering van de cleskundige »
niet voldoende was om een fout ten laste
van de schipper te weerhouden;
Overwegende dat het arrest, waar het
zich bepaalt bij de vaststelling dat het
deskundig verslag het bewijs bevatte van
de fouten van de schipper van de Rosa,
die conclusies niet beantwoordt;
Waaruit volgt dat het arrest, door de
veroordeling van aanlegster te steunen
op de redenen alleen welke het vermeldt,
de in de micldelen aangecluide bepalingen
heeft geschonden ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het aanlegster veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melcling er van zal wor:clen gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; veroorcleelt de « Dienst der scheepvaart ll tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
23 September 1948. - 1• kamer. - Voo-rz-itte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. V erslaggeve1·, H. Fontaine. - GeUjlcZuirZen.de conchts·ie, I:I. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, HR. Van Ryn. en Delacroix.
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23 September 1948.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BURGERLI.TKE ZAKEN. - GEEN ENKEL MIDDEL OPGEWORPEN. - VOORZIENING NIET ONTVANKELI.TK.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.J.KE ZAKEN. - l'\UDDEL GESTEUND
OP EEN ON.TUISTE UITLEGGING VAN RET BE"
STREDEN ARB'EST. - MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.
3° SCHIP-SCHEEPVAART. - VERVOER
TER 'ZEE. - QOGNOSSEMENT DAT VERWI.TST
NAAR EEN CHARTER-PARTI.T. - VERVOER ENKEL 13EREERST DOOR DEZE LAATSTE. - ARl'IKEL 91, A, § III, 1°, LITT. a, vAN )lOEK II
VAN RET WETBOEK VAN KOOPRANDEL NIET
TOEPASSELI.TK.

vn burge1·Ujlce. znlcen, n·iet ontvan1ceUjlc, de voo1·ziening tot stn·v·ing wnarvnn
geen enlceZ rniddeZ wordt opgeworpen (1) .

1° Is,

(Wet van 25 Februari 1925, art. 9.)
(1) Verbr., 27 April 1944 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 320).
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2° llf'ist g1·ondslng in fe'bte, het rniddel gesteund op eer~~ onjuiste uitZegging van
lwt bestreden. ct1'1'est (2) .
3o A·rtilceZ 91, A, § III, 1°, Utt. a, van
boelc II van het Wetboelc van lcoophandeZ iS niet toepasselijlv op een cognossement opgemnalct doo1· verw·ijzing naar
een chct1·ter-pn1·tij, zodra het vervoe·r
enlcel behee1·st ·is doo1· deze laatste (3).
(Wetb. van kooph., boek II, art. 91, A,
§ V.)

(N. V. « ETABLISSEMENTS SWIFT AND CO:!viPANY ll,
T. N. V. « CHARGEURS REUNIS ll EN CONSOORTEN.)
ARTIEST.
RET HOF; ,- Gelet op het bestreden.
arrest, op 13 Mei 1944 gewezen door het ·
Hof van beroep "te Brussel ; ·
'
I. Wat de voorziening betreft gericht
tegen verweerder Poisson :
Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de door
aanlegsters tegen verweerder in.gestelde
vordering niet ontvankelijk verklaart,
omdat verweerder slechts gedagvaard
wercl als vertegenwoordiger van de vervrachter en deze in het geding betrokken
is;
Overwegen.de dat de voorziening geen
micldel aanvoert en dus niet ontvankelijk
is (wet van 25 Februari 1925, art. 9) ;
II. Wat cle voorziening betreft gericht,
tegen de verweerster, naamloze vennootschap ·« Chargeurs Reunis ll :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, en, voor zoveel noclig, van artikel 1 van de wet van
28 November 1928, ten doel hebbende de
Belgische wetgeving in overeenstemming
te brengen met het internationaal verdrag
voor eenmaking van zekere rechtsregelen
inzake cog·iJ.ossement, getekeml te Brussel
op 25 Augustus 1924, dat artikel 91 van de
samengeschakelde wetten betreffen.de cle
zeevaart geworclen is en, in het bijzoncler,
van litt. A van gezegd artikel 1 van de
wet van 28 November 1928 in zijn eerste
alinea en §§ 1, a, en b, III, 1°, a en c,
en 8°, IV, 1°, en V, alinea 2, cloorclat het
bestreclen arrest, enerzijcls, verklaart dat
cle enige te bean.twoorden vraag is te bepalen of cle reclerij behoorlijk zorg gedrageil
heeft overeenkomstig · bedoelcl artikel 91,
§ III, 1 o, en, · an.derzijds, beslist clat de
rederij zich voor cle betwiste averij niet
te veraritwoorden heeft omclat zij bewijst
· behoorlijke zorg te hebben gedragen op cle
wijze voorzien door een ontheffingsbecling
onttrokken aan de toepassing van zelfde
(2). Verbr., 20 Februa~·i 1947 (Arr. Verbr.,
1947, blz. 53; Bull. en PAsrc., 1947, 1, 71).
(3) Raadpl. Rezm·t. droit maritime, bd. II,
.n' 1817.

-435artikel 91, hetwelk zogezegd alleen de maar ook ieder houder, zij het de .inlader
clercle houcler van een verhandelbaar co- of zijn vertegenwoordiger, zich mag begnossement zou beschermen en het betwist roepen op artikel 91, wanneer het vervoer
vervoer niet zou beheersen, dan wanneer niet uitsluitend beheerst wordt door een
dergelijke beweegreclenen teg·enstrijdig charter-partij, en, in elk geval, wanneer,
zijn, daar zij in zich sluiten beurtelings zoals in zake, het cognossement niet uitdat het vervoer on(lerworpen en niet on- gegeven wercl ingevolge een charterclerworpen was aan de door cleze wette- partij; het denle, schendihg van de artilijke bepaling voorgeschreven regelen, kelen 97 van de Grondwet, 1 van de wet
waai·uit volgt clat de rechters over de van 28 November 1928, ten cloel hebgrond hun beslissing niet wettelijk gemo- bende het in overeenstemming l'Jrengen
tiveercl hebben naar de eis van. artikel 97 der Belgische wetgeving met het internationaal verclrag voor de eenmaking
van de Grondwet :
Overwegencle dat, in strijd met wat in van zekere regelen inzake cognossement,
het miclclel worCI.t beweerd, het arrest niet getekend te Brussel op 25 Augustus 1!}24,
beslist dat de enige te beantwoorclen vraag artikel 91 geworclen der samengeschakelde
deze is of de vervrachter behoorlijk zorg wetten op de zeevaart en, in het bijzonder,
heeft geclragen zoals opgelegd worclt door van Jitt. A van gezegd artikel 1 van de
artikel 91, A, •§ III, 1 o, van boek II van wet van 28 November 1928 in zijne §§ I, b,
en V, alinea 2, cloordat, moest men aanhet Wetboek van koophanclel;
Dat het hierop wijst dat de op te lossen nemen dat artikel 91 van' de wet op de
vraag is of de vervrachter ten genoege zeevaart niet toepasselijk is op een cogvan recht, 't is te zeggen overeenkomstig , nossement verleend krachtens een charde door de charter-partij tussen partijen ter-partij, wanneer de inlader of zijn vervoorziene wijze, betoogd heeft dergelijke tegenwoorcliger !louder is van een cognos~
sement, dan nog zou het bestreden arrest,
zorg te hebhen geclragen;
Dat het arrest dus geen tegenstrijdig- hetwelk aanlegsters afwijst door het toeheid bevat en dat het middel, dat op een passen van een in het cognossement ingeverkeercle uitlegging van het arrest is schreven ontheffingsbeding niet wettelijk
gegroncl, in feite niet opgaat;
gemotiveerd zijn naar de eis van artiOver het tweecle en het derde middel kel 97 van de Grondwet, en zou het arsamen, het tweede, schencling van arti- rest gezegd artikel 91 geschonden hebben,
kel 1 van de wet van 28 November 1928, omdat het niet vaststelt dat het cognosseten doel hebbende de Belgische wetgeving ment uitgegeven zou zijn geweest ingein overeenstemming te brengen met het volge een charter-partij, hetgeen aanleginternationaal verdrag voor de eenmaking sters hadden betwist in hun besluiten
van zekere rechtsregelen inzake cognosse- . in hoger beroep, en dat, in alle geval, de
ment, getekencl te Brussel op 25 Augustus woorden « volgens een heeling van de
1924, clat artikel 91 geworden is van de vervoerovereenkomst, waren, lading, versamengeschakelcle wetten op de zeevaart voer ... >> onzekerheid laten nopens de
en, in het bijzonder, .van litt. A van ge- vraag of het hof van beroep daardoor bezegd artikel 1 van de wet van 28 Novem- doeld heeft de vervoerovereenkomst door
ber 1928 in zijn eerste alinea, en §§ L a een cognossement vastgesteld ofwel heten b, III, 1°, a en c, 8°, IV, 1°, en. V, zelfcle contract vastgestelcl door een charalinea 2, doordat het bestreden arrest, ter-partij :
om de vordering van .aanlegsters af te
Overwegende dat het arrest vaststelt
wijzen, en aan de reclerij toe te laten dat het vervoer waarvan spraak beheerst
zich te beroepen op een zeker heeling was door een « overeenkomst gesloten voJvan ontheffing, verboclen door artikel 91
gens de formule van de charter-partij »;
litt. A, § III, 8°, beslist dat dit clat het cognossement naar die overeenartikel slechts de derde houder van het komst « uitclrukkelijk verwijst » en dat
cognossement besehermt en dat de bepa- de bedingen van het cognossement, die
lingen van dit laatste, welke afwijken van de bepalingen van artikel 91 van
van de beschikkingen van artikel 91, gel- boek II van het Wetboek van koophandel
dig zijn zolang het cognossement niet ver- afwijken, bedingen van de charter-partij
handeld is geweest, dan wanneer de rege- (artt. 8 en vlg.) zijn;
len van artikel 91, volgens de termen van
Dat het arrest aldus zonder dubbelzinlitt. A, §§ I, a en b, en V, toepasselijk nigheicl hierop wijst dat het vervoer enkel
zijn zodra de vervoerovereenkomst vast- beheerst was door de charter-partij en
gesteld is in een cognossement of ander clat het cognossement opgemaakt wercl
gelijkaardig document en zij ook toepas- krachtens cleze laatste;
selijk zijn op het cognossement of gelijkOverwegende, bijgevolg, dat het clercle
aardig document uitgegeven ingevolge een middel in feite niet opgaat;
charter-partij van het ogenblik af dat
Dat het tweecle middel niet ontvankehet cognossement (!e verhoudingen tussen lijk is bij gebrek aan belang, vermits, al
vervoercler en houcler van het cognossement had het hof van beroep zelfs ten onrechte,
beheers:t,_waaruit volgt clat, niet aileen zoals het middel het staancle houclt, aande clerde houcler Yan het cognossement, genomen dat de bedingen van het cognosse-
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ment, welke van het hiervoren aangehaald
artikel 91 afwijken, geldig zijn zolang het
cognosseinent niet is verhandeld geweest,
het beschikkend gedeelte van het arrest
rriettemin wettelijk zou gerechtvaardigd
blijven door andere vaststellingen, hierboven aangehaald;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1 van de
wet van 28 November 1928, ten doel hebbende de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met het internationaal verdrag voor de eenmaking van· zekere rechtsregelen inzake cognossement,
getekend te Brussel op 25 Augustus 1924,
artikel 91 geworden van de samengeschakelde wetten op de zeevaart en, in het
bijzonder van litt. A van gezegd artikel 1
van de ~et van 2c'l November 1928 in zijn
'§ I, b, doordat, moest men aai:memen ~at
artikel 91 van de wet op de zeevaart met
toepasselijk is op het cognossement dat
niet verhandeld is geweest, dan nog het
bestreden arrest, dat vermeldt dat eerste
aanlegster houder zou zijn geweest van
het cognossement in hoedanigheid van
mandataris of geconsigneerde van de
« Swift Company Limited London ll, niet
wettelijk zou gemotiveerd zijn en het voormeld artikel 91 zou geschonden hebben,
omdat het niet vaststelt dat eerste aanlegster gehandeld zou hebben voor rekening
van de tweede, inlader van de lading en
alleen bekwaam om het cognossement te
verhandelen, en omdat het ook niet vaststelt dat tweede aanlegster gehandeld zou
hebben voor rekening van de << Swift
Company Limited London ll, en, in die
hoedanigheid, het cognossement overhandigd zou hebben aan eerste aanlegster, die
het ontvangen zou hebben voor rekening
van deze vennootschap :
Overwegende (lat het arrest nit verschillende feitelijke vaststellingen afleidt, niet
alleen (}at de eerste aanlegster gehandeld
heeft voor de tweede en deze laatste voor
rekening van de << Swift Company Limited
London ll, doch zelfs dat die drie vennootschappen .in werkelijkheid slechts een en
hetzelfde commercieel wezen uitmaken ;
Da t het middel dus in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de aanlegsters tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens elke verweerder.
23 September 1948. -1• kamer.- Voorzitter H. Soenens, eerste voorzitter. Versl;tggever, H. Fontaine. - Gelijlcl1tidende concl1tSie, H. Raoul Hayoit de Terniicourt,

eerste

advocaat~generaal.

PleUers, HH. Simont en VanRyn.
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23 September 1948.
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RECHTERLIJKE INRICHTING. RECHTBANK VAN E]J:RSTE AANLEG. KAMER
MET DRIE RECHTERS. -'-- ADVOCAAT ALS RECH'l'ER TOEGEVOEGD. VASTSTELLING DIE HET
VONNIS OF HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZI'l'TING MOET BEVATTEN.

20 ARBEIDSONGEV AL. VORDERING GESTEiJND OP DE WETTEN SAMENGEORDEND BIJ
KONINKLlJK BESLUIT VAN 28 SEPTEUBER 1931
OF OP HET BESI,UIT VAN 9 AUGUSTUS 1941,
VOORZIENING IN I'ERBREKING. SLAGHTOFFER VERWEERDER IN VERBREKING.
VOORZIENING GEGROND VERKLAARD. HET
SLACHTOF~'ER KAN NIET VEROORDEELD WORDEN TOT DE KOSTEN VAN DE AANLEG IN VERBBI~KING.

~1o

Wannee1· een advoca.at deelneemt aan
een vonnis gewezen door een kame1· van
de 1·echtbank van eerste aanleg, samengestelcl nit ckie 1·echte1·s, moet het, vonnis, gebeurlijk aangemtld doo1· het proces-v'erbaal van de terechtzitting, op
stmt van ni.etigheid vaststellen, flat
deze advocaat van Belgische nationaliteit is, vijf en twint-ig jaa1· oud, tot de
balie behorend, en met inachtneming van,
de orde de1· tabd (1). (Wet·van 18 .Juni

1869, art. 203; wet van 25 October 1919,
enig artikel, § XVII.)

2° Wanneer een voorziening gericht is tegen een beslissing, gmvezen op een vorder·ing gesteund, hetzij op de samengeonMnde · wetten betreffenlle de ver.qoerling 11an cle scha.de 1tit arbeidsongeval-.
len voortspruitende, hetzij op het besl1tit
van 9 A1tg1tst1ts 191,1, flat naa1· die wetten ve1·wi,ist, ka'IJ, het sla.chtoffer van
het ongeval, ve1·weerdm· in ve1·b1·eT~ing,
zelts inclien cle voorz·ien.ing gegronfl is,
niet vemo1·deelcl wo1·den tot de kosten
van de aanleg in ve1'b1·e7cing (2). (Wet

van 20 Maart 1948.)
(SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDINO VAN DE
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARREIDSONGEVALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN, T. DE GEMEENSCHAPPELIJKE KAS DER BELGISCHE NATIONALJG FEDERA'I'IE VOOR. BOUW- EN OPENBARE
WERKEN EN MICHEL PROVOOST.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 April 1946 gewezen door de
Reclltbank van eerste aanleg te Kortrijk,
zetelencle in hoger beroep;
(1) Verbr., 11 December 1933 (Bull. en PASIC.,
1934, I, 102); 11 Juli 1946 (Arr. Ye1·br., 1946,
biz. 271; Bull. en PASIC., 1946, I, 298).
(2) Ret aangetekend arrest veroordeelt, inderdaad, slechts de verzekeringsmaatschappij,
eerste verweerster, tot de kosten (verbr.,

-437Over het eerste middel, schending van
artikelen 28 en 203 van de wet van 18 Juni
1869 op de rechterlijke inrichting, van het
enig artikel, § XVII, van de wet van
25 October 1919, de rechterlijke inrichting
en de rechtspleging v66r de hoven €n
rechtbanken tijdelijk wijzigende, verlengd
door artikel 1 van de wet van 18 Augustus 1928, en van artikel 97 van de Grondwet, doordat de rechtbank van eerste aanleg, die het bestreden vonnis geveld heeft,
samengesteld was .uit twee rechters en
een advocaat cc dienstdoende rechter, in
nakoming van artikel 203 der wet van
18 Juni 1869 Jl, dan wanneer de kamers
met drie rechters der rechtbanken ·van
eerste aanleg slechts mogen aangevuld
worden door aanstelling van een advocaat
ingeval van belet der effectieve en plaatsvervangende rechters, en op voorwaarde
dat de aangestelde advocaat Belg zij, vijf
en twintig jaar oud, gehecht aan de balie,
en oudste advocaat ter zitting volgens de
orde der tabel, en dan wanneer noch het
vonnis noch de processen-verbaal der zittingen de vaststelling, vereist voor de regelmatigheid van het vonnis, bevatten
dat die wettelijke voorwaarden in zake
vervuld waren, vermits de hierboven weergegeven bondige vermeldingen van het
vonnis en van de processen-verbaal der zittingen niet toelaten na te gaan of de
rechtbank wettelijk samengesteld was :
Overwegende dat de samenstelling van
de rechtbanken van openbare orde is en
dat elk vonnis het bewijs moet behelzen
dat de rechtbank die het heeft uitgesproken wettelijk samengesteld was ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, evenals de zittingbladen, vermeldt
dat ze werd uitgesproken terwijl zetelden
HH. Kerckhove, bijgevoegd rechter dd.
voorzitter volgens artikel 202 van de wet
van 18 Juni 1869, Moerenhout, bijgevoegd
rechter, Delvoye, advocaat dd. rechter in
nakoming van artikel 203 van zelfde wet ;
Overwegende dat, volgens het hierboven
aangeduid artikel 203, in de kamers met
drie rechters van de rechtbanken van eerste aanleg, de rechter, die belet is, mag
vervangen worden door een plaatsvervangend rechter en, bij gebrek aan plaatsvervanger, door een Belgisch advocaat,
ten minste vijf en twintig jaar oud, behorend tot de balie, en met inachtneming
van de orde der tabel ;
Overwegende dat de advocaten niet
kunnen geroepen worden om het ambt van
rechter waar te nemen tenzij in de bij de
27 Mei 1948, zie hoger, blz. 294; B·ull. en PAsrc.,
1948, I, 341).
Ret ging anders onder het gezag van de
wetgeving die aan de wet van 20 Maa1·t 1948
voorafging (zie verbr., 26 November 1942, Arr.
V m·b1·., 1942, blz. 148, en de nota in Bull. en
PAsrc., 1942, I, 297).

wet bepaalde voorwaarden; dat het bestaan van die voorwaarden op ondubbelzinnige wijze moet vastgesteld zijn ;
Overwegende dat de beknopte melding
van het vonnis, dat de rechtbank samengesteld was overeenkomstig de voorschriften van artikel 203 van de wet dd. 18 Juni
1869, niet toelaat na te gaan of de hierboven aangeduide wettelijke voorwaarden
vervuld werden;
Overwegende dat uit die overwegingen
volgt dat de bestreden beslissing de in het
middel aangeduide wetsbepalingen · geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
.zal worden overgeschreven in de registers
der Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk · en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de eerste verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van eerste aanleg te leper.
23 September 1948. -1° kamer.- Voorz-itter, H. , Soenens, eerste voorzitter. V erslaggeve·1·, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijklltidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatc.
generaal.
Ple-iters, HH. Van Ryn en
Resteau.
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KAMER. -

23 September 1948.

1° ARBEIDSONGEVALLEN.- OPENBARE
ORDE. - WETTELIJKE REGELEN BETREFFENDE
DE BEPALING VAN DE VERGOEDINGEN. - BEPALlNGEN VAN OPENBARE ORDE.
2° BERUSTING IN EEN BESIJISSING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING VAN
DE VREDERECHTER BETREFFENDE DE VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD AAN HET SLACHTOFFER
VAN EEN ARHEIDSONGEVAL. - HOGER BEROEP
DOOR DE VERZEKERAAH. - AFSTAND DOOR HET
SLACHTOFFER VAN HET RECHT LATER INCIDENTEEL HOGER BEROEP IN TE STELLEN. - 0NGELDIGE AFSTAND.
1° De ·regelen vastgelegd doo1· de wetten
samenueonlend bij koh·in~clijk beslltit
van 28 September 1931, ten einde het
bedntg te bepalen. van de }veruoedlngen
verschitldigd aan de sladhtofjers van
a1·1Jeiclsongevallen, zijn bepalingen van
open ba-re orde (1).
2° W anneer de verzekeraar van het bedrijfshoofd hoge1· beroep heett ingesteld
teuen de beslissing van de v·rederechte1·
bet1·efjende de vergoed·ingen ve•·schuldigd
acl!n· het slachtofjet· vwn een at·beidsongeval voorzien bij de op 28 Septembe1·

(1). Verbr., 7 Februari 1946 (A1T. Ve,·b,·.;
1946, biz. 52; Bull. en PAsrc., 1946, I, 59).
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1931 samengeonlende ivetten, lean het
slachtojJ'e1· niet geldig afstand cloen van
het recht later inc·identeel hoge1· beroep
in te steUen, clacw de stot va11 openba.1·e
onle is (1).

(N. V. « LES PATRONS REUNIS

ll,

T. GYSSEl\S.)

ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 Februari 1947 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelende in hoger beroep ;
Over het enig middel, schending van
artikel 443' van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering en van artikelen 1107, 1134, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, alhoewel de
verweerder, in zijn conclusies genomen
v·66r het vonnis van 19 December 1945,
geconcludeerd had tot de bevestiging van
het vonnis van ,de vrederechter te Ukkel,
del. 4 Mei 1944, dat een bestendige werkonbekwaamheid van 1 t. h. vaststelde
en derhalve eiseres veroordeel{[e tot betaling der wettelijke vergoedingen op deze
basis, het bestreden vonnis, op het incidenteel hoger beroep ingesteld door de verweerder na dit vonnis, de bestendige
werkonbekwaamheid op 7 t. h. vastg·esteld
heeft, dan wanneer, door v66r het vonnis
van 1!J December 1945 tot de bevestiging
van het eerste vonnis te besluiten, de verweerder in dit vonnis berust heeft en, derhalve, de hervorming er van niet meer
kon vorderen door een later incidenteel
hoger beroep dat onontvankelijk diende
verklaard, zodat de bestreden beslissing
ook het gerechtelijk contract miskent dat
ontstaan was uit de besluiten genomen
v66r het vonnis van 19 December 1945 :
Overwegende dat het middel op de bewering steunt dat de verweerder, bij v66r
het tussenvonnis dd. 19 December 1945
genomen conclusies, in het beroepen vonnis berust heeft en derwijze van het verder instellen van een inciclenteel hoger
beroep heeft afgezien ;
Doell overwegende dat de regelen, gevestigcl door de wetten op de vergoeding
der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, en, inzonderheid, deze waarbij de aan de slachtoffers van dergelijke
- ongevallen verschuldigde vergoeding wonlt
bepaald, van openbare orde zijn;
Dat daaruit volgt dat de verweerder, bij
v66r de rechter in hoger beroep genomen
conclusies, niet geldig heeft kunnen afzien
van het instellen van een incidenteel hoger beroep;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Om die redenen, verwerpt. de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 :frank jegens
de verweercler.
23 September 1948.- :t:e kamer.- VoorzUter, H. Soenens, eerste voorzitter. Versla.{fgevC1·, H. de Oocqueau des Mottes.
Gelijlcl1t'iclencle conclusie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele
en VanRyn.
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KAlVillR. -

28 September 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - BELASTINGPLICH'fiGE ER TOE BESLUITENDE DAT DE MINDERWAARDEN OP BUITENLANDSE DEVIEZEN OF IN
VREEMOE JI.IUNTEN LUIDENDE SCHULDVORDERINGEN ZOUDEN WORDEN A~"GETROKKEN VAN DE IN
DE BEDRIJFBELASTING BELASTBARE BEDRIJFSWINSTEN. - ARREST DAT ZICH ER VAN ONTHOUDT DI'r 'Jlol!DDEL TE BEAN'rWOORDEN, GEBREK AAN REDENEN.
Is 'l'loiet toettelijlc gemoti·veercl, het a.·rrest
cla.t het ve1·ha.al, cloo1· cle belastingplichtige ·ingestelcl te.qen z·ijn a.ansla.g in de
bedr-ijfsbelas~inq, ongeg'rond ve1·lclaart,
zonder het m~ddel te bea.ntwoorden him·~tit uet·rolclcen flat lle m·inclenvaa.rden op
lmitenlandse dev·iezen of in v1·eemde
mu.nten ln·idende sch1tlclvorde1·ingen in
m·incle1·ing moeten leo-men van de oe, cl1"ijfswinsten, (Gronclwet, art. 97; wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld op 12 September 1936,
art. 27, § 1, al. 2.)
(P. V. B. A. CC PRODAG ll, T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 14 November 1945 door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het derde onderdeel van het enig
middel tot verbreking, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek 25, § 1, 1o
27, § 1, 27, ·§ 2, 5°, van de wetten betref~
fende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit van
12 September 1936, doordat het bestreden
arrest het door aanlegster ingeroepen middel niet heeft beantwoord, volgens hetwelk
ter zake diende toegepast artikel 27, § 1
alinea 2, van de voormelde samengescha~
. kelde wetten, hetwelk voorschrijft dat de
meerwaarden op de buitenlandse deviezen
(1) Raadpl., behalve voorgaande nota, verbr.,
ambtshalve als verwezenlijkt worden be20 Februari 1947 (A1T. Ye1·br., 1947, blz. 55;
schouwd, bepaling welke er voor de admiBull. en PAsrc., 1947, I, 73).
nistratie en het hof een verplichting van
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uitgedrukt in cTe b6ekhouding, uan te nemen, dan wanneer het middel, zelfs indien
het niet ingeroepen was geweest, ambtsllalve had dienen te worden opgeworpen
uls zijnde van openbare orde :
Overwegende dat aanlegster in llaar
verllaal staande llield dat, indien alle
meerwaarden op buitenlandse deviezen of
op in vreemde munten luidende schuldvorderingen, luidens artikel 27, § 1, alinea 2,
van de samengescllakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ambtshalve als verwezenlijkt worden beschouwd
en als zodanig bij de winsten worden gevoegcl, llet tegenovergestelde noodzakelijk
waar is, zodat de minderwaarden op gezegde winsten nooclzakelijk in mindering
moeten komen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
clit mitldel niet heeft beantwoorcl en, alzo,
heeft nagelaten zijn beslissing :naar de
eis van artikel 97 van de Grondwet te
motiveren;
Overwegencle dat clit onderdeel van het
middel gegrond is ;
En overwegencle dat het onderzoek van
het eerste en het tweede onderdeel van het ·
eerste middel derhalve van alle belang
ontbloot is ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brnssel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant der vernietigde beslissing ; verwijst
. de zaak naar het Hof van beroep te Gent ;
kosten ten laste van de Staat, bestuur
van financH~n.
28 September 1948. - 2" kamer.- Vo01·H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin.
Gelijlcluidende
conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
zUte1·,
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29 September 1948.

1° VEJRANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ONDERSCHEIDEN FOUTEN DIE SAMEN ER TOE BIJGEDRAGEN HEBBEN HET GEHEEL ER VAN 1'E VEROORZAKEN. DADERS VAN ELK DEZER FElTEN
GEHOUDEN TO'l' GEHELE HERSTELLING VAN DE
SCHADE JEGENS HET SLACHTOFFER.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEJN OVEREEJNKOMS'.r ONTSTAAN).
LATERE GEBEURTENISSEN, VREEMD AAN DE
FOUT OF AAN DE SCHADE. ELEMENTEN DIE
NIET IN AANMERKING KOMEN BI.J DE REOORDELING VAN DE TE HERSTELLEN SCHADE.

1o

1~7 anneer een schade het gevolg is van
onderscheiden fouten, wellce samen er
toe bijgedragen hebben ze geheel te veroo1·zalcen, is ·iede1· van hen, aan wie een
van deze samenlopende fouten toerelcenbaar is, jegens het slachtoffer gehouden
tot 11ehele verrJoetling va1i cle schade (1).

(Burgerlijk Wetboek, art. 1382 en 1383.)
2° Om rle schacle te beoo1·delen waarvan
herstelHng •!!erschttlcligcl is, is e1· geen
rerlen om 1·e1cening te hmulen met late1·e
gebe1wtenissen, vTeemd aan de fmtt of
aan de schade zelf, die cle toestand van
het slachtojJe1· zo1tclen verbete1'd of ve1·m·geTd hebgen.
(DELVOYE, T. WEDUWE WILLOT
EN N. V. « PROVINCES Rrli:UNIES ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, gewezen door het Hof van beroep
te Luik de 3 November 1947 en de 9 Februari 1948 ;
Voor zover de voorziening van Delvoye
gericht ,is tegen de beslissing gewezen
over de publieke vordering :
Overwegende dat, vermits de veroordeelde, krachtens de wet van 5 Juli 1939,
slechts beschikt over een termijn van tien
dagen om zich teg_en het eindarrest van
3 November 1947 te voorzien, de voorziening van 17 Februari 1948 te laat werd
ingesteld en, dienvolgens, niet ontvankelijk is voor zoveel zij tegen de strafrechtelijke scllikkingen van clit arrest is gericht;
Voor zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissinge:ti gewezen over de vor- ·
deringen van de burgerlijke partijen :
Over het eerste middel; door aanlegger
Delvoye ingeroepen, schending van artikelen 1202, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 50 van !let Strafwetboek, 3 en 4
van de wet van 17 April 1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken en 97 van
de Gronclwet, doorclat de bestreden arresten aanlegger in verbreking hebben veroordeeld aan de rechtsopvolgers van het
slachtoffer van llet betwist ongeval, het-,
welk te wijten is uan de samenloop van
de ondersclleiden fouten van aanlegger
en van medebeklaagde Philippot, het
geheel van hun nadeel te 'betulen met
uftrekking enkel van de forfaitaire vergoedingen welke wegens arbeidsongeval
werden ontvungen, eerste onderdeel, dan
wanneer, zo een schade te wijten is aan
de samenloop van de onderscheiden fouten
van twee personen, de veroordeling van
een dezer tot het volleclig herstel slechts
gerechtvam~digd is wanneer het verant(1) Verbr., 28 Januari 19,12 (A•·•·. Yerbr.,
1942, biz. 10; Bull. en PASIC., 1942, I, 25).
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woordelijkheidsaandeel van elk hunner in
het ont1:1taan van de schade niet is bewezen; tweede onderdeel, doordat het arrest
van 3 November 1947 vaststelt, enerzijds,
dat de verantwoordelijkheid voor het litigieuze ongeval enkel voor een vierde op
aanlegger in verbreking rustte en voor het
overige op medebeklaagde Philippot en,
anderzijds, dat het in werkelijkheid onmogelijk zou zijn het aandeel van ieder
cler bestuurders in de veroorzaakte schade
te bepalen, en zodoende de veroonleling
van aanlegger in verbreking tot het herstel
van de gehele schade heeft gegrond op tegenstrijclige motieven, hetgeen met gebrek
aan motieven gelijkstaat :
Over het · eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
cloor te beslissen dat cc wanneer de schade
is ontstaan uit de samenloop van twee onclerscheiden fouten, elkeen cler verantwoordelijken jegens het slachtoffer of zijn
rechtsopvolgers tot algeheel berstel is gehouden, onverminderd hun gebeurlijk onclerling verbaal ,,, de wet heeft uitgelegd
zoals het behoort ;
Dat clit onderdeel van het micldel in
rechte niet opgaat;
Over bet tweede ondercleel :
Overwegende dat er generlei strijdigheicl is tussen het bepalen naar welke verhouding de font van elke bestuurder het
ongeval heeft veroorzaakt, en het gelijktijdig vaststellen dat het onmogelijk zou
zijn het aandeel van ieder bestuurder in
cle schade die er nit voortvloeit te bepalen;
Dat clit onderdeel van het middel feitelijke gronclslag mist ;
Over het tweecle middel door aanlegger
Delvoye ingeroepen, schencling van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van de wet van 17 April1878
bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest van 9 Februari 1948 heeft
geweigerd, bij de raniing der .s.chacle, rekening te1 houden met het nieuwe huwelijk
welk de weduwe van het slachtoffer van
het ongeval heeft aangegaan, clan wanneer
tleze omstancligheid, die was verwezenlijkt op de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan, moest toelaten bet
werkelijk nadeel te bepalen betwelk haar
door cle dood van haar ecbtgenoot wercl
berokkend en, clerhalve, heeft beslist op
gi·ond van motieven welke niet dienend
zijn en niet bij machte om zijn beslissing.
te rechtvaardigen, te weten : eerste ondercleel, dat alleen het aanvankelijk nadeel
met de font in verband van oorzaak tot
gevolg staat en dat, derhalve, de wijzigingen welke zich na bet overlijden van het
slachtoffer in de toestand van de rechtsoijvolgers bebben voorgedaan geen invloed
kunnen uitoefenen op de verkregen rech-

ten ; tweecle onderdeel, doordat het loon
van de. tweede echtgenoot van de weduwe
van het slachtoffer feitelijk voor het
grootste deel zal worden besteecl aan haar
persoonlijke behoeften en aan die van
haar kind :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat de vergoecling, welke
aan een persoon wordt toegekend die door
een misdrijf is benadeeld geweest, het nadeel client te herstellen welk deze persoon
ter oorzake van het misclrijf heeft geleclen, zoncler rekening te houden met de latere, aan het misdrijf of aan de schade
zelf vreemde gebeurtenissen, die zijn toestand zouden hebben verbeterd of verergerd;
Dat het miclclel in recbte niet opgaat;
Over bet tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na wettelijk zijn beslissing te hebben gerecbtvaardigd door het in bet eerste onderdeel overgenomen motief, er aan "toevoegt dat cc ten overvloede kan worden opgemerkt '' dat in zake .het loon van de
tweecle man van de echtgenote van bet
slachtoffer vooral zal worden besteed aan
haar eigen behoeften en aan die van haar
kind;
Overwegende dat het middel, waar het
aldus een overtollig motief van het arrest
bestrijdt, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang ;
Over de voorziening van de aanleggende
naamloze vennootschap cc Les Provinces
Reunies '' :
Overwegende dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel middel
inroept en clat bet Hof er van ambtswpge
geen opwerpt ·;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten betreffende hun voorzieningen, en de
naamloze vennootschap cc Les Provinces
Reunies" tot een vergoeding van 150 fr.
jegens Delvoye.
29 September 1948. - 26 kamer. - Voo1··
zitte1·, H. Connart, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaygever, H. Sohier. Gelijkl-ttirlende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - BURGERLI.JKE VORDERING. - GEEN CONCLUSIEN YAN
BEKLAAGDE. - VONNIS ER OP WIJZENDE DAT
DE BETICH'l'ING BEWEZEN IS EN DAT DE BURGERLI.TKE PAR'l'IJ GEEN ENKELE FOUT BEGAAN
HEEFT. - VOLDOENDE BEPALING VAN DE TEGEN
BEKLAAGDE WEERHOUDEN FOUT.
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Bepaalt voldoende de tout die het tegen
belclaagde weerhoudt tot staving van
de burget·!ijlce vej·oordelting die het te
z·ijnen laste 1titspreelct, het ponnis dat
er op wijst dat de betichUng bewezen is
en dat geen enlcele tout of verantwom·delijlcheid voor het ongeval op de b1!1'gerlijlce pat·tij ntst.
(GRANIUS, T. DECHAMPS.)

29 September 1948. - 26 kam,er. - Vom·zitter en vet·slaggeve·r, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl·ttidende conclltsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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ARREST.

HET HOF ; ...:_ Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 13 Maart 1948 door de
Correctionele Rechtbank te Namen, zetelende in hoger beroep ;
· Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, tot staving der burgerlijke veroordeling welke het in zijn beschikkend gedeelte ten laste van aanlegger
heeft uitgesproken, geen beweegreden
heeft opgegeven die zou toelaten te bepalen welke de werkelijk door aanlegger begane font zou kunnen. zijn :
Overwegende dat ten gevolge van een
aanrijding welke zich te Bouge, de 12 Augustus 1946, heeft voorgedaan tussen de
wagen van verweerder Dechamps en die
van aanlegger, deze laatste beticht werd
van, bestuurder van een autovoertuig
zijnde, te hebben nag·elaten voortdurend
van zijn snelheid meester te blijven, en
deze derwijze te regelen dat hij v66r zich
een voldoende vrije ruimte behield om
v66r een hindernis het voertuig tot stilstand te brengen ;
Overwegimde dat Dechamps, die zelf beticht was wegens gebrek aan verlichting
van zijn voertuig, zich tegen aanlegger
burgerlijke partij heeft gesteld ten einde
het herstel det schade te bekomen die veroorzaakt werd door de· inbreuk waarvoor
aanlegger terechtstond;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij gebrek aan conclusies door aanlegger,
de veroordeling welke. het tegen hem
heeft uitgesproken wettelijk heeft gemotiveerd door er op te wijzen « dat generlei
schuld of verantwoordelijkheid voor het
ongeval op Dechamps weegt en dat de betichting bewezen is ten laste 'Van Granius >>;
Dat het middel niet kan worden aanvaard;
Over het t:weede middel, doordat het bestreden vonnis, in zijn beschikkend gedeelte, het verval der publieke vordering
door verjaring niet heeft uitgesproken :
Overwegende dat het middel voor aanlegger van belang ontbloot is, vermits hij
tot geen straf werd veroordeeld; dat het
dus niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens Dechamps.

VOORZIENING IN VERBREKING. 'l'ERMIJN. S'l'RAFZAKEN. ARREST VAN
VEROORDELING BIJ YERSTEK. VOORZIENING
DOOR VEROORDEELDE I'OOR RET VERS'l'RIJKEN
VAN DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET. -·NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk·, de vom·zien·ing door
cle vemot·cleelcle ingestelcl, geclurencle cle
gewone term·ijn van ver.zet, tegen een at·rest clat hem veroorcleelt bij vet·stelc (1).
(MATTON EN DUMONT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 19 Maart 1948 door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de voorziening van Georges Matton:
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de veroordelingen wettelijk zijn ;
Over cle voorziening van Emma Dumont :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
hetwelk de 19 Maart 1948 ten opzichte van
Emma Dumont bij verstek uitspraak deed,
bet vonnis waartegen hoger beroep en
waarcloor zij werd veroordeeld, heeft bevesti<>"d ·
Ov~n~egende dat beklaagde de 30 Maart
1948 verklaard heeft zich in verbreking te
voorzien tegen deze beslissing die haar op
dat ogenblik nog niet was betekend geweest;
Overwegende dat, vermits genoemd arrest nog door middel van verzet kon worden bestreden, de voorziening niet ontvan•
kelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt ieder der aanleggers tot
de kosten van zijn voorziening.
29 September 1948. ~ 26 kamer. - Voot·zUter, H. Connart, raac1sheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijlcl'lt·iclenrle conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1} Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
15 Mei 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 353);
27 Februari 1947 (ibid., 1947, I, 90).
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RRCHTSPLEGING

IN STRAFZAKEN.

0NMOGELIJKHEID 'l'E ONDERSCHEIDEN 01<'
EEN GETUIGE, IN EERSTE AANLEG GEHOORD,
REGELMATIG DE EED HEEFT AFGELEGD. RECHTER IN HOGER BEROEP ZICH ER 'l'OE BEPERKEND RET VONNIS VAN VEROORDELING TE BEVES'PIGEN ZONDER RET GETUIGENIS VAN DEZE
GETUIGE UI'l' DE DEBATTEN TE VERWIJDEREN.
NIETIGHEID.

Is ni.etig, het vonnis in hoge·r be1'0e1J flat
z·ich e·r toe beperlct cle cloor cle eerste
1·echte1· ~~itgesprolcen ve1-oonleling te bevestigen, zoncler ~~itcln~klcelijlv of stilzwijgcncl het get1~1:gen·is 1tit cle clebatten
verw·ijlleren van een ih eerste aanleg
gehoorcle get·uige, clan tvcmnee1·, wegens
cle st1·ijcligheicl besta.wncle tnssen cle vermeldingen van het p1'0ces-ve·rbnal van cle
terechtz'itting en die vnn het be1'0epen
vonnis, het n1:et mogelijk is te ondeJ·scheiclen of cleze get·uige cle eecl heeft
afgele,qcl in cle bewoonl'ingen van cle
wet (1).

tc

(BRAHAM, 'l'. WILLEMS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 25 Maart 1948 door de
Correctionele Rechtbank te Verviers, zetelende in boger beroep ;
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 97 van de Grondwet en
van artikel 155 van het Wetboek van
strafvordering :
Overwegende dat deze laatste bepaling
voorschrijft dat « de getuigen ter terechtc
zitting, op straf van nietigheid, de eed
afieggen de gehele waarheid, niets dan de
waarheid te zeggen )) ;
Overwegencle dat, blijkens het procesverbaal der terechtzitting van de Rechtbank van politie te Verviers, de ter zake
verhoorde getuigen in deze bewoordingen
de eed hebben afgelegd; maar dat llet
door deze rechtbank geveld vonnis vaststelt dat gezegde getuigen « afzonderlijk
.in hun getuigenis zijn verhoord geweest,
na de eed te llebben afgelegd << cle waar)) lleid te zeggen, niets clan de waarheicl,
)) zo llelpe mij God )) ;
Overwegencle dat de bewoorclingen van
cleze eed niet voldoen aan de vereisten cler
wet;
Dat de tegenstrijdiglleden, welke tussen
cle vaststellingen van llet proces-verbaal
der terechtzitting en cliegene van het vonnis van de rechtbank van politie bestaan,
onzeker laten het punt te weten of deze
(1) Zie verbr., 11 December 1933 (Bull. en
PAsiC., 1934, I, 102); 8 April 1946 (A,.,., Ve1'b1·.,
1946, biz. 143; _Bull. en PASIC., 1946, I, 143).
i

beslissing, door op dergelijke rechtspleging te steunen, niet door nietigheid was
aangetast;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
zich er toe ·lleeft beperkt de beslissing van
cle eerste recllter eenvoudigweg te bevestigen, zoncler te wijzen op clit gebrek in de
reclltsplegi.ng en zonder nit de debatten
uitdrukkelijk of stilzwijgend verklaringen te verwijderen welke werden OIJgenomen in omstancligheclen waarvan de regellnatigheid niet bewezen is;
Dat het zocloende de nietigheid van llet
beroepen vonnis lleeft overgenomen, en altllans het Hof in de onmogelijklleicl lleeft
gestelcl zijn toezicht op cle wettelijklleid
cler beslissing nit te oefenen ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering de verbreking medebrengt van de
beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering ;
'
Om cUe redenen, zonder dat er aanleiding.
zij om de door aanlegger ingeroepen miclclelen te onclerzoeken, verbreekt de bestreclen beslissing; beveelt dat onderllavig
arrest zal overgescllreven worden in de
registers van cle Rechtbank varr eerste
aanleg te Verviers en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van cle
vernietigcle beslissing; verwijst de zaak
naar cle Rechtbank van eerste aanleg te
Luik; kosten ten laste van cle burgerlijke
partij.
29 September 1948. - 26 kamer. - VooT
zitteJ- en verslaggeve1·, H. Connart, raadslleer waarnemencl voorzitter. - Gelijkluiclencle conalu.s·ie, H. Roger Janssens de
Bistlloven, aclvocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN. BESCHIKKING·VAN DE RAAD
KAMER 'l'OT VERWIJZING VAN EEN WANBEDRIJF
NAAR DE J?OLITIERECHTBAl\'K, VONNIS VAN
ONBEVOEGDHEID GESTEUND OP HET BESTAAN
VAN. EEN OP DE BESCHIKKING TOT VERWIJ·
ZING VOLGENDE OMSTANDIGHEID, OP Gl~OND
WAARVAN HET ~'EIT MET EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF GESTRAFT WORDT. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAJt DEZELFDE KA:MER ANDERS SA:MENGESTELD,

vVanneeJ", na a.a.nnem·ing van ve1·znchtende
omstancUgheden, de rancllcameJ' cle clacle1·
van een wanbecl!·ijf naa.1· cle politie1-echtbanlc vm-wezen heeft en cla.t cl001' deze
laatste een vonnis vnn onbevoegclheid
gewezen wenl, om reclen cla.t, na cle
besahi.lclcin.q tot -ve1·wijzing, een omstanfligheid a.a.n hct Hcht i.s gelcomen,

~
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.op grand waarvan het feit door de wet
met een zwaa1·dere cO?Tectionele st1·at
gest1·att wordt, gaat het Hot na, op een
ve·rzoelcschr·itt tot regeli?~U van ·rechtsgebied, of de vaststelling van de 1·echter
over de gmnd jttist schijnt; in bevesti{/end geval, ve1·nietigt het de beschUclc·ing en ve1·wijst het de zaalc naar
dezelfde 1·aadlcnmer nnde1·s samengeste/.d (1).

{PROCUREUR DES KONINGS '.rE LUIK
INZAKE CLINE'£ EN DE CUYPER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoek tot
regeling van rechtsgebied, ingediend door
de Procureur des Konings te Luik;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, door
beschikking van 17 November 1945, waarin
verzachtende omstandigheden worden aangewezen, .Anselme Olinet heeft verwezen
naar de bevoegde rechtbank van politie
nit hoofde van te Luik, de 6 September
1945 onvrijwillig, door gebrek aan vooruitzlcht of voorzorg, doch zonder het inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, slagen of verwondingen aan
Georges De Ouyper te hebben toegebracht;
Overwegende dat de officier van het
openbaar ministerie bij de Rechtbank van
Politie te Luik op 12 December 1945 heeft
gedagvaard : 1° Olinet om uit hoofde dezer betichting v66r de rechtbank van politie te verschijnen, alsmede uit hoofde
van : n) bestuurder van een autovoertuig
zijnde, nagelaten te hebbeh voortdurend
van zijn snelheid meester te blijven en
deze derwijze te regelen dat hij v66r
zich een voH:loende vrije ruimte behield
om v66r een hin:dernis het voertuig tot
stilstand te brengen, en b) nagelaten te
hebben de recllterzijde te houden in de
richting van zijn beweging, en, zo mogelijk, de linkerhelft van de rijweg vrij
te laten; 2° Georges De Cuyper uit hoofde
van, voetganger zijnde, de rijweg overgestoken te hebben zonder zich er van te
hebben vergewist dat hij het verkeer van
de andere weggebruikers niet kon hinderen; 3° het Ministerie van landsverdediging als burgerlijk aansprakelijk voor
Olinet; dat de ·naamloze vennootschap
<< Union et Prevoyance ll zich, in naam van
Josis, burgerlijke partij heeft gesteld tegen Olinet en De Ouyper ;
Overwegende dat de Rechtbank van
Politie te Luik op tegenspraak over deze
(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 47).

vorderingen uitspraak deed bij vonnis van
11 .April 1946 ;
Overwegende• dat de Oorrectionele
Rechtbank te Luik zich, op het hoger beroep door alle partijen, onbevoegd heeft
verklaard door vonnis van 19 .April 1948,
alzo gevolg gevend aan de vorderingen van
het openbaar ministerie well;:e gegrond
waren op het feit dat De Ouyper in Juni
1946 overleden is en dat het overlijden
schijnt te moeten worden toegeschreven
aan de onvrijwillige slagen en verwondingen welke het voorwerp uitmaaktep. der
betichting ;
Overwegende dat de beschikking van
17 December 1945 en het vonnis van
19 .April 1948 in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat hieruit een geschil van
rechtsgebied ontstaat hetwelk het gerecht
in zijn loop belemmert;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging schijnt te volgen dat de dood
van De Ouyper, feit hetwelk niet ter kennis was van de raadkamer wanneer zij
de beschikking van 17 December 1945 heeft
uitgesproken, veroorzaakt kan zijn geweest door de onvrijwillige slagen en
verwondingen ten laste gelegd van Olinet
en dat de verschillende betichtingen samenhangend zijn ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de · beschikking van
17 December 1945 van de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van deze
rechtbank en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
dezelfde raadkamer, anders samengesteld.
29 September 1948. -2° kamer.- Voorzitter, H. Oonnart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Sohier. Gelijlclttidende conelusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VREEMDELING.- VREEMDEL'INGENPOLI'.riE.
- VERPLICH'.r BI.J ZICH HEBBEN VAN HE'.r BE·
WIJS VAN INSCHRIJVING IN HET VHEEMDELINGENREGIS'.rER. - S'.rRAFRECH'fELIJKE SANC·
TIE.
De bepaling van a1·tUcel 11 vnn het lconinlclijlc besl~tit vnn 14 Augu.sttts 1933,
die de vreemdeling oplegt het bewijs vnn
insclwijving in het m·eemclel·ilngenregister bij ziah te hell ben, vinclt zijn st?·nj?"echtelij lee sane tie in a1·tilcel 6 van de
wet van 2 Jmii 1856.

444IPROCl:REUR DES KONINGS TE CHARLEROI,
T. GAUBOUT EN TION.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, gewezen de 5 lVIei 1943 door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende clat de zaken, ingeschreven su.b nis 4133 en 4134, dezelfde vraag
doen oprijzen; dat zij samenhangend zijn
en dat er aanleiding is om ze samen te
voegen;
Over het enig· midclel, schending van artikelen 1 en 11 van het koninklijk besluit
van 14 Augustus 1933, 1 en 4 van het koninklijk besluit van 6 Februari 1919 en 6
van de wet van 2 ;runi 1856 :
Overwegencle dat verweerders beticht
waren van, vreemdelingen zijnde en sedert meer dan- vijftien dagen in het koninkrijk verblijvende, niet in het bezit bevonden te zijn van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
van de gemeente waar zij hun gewoon verblijf hielden ;
Overwegende dat aanlegger aan de bestreden vonnissen verwijt de verweerders
te hebben vrijgesproken om cle enige reden
<< clat geen enkele strafrechtelijke sanctie
-voorzien is door de wet waarvan de toepassing ge'eist wordt, en dat het niet aan
de rechtbank -behoort er een te bepalen bij
overeenstemming met het koninklijk besluit van 6 Februari 1919, waarnaar de
procureur des konings verwijst >> ;
'
Overwegende clat het koninklijk besluit
v.an 14 Augustus 1933, houdende samenschakeling van de verschillende reglementen betreffende de vreemdelingenpolitie,
bij artikel 1 bepaalt dat de vreemdeling,
clie in het Rijk aankomt, er niet meer dan
vijftien dagen mag vertoeven, << zo hij bij
het gemeentebestuur zijner verblijfplaats
geen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister a angevraagcl en clit niet
bekomen heeft » ;
Dat luidens artikel 11 « de vreemdeling
het inschrijvingsbewijs te allen tijde bij
zich moet hebben en dit stuk op elk verzoek van een overheidspersoon moet vertonen ... »;
Overwegende, ongetwijfeld, dat gezegd
besluit deze verplichting niet uitdrukkelijk bestraft, maar dat zowel zijn inleiding als zijn algemene economie aantonen
dat het voorschrift van artikel 11 innig
verband houdt met het doel well;: door de
wet van 2 Juni 1856 werd nagestreefd
door het instellen van de bevolkingsregisters ·
D~t het inderdaad buiten twijfel staat
dat deze reglementaire maatregel ontworpen is geweest als zijnde het meest afdoende middel om toezicht nit te oefenen
op het vervullen van de formaliteiten
waaraan artikel 4 van de wet de vestiging
en de verandering van verblijfplaats oer

vreemdelingen in Belgie onderwerpt; dat
hij, dienvolgens, :Zijn strafrechtelijke sanetie vinclt in artikel 6 van de wet van
2 Juni 1856, het:welk de vreemdeling straft
die in gebreke is gebleven deze formaliteiten te vervullen ;
W aaruit volgt dat de bestreden vonnis- sen, door uitspraak te cloen zoals zij hebben gedaan, de in het middel aangeduide
wettelijke bepalingen hebben geschonden;
Om die re~lenen, de zaken samenvoegend
welke s1.tb nis 4133 en 4134 zijn ingeschreven, verbreekt de bestreden vonnissen;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
en da t melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissingen ; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaken naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zetelende in
hoger beroep.
29 September 1948. - 2e kamer. - Voo1'zitte·r en veTslag,qevrw, H. Connart, raads.heer waarnemend voorzitter. - Gelij7cl1ti(lende conclttsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocan:t-generaal.
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RECH'l'SPLEGING -IN STRAFZAKEN.
GETUIGE GEHOORD ZONDER EED. PROCES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING VASTSTELLEND, ZONDER MEER, DAT DEZE GETUIGE
ONTZET IS VAN DE REOH'l'EN OPGESOMD IN ARTIKEL 31 VAN RET STRAFWETBOEK. 0NTZETTING VAN RET RECHT OM IN REOHTEN GETUIGENIS AF TE · LEGGEN BEWEZEN DOOR EEN STUK
VAN DE REOHTSPLEGING. WETTELI,JKHEID.

Is ·wiet gegmncl, het wicldel hie1·wit genamen flat, een getttige zon£le1· eed gehom·d
z·ijncle, het pmces-verbaal van cle te·rechtzUUng Z'ich er toe bepe1·1ct vast te
stellen clat (leze getttige ontzet wenl van
cle 1·echten voorzien Mj a·rtilcel 31 va1t
het Stl'afwetboelc, zoncler a(tn te cltf.iflen
lc·rachtens wellce 1·echte1'lijlce beslissi;ng,
rlwn wwnnee·r oncler ae aan cle 1·echte1·
over cle g·roncl oncle·rworpen st1tlclcen van
cle ·rechtSJJlerrinu z·ich een attthentiek
(tfsclwift bev·inclt van het in kl·acht van
gew·ijscle ueuawn a1Test (lat tegen cleze
getuige cle ontzettbt{f heeft 1titgesp1·olcen
van cle rechten voo1·z·ien bij artUcel .~1.
4°, van het St1·atwetboek {1).
(DELHAYE, EN OONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Zie verbr., 1 December 19\17 (Arr. Verb•·.,
1947, biz. 387; Bull. en PASIC., 1947, I, 509).
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arrest; gewezen de 21 Februari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel;
Aangaande de voorzieningen ·van Pallen
en Delhaye:
Over het eerste middel, schending van
artikel155 vari het Wetboek van strafvordering, doordat getuige Crabbe, in de loop
van de terechtzitting der correctionele.
rechtbank van 17 December 1947, de eed
niet heeft afgelegd, het proces-verQaal der
zitting vaststellend dat << deze getuige ontzet is geweest van de rechten voorzien bij
artikel 31 van het Strafwetboek l>, maar
zonder aan te duiden krachtens welke
rechterlijke beslissing :
Overwegende dat zich onder de stukken
van de. aan de correctionele rechtbank
onderworpen bundel het voor gelijkluidend verklaard afschrift bevindt van het
arrest van het ·Hof van beroep te Brussel
van 5 October 1946 waardoor Crabbe tot
ontzetting onder meer van de rechten voorzien bij het 4° van artikel 31 van het Strafwetboek werd veroordeeld, alsmede een
getuigschrift van de griffier van het hof
van beroep dat dit arrest in kracht van
gewijsde is gegaan; dat de· krijgsraad alzo
wettelijk heeft vastgestelcl dat Crabbe van
die rechten was ontzet en hem zonder
eed heeft kunnen verhoren, zonder enige
bepaling der wet te schenclen ;
Over het tweede middel, schending van
de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, doordat, ter
·zelfde· zitting, ofschoon de rechtspleging in
de Franse taal geschiedde, getuigen Van
der Veeken en Geuffens hun verklaring in
het Nederlands hebben afgelegd, dan wanneer twee der betichten de Nederlandse
taal niet machtig zijn, zonder dat hun de
vraag gesteld werd of zij die taal kenden,
·en zonder dat de verklaringen vertaald
zijn geweest :
Overwegende dat, in de veronderstelling
clat de door het midclel aangegeven feiten
·een nietigheid zouden kunnen medebrengen, deze door het arrest van veroordeling
wordt gedekt, hetwelk, gewezen op tegenspraak, zelf niet is aangetast door een
nietigheid voortvloeiencle uit een niet-naleving der wet op het gebruik der talen in
gerechtszaken (wet van 15 Juni 1935, artikel 40);
Voor het overige en over alle voorzieningen :
Overwegende dat de substantHlle of op
straf van nietigheid vooi·geschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt cle voorzie1lingen; verwijst aanleggers in de kosten.
29 September 1948. -

2e kamer. -

Foo1·-

.zi.tte1·, H. Connart, raadsheer wan.rnemend
voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H. Sohier. Gelijkluidende concl1tsie, H. Roger Jans-

·sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMEn. -

29 September 1948.

HERZIENING. - BESLISSING DIE SCHADEVERGOEDING HEEFT TOEGEE:END AAN EEN BURGERLIJE:E PARTIJ. - VERPLICHTING VOOR DE
AANYRAGER TOT HERZIENING DE BURGEELIJE:E
PARTIJ AAN TE MANji;N OM TUSSEN 1'E E:OMEN.
- SANCTIE.
])e pa1·tij, die een aanV1·aag tot he1·ziening
van een beslissing van vemorde/.ing,
wellce schadeve1·goeding !weft toegelcend
<tan een bm·gerlijlce 11a1·tij, bij het Hot
van verb1·eking aanhangig maakt, moet,
op stmf van niet-ontvanlceUjlcheid van
de aanvmag, de b1M·ge1'lij lee partij aanmanen om t~tssen te lcomen in het geding.
(Wetboek van strafvordering,

art. 444 [wet van 18 Juni 1894] ;)
(HELLEBAUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, nedergelegd ter griffie van het Hof
de 10 Juni 1948, waardoor Hellebaut
herziening aanvraagt van een in kracht
van gewijsde geg·aan arrest van het Militair Gerechtshof, gewezen op 10 Mei 1946;
Overwegende dat, volgens artikel 444
van het Wetboek van strafvordering, gewijzig·d door de wet van 18 Juni 189'1, « de
burgerlijke partij gehouden is in het geding tot herziening tussen te komen door
middel van een verzoekschrift, bij het Hof
van verbreking in te dienen binnen twee
maanden na gedane aanmaning, bij gebreke waaraan het arrest van het Hof van
verbreking over de ontvankelijkheid van
de herziening ook voor haar geldt >> ;
Overwegende dat nit deze bepaling volgt
dat een aanmaning tot tussenkomst aan de
burgerlijke partij client te worden gedaan;
dat, bij gebrek aan een andere door de
wet aangecluide persoon, het niet-naleven
van deze i·echtsvorm op de aanvrager in
herziening rust ;
Overwegende dat nit geen enkel stuk,
waarop het Hof acht kan slaan, blijkt
dat een aanmaning aan de BelgiF!che
Staat, burgerlijke partij, betekend zou
zijn geweest; dat de nanvraag niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt de aanvraag;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 September 1948.- 20 kamer. - TToo·rzUte1·, H. Connart, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - TTe1·slarJgeve1·, H. Sohier. Gelijkln·idende concl!tsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

Pleiter, H. de Harven .
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1o WETTEN EN BESLUITEN.- :MrNIS-

TERIEEL BESLUIT DAT SLECRTS EEN ENREL PERSOON AANBELANGT. - AANZEGGING AAN DE BELANGREBBENDE.
BESLUIT BINDEND ZONDER
BEKENDMAKING IN RET « BELGISCH STAATSIlLAD )),
2° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIKEN IN DE HANDEL VAN). - lVIINISTERIEEL BESLUIT DAT ,MN EEN VEERANDELAAR
ZIJN VERGUNNING ONTNEEMT.- DRAAGWI.TDTE.
go LASTER. - KWAAD OPZET. - BESTANDDEEL VAN RET MISDRI,JF.
1° Een m·lniste1·ieel besl!uit, dat slechts

ee1~

bepaftkle persoon aftnbelwngt en flat hem
aangezegd · werd, moet niet in het
Belgisch Staatsblad bekend gemaalvt
wo1·den om bindend te wo·rden.
2° Het beshtit, wnarb·ij de bevoegde m·lniste1', handelende te·r 7titvoering van artilcel 3 vnn het besltvlt-wet van 22 ,Jnmta1·-l
1945, aan een veehandelaar zijn ve1-gtmnlng ontneemt, heeft noodzalcelijk tot
voorwe1·p, fleze lnatste de handel te ve1·bieclen wnwr·voo·r deze vergtmn·ing vereist is.
go Het wnnbefldjf vnn lnste1· ve1·e·ist, als
bestnnddeel, het lcwand opzet. (Straf-

wetboek, art. 443.)
(FRAITEUB, T. KRANTZ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gefet op het bestreden
arrest, gewezen de 22 Maart 1948 door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, doordat het bestreden arrest, wat betichting A betreft,
zich beroept op twee ministeriele besluiten
van 24 October 1945 en 13 Maart 1946
welke aanlegger persoonlijk aanbelangen,
dan wanneer deze besluiten in het Belgisch Stantsblafl niet afgekondigd werden
en niet in regelmatige uitgifte worden
overgelegd :
Overwegende dat de bedoelde ministeriele besluiten, welke noch voor de algemeenheid der burgers, noch voor een categorie burgers belang hebben, doch aanlegger alleen persoonlijk aanbelangen, niet in
het Belgisch Stnntsblnfl dienden te verschijnen om bindend te worden ;
Overwegende dat aanlegger, blijkens het
tekstverband van het bestreden arrest,
nooit heeft betwist dat de afschriften van
de ministerHlle besluiten van 24 October
1945 en 13 Maart 1946, welke zich in de
bundel bevinden, gelijkluidend waren met
de te zijnen opzichte door de Minister v~rn
ravitaillering getroffen besluiten, waarvan
hij kennis gekregen heeft ;
Dat het midclel niet kan worden aanvaarcl;

Over het tweede middel, doordat het be-streden arrest aanlegger veroordeelt uit
hoofde van betichting A om het verbod te·
hebben overtreden clieren te kopen en te
verkopen welke aan de reglementering·
betreffende de bevoorrading van het land
onderworpen zijn, dan wanneer de ministeriele besluiten, waarvan de niet-naleving·
ten laste van aanlegger werd gelegd, zich
er toe bepaalclen hem zijn vergunning als
veehandelaar te .ontnemen :
Overwegencle clat artikel g van het besluit-wet nr 74 van 22 .Tunuari 1945 voorschrijft clat de bevoegde minister de bevoorracling van elke persoon die een gere-glementeerde of gecontroleerde bedrijvigheid uitoefent, tijdelijk of clefinitief mag
schorsen, wanneer hij door zijn verzet,
zijn nalatigheicl of om enigerlei andere
reclenen de goede werking der bevoorra-ding belemmert ;
Overwegencle clat de bewuste minis-teriele besluiten, welke ter uitvoering van
voornoemcl besluit-wet wenlen genomen
en gegrond waren op het feit dat aanleggers beroepsbeclrijvigheid schudelijk is'
voor de g·oede werking· van de bevoorra-cling, noodzakelijk tot voorwerp hadden
hem de uitoefening van de handel te .verbieden waarvoor de vergunning was ver-eist;
Dat clit midclel niet kan aanvaard worden;
Over het derde middel, doordat het bestreclen arrest, wat betichting 0 betreftr
het misdrijf van smaacl in datgene valli
laster veranclerd hebbende, aanlegger uit
hoofde van laster veroordeelt, zoncler het
bestaan van het kwaad opzet vast te·
stellen, dan wanneer aanlegger besloten
had tot het ontbreken van kwaad opzet
en dat hetzelfde een wezenlijk bestancldeer
is van het misdrijf :
Overwegende dat het bestreden arrest,.
na te hebben verklaard dat « er grond bestaat om de betichting van smaad ter·
zijde te stellen en ze te vervangen door·
cliegene van laster, aangezien beklaagcle·
zelf hierom bij conclusies heeft verzocht
en zijn verdediging in die zin heeft voor-geclragen )}, aanlegger veroordeelt wegens
laster zoncler het bestaan van het kwaucl
opzet .vast te stellen;
Dat het bestreclen arrest zocloencle, enerzijcls, geen antwoorci verstrekt op regelmatig genomen conclusies, waarin aanlegger staunde hield dat hij zonder·
kwaacl opzet had gehandelcl, en, ander-zijcls, nalaat het bestaan vast te stellerr
van een wezenlijk bestanclcleel van het
misclrijf van laster ;
Dat het dus artikel 97 van cle Gron{lwet
en artike). 443 van het Strafwetboek heeft
. geschonclen ;
Overwegende voor het overige, wat betichting A betreft, clat de substantHHe of·
op straf van nietigheicl voorgeschrevelli

-447
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Overwegende, wat de betichting B betreft, dat, vermits het bestreden arrest
aanlegger vrijspreekt, de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Overwegende, wat cle vordering betreft
welke door de burgerlijke partij werd ingestelcl, clat deze vordering op de feiten
van betichting G gegrond is ; dat de verbreking van de beslissing gewezen over
de publieke vordering met betrekking tot
dit misdrijf, de verbreking medebrengt
van de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zover het uit hoofde van
laster tegen aaillegger strafrechtelijke
veroordelingen uitspreekt en voor zover
het uitspraak doet over de vordering ingestelcl door de burgerlijl;:e partij ; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers v11n het Hof van
beroep te Lnik en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de ge-'
deeltelijk vernietigde befjlissing; verwerpt de voorziening voor het overige;
veroordeelt aanlegger tot de twee derden
der kosten en de burgerlijke partij tot het
overblijvende derde ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
29 September 1948. - 2" kamer.- Vom·zittcr, H. Oonnart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vc1·slaggcvc1', H. Giroul. Gelijlclu·idende conclttsie, H. Roger Jans-

sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1°

HUUROVEREENKOMST.,- HursnuuE. - BESLUIT-WET VAN 12 MAAR'l' 1945.
- BEPERKENDE lNTERPRETATIE.
2° HUUROVEREEJNKOMST. Hursnuu:R. - BESLUIT-WET VAN 12 MAART 1945.
- HERZIENING VAN DE ITUREN. - HUUH
DIE EEN VOOHWAAHDE UITMAAKT VAN DE VERKOOP VAN ITE1' VERITUUHD ONROEREND GOED.
- NIET VATBAAR YOOR ITERZIENING.
besltt~t-wet van 12 JJ;Jawrt 191,.5 hott,clende tt.itzonderingsbepalingen van tijdelijke aaJ"d inzalce httishunr moet bepet·lcend geinterp1·eteerd wo1·den (1).
2° De bepaUngen van het besltt'it-wet van
12 Maart191,5, die cle herziening va.n de
lopende htwen. voorzien, z·ijn niet van
toepassinu op een hmtr die een voorwaanle ttUmaalct van cle verlcoozJ van
het vm·hutwd onroerend goed.

1° Het

(1} Zie verbr., 11
1926, !, 290).

PASIC.,

Maart

1926

(Bull.

en

(KONINCKX,.

'l'.

SCIT\VAR'l'Z.)

ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 28 December 1946 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, zetelende in hoger beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 16, 17 (inzonderheid het eerste
lid) en, voor zoveel noclig, 18, 21, 28
en 38 van het besluit-wet van 12 Maart
1945, houdende uitzonderingsbepalingen
van tijdelijke aard inzake huishuur,
doordat de rechtbank, tot welke het verzoek was gericht om de beslissing te bevestigen waarcloor de eerste rechter,. bij
toepassing van artikel 17 van het besluitwet van 12 Maart 1945, de huurprijs van
het betwist onroerend goed herzien had,
op groncl van de huurprijs welke de 1 Augustus 1939 normaal wercl betaalcl, vermeerderd met 40 t. h., daarentegen deze
beslissing vernietigt om de enige reden dat
het « billijk )) scheen aan de overeengekomen huurprijs geen wijziging toe te brengen, aangezien de verkoopprijs van het
onroerencl goed waarschijnlijk ten aanzien van deze huurprijs . is bepaalcl geweest, dan wanneer qrtikel 17, eerste lid,
yan het besluit-wet van 12 Maart 1945 aan
de verhuurder en aan de huurder het
recht verleent voortaan, op grond van
artikel 16, de v66r de inwerkingtrecling
van het besluit-wet afgesloten huren te
herzien of in rechte te doen herzien, zonder dat het aan de rechter bij welke de
aanvraag tot herziening aanhangig is in
enige mate een beoorclelingsmacht toekent
welke op andere gegevens gesteuncl zij
clan op de berekeningsgrondslagen van de
te herzie~e huurprijs, en zoncler hem inzonderheul toe te laten de aanvraag om
reclen van gewone besclwuwingen van billijkheid te verwerpen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat Schwartz, bij authentieke
akte van 28 April 1944, aan Koninckx een
onroerend goed heeft verkocht, gelegen te
Brussel, Diksmuidelaan; en dat Koninckx ·
de 1 Mei daaropvolgencl aan zijn verkoper
een gedeelte van gezegd onroerencl goed
in huur heeft gegeven tegen de jaarlijkse
lmurprijs·vim 40.000 frank;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
de aanspraak van Koninckx op de ·bij
artikel 16 van het besluit-wet van 12 Maart
1945 toegelaten verhoging beantwoordencl
er op wijst « dat niet wordt betwist clat
de verkoop door beroeper Schwartz werd
toegestaan op voorwaarcle dat hij gechF
rende een termijn van negen jaa1' over een
gecleelte van het onroerencl goed zou mogen beschikken, mits betaling van een
som van 40.000 frank per jaar; dat deze
voorwaarcle werd verwezenlijkt door afsluiting van de betwiste overeenkomst,
het bewuste huurcontract; dat het bewe-
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lmord over het bewonen · van het goed volgens de modaliteiten die hierna worden
cloor de beroeper dagtekende van v66r bepaalcl )) ; b) het bestreden vonnis door
de verlwop en onbetwistbaar e~m van cle geen enkel motief de verwerping van het
voorwaarden er van uitmaakte; dat de middel rechtvaardigt hetwelk door aanlegverkoopprijs... daarenboven,. waarschijn- ger in verbreking uit vorenaangehaalde
lijk ·ten aanzien van de civereengekomen bepaling was afgeleid (schencling van artihuurprijs werd bepaald, of althans er door kel 97 van de Grondwet) :
wercl beinvloed »;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat nit deze vaststellingen
Overwegende dat artikel 1 van het beblijkt dat de voorwaarden waaroncler het sluit-wet van 12 Maart 1945 onder meer
betwiste huurcontract werd afgesloten · luidt dat (( de huurovereenkomsten ...
deel uitmaakten van {le voorwaarden van niettegenstaande elk strijclig beding of
de verkoop welke tussen de partijen tot elke strijclige overeenkomst, kunnen verstand is gekomen, onder meer wat de lengd worden of in aanmerking kunnen
bepaling van de prijs er van aangaat; komen voor aanvragen tot vermeerclering
waaruit volgt dat een verhoging van de of vermindering van de huurprijs of tot
overeengekomen huurprijs er in werke- verbreking van de huur, in de voorwaarlijkheid zou op neerkomen de voorwaar- clen en volgens cle modaliteiten die hierna
den te wijzigen waaronder de verkoop zelf worden bepaald )) ;
werd toegestaan;
Overwegende dat, volgens aanlegger,
Overwegende dat het besluit-wet van het bestreclen vonnis de geldigheid van
12 Maart 1!J45 waarbij (( uitzonderingsbeeen contractt1ele afwijking van deze bepapalingen )) van tijdelijke aard inzake huis- ling van openbare orde zou hebben aangelmur worden voorzien, op beperkende nomen, door, om de krachtens artikel 17
Wl]Ze client te wo~den uitgelegd en, van gezegcl besluit-wet ingediende aanderhalve, niet toepasselijk is op toestan- vraag tot herziening van de huurprijs af
den welke, zoals in dit g·eval, buiten haar te wijzen, de omstandiglleid in te roepen
vooruitzichten vallen;
dat (( het akkoord over het bewonen van
Overwegencle, aan de andere zij{le, dat het goed door de beroeper dagtekende
het in het vonnis ingeroepen motief van van v66r de verkoop en onbetwistbaar
billijkheid overtollig is, en clat het middel, een van de voorwaarden er van uitvoor zover het dit :p1otief bestrijdt, van maakte )) ;
belang ontbloot is en, derhalve, niet ontOverwegende clat nit het underling vervankelijk ; dat het eerste midclel niet kan band van voornoemd motief met de tekst,
worden aangenomen ;
cluidelijk blijkt dat de rechter over de
Over het tweede middel, schencling van grond, verre van dergelijke afwijking te
artikelen· 1, 16 en 17, eerste lid, van· bet bekrachtigen, beslist dat, in hun geheel
besluit-wet van 12 Maart 1945 waarbij uitgenomen, de overeenkomsten welke de
zonderingsbepalingen van ti.idelijke aard partijen verbinclen buiten de toepassing
inzake lmisbuur worden voorzien, 6 en vallen van de bi.i het besluit-wet van
1133 van het Burgerlijk Wetboek en 97 12 Maart 1945 bepaalde regelen, hetgeen
van de Gronclwet, cloordat het bestreden zelfs de mogelijkheid uitsluit van een van
vonnis, om de aanvraag· tot berziening van cleze regelen afwijkend beding ;
de huurprijs te verwerpen, welke krachOver het tweede onclerdeel :
tens artikel 17 van het besluit-wet van
Overwegende dat het bestreden vonnis,
12 Maart 1945 door aanlegger in verbreking werd ingecUend, de omsfancligheid {loor bij passende motieven te beslissen
inroept dat \( het akkoord over bet bewo- dat de voorwaarden van de betwiste
nen van bet goed door beroeper dagte- huurovereenkomst aangaande ~le bedongen
kende van v66r de verkoop en onbetwist- , huur]Jrijs zich vermengden met de voorbaar een van {le voorwaarclen er van uit- waarden van de verkoop aangaande de
maakte \), dan wanneer : n) het ingeroe- overeengekomen prijs, stilzwijgend aanpen akkoord wettelijk niet tot doel of tot leggers conclusHln heeft afgewezen welke
gevolg kon bebben de herziening van de waren afgeleid uit het karakter van
huurprijs te beletten, vermits artikel 1. openbare orde van het besluit-wet van
van het besluit-wet van 12 Maart 1945 'aan 12 Maart 1945, waarvan de bepalingen
zijn bepalingen het karakter van een wet met betrekking tot cle toegelaten verhovan openbare orde geeft door uitdrukke- ging van de huurprijs in zake niet toelijk voor te schrijven dat te rekenen van passelijk waren;
Dat er uit volgt dat beide onderdelen
de dag af waarop het van kracht worclt
(( de
huurovereenkomsten...
niettegen- van het middel feitelijke grondslag misstaande elk strijdig heeling of elke strij- sen;
dige overeenlwmst, kunnen verlengd worOm die redenen, verwerpt de voorzieden of in aamner king lmnnen komen voor ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
aanvragen tot vermeerdering of vermin- en tot de vergoecling van 150 frank jegens
dering van de lmurprijs of tot verbre- verweerder.

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

-

449·-

30 September 1948. -1e kamer.- VoorzUter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggevm·, H. Daubresse. Gelijkl·uidende concl1tsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Pleiters,

HH. VanRyn en Simont.
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1o l\HDDELEN TOT VERBREKING, -

BURGERLIJKE ZAKEN. - l\'IIDDEL GENOMEN
UIT DE SCHENDING VAN DE REGELEN BETREFFENDE HET BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN.
- NIET INGEROEPEN YOOR• DE RECHTER OVER
DE GROND. - NIET-ONTYANKELIJKHEID.
2o BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. - VONNIS ALS TITEL BESTEMPELEND EEN OVEREENKOMST, WELKE ALS l\IONDELING IN HET EXPLOOT YAN RECHT SIN GANG
- WORDT YOORGEsTELD. - GEEN SCHENDING VAN
HET AAN HET EXPLOOT YERSCHULDIGD GELOOF.
1o JJiag niet voor de ee-rste maal 'U66r het
Hot wonlen ozJgewo·rpen, het rnidc1el genornen 1tit de schending van de wetsbepalingen betreffende het bew·ijs van de
verbintenissen in b1trge1-lijke zaken (1).
2° Schendt het geloot niet versch~tldigd
awn het emploot van 1·echtsinga.nu, het
vonnis, dat als titel besternpelt een hum·overeenlcornst, wellce als rnondeling in
dit emploot wonU voorgestel-d.

(NEUFORGE, T. BERGER EN THEUNISSEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis; cle 28 Januari 1947 gewezen door
cle Rechtbank van eerste aanleg te Luik,
zetelencle in hoger beroep ;
Over het eerste miclclel, schencling van
artikelen 1141, 1165, 1315, 1319, 1320, 1322,
1328, 1709, 1714, 1715, 1743 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen vonnis, om te verklaren
dat verweercler Berger, bij voorkeur op
aanlegger, recht had op het genot va-n het
door verweercler Theunissen aan aanlegger verhuu1;de goed, dat door laatstgenoemcle was betrokken, en, om aanlegger
er toe te veroorclelen het goecl weder ter
beschikking van verweercler Berger te
stellen, steunt hierop clat het past cle
voorkeur te geven aan c1iegene van cle
twee houclers van het recht op het genot van het goed welke de oudste titel
bezit; dat aanlegger noch de werkelijkheicl
van het door verweerder Berger ingeroepen huurcontract in twijfel kan trekken,
(1) Verbr., 30 Januari 1947 (_Arr. Yerb1·.,
1947, biz. 22; Bull. en PAsic., 1947, I, 29).
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vermits de rechtbank dit huurcontract
geschoi·st heeft verklaarcl, noch het feit
dat gezegcl huurcontract ten opzichte van
de titel van aanlegger vroeger afgesloten
is geweest; clat verweercler Theunissen
bijgevolg een eincle moet stellen aan cle
stoornis in het genot waarover verweerder Berger klaagt en dat aanlegger het
goecl ter beschikking van laatstgenoemcle
moet laten, clan wanneer, in geval van
geschil tussen opeenvolgencle huurclers
van een zelfcle verhuurcler, cle voorkeur client te worden gegeven aan cle
huurcler welke in het bezit is van het
goecl en het betrekt, terwijl ieclere clerde,
die beweert recht te hebben op het genot
·van het goecl, bewijzen moet bijbrengen
tot staving van zijn aanspraak (schending
van artikelen 1141, 1165, 1315 van het Burgerlijk Wetboek) ; clat clit bewijs moet geschieclen door overlegging van een regelmatige titel welke het bestaan van een
huurcontract bewijst en een vaste en vroegere datum draagt clan de titel krachtens
welke cle zich in het goed bevinclencle
huurcler hetzelfcle betrekt (schending van
artikelen 1328, 1709, 1714, 1715, 1743 van
het Burgerlijk Wetboek) ; dat de motieven van het bestreden vonnis, volgens
het vereiste van artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek, de voorrang niet vaststellen van cle vaste datum van het door
verweercler Berger aangehaalcle huurcontract en het trouwens niet hadden
kunnen doen, vermits clit huurcontract
als mom1eling wercl bestempelcl in .het
exploot van rechtsingang (schending van
artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek,
schending van het aan de akten verschuldigc1e geloof en, clerllal ve, van artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) ; dat het onverschillig was clat
de rechtbank de opschorsing van het door
verweercler Berger ingeroepen huurcontract zou hebben bevolen, aangezien
deze opschorsing g-eenszins bewees clat de
beweerde verhuring vroeger had plaats
gevonclen (schending van artikel 1328 van
het Burgerlijk Wetboek) ; dat het bestreden vonnis, in iedere onderstelliug, wijl
het niet bepaalt om welke reden aanlegger het feit niet mocht betwisten clat het
door verweerder Berger ingeroepen huurcontract ten opzichte van zijn eigen titel
vroeger afgesloten was geweest, niet wettelijk is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis, Berger,
welke van Theunissen een te Luik gelegen woning in huur had, llet verhuurcle
goed in November 1944 heeft verlaten,
daar het gebouw ernstig beschac1igc1 werd
door oorlogsfeiten;
Dat Theunissen, na de woning weder in
goecle staat te hebben doen herstellen, cleze
in November 1945 aan Neuforge in hunr
heeft gegeven ;
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opgetreden, euerzijcls, tegen 'l'heunissen
ten eincle te bekomen clat het vrije genot
van de woning hem wecler zou worden toegekencl, en, in onclergeschikte orcle, dat
hem als schaclevergoecling· de som van
15.000 frank zou worden betaalcl; anclerzijds, tegen Neuforge, ten einde het vonnis
voor hem binclencl te horen verklaren en
hem er toe te horen veroorclelen het verhuurde goecl te verlaten;
Overwegencle dat het beroepen vonnis,
hetwelk de 26 Maart 1946 door het Vreclegerecht van het eerste kanton te Luik w.erd
gewezen, cle zaken heeft samengevoegd
en, ofschoon het de werkelijkheid van het
door '.rheunissen aan Berger toegestane
huurcontrat en het feit clat het vroeger
afgesloten was geweest als vaststaaml
aannam, cle eisen van laatstgenoemcle
heeft afgewezen, om de reclen « dat de
huurcler van zijn huurrecht had afgezien,
vermits het begrip van de eenzijclige opsc]lorsing van net hum·contract ter zake
niet kan gerechtvaardigd worden >> ;
Overwegencle dat Ncuforge in hoger beroep als volgt heeft geconcludeercl : « Behage het de rechtbank, de bestreden beslissing te bevestigen door de oorcleelkundige motieven van het beroepen vonnis >> ;
Overwegende dat aanlegger in verbreking, door zich zonder voorbehoucl aan te
sluiten bij de motieven van de eerste rechter, de werkelijkheicl van het aan Berger
toegestane huurcontract heeft erkend en
het feit dat het vroeger was afgesloten
geweest, zonder het bewijs er van te
eisen; dat cleze punten niet in bespreking
gestelcl werclen v66r de rechter in hager
beroep, aan wie essentieel de vraag
onderworpen was of gezegd huurcontract
moest worden beschonwd als verbroken of
als opgeschorst ;
Overwegencle clat het in cleze omstandigheclen is clat het bestreclen vonnis heeft
beslist, zonder dat het in dit opzicht door
de voorziening worclt bestreclen, vooreerst cc dat, vermits de uitwerking van
het contract door het overkomen van
ee"\1 toeval voorlopig· opgeschorst was ... , de
hu'urcler Berger nog steeds huurder bleef
op het ogenblik clat ge'intimeerde Neuforge
in het verhuurde goecl zijn intrek nam »,
en claarna, cc clat het, van cle twee bonders
van het recht op de schuklvordering, diegene is welke de oudste titel heeft die de
voorkeur moet genieten » ;
Overwegende clat gezegd vonnis ten
slotte heeft aangenomen dat de ouclste
titel die van Berger is, om de reden cc clat
de gefntimeercle Neuforge, vermits hij een
Pnrtij in de zaak is, inderclaacl niet kan
betwisten, aan de ene zijde, dat het huurcontract werkelijk bestaat, aang·ezien het
opgeschorst verklaarcl wercl, en, aan
Lle andere zijcle, dat gezegd huurcontract

ten opzichte van zijn eigen titel vroeger
afgesloten werd » ;
Overwegende dat, volgens het eerste onderdeel van het middel, er alclus uitspraak werd geclaan in schending van
de regelen betreffencle de bewijslast van
de verbintenissen en, onder meer, van
artikelen 1315 en 1328 van het Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat, blijkens voorgaande
uiteenzetting, aanlegger v66r de rechter
over de groncl niet heeft geeist dat het bewijs van het bestaan van het aan Berger
toeg·estane huurcontract zou worden gelevercl, en evenmin dat het feit, dat clit
lnmrcontract vroeger afgesloten wercl, zou
worclen bewezen door een akte welke een
vaste datum draagt;
Overwegende clat de bepalingen met betrekking tot het bewijs van de verbintenissen, onder meer artikelen 1315 en 1328 van
het Burgerlijk Wetboek, niet van openbare orcle zijn; clat het micldel, hetwelk op
de schencling er van is gegrond, voor de
eerste maal v66r het Hof van verbreking
niet mag worden voorgesteld ;
Ovet·wegende dat daaruit volgt clat het
eerste onclerdeel van het micldel nieuw is
en, clienvolgens, niet ontvankelijk;
Overwegende dat aanlegger, anclerzijcls,
aan het bestreclen vonnis verwijt het aan
het exploot van rechtsingang verschuldigd
geloof te hebben geschonclen, cloor vast te
stellen clat Berger een titel inriep welke
zijn recht op het genot van het goed bewees, clan wanneer 'Berger zich in deze
authentieke akte op een moncleling lnmrcontract beriep;
:Overwegencle clat de titel, welke de
gronclslag van een recht uitmaakt, niet
noodzakelijk in een geschreven akte moet
bestaan; clat aan clit woorcl zijn juriclische betekenis niet wordt ontnomen wanneer het, zoals in het bestreclen vonnis
klaarblijkencl wercl gedaan, gebruikt
worclt om een contract te bedoelen, ieder
bewijsmicldel buiten beschouwing zijnde
gelaten;
Overwegencle, derhalve, dat het tweecle
onderdeel van het midclel feitelijke grondslag mist ;
,
Overwegencle'ten slotte, dat aan het bestreclen vonnis worclt verweten niet gemotiveercl te zijn naar cle vereisten van
artikel 97 van de Gronclwet, waar het
zich er toe beperkt te zeggen clat aanlegger het feit niet ka:n betwisten dat het
door Berger ingeroepen huurcontract ten
opzichte van zijn eigen titel vroeger afgesloten is geweest, cloorclat cleze motivering
niet toelaat na te gaan of de rechter over
de grond al dan u1et toepassing heeft wil,
len cloen van artikel 1328 van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat de gecritiseerde motivering client geplaatst te worden in het
kader van het clebat in hoger beroep, zo-
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als het hierboven aangeduid werd; dat,
vermits aanlegger zich zonder voorbehoud bij de inhoud van het beroepen
vonnis had aangesloten, hetwelk het feit
voor vaststaand hield dat het aan Berger
toegestane huurcontract vroeger afgesloten was geweest, het bestreden vonnis,
door vast te stellen dat dit punt uitgemaakt was, zijn beslissing heeft gegrond
op een motief dat aan de toepassing van
bovengezegd artikel 1328 vreemd is, en
gener]ei dubbelzinnigheid vertoont;
Overwegende, bijgevolg, dat het derde
onderdeel van het middel eveneens feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van150 frank jegens
elk der verweerders.
30 September 1948. -1° kamer. -

VoM-

zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever,, H,. Daubresse. Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Hoger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Simont.

tttssengeschil ~tit van de in het tniddel
'voorgestelde e·is tot vet'bt"elcing (1).
2° Is niet ontvctnkelijlc b·ij geb1·e1c aan belung, het verzoelc tot insolwijving wegens valsheid tegen een melding van llet
proces-verbual van de temchtzitting van
een strafget·echt, bij tttssengescha vatt
een voorziening ingesteld, wanneer het
middel tot verbTelcin.q, tot staving waarvan het wordt ingecUend, grondslag mist
hetz·ij in rechte, hetzij in feite, zelts in
cle veronde1·stelling clat het feit, hetwellc
dit verzoelc er toe strelct vast te stellen,
bewezen is (2).
3° jjfist grondslug in. teite, het tnidclel dat
aanvoert, clat het beskeclen a·rrest op
een verlcletTing van eise1· stfhtnt, dan
wanneer deze bewering in het , an·est
geen enkele stem~ vinczt.
4° 111uakt geen conclu.sie nit die het urrest van het tnilitai;· gerecht8hot beantwoonlen tnoet, het untwoo,nl gegeven
door belclaa.gde op een onde1'v1·aging
door de voorzitte1· over zijn militaire
toestancl.
(BOLLINNE.)

2e

KAMER. -

ARREST.

4 October 1948.

HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 5 Mei 1948 gewezen door het
Militair Gerechtsllof, zetelende te Brussel;
Gelet op het verzoekschrijlt van aanlegger waarbij deze verzoekt dat hem worde
toegestaan een inschrijving wegens valsheid te doen tegen het proces-verbaal van
de zitting van !let militair gerechtshof,
en gelet op de kwitantie van de som van
100 frank, welke aan het verzoekschrift
is gehecht;
Overwegende dat het verzoek tot inschrijving wegens valsheid tot voorwerp
heeft te bewijzen dat aanlegger, ondervraagd door de eerste voorzitter van het
militair gerechtshof, niet verklaard heeft,
zoals in het proces-,;erbaal is verweld ·:
« V66r 1940 was ik onderofficier-vlieger.
De 16 April 1940 lleb ik een geneeskundig
onderzoek ondergaan om op reform te worden gesteld, ik ben weder in de luchtmacht
opgenomen geweest en werd de 1 Maart
1946 gedemobiliseerd ll, maar : « Ik ben de
16 April 1940 op reform gesteld geweest,
ik was geen militair op het ogenblik der
feiten, ik ben wecler in de luclltmacht opgenomen geweest na de feiten van de telastlegging, toen ik mij in Groot-Brittannie bevond en we.rd de 1 lltJ:aart 1946
opnieuw gedemobiliseenl ll ;
Overwegende clat cUt verzoek enkel betrekking heeft op de eerste middelen tot
BET

1o

INSOHRIJVING
WEGENS
VALSHEID.- iVIILITAIR G'ERECHTSHOF.- PROCES-VERBAAL VAN DE TERiECHTZITTIEG. - VERZOE:K TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID
INGEDIEND TOT STAYING VAN EEN MIDDEL VAN
DE VOORZIENING TEGEN HET ARREST. 'l'usSENVO'RDERING.

2°

INSOHRIJVING
WEGENS VALSHEID. STRAFZAKEN. VERZOI!lK INGEDIEND TOT STAVING \'AN EEN M!DDEL VAN DE
VOORZIENING. - !VIIDDEL ZONDER GROND, ZELFS
IN DE VERONDERSTELLING DAT HET FEIT, HETWELIC ER TOE STREKT DE INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID VAST TE STELLEN, BEWEZEN IS.
VERZOEK NIET ONTVANKELIJK.

3°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STIMFZAKEN. iVIIDDEL AANVOEREND DAT HET
BES1'REDEN ARREST OP EEN VERKLARING VAN
EISER1 GESTEUND IS. BEWERING ZONDER
STEUN IN HE1' ARREST. - J\iiDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ANTWOOED VAN BE:KLAAGDE OP EEN ONDER•VRAGING
DOOR DE VOORZI'l'TER NOPENS ZIJN MILITAIRE
TOESTAND. MAAKT GEEN CONCLUSIE UIT DIE
DE RECHTER OVER DE GROND MOE'!' BEAN'l'WOORDEN.

1 o H et verzoelc tot insch1·ijvin u toe gens
'Valsheid tegen een melfling van het proces-verbaal vat~ de terechtzitting van het
n~ilitai1· gerechtshof, cloor eise1· ingediend tot sta.ving van een middel van
zijn voorziening in verb1·eJdng tegen het
arrest van dit llof, mualct slechts een

(1) en (2) Verbr., 4 Mei 1948 (zie hager,
biz. 254, en de nota's 1 en 2; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 29G).
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Waaruit volgt dat het micldel naar
staving van cle voorziening; dat er aanleiding toe is het terzelfdertij c1 te onclerzoe- recbt fault en clat het incidenteel verzoek
ken als deze miclclelen waarvan het een bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het derde en het vierde midclel :
tussengescbil uitmaakt;
Over het eerste middel, schending van bet clercle, scbending van artikelen 154,
artikelen 15 en 16 v-an de wet van 'XI Mei 155, 189 en 317 van bet Wetboek van straf1870 houdende het Militair Strafwetboek, vordering, doorclat het bestreclen arrest
verklaart zijn overtuiging te hebben geput
1 en 4 van de wet van 15 Juni 1899 titel I
inhoudende van het W etboek van straf- onder meer nit de verklaringen der getuirechtspleging voor het leger, doorclat het gen Schellewald en W eil, welke tijdens
bestreden arrest tegen aanlegger de ver- het voorafgaand onderzoek in verhoor
zwarende omstandigheid van verraad werclen genomen, maar niet ter zittingen
weerhoudt alsof hij militair was, dan van de krijgsraad of van het militair gewarn1eer hij geen militair meer was op rechtshof, en doordat gezegd arrest weihet ogenblik der feiten waarvoor hij te- gert aanleggers verzoek in te willigen,
welke vraagt dat deze getuigen op tegenrechtstond· :
Overwegemle, enerzijcls, dat het micldel spraak en onder eed zouden worden verhoorcl;
het vierde, scbending van de rechin strijd is met de door cle rechter over
de feiten gedane vaststelling dat aanleg- ten der verdediging, doordat het bestreger militair was op het ogenblik clat hij den arrest, na ten onrechte te bebben verde te zijnen laste weerhouden misdrijven klaard dat het verhoor van de getuigen
Scbellewald en Weil geen nut oplevert
pleegde;
Overwegende, anderzijds, dat noch nit voor de openbaring van de waarheid,
het arrest, noch nit enig stuk der rechts- no_chtans ten laste van aanlegger hun verpleging. blijkt dat deze beslissing van het klaringen weerboudt, clan wanneer zij
m'rest zou gegroncl zijn op de verklaring door hem worden betwist :
Overwegende, enerzijcls, dat de rechter
van aanlegger welke in het proces-verbaal
in hager beroep souverein oordeelt of er
der terechtzitting is vermeld;
Dat, derhalve, bijaldien men het ook aanleiding· bestaat tot het verhoor van gevoor juist hield dat aanlegger ter zitting· tuigen; anderzijcls, dat het arrest cle verniet de verklaring heeft afgelegd welke oordeling van aanlegger niet op de verklain het proces-verbaal voorkomt, doch die ringen van de personen Schellewald en
welke hij in het verzoekschrift tot in- ·weil gronclt, doch cc op menigvuldige gegeschrijving wegens valsheid aanhaalt, het vens van het dossier welke deze verklarin-·
middelniet zou kunnen worden aanvaard; gen staven )) ;
Da t cle middelen niet kunnen worden
Dat uit deze beschouwingen voortvloeit
dat het michlel feitelijke grondslag mist, aanvaard;
En overwegende dat de substantiele of
en dat het verzoek tot inschrijving wegens
valsheicl, hetwelk een tussengeschil van op straf van nietigheid voorgeschreven
bet eerste midclel uitmaakt, van belang rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
ontbloot is ;
Om die redenen, voegt de zaken nrs 4069
Over bet tweede middel, schending v-an
artikel 97 van de Grondwet en va11 de en 4392 samen ; verwerpt het verzoek tot
rechten der verclediging, cloordat het be- inschrijving wegens valsheicl en de voorstreclen arrest, zonder motivering, aanleg- ziening ; verool'{leelt aanlegger tot de kosgers verklaringen afwijst luidens welke ten; beveelt dat aan aanlegg-er de som zal
hij geen militair was op het ogenblik van worden teruggeven welke v66r de nederlegging van het verzoekschrift tot inscbrijde feiten der telastlegg·ing· :
Overwegencle clat aanlegger, in de ving wegens valsbeid wercl g-econsigneercl.
geschreven conclusies welke hij v66r bet
4 October 1948. - ze kamer. - Voo1'zUmilitair gerechtsbof heeft genomen, zijn te,r, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
boedanigbeid van militair ten tijde van voorzitter. - Verslaggevet·, H. Sohier. de .feiten der telastleggingen niet heeft GeU.ikltdflenfle opnclusie, H. Raoul Hayoit
betwist;
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Overwegende dat, al had ook aanlegg·er · - Pleite1·, H. P. Morel (van de Balie bij
op een door de eerste voorzitter van het het Hof van beroep te Brussel).
militair gerechtsbof gestelde vraag bet
antwoord gegeven dat hij in zijn verzoekscbrift tot inschrijving wegens valsheicl
aanhaalt, dergelijk antwoorcl nochtans
2" KAMER. - 4 October 1948.
geen, zelfs mondelinge conclusie zou uitmaken;
Dat het militair gerechtshof clienvolgens 1° BOSSEN EN WOUDEN. - BuRQERniet er toe gebouclen was de in het micldel
LI.JKE VORDERITNG WEGENS EEN FEIT, OMSCHREen het verzoekschrift tot inschrijving weYEN ALS MISDRI.JF DOOR RET BOSWETBOEK EN
gens valshekl becloelde verklaring ·te beQEPLEEGD IN EEN BOS ONDERWOR.PEN AAN RET
BOSJJEHEER•. lNGES'!'ELD BUITEN ELKE PUantwoorclen;

