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als bet hierbpven 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 lnmrcontract 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
gener1ei 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 van 150 frank jegens
elk der verweerders.

30 September 1948. - 1° learner. - Vo01·zUter, H. Soenens, eerste voorzitter. Vm·slaggever,, H,. Daubresse. Gelijklltidende conclttsie, H. Hoger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Simont.

2°

KAMER. -

4 October 1948.

1o

INSOHRIJVING WEGENS VALSHEID. - lVIILITAIR GEREOHTSHOF. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERIEOHTZITTIEG. - VERZOEJl: TOT INSOHRIJVING WEGENS VAI,SHEID
INGEDIEND TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN
DE VOORZIENING TEGEN HET ARREST. - TuSSENVO'RDEHING.
INSOHRI.TVING WEGENS VALSHEID. - STBAFZAKEN. - VERZOEJK INGEDIElW TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN DE
VOOR.ZIENING. -l\ifiDDEL ZONDER GROND, ZELFS
IN DE VERONDERSTELLING DAT HET ~'El'r, HE'£WELK EH TOE STR.EKT DE INSOHRIJVING WEGENS VALSHEID VAST TE STELLEN, BEWEZEN IS.
- VERZOEK NIET ONTVANKELlJK.
So MIDDELEN TOT VERBREKING.STR~FZAKEN.- .i'l!fiDDEL AANVOEREND DAT HET
BESTREDEN ARREST OP EEN VERKLARING VAN
EISERI GESTEUND IS. - BEWER.ING ZONDEH
STEUN IN HET AHREST. - MIDDEL DAT GRONDSl,AG MIST IN FEITE.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. AN'l'WOORD VAN BEKLAAGDE OP EEN ONDER•VRAGING
DOOR DE VOORZITTER. NOPENS ZIJN MILITAIRE
TOESTAND. - l\1AAKT GEEN OONOLUSIE UIT DIE
DE REOHTER OVER DE GROND MOET BEANTWOORDEN.

zo

1° Het veTzoek tot 1.nsch1'ij·ving wegens
·valsheid tegen een melding van het proces-verbaal vwn de te1·echtzitt-ina van het
militah· geTechtshof, lloo1· eiseT ingerliend tot sta.ving van een milldel van
zijn voo1·ziening in ve1·b1'eking tegen het
an·est van dit hot, maalct slechts een

tttssengeschil nit van de ·in het rniddel
voorgestelde cis tot verbr·eking (1).
2° Is niet on.tvanlcelijlc bij geb1·e1c aan belang, het verzoek tot vnsch1·ijving wegens valsheid tegen een melding van llet
proces-ve1·baal van de te1·echtzitting va.n
een strafgm·echt, bij wssengeschU van
een voorziening ingesteld, tvanneeT het
middel tot verb1'ekin,q, tot staving waaTva:n hct wo1·dt inged·iend, g·rondslag mist
hetz·ij in 1·echte, hetzij ·in feite, zelfs in
cle veronderstelling clat het feit, lwtwellG
flit verzoek e1· toe skekt vast te stollen,
bewezcn is (2).
so Mist gTonclsl,ct,g in teite, het middel dat
aanvoert, cla.t het best·reden an·est op
een ve1·1clcwing van eise1· stennt, dan
wanneeT deze bewering in het , a1'1'est
geen. enlcele stettn vinclt.
4° Jill aalvt geen conclu.s·ie ttit die het a1·Test van het militMr gerecht8hof bea·ntwoonlen rnoet, het antwoor-cl gegeven
do01· beklaa,gde 01J een o·nczm·v1·ag·ing
cloo·r lle voorzitte1· over zijn militai1·e
toestancl.
(BOLLINNE.)

ARREST.
HE':!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 5 Mei 1948 gewezen door het
l\1ilitair Gerechtsllof, zetelende te Brussel;
Gelet op het verzoekschri:flt van aanlegger waarbij deze verzoekt dat hem worde
toegestaan een inschrijving wegens valsheid te doen tegen het proces-verbaal van
de zitting van het militair gerechtshof,
en gelet op de kwitantie van de som van
100 frank, welke aan het verzoekscbrift
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-1;er baal is vermekl ":
« V66r 1940 was ik onderofficier-vlieger.
De 16 April 1940 heb ik een geneeslmndig
onderzoek ondergaan om op reform te worden gesteld, ik ben weder in de luchtmacllt
opgenomen geweest en werd de 1 lVIaart
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 weder in de luchtmacht opgenomen geweest na de feiten van de telastlegging, toen ik mij in Groot-BrittannHl bevond en we.rd de 1 Maart 1946
opnieuw geclemobiliseerd ll ;
Overwegende dat clit verzoek enkel betrekking heeft op de eerste middelen tot
(1) en (2) Verbr., 4 Mei 1948 (zie hager,
biz. 254, en de nota's 1 en 2; Bull. en PAsrc.,
1948, l, 29fi).
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staving van de voorziening·; dat er aanleiWaaruit volgt dat het micldel naar
ding toe is het terzelfdertijd te onderzoe- recht faalt en dat het incidenteel verzoek
ken als cleze miclclelen waarvan het een bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het dercle en het vierde middel :
tnssengeschil nitmaakt;
Over het eerste middel, schending van het derde, schending· van artikelen 154,
n.rtikelen 15 en 1.6 van de wet van ?:1 Mei 1.55, 189 en 317 van het Wetboek van straf1870 houdencle het Militair Strafwetboek, vordering, doordat het bestreden arrest
verklaart zijn overtuiging te hebben geput
1 en 4 van de wet van 15 Juni 1899 titel I
inhouclemle van het Wetboek van straf- onder meer uit de verklaringen der getuirechtspleging voor het leger, cloordat het gen Schellewald en W eil, welke tijdens
bestreclen arrest tegen aanlegger de ver- het voorafgaand onderzoek in verhoor
zwarencle omstandigheicl van verraacl werden genomen, maar niet ter zittingen
weerhoudt alsof hij militair was, dan van de krijgsraad of van het militair gewam1eer hij geen Inilitair meer was op rechtshof, en doordat gezegd arrest weihet ogenblik cler feiten waarvoor hij te- gert aanleggers verzoek in te willigen,
welke vraagt dat deze getuigen op tegenrechtstoncl· :
Overwegencle, enerzijds, clat het micldel spraak en oncler eed zouden worden verin strijd is met de door de rechter over hoord ; het vierde, schending van de rechde feiten gedane vaststelling dat aanleg- ten cler verdediging, doordat het bestreger militair was op het ogenblik dat hij den arrest, na ten onrechte te hebben verde te zijnen laste weerhonden misdrijven klaard dat het verhoor van de getuigen
Schellewald en Weil geen nut oplevert
pleegcle;
Overwegende, anclerzijds, dat noch nit voor de openbaring van de waarheid,
het arrest, noch nit enig stnk der rechts- nochtans ten laste van aanlegger. hun verpleging. blijkt dat deze beslissing van het klaringen weerhoudt, dan wanneer zij
arrest zou gegroncl zijn op de verklaring door hem worden betwist :
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
van aanlegger welke in het proces-verbaal
in hoger beroep souverein oordeelt of er
der terechtzitting is verme]{l;
Dat, derhalve, bijaldien men het ook aanleiding bestaat tot het verhoor van gevoor juist hielcl dat aanlegger ter zitting tuigen; anclerzijds, dat het arrest de verniet de verklariug heeft afgelegcl welke oordeling· van aanlegger niet op cle verklain het proces-verbaal voorkomt, doch die ringen van de personen Schellewald en
welke hij in het verzoekschrift tot in- vV eil grondt, cloch << op menigvuldige gegescllrijving wegens valsheicl aanhaalt, het vens van het classier welke deze verklarin ..
micldel niet zou kunnen worden aanvaarcl: gen staven ll ;
Dat de middelen niet kunnen worden
Dat nit deze beschonwingen voortvloeit
dat het midclel feitelijke grondslag mist, aanvaard;
En overwegende dat de substanWHe of
en clat het verzoek tot inschrijving wegens
valsheid, hetwelk een tussengeschil van op straf van nietigheid voorgeschreven
het eerste midclel uitmaakt, van belang rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
ontbloot is;
Om die redenen, voegt de zaken nrs 4069
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en vaH cle en 4392 samen; verwerpt het verzoek tot
rechten der verdediging, cloordat het be- inschrijving wegens valsheid en de voorstreden arrest, zonder motivering, aanleg- ziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosgers verklaringen afwijst luiclens welke ten; beveelt dat aan aanlegger de som zal
bij geen militair was op llet ogenblik van worden teruggeven welke v66r de nederlegg'ing van het verzoekschrift tot inschrijde feiten der telastlegging :
Overwegende dat aanlegger, in cle ving wegens valsheicl werd geconsigneerd.
geschreven conclnsies welke hij v66r het
4 October 1948. - ze kamer. - VoMzitmilitair gerechtshof heeft genomen, zijn te·r, H. Louveanx, raadsheer waarnemend
hoedanigheid van militair ten tijde van voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. cle feiten der -telastleggingen niet heeft Gelijlcl~tidencle c;onolltsie, H. Raoul Hayoit
betwist;
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Overweg·encle dat, al had ook aanlegger ' - Pleite1·, H. P. Morel (van de Balie bij
op een door de eerste voorzitter van het het Hof van beroep te Brussel).
militair gerechtshof gestelde vraag het
antwoord geg·even dat hij in zijn verzoekschrift tot inschrijving wegens valsheid
aallllaalt, dergelijk antwoorcl nochtans
2e KAMER. - 4 October 1948.
geen, zelfs mondelinge conclnsie zon uitmaken;
Dat het militair gerechtshof clienvolgens 1. 0 BOSSEN EN WOUDEN. - BuRGERniet er toe gehouden was de in het middel
LI.JICE VORDER[NG WEGENS EEN FEI'r, OMSCHREen het verzoekschrift tot inschrijving weVEN ALS MISDRI.JF DOOR H.ET BOSWETBOEIC EN
gens valsheid bedoelcle verklaring ·te beGEPLEEGD IN EEN BOS ONDERWORPEN AAN RET
antwoorden;
BOSBEHEER1. lNGES'fELD BUITEN ELICE PU-
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BLIEKE VORDERING. KAN NIET DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD WORDEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSING OVER DE BURGERLIJRE VORDERING INGESTELD WEGENS EEN FElT ALS MISDRIJF OMSCHREVEN DOOR HET BOSWETBOEK.
· - VORDERING INGESTELD BUITEN ELKE PUBLIEKE VORDERING.- VOORrziENING DOOR HET
OPENBAAR. MINISTERIE. - 'VOORWAARDEN VAN
ARTIKEL 46 VAN DE WET VAN 20 APRIL 1810
NIET VERiVULD. VOORZIENING NIET ONTVANImLJJIC.

1° Het openbacH·min·iste·rie is n·iet bevoeucl
om atzonde1·lijk, 't is te zeggen b·ttiten
elke publielce vorderi1tg, de b1wyerlijlce
vo1'Cle1"ing in te stellen tot ve1·yoeding
va.n een schacle 've-roorzaalct cloor een feU
als miscl1"ijf omsclweven cloo1· het Boswetboek en yepleegcl in een aan het bosbehee·r onderw01"pen bas (1).
2° Bwiten het _qevalwaa1"in een besUssing,
r1ewe.ze·n over ee1~ b1wgerlijke vonle'l"ing,
die wenl ·ingesteld o1Utfhan.Jcclijlc vw11
ierlere tntblieke vorrle1"ing, weuens een
cloor het Boswetboelc a.Zs n~isd·rijf omsohreven te-it, de otJenbaq·e m·fle zo·tt in
uevaar brengen, ·is het openb(()ft1' mi1uste1·ic n·iet bevocgd om zich teyen deTgelij lee beslissiny te voorzi•e11 (2). (W etboek

Overwegende dat het vonnis beslist dat
de eerste rechter en de correctionele
rechtbank onbevoegd zijn om van de vordering kennis te nemen; dat de voorzien.ing door het openbaar ministerie .is ingesteld;
Overwegende, enerzijds, dat geen bepaling van het W etboek van strafvorclering
of van het Boswetboek het openbaar ministerie er toe machtigt zodanige burgerlijke vordering afzonderlijk in te stellen,
dit wil zeggen onafhankelijk van iedere
publieke vordering, noch derhalve, in beroep te gaan tegen de beslissing welkeover dezelfde is gewezen geweest ;
Overwegende, anderzijcls, dat de voorziening niet op artikel 46 van de wet van
20 April 1810 gegrond is, en dat de bestreclen beslissing trouwens de publieke orde
niet in gevaar brengt ;
Overwegencle dat de voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
4 October 1948. - 2° kamer. - Voorzitte·r, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.,qgever, H. Gh·oul. Gelijlclu·iclencle oonclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

van 20 April 1810, art. 46.)
tPROCUREUR DES KONIJI!~S TE VERVIERS,
T. HECK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestredPn
vonnis, de 20 Mei 1948 door de Correctionele Rechtbank te Verviers, zetelende in
hager beroep, gewezen;
Over de ontvankelijklleid van de voorziening :
Overwegende dat uit llet bestreden vonnis blijkt clat aileen een burgerlijke vorclering tot herstel van de schade welke
aan de gemeente Elsenborn werd berokkencl door een feit dat in het Boswetboek
als inbreuk is omschreven en door minderjarigen van minder dan zestien jaar in
een aan het staatsbosbeheer onderworpen
bos zou gepleegcl zijn geweest, aanhangig
werd gemaakt bij de rechtbank van politie
in eerste aanleg, en bij de correctlonele
rechtbank in hager beroep ; dat deze vordering door de inspecteur van wateren en
bossen tegen verweerders werd ingesteld,
wegens hun hoedanigheid van burgerlijk
aansprakelijke personen voor gezegcle
minderjarigen;
(1) Daarentegen mag het openbaar mmJsterie, tegelijk met de publieke vordering, de
burgerlijke vordering instellen, die aan het
Bestuur van wateren en bossen inzake inhreuken op het Boswetboek toebehoort (Boswetboek, art. 120).

2"

KAMER. -

4 October 1948.

1° VOORZIENING IN VIDRBREKING.
AFSTAND. VAN AFSTAND.

2°

STR.AFZAKEN. -

IN'l'REK!CING

WET. TERUGWERKENDE KRACHT. VERKEER VAN DE MOTORRiiJTUIGEN. MrsDRIJF GEPLEEGD TIJDENS HET VAN KRACHT
ZIJN VAN HEr BESLUIT-WE'l' VAN 24 OCTOBER·
1944. - ESSENTIEEL. TIJDELIJKE REGLEMENTERING. AFSCHAF~'ING DOOR HE'£ BESLUI'l'WET VAN 28 AUGUSTUS 1946. AFSCHAFFING ZONDER UITWERKING OP DE YERVOLGING
VAN DE VROEGER ·GEPLEEGDE MISDRIJVEN.

1o TV nnnee1· beldaagde, . eise1· in verbrelc·ing, van zijn voorzieninu afstand gednan heeft, doch daMna zijn atstand
in.tt·elct, h01tclt het Hof geen 1·elcenin,q
met cleze lnCLtste en onderzoelct het cle
ontvnn.lcel.ijkheicl, alsoolc gebe~t1"lijlc de
.IJeurondhei-d vwn de voorziening. (3).
2° De inbre1tlcen 011 art-ikel 2 van het besluit-wet van 24 October 1944, die secle1·t
het in we1·lcing treden van dit besl1titwet en v661' z·ijn afschaffinu doo1· het
(2) Omtrent de voorwaarden vereist opdat
het openbaar ministerie een beroep zou kunnen
inste!len, door te steunen op artikel 46 van de
wet van 20 April 1810 zie verbr., 7 April 1927
(Bull. en PASIC., 1927, I, 194).
(3) Verbr., 7 November 1921 (Bull. en PA.src.,
1922, I, 48).

-454beslttit--wet vwn 28 Aug'lt8t1t8 1946 gepleegd -wenlen, blijven stTafbaaT, artilcel 2, nlinea 2, van het St1·(Lj-wetboelc
1viet vcm toetJCtss·ing Z'ijnde -wnnneer de
af(feschctfte -wetsbepaUn(f slechts een essenUeel tijclelijke 1'eglementering nitman let (1).

kel 2 bepaalt dat de maatregelen welke
werclen getroffen met het oog op de beperking van de toelating tot verkeer van
motoiTijtuigen niet « meer >J toepasselijk

zun·
.
'w~aruit volgt dat gezegd besluit-wet de

bestaande reglementering slechts voor de
toekomst heeft ingetrokken, zoncler af te
zien van iedere betengeling voor het verleclen;
ARRES'l'.
Dat, dienvolgens, de inbreuken op de
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden tijdelijke reglementering van 24 October
arrest, de 21 Mei 1948 {loor het Hof van 1944, welke tijdens het van kracht zijn
van clezelfde werden begaan, strafbaar
beroep te Brussel gewezen ;
A. Over de voorziening van 27 Mei 1948 : blijven;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat aanlegger, na van zijn
En overwegende dat cle substantHHe of
voorziening afstan{l te hebben gedaan, ov straf van nietigheicl voorgeschreven
deze afstancl heeft ingetrokken;
reclltsvormen werclen nageleefcl en clat de
Over het enig micldel, schencling van ' beslissing wettelijk is ;
artikel 2, alinea 2, van het Strafwetboek,
B. Over cle voorziening van 8 Juni 1948 :
cloorclat het bestreclen arrest aanlegger
Overwegende clat de verklaring van
heeft veroorcleelcl wegens een in het besluit-wet van 24 October 1944 voorzien voorziening te laat wercl gedaan, wijl zij
misclrijf, dan wanneer, doorclat hetzelfde is geschiecl meer dan tien vrije dagen na
bij besluit-wet van 28 Augustus 1946 opge- cle 21 JIIIei 1948, datum waarop het bestreheven is geweest, het beteugeld feit niet clen arrest op tegenspraak wercl uitgespromeer strafbaar was op de clag waarop ' ken;
Dat zij bijgevolg niet ontvankelijk is ;
het bestreclen arrest wercl gewezen :
Om die redenen, verwerpt de voorzieOverwegencle clat artikel 2, alinea 2. van
het Strafwetboek niet toepasselijk is op ningen; veroorcleelt aanlegger tot de kosde reglementen van essentieel tijdelijke ten
aard, tenzij cle nieuwe wet anclerszins
4 October 1948. - 2• kamer. - Vom·ziterover lweft beschikt ;
Overwegencle clat aanlegger veroordeelcl te·r, H. ·Louveanx, raaclsheer waarnemencl
wercl om, de 2 Augu.~tns 1945, in over- voorzitter. - Ve1·sln(fgeve1·, H. Giroul. treding van artikelen 2 en 10 van het GeHflc/.u,iclencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit
besluit-wet van 24 October 1944, een mo- cle Termiconrt, eerste advocaat-generaal.
torrijtuig in het verkeer te hebben gebracht, zonder dat hij een verkeersvergunning bezat;
2• KAMER. - 4 October 1948.
Overwegende dat uit de toelichting bij
voormelcl besluit-wet blijkt dat het verFRANSE
TAAL-NEDERI,ANDSE TAAL
keer van motorvoertuigen door de bepa(GEBRUIK VAN DE). - STRAFZAKEN.
lingen van dit besluit-wet gereglementeerd
- ARR!EST IN DE FRANSE TAAL. - VOORZIEen beperkt is geweest, om reclen van de
NING. - AKTE VAN AFSTAND IN DE NEDERgeringe hoeveelheden motorbrandstoffen
LANDSE TAAL. - NIETIGE AKTE.
en smeerstoffen waarover het lancl toentertijd beschikte om in de levensbehoeften Is nieUg. rle a./cte ln de Ne1lerlnrulse tnctl
van de bevolking te voorzien;
ot>(femaalct, die de atstand vaststelt van
Dat er uit volgt clat het besluit-wet van
een voorz·iencin(J ingecliencl tegen een in
24 October 1944 enkel een tijdelijke reglede F,ranse taal (festelcl n1·rest (2).
mentering is, waarop artikel 2, alinea 2,
van het Strafwetboek niet van toepas(VAN DEN EYNDE.)
sing is;
Overwegende dat het besluit-wet van
ARREST.
28 Augustus 1946, hetwelk het besluit-wet
HEJT HOF; - Overwegencle clat het hevan 24 October 1944 heeft opgeheven, van
deze regel niet is afgeweken; dat het, ge- streden arrest, hetwelk cle 3 Juni 1948
motiveercl zijnde door de overweging clat cloor het Hof van beroep te Brussel werd
de bevoorrading van het land in brand- gewezen, in de Franse taal is gesteld en
stoffen « voortaan >J verzekerd is, bij arti- clat de akte van afstand van de voorzie(VAN RANST.)

(1) Raadpl. verbr., 6 Mei 1942 (111"1". Ve•·b•·.,
1942, blz. 49; Bull. en PASIC., 1942, I, 112);
24 Maart 1947 (AlT. Verb1·., 1947, blz. 98;
Bull. en PASIC., 1947, I, 132).

(2) Verbr., 6 November 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 459); 4 Maart 1942 (ibid., 1942, I, 61);
1 October 1945 (A1'r. Ve1'b1'., 1945, blz. 213;
Bull. en PAsrc., 1945, I, 232).
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ning, welke van 6 September 1948 dagtekent, in de Nederlandse taal werd opgemaakt;
Dat deze akte dienvolgens nietig is en
dat het Hof erop geen acht kan slaan
(wet van 15 Juni 1935, artt. 27 en 40) ;
Overwegende dat de substantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorv.iening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 October 1948. - 28 kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Connart. Gelijlcl·nidende conclusie, H. Raoul Hayoit

rle Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

4 Oct9ber 1948.

1° HERZIENING. -

VEROORDELING TOT EEN
ENKELE STRA~' WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. - NIEUW FEIT WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE VEROORDEELDE l'IIET BETRIEKKING TO'!' EEN l\USDRI.H' SCHIJNT TE. VOLGEN.
- GUNS1'IG ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP.
- S•rn.AF DIE DOORr DE ANDERE MISDRIJVEN
GERECHTVAARDIGD BLIJFT. - VERNIETIGING
BEPERK'l' TOT DE VER[(LARING VAN SCHULD EN
TOT DE BURGERLIJKE VEROORDELINGEN OP DIT
MISDRTJF GESTEUND.
2° HERZIENING. -- VERNIETIGING VAN EEN
VONNIS VAN DE KRI.TGSRAAD. - VERWIJZING
NAAR HET MILITAIR, GERECHTSHOF.
1° TVamwe·r een hot van beroep, met het
onderzoelc gelc~st vwn een aanm·aag to-t
herzienJng Vf/1/t een ve·roonleUng, in ZO'!)(W
cleze op een gegeve1h m.i sck·ijf betrelclcinrJ
heeft, na 1·egelmatig onderzoelc het advies t~.-itbrengt flat er 1·eclen is tot he·rz·ien·ing ven11iet-igt het Hoj van verb·relcing, va.ststellencl llat de t~:itgesprolcen
st·ra-f yereohtvaanUgrl blijft clOO'I' de miscl'l'ijvcn cUe aan cle c~anvra.a.g tot herziening vreemll z·ijn, alleen cle veTlclaring
van schttlrl van eiser wat het ee1·ste misrlrijf bett·ett, alsoolc gebeurlijlc rle btwgerlijlce voTcleringen op clit misckijf yestetmrl (1).
2° Wannee1·, nc~ regelma#g onder·zoelc clam·
een hot van beroep van een aanvraag tot
heTzienin,q, het II of van. ve1·b1'elcing een
besUssing vcm de lcrijgsrarul ve1·nietigt,
gesch·iedt rle ve1·wijzing van rle zaalc
naa1· het militair ge1·echtshot (2).

(1) Zie verbr·.; 2 December 1946 (A,.,·. T'erb1-.,
1946, blz. 427; Bull. en PAsrc., 1946, I, 459, en
de conclusie van de H. advocaat-generaal Roger Janssens de Bisthoven); 2 Juni 1947 (Arr.
T'm•br., 1947, blz. 175; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 223).

(LOOCKX,

'1'.

GILMONT.)

ARRES'l'.
HET· HOF; - Herzien ZIJn arrest van
2 December 1946, waarbij het Hof van
beroep te Brussel werd gelast een onderzoek in te stellen over de door Fran<;ois
Loockx ingediende aanvraag om herziening, ten einde na te gaan of het in het
verzoekschrift uiteengezette feit genoegzaam afdoend blijkt opdat er aanleidillg
toe zij over te gaan tot de herziening van
het vonnis van de Krijgsraad te Brussel
van 4 Februari 1946, voor zover het verzoeker schuldig verklaart aan moord;
Overwegende dat, bij gemotiveerd arrest
hetwelk ter openbare terechtzitting van
22 Juni 1948 werd gewezen, de burgerlijke
kamer van het Hof van beroep te Brnssel
onder het voorzitterschap van de heer
Desoil, voorzitter, bij afwezigheid van de
eerste voorzitter welke wettelijk was belet, na in openbare zitting en in aanwezigheid der partijen overgegaan te zijn tot
het onderzoek van de zaak, op verslag
van de voorzitter en na de procureur-generaal te hebben gehoord, alsmecle de burgerlijke partijen Gi.lmont bij moncle van
hun raadsman en de aanvrager tot herziening door het orgaan- van zijn curator ter
verdediging, ten aanzien van de uitslag
van het onderzoek het aclvies heeft uitgebracht clat er aanleiding bestaat tot de
herziening van het vonnis over te gaan
voor wver het veroordeling behelst we·
gens moord ;
Overwegencle dat alle rechtsvormen,
welke zijn voorgeschreven bij artikel 445
van het Wetboek van strafvordering, hetwelk bij het enig artikel van de wet van
18 Juni 1814 gewijzigd werd, alw nageleefd werden ;
Om die reclenen, vernietigt het vonnis
van. de Krijgsraad te Brussel van 4 Februari 1946, voor zoveel het aanlegger
schuldig verklaart aan moord op de persoon van Fran<;ois Gilmont; vernietigt gezegd vonnis insgelijks voor zoveel het veroordelingen uitspreekt over de burgerlijke
vorderingen welke door de echtelieden
Gilinont-Jans en door Henri Gilmont werden ingesteld; kosten ten laste van de
Staat; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Jl.riilitair Gerechtshof, hetwelk
over de groncl cler zaak geen kennis heeft
,genomen.
4 October 1948. - 28 kamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·s!aggeve1·, H. Giroul. Gelijklu.idende conclusie, H. Raoul Hayoit

de 'rermicourt, eerste aclvocaat-generaal.
(2) Verbr., 1 Juli 1925
I, 325); 9 Juni 1947
biz. 195; Bull. en PAsrc.,
1948 (zie hager, blz. 344;
I, 400).

(Bull. en PAsrc.,
(A,.,·. T'e•·b•·.,
1947, I, 256); 21
Bu'll. en PAsrc.,

1925,
1947,
Juni
1948,
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'.rEN. - STRAFZAKEN. - CoNCLUsms VAN BEKLAAGDE. - BESPREKING VAN DE
DRAAGWI.JDTE VAN DE WET\3BEPALINGEN DIE
TOT GRONDSLAG DIENEN VAN DE BETICHTING. INROEPING VAN OVERMACHT. - 00NCLUSIES
NlET JlE,\NTWOORD: - VEROORDELING NIET
GE_MOTIVEEHD.

Is nict qcnwt'i'vcenl, het vonn'is vwn veroonlel,ing clnt cle concvnsies nif3t benntwoonlt, wnnrin bekla,ct(Jcle rle clntarJtrJ'ijclte
bespralc vcm cle wetsbepalingen
cUe tot gmnclslctg liggen vnn cle betichtin!f en ove,rmacht inriep (1).

(HALIN, T. DE CROUPET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestredPn
vonnis de 13 Februari 1!}!8 gewezen do,or
de Co{·rectionele Rechtbank te Verviers,
uitspraak cloencle in hoger beroep ;
I. Over het middel, doordat de bestreden beslissing de midclelen niet heeft beantwoord welke aanlegger, aangaande de
onder nrs 1 en 3 van de dagvaarcling vermelde misdrijven, bij conclusies beeft opgeworpen:
Overweo-ende dat de onder nrs 1 en 3 van
de dagva~rding vermelde misdrijven wegens welke aanlegg~r: ver:oordeeld is ~?e
weest onderscbeidenl!Jk lmden : door mrddel van een vuurwapen in de koer van
zijn buis of in zijn tuin te bebben geschoten en bet verbod te bebben gescbonden
op somrnige plaatsen vuurwapens of welke
stukken vuurwerk ook af te scbieten;
Overwegencle dat aanlegger, bij regelrnatig genornen conclusies, ~taa~_de bi<:lcl
dat « deze sarnenbangencle mrsdnJven met
rnocbten weerbouclen blijven zo bet onder
nr 2 van de clagvaarding vermelde hoofclrnisdrijf niet bestoncl ; dat bet gemeentere"'lernent inderclaacl bet gebruik van een
~uurwapen slecbts verbiedt wanneer c~t
gebruik ongepast, nit vermaaklust of ,urt
o-rilligheicl plaats vinclt, hetgeen in zake
~i.et bet geval was, vermits de beklaagde
zicb in de noodzakelijk1leid bevond te
scbieten ll ;
,
Dat de bestreden beslissing geen antwoord beeft verstrekt op cleze verclediging
welke er in bestond, enerzijds, cle draagwijdte der wetsbepalingen te betwisten
welke aan de betichtingen ten grol1{1slag
lagen, om cle toepassing er_ van op de feiten van de zaak af te wiJzen en, anderzijds, de overrnacbt in te roepen; dat de
(1) Zie verder, blz. 459, het arrest van zelfde
dag (B"<ll. en PAsrc., 1948, I, 531, en de voetnota, ondertekend R. H.).

bestreden beslissing dus artikel 97 van de
Gronclwet beeft gescbonden;
Dat bet rniddel gegrond is;
II. Voor wver de voorziening tegen bet
gedeelte van bet vonnis is gericbt betwelk, over de publieke vordering uitspntak doende, aanlegger vrijspreekt w~t
cle tweede beticbting aangaat, en tegen drt
betwelk over de eis van de burgerlijke
partij 1{itspraak doende, deze vorclering
niet gegrond verklaart :
Overwegencle dat deze bescbikkingen
van bet bestreden vonnis aanlegger geenszins nadeel berokkenen; clat zijn voorziening {lerhalve niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verbreekt bet bestreden
vonnis voor zoveel bet de veroordelingen
bevestigt welke door de eerste recbter uit
boofde van cle eerste en de derde betichting ten laste van aanlegger werden uitgesproken en deze veroordeelt tot de kosten van bet geding in boger beroep over
de publieke vordering; verwerpt de voorziening voor het overige; veroorcleelt aanlegger tot de helft der kosten, terwij_l_ de
andere belft ten laste van de Staat bl!Jft;
beveelt-dat-ond@I"bavig arrest zal worden
overgescbreven in de registers van de
Hecbtbank van eerste aanleg te Verviers
en dat melcling er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietig'de beslissing; verwijst de alzo beperkte zaak naar de Correctionele Recbtbank te Luik, zetelende in boger beroep.
4 October 1948. -

2" kamer. -

Voon~it

te1·, H. Louveaux, raadsheer waarnernend
voorzitter. - Verslnggever, H. Gil·oul. Gel'i,iklttillencle conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

,2°

KAMER. -

4 October 1948.

RECHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
:&'[ACHT VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJ"ZEN. RECHTER, IN HOGERt REROEP. - VERANDERTNG
VAN OJ\-£SCHRI.JVING. - VooRWAARDEN.
De reahte1· i•n hoger bet·oep ma.g slechts een
nieuwe omscht·i,ivilng va1t het fe'it vnn cle
beUchting : heling 'in cle plnnts stellen
vwn. de omsclwi,iving vnn het feU van
lle beUchting : lliefstnl met verzwarencle
ornstnncl'igheden en belclan_qcle op gt·oncl
e'r VMh veroonlelen, 'i-ncUen het feit VlMt
hel'ing ornvnt is in cle bij cle 1·echter
ave,,- 'ae gmncl annhangig gemanlcte teiten, en incl'len beklnngde annzocht we1Yl
Z'ijn verclecliging voor te ckngen tegen de
nlcltts omsclweven bet,ichtfng (2).

(2)
1946,
nota
nota

Verbr., 25 Februari 1946 (Ar1·. Ve1'br.,
blz. 78; Bull. en PAsrc., 1946, I, 82, en
2) ; 9 Februari 1948 (zie hoger, blz. 73, en
1; Bull. en PAsrc., 1948, I, 83).
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(BRUN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 10 Mei 1948 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel van ambtswege, schending van artilwl 97 van de Grondwet, van
artikelen 130, 182, 202 en 211 van het Wetboek van strafvordering en van de rechten der verdecliging, doordat het bestreden arrest aanlegger heeft veroordeeld
wegens feiten welke heling uitmaken, dan
wanneer noch uit de beschikking van verwijzing, noch uit de ove1:ige stukken "!in
de rechtspleging, noch mt de vaststellmgen van het bestreden arrest blijkt dat zodanige feiten bij de rechter over de
grond aanhangig waren, en dan wanneer
niet blijkt dat aanlegger er toe verzocht
werd is zich te verdecligen over de omschrijving van heling';
.
Overwegende dat aanlegger, mgevolge
een beschikking van de raadkamer,
waarin verzachtencle omstancligheden waren vermelcl, naar de correctioneele rech ~
bank is verwezen geweest, onder meer mt
hoofde van, met behulp van inklimming,
braak of valse slentels, bedrieglijk huisraad en linnengoed te hebben weggenomen, onder andere : A. 1° te Sougne-Remouchamps, tussen 9 en 13 Augustus 19.47,
ten naclele van Marcel Bodson; 2° te VIelsalm, tussen 2 en 7 Augustus 1947, ten nadele van Lucie Dugnolle en August Decker; 6o te Spa, in September 1947, v66r
de 17" ten nadele vail Gaston Peltzer ;
Ove{·wegencle dat aanlegger, welke in
eerste aanleg wegens deze diefstallen onder verzwarende omstancligheclen tot drie
straffen van achttien maanden gevangenisstraf werd veroordeeld, op het door hem
en door het openbaar ministerie ingesteld
hoger beroep, door het bestreden arrest aan
deze inbreuken onschnldig werd erkend;
Dat cUt arrest nietternin verklaarde dat
nit de ter zitting door de betichte afgelegde bekentenissen bleek dat deze verscheidene ten naclele van Bodson, Dngnolle, Decker en Gaston Peltzer met be-.
hulp van eep. misclaad of van een wanbedrijf verkregen zaken heeft geheeld, en,
dientengevolge, aanlegger uit hoofde dezer
helingen veroorcleelde ;
Overwegencle clat de bestreclen beslissing deze .veroorclelingen enkel wettelijk
kon uitspreken indien de beschikking van
verwijzing de feiten van heling b~j het
rechtsprekend college had aanhang1g gemaakt of indien de beklaagde vrijwillig
was v~rschenen en er mede had ingestemd
v66r de eerste rechter wegens dergelijke
daden te worden gevonnist ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk van
de rechtspleging blijkt dat aanlegger in
eerste aanleg aangenornen heeft nit hoofde
van heling te worden gevonnist ;

Daf anderzijds, noch uit de bewoordingen v'an de beschikking van verwijzing,
noch uit enig stuk van de procedure van
het voorbereidencl onderzoek, noch uit de
vaststellingen van de l'echtsprekende colleges blijkt dat de feiten welke heling uitmaakten begrepen waren in die welke de
beschikking van verwijzing bij de rechter
over de grond had willen aanhangig rnaken;
Overwegende, derhalve, dat het bestreden arrest, door aanlegger te veroordelen
wegens feiten waarvan niet gerechtvaarcligd werd dat zij tot de kennisneming
van het hof van beroep behoorden, de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden;
Overwegende, daarenboven, clat niet
blijkt dat aanlegger er toe verzocht is geweest zijn verdediging voor te dragen
over de nieuwe omschrijving van heling;
dat het arrest alzo de rechten der verdediging l1eeft gesclwnden ;
Overwegencle, wat het gedeelte van de
beslissing aangaat waardoor aanlegger
veroordeeld werd nit hoofde van de
betichtingen aangednid bij nrs A, 3, A, 4,
A, 5 en B, 1 en 2, van de dagvaarding, dat
de snbstantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden
nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn ;
__Qm die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
aanlegger uit hoofde van heling veroordeelt en over de kosten van de rechtspleging uitspraak doet; beveelt dat onderhavig . arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het Hof van beroep te
Luik en dat melding er van zal worden
gem:{akt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten, terwijl de
andere helft ten laste van de Staat zal
blijven; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
4 October 1948. - 2" kamer. -- Voo·rzitter H. Louveaux, raadsheer waarnemend
vo~rzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. -Gelijlclu.idende concvusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

4 October 1948.

GEESTRIJKE DRANKEN. - REGIME VAN
DE ALCOHOL. - lNBREUKEN. - AGENTEN VAN
DE OVERHEID DIE ZONDER BEVEL IN EEN PRIVATE PLAATS BINNENGAAN. - TEN EINDE ER
HET BESTAAN VAST TE STELLEN VAN EEN GEHEIME STOll:ERIJ OF EEN INBREUll: OP DE WET
VAN 2!} AUGUSTUS 191!}. - BEPALING VAN
ARTIKEL 7, § 2, VAN HET BESLUIT-WET VAN
22 J ANUARI 1945 BETREFFENDE DE BETEUGE-
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LING VAN DE INBRIEU:KEN OP DE REGLEMENTERING BETREFFENDE DE BEVOORRADING VAN RET
LAND. - LAAT GEEN DERGELIJKE HUISZOEKINGEN TOE.
De bepaUng van (trfilcel 7, § 2, van het
beshtit-wet van. 22 Jantta1·i 1945 betreffende de bete1tgeling van de inb1"e1t1cen
op de reglementering betretten(le de bevoorntdin.g van het Lanfl, na(t·r Z·uicl
·waarvan de (tgenten bedoeld bij artilcel 6
van zelf(le besl1tit-wet in de vermtUin.g
·vwn hun updnvcht, te (tllen t-ijde in zeTcere· 1Jlctettsen rnogen binnengaan, betreft de door het besluit-wet aan deze
agenten toeve1·t1·ottwde 01J(l1'acht; zij
macht-igt rltts deze (tgenten niet orn, zonde·r bevel, in (le woonplaats van een
b·tw.qe·r b'innen te gaan, met de bedoeling
er het bestwan vast te stellen van een
geheime stolce'l'ij of een ·inMe·ulc op rle
wet va·n 29 A·ugttstns 1919 01i het 1·egime
1xvn de (tlcohol (1).

(BEHEER1 DEH DOUANEN EN ACCIJNZEN, T. MARY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 13 October 1947 door het Hof
van beroep de Luik gewezen ;
Over het enig middel, hieruit genomen
dat de vaststelling· van het onder zich
hebben van geestrijke of alcoholhoudende
dranken wettelijk was, aangezien het
drankhuis van aanlegger voor het publiek
toegankelijk was bij het binnentreclen van
de rijkswacht en artikel 7, '§ 2, van het
besluit-wet van 22 Januari 1945 betreffencle het beteugelen van elke inbreuk op
cle reglementering betreffende cle bevoorrading van het land te allen tijde de huiszoeking toelaat :
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein vaststelt dat de rijkswacht de
16 Maart 1945, te twee uur 's mm·gens,
zonder bevel, in de wonilig van aanlegger,
herbergier, een huiszoeking heeft verricht,
ten einde er het bestaan vast te stellen
van een geheime stokerij of va~1 een ver(lachte behandeling van alcohol, feiten
waarop haar aandacht was gevestigcl geweest; dat, volgens het proces-verbaal, de
huiszoeking werd verricht bij toepassing
van de bepaling van het besluit-wet van
31 Januari 1945, in werkelijkheicl van
22 Januari 1945; clat in de loop der huiszoeking geen geheime stokerij, maar wel
(1) Daarentegen, indien de agenten bedoeld
bij het besluit-wet van 22 J anuari 1945 in een
private plaats binnengaan orn e1· de opd,-acht
te j!C1'Vttllen httn clo01· gezegd beslttd-wet toevert?"Ottwd, en indien zij in de loop van de
regelmatige vervulling van deze opdracht een
inbreuk vaststellen op de wet van 29 Augustus
1919, hebben zij de macht en de plicht om

een bellandeling van geestrijke dranken
werd ontclekt; dat de slijterij op het ogenblik van de huiszoeking voor het publiek
niet toegankelijk was en clat geen machtiging om tot dezelfde over te gaan is gegeven geweest ;
Overwegende {lat het eerste onderdeel
van het middel in strijcl is met de souvereine vaststellingen van het arrest volgens
welke de slijterij op het ogenblik van het
optreden van de rijkswacht voor het publiek niet to~gankelijk was; dat het midllel de lmiszoeking, welke wercl verricht
ten eincle het bestaan van een geheime
stokerij of van een behancleling van alcohol vast te stellen, vruchteloos tracht te
rechtvaardigen op grand van de bepalingen
van artikel 7, § 2, van het besluit-wet van
22 Januari 1945·; clat deze·bepalingen, zoals
door cle woorclen « in de vervulling van
hun opclracht Jl en door de verwijzing naar
artikel 6 worclt onderstreept, enkel betrekking hebben op {le inbreuken op cle reglementering betreffencle de bevoorracling van
het Land en vreemcl zijn aan de vaststelling of aan de opzoeking van inbreuken in
zaken van geheime stokerij of van behancleling van alcohol;
Dat het tweecle onderdeel vun het middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
4 October 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslnggever, H. Fettweis.
GcUjkl'!l.i(lende concl·tts·le, H. Raoul
Hayoit cle '.rermicm1rt, eerste aclvocaatgeneraal." - Ple·iter, H. Depresseux (van
de Balie bij het Hof van beroep te Luik).

2"

KAMJTIR. -

4 October 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE DIE HET BES'l'AAN INROEPT VAN TWEE
OMS'l'ANDIGHEDEN DIE, ELK, ZIJN SCHULD UITSLUITEN. - VONNIS VAN VEROORDELING DAT
SLECHTS lilEN VAN DEZE OMSTANDIGHEDEN
BEOORDEELT. - VONNIS NIET GEMO'l':LVEER[).
Wanneer belclctagde, ht 1·egelmatige concl·usies, twee mnst(tnrligheden i1woept,
1.V(Ulll'vnn ·ie(ler, 1Uut1" z·ijn .bewe1·ing, z·ijn
schtt!cl t~itsl1~it, is het vo-nnis vwn veroo1·(/,el-ing, elM sleohts een. van (lie ornstwnproces-verbaal van deze vaststelling op te maken (raadpl. verbr., 8 November 19,13, Bttll.
en PASIC., 1944, I, 37; 29 November 1943, A1·r.
Verbr., 1944, blz. 36; Bttll. en PASIC., 1944, I,
37; 6 December 1943, Bttll. en PAsrc., 1944, I,
95; 8 April 1946, Ar1·. Verb1·., 1946, blz. 140;
J.lull. en PASIC., 1946, I, 139, en de voetnota,
ondertekend R. H.).
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-459cUgheden beoordeelt, wiet gemotiveerd (1).

(Grondwet, art. 97.)
(SCHNEIDERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
Yonnis de 17 Januari 1948 gewezen cloor
de Cm:rectionele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikel 42 van het koninklijk besluit van.l Febt;uari 1934 op de politie van het vervoer
en het verkeer en van artikel 71 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis geen antwoord heeft verstrekt op aan'
leggers conclusies waarbij deze een overmacht inriep voortv loeiende niet aileen
uit de ijzel, maar tevens nit de samenloop van twee andere omstandigheden, de
sterke helling van de weg en de aanwezigheid, dwars over deze weg, van een
onvoorzienbare hindernis :
Overwegende dat, bij v66r de rechter in
boger beroep genomen conclusies, aanlegger welke vervolgd werd wegens inbreuk
op 'artikel 42 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, als bestanddelen van
de overmacht, welke schuld in zijnen
hoofde uitsloot, niet aileen de aanwezigheid van ijzel op een sterk hellende weg,
maar tevens de aanwezigheid, dwars over
dezelfde, van een onvoorzienbare hindernis inriep ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich er toe beperkt op dit verdedigingsmiddel te antwoorden dat « ijzel slechts
een overmacht uitmaakt indien dit verschijnsel niet kan worden voorzien >> ;
Dat het vonnis alzo onbeantwoord laat
de bewering van aanlegger dat de aanwezigheid, dwars over de weg, van een hindernis, schuld uitsloot;
Dat, derhalve, het bestreden vonnis, hetwelk aanlegger wegens inbi·euk op voormeld artikel 42 veroordeelt, artikel 97 van
de Gronclwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zoveel het uitspraak doet over
de publieke vordering welke tegen aanlegger werd ingesteld; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd vonnis ; laat de
(1) Raadpl. verbr., 18 November 1946 (A>·>'.
Yerbr., 1946, biz. 392; Bull. en PASIC., 1946,
I, ,~26). Zie ook volgend arrest en de nota,
ondertekend R. H., onder dit arrest in Bull.
en PAsiC., 1948, I, 531.
(2) Zie de nota 1, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PAsiC., 1948, I, 531.

kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Luik, uitspraak doende in hoger beroep.
4 October 1948. - 26 kamer. - Voon;itter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis.
- · GeUjlchtidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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KAMER. -

4 October 1948.

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONOLUSIES. - BEKLAAGDE ZlOH ER TOE BEPEBKEND
'l'E BETWISTEN DAT HIJ DE FEI'l'EN VAN DE BETlCHTING GEPLEEGD HEEFT. - VONNIS BESLISSENDE DAT BEKLAAGDE DEZE FElTEN GEPLEEGD
HJDEF'l'. - VONNIS GE11IOTIVEERD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. - BURGEBLIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE IN OONOLUSIES BEWEBENDE DAT ER REDEN IS 'l'OT VERDELING VAN DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TUSSEN HEM EN HET SLAOHl'OFFER.
- BEWER[NG GES'l'EUND OP EEN BEWEERDE
ITOUT DOOR HET SLAOHTOFFER BEGAAN.- VONNIS DAT ZIOH ER TOE BEPEBKT TE BESLISSEN
DAT EB GEEN REDEN TOT VERDELING VAN DE
VEBANTWOORDELIJKHEID BESTAAT.- CONOLUSIES NIET BEANTWOORD.
1° Wannee1· belclaagde, in 1·egelmatige concl·ns·ies, zich e1· toe beperlct te betwisten
dat hij de feiten van .de betichting gepleegd heeft, is het vonnis, dat beslist
dat belclaagde deze feiten gepleegd heeft,
wettelijlc geniotiveenl (2).
2° Benntwoonlt clc concl·nsies niet, wawrbij
belclctagde 1Jewee1·t dat er ~·eden is tot
venleUng van cle blwgerlijlce vm·antwooTdeUjkheid tltssen hem en het slachtojfer vnn het ongeval, om reden dat dit
laatste een bepaa.ldc font begaan had,
het vonmis dat zich e·r toe bepe'l'lct te besUssen clnt e1· geen reden is tot de·rgeUjlce venleling (3).

(SEBVO'l'n;, T. SALPETEUR·.)
ARtREST.
HET HO}j~; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 29 April 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Namen, uitspraak doende in hoger.beroep;
I. In zover de voorziening de beslis(3) Verbr., 18 November 1940 (Bull. en
PASIC., 1940, I, 300) ; 7 October 1941 (An·.
Y e1·b1"., 1941, blz. 210; Bull. en PASIC., 1941,
I, 370). Zie ook de onder nota 2 aangehaalde
nota.

-460sing bedoelt, welke jegens Servotte werd
gewezen als beklaagde en als verweerder
tegen de vordering van de burgerlijke
partij Salpeteur :
A. Aangaande de publieke vordering· :
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 163 van het
Wetboek van strafvordering, 1317, 1319
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis de conclusies
niet heeft beantwoord luidens welke er
geen verbancl bestond tussen de betichting
en een aan aanlegger toerekenbaar feit of
nalatigheid :
Overweg·encle clat aanlegger in zijn conclusies niet staande hielcl clat er geen verband bestond tussen de feiten van de betichting en een feit of een nalatig·heid
welke hem zou kunnen worden toegerekend; clat hij zich er toe beperkte te betwisten de feiten van de betichting te hebben gepleegd ;
Overwegencle dat het vonnis deze conclusies heeft beantwoord door vast te stellen
dat aanlegger deze feiten heeft gepleegd;
Dat het middel feitelijk grondslag mist;
En overwegende <:lat de substantHlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
B. Aangaande de vordering van de burgerlijke partij Salpeteur :
Over het micldel, schending van artikel 97 van de Gronclwet, van artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk wet-.
boek, doordat het vonnis aanleggers verweer met betrekking tot de verdeling
van de burgerlijke aansprakelijkheid niet
beantwoordt :
Overwegende dat aanlegger, bij V·66r de
rechter in hoger beroep genomen conclusies staande hield dat er grond was om de
burgerlijke aansprakelijkheid te verdelen tussen hem en verweerder wegens de
fout welke deze laatste had begaan door de
bocht teg·en een te hoge snelhei.d te hebben
genaclerd des te meer datu de weg op cleze
plaats helt;
Overwegende dat het vonnis zich er toe
beperkt te verklaren dat << de verantwoordelijkheclen voor het ongeval bewezen zijn
gebleven zoals de eerste rechter heeft beslist >>; dat deze enkel vaststelde clat de
door verweerder geeiste schadevergoeding
gerechtvaardigcl was ;
Waaruit volgt dat het bestreden ·vonnis
geen passencl antwoord heeft verstrekt op
de conclusies en dat het midc1el gegrond
is;
II. In zover de voorziening de beslissing bedoelt welke werd gewezen over de
vordering van aanlegger, burgerlijke parti.j, tegen verweerder :
Overwegende dat aanlegger geen authentieke uitgifte van het bestreden vonnis bij
de stukken heeft gevoegd, zoals bij artikel 419 van het Wetboek van strafvorde- I

ring is voorgeschreven; dat de voorziening
niet ontvankelijk is ;
\
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis doch enkel voor zoveel het uitspraak doet over de burgerlijke vordering
welke. door verweerder tegen aanlegger
werd ingesteld ; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen en da t melding er van
zal worden gemaakt op de kant van het
gecleeltelijk vernietigcl vonnis; veroordeelt
aanlegger tot de helft der kosten en tot
een vergoecling van 150 frank jegens verweerder ; veroorcleelt deze laatste tot de
andere helft der kosten; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, uitspraak doende in hoger
beroep.
4 October 1948. - 2e kamer. - Voo1·zitte-r, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slnyyeve·r, H. Fettweis.
GeUjk.lniclencle conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
Pleite·rs, HH. Collette en
H erma ris.
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1° EET- EN KOOPW AREN (MISBRUI-

KEN IN DE HANDEL VAN). - ONWET'l'IGE SLACH'l'ING VAN EEN RUND.- VOOR·WAARDEN TOT TOEPASSING VAN EEN GELDBOETE.
2° VERBREKING. DRIAAGWIJDTE. S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE.- VERBREKING.- MAAKT DE VEROORDELING VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORIJELIJim
PARTIJ ZONIJER VOORWERI'.
1° Op cle ver·voly·iny weyens onwetU.qe
slnchUny van een nmcl, lcnn belclctnycle,
nfyezien vcm cle yevnnyenisstntf, n'iet tot
een yelclboete 'V61'00Tcleelcl wonlen, inrUen niet bwwezen 1:s clnt hij u'it winstbejny yehanclelcl heett (1).
2° TVnnneer een ]Hmt va.n een besUssiny,
zoctls rle veroonleliny to.t cle kr'Josten, op
cle voo1·z·ieniny vnn belclnnycle verb1·olcen
tvonlt, -mnnlct clez·e ve,rb?·elc·iny zoncle1·
voonveqJ cle besUssiny clie een pn1·t·i:i
'V001' yezeycle veroonleUny ow·_qe1·Ujlc
ve1·nntwom·clelijlc ve1·lclnnrt, zelfs clnn
wnnneer cleze ]Jnrtij z-ich niet in verlwek-iny voo1·zien heejt (2).
(PIRt~<:,

'l'. CLAEYS.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
(1) Raadpl. verbr., 8 en 16 November 1943
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 34 en 57).
(2) Verbr., 2 Juni 1947 (B-ull. en PAsrc., 1947,

I, 227)..
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arrest, de 29 Mei 1945 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. Aangaande de publieke vorderiug :
Over het middel van ambtswege, schellding van .artikel 97 van de Grondwet e~
van artikel 2 van llet besluit van 19 Jum
1942 tot beteugeliug van de sluikslacltting :
Overwegende dat het bestreden arr:est
aanlegger veroordeelt eerst wegens cllefstal onc}er verzwarende omstandiglleden
en verder om op onwettige wijze een rund
te hebben geslacht, zonder de toestemming
van de eigenaar of van de rechtmatige bezitter van het dier ; dat het, wegens ~aatst
genoemd misdrijf, een gevange~sstraf
van achttien maanden, en, bovend1en, een
geldboete van 20:000 frank uitspreekt;
Overwegende dat het besluit yan 19 ~uni
1942 tot beteugeling van de slmkslaclltmg,
voor dergelijk wanbedrijf bij ~~tike~ 1 gevangenisstraffen voorziet en biJ artikel 2
bepaalt clat : << de rechter daarenboven een
o-eldboete oplegt ten laste van de veroordeelcle, inclien deze uit winstbejag heeft
gehandeld en inclien hij ... was ... ll;
Overwegende dat uit geen enkele vaststelling van het bestreden arrest of van
het beroepen vonnis, naar hetwelk het
arrest verwijst, blijkt clat aanlegger uit
winstbejag heeft gehanclelcl;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing het Hof niet in staat stelt cle wettelijkheid van de veroordeling tot een geldboete van 20.000 frank na te gaan;
Dat zij alzo de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden; dat,
dienvolgens, het gedeelte van het dispositief met betrekking tot de betichting van
sluikslachting, alsmede de veroordeling
tot de kosten dienen te worden vernietigd ;
Overwegende voor het overige, dat de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de tegen aanlegger uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de
wet zijn;
Overwegende evenwel dat, ten gevolge.
van de vernietiging van de veroordeli.ng
van beklaagde, de beslissing welke Jules
Pire burgerlijk aansprakelijk verklaart
voor gezegde veroordeling geen voorwerp
meer heeft en client te worden vernietigd,
alhoewel Jules Pire zicl1 niet in verbreking
heeft voorzien;
II. Voor zover de voorziening tegen de
beslissing is gericllt welke gewezen werd
over de door de burgerlijke partij ingestelde vordering :
Overwegende dat de vordering van de
burgerlijke purtij gegrond is op het misclrijf van cliefstal onder verzwaren<le omstandigheden;
Overwegende dat aanlegger geen middel
aanvoert en dat l1et Hof er ambtshalve
geen opwerpt;

Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest doch enkel voor zoveel het aanlegger v~roordeelt wegens sluikslachting en
hem veroorcleelt tot de kosten van de burgerlijke vorclering, en voor zoveel het
Jules Pire burgerlijk aansprakelijk verklaart voor de hierboven vernietigde veroordeli.ngen; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van llet Hof van beroep te Lnik en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt aanlegger tot de twee
clerden der kosten en laat het overblijvende derde ten laste van de Staat; verwijst de al?:o beperkte zaak naar bet Hof
van beroep te Brussel.
4 October 1948. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Gii·oul. Gelijlcl1tidende conclnsie, H. Raoul Hayoit

de Termicot}rt, eerste advocaat-generaal.
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4 October 1948.

1° VOORZIENING IN VERBREJKING.STRA~'ZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
- VOORZIENINGEN DOOR BEKLAAGDE EN DOOR
DE BURGERLIJK VERAN'l'WOORillELIJKE PAR.TrJ.
- GERICHT 'l'EGEN EEN BURGERUJKE PARTIJ
DIE NIET TEGEN Dji; EISERS IS GES'J'ELD.
VOORZIENING ZONDER VOORIWERP.
1,
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - VONNHl BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ 'EROORDELEND TOT VERGOEDING
VAN EEN DEEL VAN DE AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ VEROORZAAK'l'E SCHADE. - HOGER
BEROEP DOOR! RET OPENBAAR MINISTERIE, BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJKE PARTIJ. - ARREST VEROORDELEND TOT
GEHELE

VERGOEDING

VAN

DE

SCHADE.

MACHTSOVERSCHRI.TDING.
1 o Is niet ontvanlcelijlc, b'ij geb1·elc aan
voorwe1·p, de voorziening van belclaagde
en van de b1wge1'lijlc ve1·antwoordeli.ilce
pc~rti.i, gericht tegen een b1wge1·lijlce
pa1·tij, die niet tegen de e'isC'/'8 gesteld
wets en die geen veroonleling tegen deze
laatsten belcomen heejt.
2° Op cle enlcele hoge,re be1·oepen van het
npenbawr rninisterie, vaq~ beJclaagde en
1!ctn, de b1wgerUjlc 1;e1·antwoo1·delijlce ·
pwrtij, heejt de 1·echter in. hoge1· beroezJ
rle macht niet o·nt deze twee J,aatste paq·tijen te veroo1·delen tot ,qehele ve1·goecling van cle aan cle bu1·ge1·lijlce pa1·tij
vemo·rzctakte schncle, dnn wanneer de
ee1·ste rechter hen slechts vm·oo1·deelcl
had tot vergoed'i.ng van een deel van

-462deze schacle (1). (Wetb. strafv., art. 202
[wet l Mei 1849, art. 7].)
(DONEUX, T. DELILLIC.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, de 9 Februari 1.948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing welke over de publieke vordering werd gewezen :
Overwegende clat aanleggers geen middel aanvoeren;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing welke over de
burgerlijke vorderingen wenl gewezen :
A. Aangaancle de voorziening van Doneux en van cle cc Societe des 'l'ramways
Unifies de Liege >> tegen de burgerlijke
partij Delille :
Overwegende dat het bestreden arrest
jegens deze partij ten laste van aanleggers
geen veroordeling heeft uitgesproken; dat
de voorziening, wijl zij geen voorwerp
heeft, niet ontvankelijk is ;
B. Aangaande de voorziening van de
cc Societe des Tramways Unifies de Liege »
tegen Courrarcl en de N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, welke
als cc burgerlijke partijen >> gequalificeerd
zijn :
Overwegende dat Courrard en de Nationale Maatschappij cler Belgische Spoorwegen zich v66r de rechter over de grond
niet burgerlijke partij hebben gesteld en
dat aanlegster in haar voorziening verklaart enkel als burgerlijk aansprakelijke
partij op te treclen;
Dat de voorziening, daar zij clienvolgens
geen voorwerp !weft, niet ontvankelijk is ;
0. Aangaande de voorziening van Courrard, en van cle Nationale Maatschappij
der Belgische- Spoorwegen tegen de
cc Tramways Unifies », burgerlijke partij :
Overwegende dat het arrest, bij beves1
tiging van het beroepen vonnis, aan de
burgerlijke partij een provisionele vergoecling heeft toegestaan en een deskundige
heeft gelast het overblijvend beclrag te
bepalen van de stoffelijke schacle welke
de c< Tramways Unifies » hebben geleden;
Overwegende dat deze beslissing voorbe.reidend is, een beslissing van onclerzoek
(1) Verbr., 19 Maart 1934 (B.,ll. en PAsrc.,
1934, I, 222); 7 Februari 1944 (ibicl., 1944, I,
195); 3 Juni 1947 (A1T. Ve1"b1·., 1947, blz.182;
Bull. en PASIC., 1947, I, 233); 24 Mei ·1948 (zie
boger, biz. 29(); Bull. en PAsrc., 1948, I, 337).

uitmaakt, en geen uitspraak doet over een
geschil betreffende de bevoegclheid;
Dat, dienvolgens, de voorziening in verbreking welke v66r de einclbeslissing tegen
deze beslissing wordt gericht niet ontvankelijl~ is (Wetb. strafv., art. 416);
D. Aangaande de voorzieningen van aanleggers Doneux, cc Societe des Tramways
Unifies de Liege», Courrard en Nationale
Maatschap]Jij cler Belgische Spoorwegen
tegen cle beslissing welke werd gewezen
ten gunste van de burgerlijke partijen,
Eloy, echtelieclen Lahaye-Brisfert, echtelieden I,ahaye-Leplat en Tits :
Over het enig micldel, schencling van
art.ikelen 200, 201, 202 en 203 van het Wetboek van stratvorclering, gewijzigcl bij
artikelen 6 en 7 van de wet van 1 Mei
· 1849, cloorclat het bestreden arrest aanleggers hoofclelijk heeft veroordeelcl de
gehele schacle te herstellen welke de
burgerlijke vartijen, Gilbert Eloy, de
echtelieden Lahaye-Brisfert, de echtelieden
Lahaye-Leplat, Marie-Therese 'l'its, hebben geleclim, dan wanneer cleze partijen,
geen hoger beroep haclden ingesteld tegen
het vonnis hetwelk aanleggers in verbreking had veroordeeld tot betaling, de enen
van een vierde, de anderen van drie vierclen van gezegde schade :
Overwegencle dat de eerste rechter, na
op aanleggers Courard en n·oneux toepassing te hebben geclaan van de strafwet,
hun aandeel in de verantwoorclelijkheicl
voor de schacle welke werd berokkend aan
de burgerlijke partijen Eloy, cle echtelieden Lahaye-Brisfert, de echtelieden La ..
haye-Leplat en Tits heeft vastgesteld, en
eerstgenoemde hoofclelijk met de burgerlijk aansprakelijke Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft veroordeeld tot betaling van een viercle van
cle onclerscheiden sommen welke aan elk
van cle burgerlijke partijen als schadevergoecling werclen toegekend en tot een
viercle der kosten, terwijl Doneux en cle
voor cle burgerlijke partijen tot schadevergoecling aansprakelijke partij cc Societe
des Tramways Unifies de Liege » hoofdelijk verwezen werclen tot drie vierden van
cle schudevergoeding en tot de overblijvende kosten ;
Overwegen~le clat, door cleze beslissing
te niet te doen en door aile aanleggers
hoofclelijk te veroorclelen tot gehele ·vergoecling van de schade en tot de kosten,
ofschoon de burgerlijke partijen geen hoger beroep haclden ingesteld tegen het beroepen vonnis, het hof van beroep buiten
de grenzen van de aan clit hof toekomende kennisneming uitspraak heeft gedaan en zijn bevoegdheicl heeft overschreden;
Dat het zocloencle cle in het micldel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonclen;
E. Aangaande cle voorzieningen van aanleggers tegen de beslissing welke werd ge-
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wezen ten gunste van de echtelieden Collard-Ninave en aangaande de voorziening
van Courrard en van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen tegen
de beslissing welke werd gewezen ten
gnnste van Delille, weduwe Laurent :
Overwegende dat aanleggers geen middel voo,J:brengen en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het de veroordeling
van aanleggers uitspreekt jegens de burgerlijke partijen Eloy, echtelieden LahayeBrisfert, echtelieden Lahaye-Leplat en
Tits ; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; 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 gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegster Doneux
en de « Societe des Tramways Unifies de
Liege )) tot de helft der kosten, de overige
aanleggers tot een vierde en elk der vier
burgerlijke partijen Eloy, Lallaye-Brisfert, Lahaye-Leplat en Tits tot een zestiende der kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof van. beroep te
Brnssel.
4 October 1948. ~ 2° kamer. ~ Vo01:zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Connart.
Gelijlclu.idende concl7tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. PleUe1·s, HH. Van Ryn,
Simont et Faures (deze laatste van de
Balie bij !let Hof van beroep te Brussel).
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4 October 1948.

RECHTSPLEG ING IN STR.AFZAKEN.
.ARREST VAN VEilOORDELING DOOR RET HOF
VAN BEHOEP WEGENS WANBEDRIJF. 0NDERZOEK.- VOORZIENING DOOHJ DE VEROORDEELDE
TEGEN DE BESCHIICKING VAN VEH.WIJZING EN
TEGEN RET ARREST. BESCHIICKING VAN
VERWIJ'ZING VERNIETIGD EN NIE'r WEDEROPGEMAAKT. VER.BHEKING VAN DE BESCHIKKING
EN WAT ERUI'l' IS YOORTGEVLOEID. - VEHIWI.TZING NAAR DE PROCUHEUHc DES lCONINGS.

lVanneer een 11ersoon, cUe doDr het hot
van be1·oep we1·d ve1·oordeeld wegens een
wan.bed1'1,jf dat het voo1·werp van een
onderzoelc heett ttitgema,Mct, zioh tm·zelfde1·tijcl tegen. cle besohilclcing tot vertoijzing van ae 1·aacllcamer voorziet en
tegen het a1·rest va.n veroorcleling, en
wanneer cle beschilclcing van cle 1"aacl7ca,mer ventielcl we1·a zoncle1· wecle1·opgenutalct te zijn geworclen, ve1'b1·eelct het
Hot van ve1·b1·elcing cle beschilclcing, alsoolc ·u,a.t eru.it is voortgevloeid, en ver-

wijst het cle zcwlc naaT de p1·octwe1tr des
Koning.~ (1).
(MAES.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de voorzieningen, welke aanlegger heeft ingesteld tegen
een bescllikking tot verwijzing, welke de
10 October 1943 werd gewezen door de
Raadkamer van de Reclltbank van eerste
uanleg te Brussel, en tegen !let arrest van
veroordeling, hetwelk de 24 April 1948
werd gewezen door !let Hof van ber'oep te
Brussel;
Overwegende dat aanlegger, door verklaring van 4 Mei 1948, afstand heeft gedaan van zijn voorziening van 30 .April
die gericllt was tegen << de bescllikking
waardoor hij naar de kamer van beroep
werd verwezen )) ;
Over de voorziening van 4 Mei 1948
teg~¢n de bescllikking tot verwijzing en
over de voorziening van 30 April 1948 tegen het arrest van 24 April 1948 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door verwijzing naar !let beroepen von.nis,
vaststelt dat de ten laste van de betichte
gelegde feiten bij de eerste recllter aanhangig werden gemaakt door bescllikk-ing
van verwijzing, gewezen de 14 October
1943;
Overwegende dat de materHHe vergissing. welke doo'l: aanlegger werd begaan
aangaande de datum van de bestreden bescllikking van verwijzing, niet ten gevolge
kan hebben zijn voorziening niet ontvankelijk te maken ;
Overwegende dat de bestreden bescllikking van de raadkamer niet opgenomen
is in !let aan het onderzoek van !let Hbf
onderworpen dossier; dat alles er op wijst
dat zij, zoals andere stukken van de
reclltspleging, door een oorlogsfeit werd
vernielcl;
Overwegende dat !let Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of de substantil:He of op straf van nietiglleid voorgeschreven reclltsvormen door de raadkamer werden nageleefd, en, derhalve, of
de zaak geldig bij het rechtsprekend college aanhangig werd gemaakt ;
Gelet op artikel 524 van !let Wetboek
van strafvordering ;
Om die redenen, clecreteert de afstand
van de door aanlegger de 3 April 1948 ingestelde voorziening; veroordeelt hem tot
de kosten van deze voorziening en van
deze afstand ; verbreekt de beschikking
van de raadkamer van 14 October 1943 en
(1) Raadpl. verbr., 21 October 1946 (A1·r.
Y m·br., 1946, blz. 346; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 374) en 1 December 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 510).
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zelfde is voortgevloeid en onder meer het misdadige hancleling aanziet een daad
arrest van 24 April 1948; beveelt dat on- welke door aanlegster werd g·esteld toen
derhavig arrest zal worden overgeschre- de misdaad reecls voltrokken was :
Aangaande de beslissing gewezen over
ven in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg en van het Hof van beroep de publieke vorclering :
te Brussel en dat melding er van zal worOverwegende dat het beroepen vonnis
den gemaakt op de kant van het vernie- · op aanleg·ster een enkele straf had toegetigd arrest; verwijst de zaak naar de past wegens twee samenlopende misdrijprocureur des Konings bij de Rechtbank ven;
Overwegende dat het geenszins tegenvan eerste aanleg te Brussel; kosten van
strijdig is te beslissen dat slechts een dehet geding ten laste van de Staat.
zer misdaden bewezen is, maar dat de uit4 October 1948. - 2e kamer. - Voo1'zit- gesproken straf desoll{lanks billijk is ;
te1·, H. Louveanx, raaclsheer waarnemencl
Overwegende dat, waar het staande
voorzitter. - Ve•J'Sktggever, H. Fettweis. houdt dat de schuldigverklaring aileen afGeUjlcMt'idencle concl1tsie, H. Raoul geleid is uit het feit dat, na de aangifte
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat- en in de loop van de vervolging v66r het
generaal.
Duits militair gerecht waartoe deze aanleiding heeft gegeven, aanlegster, die als
getuige verscheen, de feiten heeft verhaald welke voordien door een onbekend
2c KAMER. - 4 October 1948.
gebleven persoon ter kennis van de vijand
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN werden gebracht, het mkldel gegrond is
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST op ·beweringen welke steun vinden noch in
VERKLAREND DAT EEN ENKEL VAN DE TWEE de bestreclen beslissing noch in enig ander
DOOR DE EERSTE R-ECHTER WEERHOUDEN MIS- stuk waarop het Hof acht kan slaan;
Overwegende dat beide onclerdelen van
DADEN BEWEZEN IS. - UITGESPROKEN STRAF
NIETTEMIN JliLL!JK. - GEEN TEGENSTRIJDIG- het midclel feitelijke grondslag missen;
En overwegende dat cle substantiele of
HEID.
op straf van nietigheid voorgeschieven
zo lVIIDDELEN TOT VERBREKING. - rechtsvormen
werden nageleefd en dat de
STRAFZAKEN. - 1\IIIDDEL GESTEUND OP EEN
FEITELIJKE VASTSTELLING DIE HET ARiREST beslissing wettelijk is ;
Aangaande de beslissing gewezen over
NIET BEVAT. - l\IIIST GRONDSLAG IN FEITE.
de vorderingen van cle burgerlijke par1 o Bevctt geen tegenstr-ijcUgh&icl, het OA'1'est tijen :
Overwegencle clat aanlegster geen bi.ivan het -m'ilitaior _qerechtshof beslissende,
zoncler middel voorstelt en dat het Hof er
enerzijds, dat slechts een van de twee
ambtshalve geen opwerpt;
aoo1· cle ee1·ste r-echter weerhouden misOm die redenen, verwerpt de voorzieclaclen bewezen is en, ancle1·zijcls, clat cle
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
uitgesp1'07cen, stmf billijlc is.

zo

lliist g1'01ttlslag ·in feite, het micldel gestewncl 011 een feitelijke vaststelling beva.t noch in het best·reclen aTTest noch in
tle stqtlcken van cle 1·echtspleging (1).

(MICHIELS, T. NIELENS.)

4 October 1948. -

ze kamer.

-

Voo1·zit-

teor, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
Ve1·slnggeve1·, H. Fettweis.
Gelijkhticlencle conchtsie, H. Raoul

voorzitter. -

Hayoit de Termicourt, eerste allvocaatgeneraal.

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 10 Mei 1948 gewezen doo-r het
Militair Gerechtshof, zetelell{le te Brussel·
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikel 66 van het Strafwetboek, doordat er
in het bestreden arrest tegenstrijdigheid
blijkt te bestaan tussen de beweegreclenen
en het beschikkend gedeelte daar het
slechts een der misdaden weerhoudt welke
door de eerste rechter vaststaand werden
verklaard en niettemin de uitgesproken
(1) Verbr., 11 Maart 1948 (B·ull. en PAsic.,
1948, I, 168).
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1° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
l\IIILITAIRE GERECHTEN. - 0FFICIER, AANGESTELD TOT EEN BEPAALDE RANG. - BESLUITWET VAN 10 DECEMBER 1942.- 0FFICIER DIE
BEVOEGD IS OM IN EEN MILITAIR GERECHT TE
ZETELEN ALS OFFICIER VAN DEZE RANG.
2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - BEWEERnE NIETIGHEID AFGELEID UIT DE ONTSTENTENIS VAN FRANSE VERTALING VAN IN RET
NEDERLANDS OPGESTELDE STUKKEN. - ARREST VAN VEROORDELING OP TEGENSPRAAK. -GEEN VOORBEHOUD VAN BEKLAAGDE. - ARREST ZELF DOOR GEEN E!'lKEL NIETIGHEID AAN-
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GETAST WEGENS NIET-NALEVING VAN DE WET
VAN 15 ,JTJNI 1935. GEDEKTE NIETIGHEID.

Tegelmc~tiu 'is aangestelcl
tot een bepaalcle graacl bij toepassing
van het besl!tit-wet.. va,n 10 December
19!/£, heett cle bevoe,qdhe·icl en is gelw-ztclen tot cle pliohten bi,j cleze 1·ang belwrencl; hij 'is clienvolgens bev.oegcl om te
zetelen als ojficie1· van cleze 1·an.g in een
militc~i1' gerecht (1).
2o De beweenle nietigheicl, hientit atleicl clat geen JJ'1·anse vertaUng van ·in
het N eclerlancls opgestelde st'ttklcen bij
het classier van cle 1·echtspleging gevoegcl
wercl, is geclekt door het a·rrest va.n ve·roorcleling gewezen op tegensp·raalc doo1·
het milita·i1· ge1·echtshof, wannee·r beklaagcle v661' cl'it ge1·echt geen voo·rbeho!tcl gemaalct heeft, en clan wcMtneer
het an·est zelf • cloor geen enkele nietighei,d aangetast is wegens n:iet-nalev·ing
van cle wet op het gebntilc ,cle1' talen in
ge·rechtszaken. (Wet van 15 Juni 1935,

1 o 'De ojficier, cl'ie

artt. 22 en 40.)
(EVERAEHT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 21 April 19-48 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel·
Over het eerste middel, schending van
artikel 7 van het besluit-wet van 26 Mei
1944, doordat het militair' gerechtshof,
hetwelk het bestreden arrest heeft gewezen, samengesteld was nit een reservegeneraal-majoor, een reservekolonel en een
aangestelde majoor, clan wanneer de wet
cle deelneming vereist van een luitenantgeneraal of generaal-majoor, een kolonel
of luitenant-kolonel en een majoor :
Overwegende dat, )laar luid van artikel 8 van het besluit-wet van 26 Mei 1944,
de lijst van de officieren cUe kunnen zetelen in het militair gerechtshof, welke door
de territoriale commandant wordt opgemaakt, officieren omvat van het actief leger en van de reserve ;
Overwegende clat het besluit-wet van
10 December 1942, bij artikel 6, beschikt
clat de nit kracht van gezegd besluit-wet
tot een rang aangestelcle officieren de bee
voegdheden hebben en gehouden zijn tot
de plichten behorende tot de rang die hun
bij aanstelling wordt verleend; dat de gerechtelijke bevoegcllleden en plichten niet
uitgezonderd zijn;
Dat het milijair gerechtshof dus wettelijk mocht samengestelcl zijn nit een re(1) Verbr ., 4 Mei 1948 (zie hoger, biz. 254;
Bull. en PASrc., 1948, I, 296), alsook volgend
arrest.
VERBR.,

1948. -
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servegeneraal-majoor, een reservekolonel
en een tot de rang van majoor aangesteld
officier;
Over het tweede middel, schending van
de rechten der verdediging, doqrclat het
bestreclen arrest de bewoorclingen van de
telastHegging van inbreuk op artijrel 118bis
van het Strafwetboek heeft gewijzigd en
aanlegger schulclig heeft verklaard aan de
aldus gewijzigde telastlegging, dan wanneer hem de gelegenlleicl niet w,:erd gegeven zich ten opzichte van de gewijzigde
telastlegging te verdecligen :
Overwegende clat het militair gerechtshof aanlegger schulclig heeft verklaard
aan verraad om, Belgisch militair zijnde,
artikelen 113 en ll8b'is van het Strafwetboek te hebben overtreclen en hem wegens
deze inbreuken heeft veroordeeld tot een
enkele straf van tien jaar gewone heclttenis;
Overwegencle dat, aangezien cleze straf
wettelijk gerechtvaardigd is door de daden van verraad welke vaststaand werden verklaarcl en de ten laste van aanlegger weerhouden inbreuk op artikel 113
van het StrafwetbopJr uitmaken, het miclclel, hetwelk het arrest enkel critiseert
in zover het de telastlegging van inbreuk
op artikel ll8b'is van ltet Strafwetboek
bewezen heeft verklaard, geen verbreking
zou kunnen medebrengen en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, schending van
de rechten der verdecliging, doorclat zekere processen-verbaal van verhoor van
getuigen, welke in het Neclerlands waren
opgestelcl, niet vertaald werden, en doordat het militair gerechtslwf geen kennis
heeft verkregen van die stukken welke
van aarcl konden zijn om op hEjt vonnis
een beslissende inv loecl nit te oefenen, en
schencling van de wetten over het gebruik
cler talen in gerechtszaken, inzonclerheicl
van de wet van 15 Juni 1935 :
Overwegende, enerzijds, dat aanlegger
geen gebruik heeft gemaakt van het recht
clat hem bij artikel 22 van de wet van
15 Juni 1935 was verleend;
Overwegende, anderzijds, clat de beweerde nietigheid door het bestreden arrest is gedekt claar het op tegenspraak
werd gewezen, niet zuiver voorbereidend
is, en zelf door generlei nietigheid wegens
niet-naleving van de wet over het gebruik
der talen in gerechtszaken is aangetast ;
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, cloordat enkele
getuigen in de loop van het voorbereidencl
onderzoek door de krijgsauditeur in verhoor werclen genomen wnder clat zij de
eecl haclden afgelegd, clan wanneer de reden, waarom deze snbstantiele rechtsvorm
wercl nagelaten, niet is aangeduicl :
Overwegende clat verbreking enkel kan
worden uitgesproken indien de w~t werd
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te zetelen als ojficie·r ·van fleze rang in
geschonden of indien substantiele of
ee~t mil-itMr ge1·echt (1).
011 ~>traf van nietigheid voorgeschreven
' rechtsvormen werden nagelaten, hetzij 2° Iran n-iet voo1· cle ee·rste maal vo61· het
tijdens het onderzoek of de ~·echtspleging
Hot van ve1·b1'elcinu wot·clen voot·gestelcl,
welke wercl gevoerd v66r het over de
het miclclel hienti-t genonten. clat cle
grond uitspraak cloencle gerecht, hetzij in
k1'ij,qsctwl'item· een get~ti-ue niet gehoorcl
de beslissing -van veroorcleling zelf; clat
lwe.ft (2).
in cle onclerstelling dat de aangehaalcle
nietigheden werclen begaan, zij alleen go Adilcel 7 van cle wet vwn 20 April 1810,
voo1·sclwijvencle clat cle an·esten doo1· de
betrekking hebben op llet onclerzoek dat
rechte1·s uewezen wo1·clen clie al de zitplaats vond alvorens llet onderzoek of cle
tingen vcm cle zc~alc hebben bijgewooncl,
reclltspleging v66r het over de groncl bebegr·ijpt dac~1·onder cle zi.ttingen niet,
slissencle reclltscollege wercl verriC11r;-(1a:twaamp cle zaalc enk-el is uitgestelcl uede veroorcleelcle niet ontvankelijk is zich,
wonlen, zoncler clat tot enigerlei onde1·tot staving van een voorziening welke gezoelcsver·richtinu we-rd overgegaan (g).
richt is tegen de over de groncl gewezen
beslissing, op deze nietigheden te beroepen;
(BAUDOUX.)
En overwegencle dat cle substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
ARREST.
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de
v\)roorclelingen wettelijk zijn ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie- arrest, de go Juni 1948 gewezen door het
ning ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten. I\'Iilitair Gerechtshof zetelencle te Brussel;
Over het eerste midclel, cloordat zekere
4 October 1948. - 2° kamer. - Vom·zit- militaire H~den van het hof niet de verter, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
eiste rang hadden om te zetelen, daar zij
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Fettweis. tot deze rang enkel aangestelcl waren geGelijk-l-tdclencle conclusie, H. Raoul
weest; clat artikelen 62 en 105 van de wet
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat- van 15 Juni 1899 van enge interpretatie
generaal. - Pleite1·, H. Gaston Collon zijn :
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Overwegende dat het besluit-wet van
Brnssel).
10 December 1942 bi.i artikel 6 bepaalt dat
de krachtens gezegcl besluit-wet tot een
rang aangestelde officieren {le bevoegdheden hebben en gehou{len zijn tot de plichten behorencle tot de rang· die hun bij aan2e KAMER. - 4 October 1948.
;;telling wordt verleend; dat de rechterlijke tot de rang behorende plicllten en
bevoeg{llleden niet uitgezondenl zij~1;
1° RECHTFJRLIJKE INRICH'l'ING.
Dat het middel naar recht faalt;
i\1ILITAIR!i: GERECHTEN. 0FE'ICIEREN AANOver het tweede midclel, doordat geGlcSTELp TOT EF~ BEPAALDE RANG. - BlcSLUITtuige Snayers, om verboor van welke door
WET VAN 10 DECEMBER 1942. 0FFICIEREN
de raaclsman van aanleg·ger in cle loop van
DIE BEVOEGD ZIJN OM TE ZE'l'ELEN IN ElcN MILlhet voorbereiclencl onderzoek wercl ver~'AIR
GERECHT ALS OFFICIEREN VAN DEZE
zocht, niet verlloorcl is geweest :'
HANG.
I
Overwegende clat clit miclclel niet ont2° l\1IDDELEN TOT VERBREKING. vankelijk is wijl het v66r de rechter over
STllAFZ,UCEN. JV!IDDEL HIERUIT GENOMEN
de grond niet :werd voorgesteld ;
DAT DE KR[.JGSAUDITEUR EEN GETUIGE NIET
Over het clercle middel, cloordat de
GEHOORD HEEFT. KAN NIET VOOR DE EERSTE
krijgsraacl bij welke de zaak aanhangig
MAAL V•OOR. RET HOF VAN VERRRElKING WORwas en welke de 19 Juli 1946 zetelde anDEN INGEROEPEN.
ders was samengestelcl dan die welke de
go RECHTERLIJKE INRICHTING. 23 December 1947, op nieuwe dagvaarding,
VERPLICHTING DAT DE AREESTEN DOOR DE
de veroordeling heeft uitgesproken :
RECHTERS GEWEZEN WORDEN DIE AL DE Zl'l'Overwegende dat de krijgsraad, welke
TINGEN VAN DE 'ZAAK HEBBEN Bl.JGEWOOND. cle 19 Juli 1946 z'etelde, enkel llet uitstel
'.rERECHTZITTING!i:N W AAROP SLECHTS BESLISvan Oll(lerhavige zaak heeft bevolen;
SINGEN VAN UITSTEL GEWEZEN
NIET BEGR!EPEN IN DEZE REGEL.

WERDEN.

-

1 o De offici.e1·, cUe regelmatig bij toepassing vc~n het besl~~it-wet va_n 10 Decembe·r · 1942, tot een beq_Jaalde ntng wenl
cwm.gestelcl, hecjt cle bevoegclheicl en is
gehonclen tot cle plichten bij clcze mng
beho·rencl.; hij 1.s fUenvolgens bevoegcl om

(1) Zie voorgaand arrest van zelfde dag en
de nota onder dit arrest.
(2) Yerbr., 16 Februari 1948, twee arresten
(A7'7', Ye,·b,·., 1948, blz. 89; Bull. en PAsiC.,
1948, I, 103 en 112).
(3) Verbr., 22 April 1940 (Bull. en PAsiC.,
1940, I, 130).
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-467Overwegende dat artikel 7 van de wet
van 20 April 1810, hetwelk voorschrijft
dat de arresten en vonnissen dienen te
worden gewezen door de rechters welke
aile zittingen van de zaak hebben bijgewoond, onder deze niet de zittingen begrijpt waarop- de zaak werd uitgesteld
zonder 'clat tot enigerlei verricllting van
onderwek werd overgega.an ;
Dat llet micldel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantieie of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en. dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 October 1948. - 2° kamer. - Voo1·zittm·, H. J:,ouveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla,gyever, H. Connart.
GeTijlcl.tt.idende concl·nsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleiter, H. Duchemin (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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REDENEN Y AN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
DE VERKLARING VAN EEN GETTJIGE ALS OPRECH'l'
AANNEM:ENDE. - NIE'l"''EMIN VAS'l'STELLENDE
DA'l1 DE VEI~IKLAiUNG VERKEERD IS. TEGENS'rRI,JDIGHIGID.

GEEN

Bp1·eekt zich zelf n·iet tegen, het a.1Test rlat
de ve1·lcla,ring va,n een getttige a,ls op1'echt, ~veze ctls te1· yoede t1·o1tw a,f.qelegd, a,a,n1wemt, hoewel deze ve1'7tla,dng
verkeenl is.
(LEGRIS,

'1'.

YANNEKAS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, de 23 Maart 1948 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt welke over de publieke vordering
werd gewezen :
·over beide micldelen tezamen : het
eerste, schencling van artikel 97 van de
Gronclwet, ontstentenis van en tegenstrijdigheid tussen motieven, welke met het
ontbreken van motieven gelijkstaat, doordat het bestreclen arrest, hetwelk de bedrieglijke wegneming van belangrijke bezittingen of bnitenlandse deviezen door
aanlegster in verbreking ten nadele van
de nalatenschap van Theodore Yannekas
afleidt nit ·het feit dat deze deviezen zi:ch
enige tijd v66r zijn dood in de waning
van de overledene zouden hebben bevonden, en hieruit dat aileen aanlegster over
de sleutels van de overleclene beschikte en

tot de gemeenschappelijke woning toegang had : 1 o niet aileen geen enkel feit
aanstipt {lat van aard zou zijn om te
bewijzen dat Theodore Yannekas, na deze
deviezen l~it zijn aan de Voornitgangstraat gelegen werkplaats medegenomen
en in de Lloyds Bank een brandkast gehum·d te hebben, ze werkelijk terug naar
zijn waning zou hebben gebracht (ontstentenis van motieven) ; 2° maar beweert
deze omstandigheia af te Ieiden nit
een geheel van beschouwingen waarvan geen enkele betrekking heeft op de
omstancligheid dat wi1len Yannekas de
deviezen terug naar zijn waning ·zou hebben gebracht (tegenstrijdigheid tussen motieven) ; en eindelijk 3° het essentiele
dier beschouwingen steunend op dp verldaring van getuige Nicolis, de eed uitIegt door aan te nemen dat tlezelfde, die
de vertrouweling van de overledene was,
te goeder trouw heeft kunnen geioven clnt
de deviezeu zich in de brandldst bevonden welke de overledene in de Lloyds
Bank had gelmurd, gegeven hetwelk die
stelling van de bedrieglijke wegneming
tegenspreekt; het tweede, schending van
·artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest geen
enkele omstanc1igheic1 aanstipt welke van
aard is de bedrieglijke wegneming van
de som van 191.000 frank door aanlegster
in verbreking te bewijzen, vermits het
niet vaststelt dat deze som zich in cle woning van de overletlene bevond, ofschoon
het feit dat zij zich aldaar bevond betwist is geweest in de conclusies van
aanlegster in verbreking, waarop bijgevolg geen _antwoord is verstrekt geweest,
aangezien het argument volgens hetwelk
nanlegster aileen na het overlijden van
Ymmekas, over cle sleutels van de overledene zou hebben beschikt en tot zijn
waning toegang zou hebben gehacl, in e'lk
geval van draagwijdte bleek ontbloot te
zijn, indien niet vooreerst wenl vastgesteld dat deze fondsen zich in gezegde
waning bevonden :
·
Overwegende, enerzijds, clat het arrest
de schuld van aanlegster niet enkel op fie
omstandigheden grondt welke door de
micldelen worden aangehaald ;
Dat het vaststaand verklaart dat de deviezen en specien zich op de dag van zijn
afsterven in het bezit van de overleclene
bevonden en nit verscheidene feitelijke gegevens afleidt dat, zelfs indien deze deviezen en specien in een brandkast van
een bank waren in bewaring gegeven,
alleen aanlegster er zich niettemin heeft
meester van kunnen maken;
Overwegende, anderzijds, dat er generlei tegenstri.idigheid voorkomt in de verklaring van het arrest dat een getuige
oprecht verklaard l~eeft dat niets nit de
nalatenschap verduisterd werd, omdat hij
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te goeder trouw onderstelcle dat cle litig;ieuze cleviezen in de brandkast zouden
'vederge"\•onclen worden;
Dat elk van de onderclelen van het miclclel feitelijke grml{lslag mist;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Voor zover cle voorziening de beslissing
bedoelt welke over de vordering der burgerlijke partij werd gewezen :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
voorstelt en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
4 October 1948. - 26 kamer. - Vo01·zittw1·, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Sohier. GeUjlclnitZencle concl1ts·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Ple·iter, H. Van Leynseele.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. - 00NOLUSIES. - NIET
l'ASSEND ANTWOORD. - ARHKST NIET GKMO'l'IVEERD.

2°

BEI~ASTING. KAPITAAL TOEGKKKND
AAN RET SLAOHTOFFER VAN EEN MISDRIJF. TOT VERGOEDING CC EX ./EQUO ET BONO ll VAN
DN VERLOHEN BKDRIJ~'SINKOMSTEN. - VASTS'l'ELLING DAT !OR GKEN REDEN IS OM RET
BED RAG VAN DE BELAS'J'INGEN AF TE TREKKEN
VAN DE INKO:I.[S'l'EN OMDAT DE INKOMSTEN
VAN HET KAPI'J'AAL AAN DE BELAS'l'ING ZULLE1'1
ONDERWORPEN ZIJN. - VASTSTELLING DIE
GEEN ENKELE BELAS'l'INGWE'J' SOREND'l'.

1° Is n.iet 1vettelijlc gemotiveenl, tle besliss·ing cUe veroonleling inho1ult van belclaagcle jegens cle b1wged·ijlce partij,
zoncler op cle reyelmatige conclusies ·van
beklaagcle een. 1Jassencl antwoa?'cl te geven (1).
2° Schenclt geen enlcele bepaling van cle
belastingwetten, het a·rrest clctt, bij het
toeke·mnen a.an het slachtojjer var~> een
m·iscl?"i.jf vwn een. lw/pitaal ex i.equo et
bono ·weyens het ve·rl'ies van berl?'ijfs,:n.lwmsten vm·oa?'imMct cloor het miscll'ijf, be·sUst c~at er .oeen 1·eclen is om1;an het becl'l'ng van cle i!nkornsten voornf
lle belast-in,qen
te t?'elclcen clie ze za1tclen getmjjen hell be'n, on~ 1·eclen clat cle

at

(1) Verpr., 5 Januari 1948 (zie hoger, blz. 11;
PASIC., 1948, I, 15).

Hull. en

in.Jwmsten ·van het ioeyelcencl lcap·itanl
awn lle belasUng Zl.tllen onclen.vo?·pen
·wonlen.

(GRES'l'EM,

'f.

DEL'l'ENRE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 24 Februari 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de conclusies niet heeft
beantwoord welke aanlegger regelmatig.
had genomen v66r het hof van beroep, en
luiclens welke : a) de kostprijs van het
lmnstlid enkel verschulcligd is in de mate
waarin rekening zal worden gehouden met
de vermindering van de ongeschiktheid
voortvloeiend uit cle herkrijging van de
normale functionnering welke volgt nit
het gebruik van llet kunstlicl; b) gebeurtenissen welke zicll na het ongeval hebben
voorgedaan en wisselvallig en onbepaald
zijn, niet in aanmerking mog·en worden
genomen bij het bepalen van het bedrag
der vergoeding·; c) er, wat het bepalen
van het beclrag van het nacleel aangaat,
grond bestaat om, onder de inkomsten van
de burgerlijke partij cUe op te zoeken
welke van zuivere beroepsaard zijn; cl) er
aanleicling toe is van deze inkomsten van
de burgerlijke partij een zekere som af te
trekken -wegens algemene onkosten :
Overwegende clat aanleggers, bij v66r
het hof van beroep genomen conclusies,
staande hielden dat van de prijs van het
kunstlid behoorde te worden afgetrokken
de vergoecUng van het beclrag van herkrijging van de geschiktheid voortvloeiende nit het gebruik van het toestel,
bedrag hetwelk eventueel door deskuncllgen diencle te worden bepaald ;
Overwegende dat de beslissing aan verweerder een som van 25.000 frank toekent
voor het kunstlid maar geen uitspraak
doet over cle aanspraak van aanleggers
welke verlall:gen dat de vergoe(!ing zou
worden vermmderd ten belope van de herkrijging van de normale functionnering;
W aaruit volgt dat het arrest geen passend antwoorcl lleeft verstrekt op de conclusien en dat het eerste onderdeel van
het micldel gegroncl is ;
Overwegende dat het arrest, om de vergoeding te bepalen, welke aan v.erweerder
versclmlcligd is tot herstel van het ongeval clat hem de 23 December 1942 is overkomen, essentieel steunt op de netto-bedrijfswinst welke hij tijclens het jaar 1942
heeft verwezenlijkt; dat alzo, bij de bepaling van het bedrag der vergoeding enkel
rekening wercl gehouden met de inkomsten cUe van beroepsaard wa.ren, vermindercl met de algemene onkosten en cle niet
beroepshalve behaalde inkomsten;

---------~~-~----
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-469.Overwegende dat de drie overige onderdelen van het middel feitelijke grondslag
missen;
Over het tweede middel, doordat het bestreden arrest, door een klaarblijkende
rechtsdwaling, het al·gument heeft afgewezen hetwelk de v66r de rechter over de
grond genomen conclusies nit het belastingstelsel pntten :
Overwegende dat, volgens het -middel,
het hof de afwijzing der conclusies in dit
opzicht zou gemotiveerd hebben door de
reden dat de inkomsten nit het aan verweerder toegekende kapitaal aan de bedrijfsbelasting zouden onderworpen zijn
« evenals de inkomsten welke hij door de
uitoefening van zijn beroep bellaalde >> ;
Overwegende dat het arrest zich er toe
beperkt vast te stellen dat de inkomsten,
welke worden behaald uit de ex a;q~w et
bono als vergoeding toegekende sommen,
zullen onderw:orpen zijn aan de belasting
en dat er, derhalve, geen aanleicling toe is,
voor de schatting van de vergoeding, van
het netto-bedrijfsinlwmen de belastingen
af te trekken welke verweerder verschulcligd zou zijn geweest; clat zoclanige beslissing geen enkele der bepalingen van de
belastingwetten scllendt;
Om c1ie redenen, verbreekt het bestreclen arrest, doch enkel voor zoveel het
aanleggers veroordeelt tot betaling aan
verweerder van een vergoeding van
25.000, frank voor het kunstlid en tot de
kosten van beide gedingen; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt
aanleggers tot de vier vijfclen en verweerder tot een vijfde van de kosten van verbreking; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
4 October 1948. - 26 kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Hendrickx (van
de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.l\1ILITAIR GERECHTSHOF. ARREST VAN
VEROORUELING GEWEZJCN BIJ VERSTEK TEGEN
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'I'IJ.
VOORZIENING DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE GEDURENDE DE TER~UJN VAN VERZET. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. MILITAIR GERECHTSHO~·. ARREST VAN
VEROORDELING GEWEZEN BIJ VERSTEK TEGEN
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
- VOORIZIENING DOOR DEZE PARTIJ GEDURENDE
DE TERMIJN VAN VERZET. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Het openbcut·r m·ini11terie is niet ontvanlceUjlc, gecl~wende de termijn van verzet,
om zich te voo1·Z'ien tegen een arrest van
vemonlelin,q V(tn de 1Hwgerlijlc vernntwoonlez.ijlce tJ(l'J"t-ij, gewezen b'ij verstelc
floor het rll!iz.itwir gerechtshof (1).
2° De bm·ge!·lijk venmtwoo!·flez.ijlce tJ(l'J"f'ij,
floor het rnUUwir gerechtshof veroorcleeld bij verstelc, is miet ontvnnlceli.jlc
orn z·ich tegen flit arrest te voorzien rtecl·urende cle te1·m·ijn V(m verzet (2).
(AUDITEUR-GENERAAL, T. SAUVAGE.)
ARREST.

HE'r HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, de Hi .Tanuari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over de voorzieningen van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
''Leon Sauvage en zoon >> en van de auditeur-generaal tegen de beslissing welke
gezegde vennootschap aansprakelijk stelt
voor de veroordelingen van, Sauvage tot
gelclsommen :
Overwegende dat het door de voorzieningen van 19 Januari 1948 bestreden arrest ten aanzien van de burgerlijk verantwoordelijke partij bij verstek werd gewezen op hoger beroep dat door haar en door
het openbaar ministerie ingestekl werd
tegen een door de krijgsraad bij verstek
gewezen vom1is ;
Overwegende dat cle voorzieningen,
welke door het openbaar ministerie en de
burgerlijk verantwoordelijke partij werden ingesteld v66r het verstrijken van de
termijn tijdens welke laatstgenoemde tegen het te haren laste gewezen arrest verzet kon aantekenen, niet ontvankelijk
zijn;
(1) Verbr., 14 Januari 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 108); vergel. verbr., 6 December 1937
(ibid., 1937, I, 370).
Ret arrest was bij verstek gewezen, daar de
burgerlijk verantwoordelijke partij noch v66r
de krijgsraad noch v66r het militair gerechtshof verschenen was (raadpl. verbr., 9 Augustus
1945, A1T. J!e,·bT., 1945, biz. 194 en 195; Bull.
en PAsrc., 1945, I, 208 en 212; 4 Februari 1946,
Arr. Yerb1·., 1946, biz. 46; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 53).
(2) Verbr., 31 October 1939 (Bull. en PAsiC.,
1939, I, 450).
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Over de voorziening van het openbaar
ministerie en van de veroordeelde :
Overwegende dat cle substanW\le of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden 11ageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Over de voorziening van de veroordeelde tegen de beslissing gewezen over
de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel tot staving van zijn voorziening
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aahleggers Leon Sauvage en de vennootschap onder gemee.nschnppelijke naam « Leon Sauvage en
zoon l) tot de. kosten van hun voorziening ;
laat de lwsten van de voorziening van het
openbaar ministerie ten laste van de
Staat.
4 October 1948. - 2 6 kamer. - Voordtter, H. Louveaux, raadslleer waarnemencl
voorzitter. - FerslnggeveT, H. Fettweis.
GeUjkl-/drlencle concl·tts·ie, H. Raoul

H.ayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite·r, H. Hermans.
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STRAFZAKEN. -

GEVAL WAARIN

DE: 'VET GEEN IHJ'ZONDERE BE,VIJSVOERING VOOR-

SCHRIJFT. SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER• OVER DE GROND. BESLISSING
GESTEUND OP EEN VERKLARING AFGELEGD IN DE
LOOP VAN EEN ONDERZOEK DOOR DE RIJKSWACHT. WllTTELIJKHEID.

In stnt,fznlwn, ·wnnneer rle ·wet geen oijzonclem oew·ijsvoerl:ng voorsch1"ijft, oeOO'}"[leelt de rechte1· v·l"ij, vol(fens z·ijn geweten, ae oew·ijswnnnle vnn rle hem
onrlentJOrLJen elcmenten; h·ij rnng oncle1·
rnee·r nls bew·t:jslcnwhUg oeschouweit een
ve·rkln·ring rtfgelegrl in rle loop van een
onclerzoel.; cloo·r de Tijkswa.cht en bijgevolg zonacr eerl (1).
(GILLARDIN, T. GIUST.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, cle 2 Jnli 11Jfi gewezen cloor de
Correctionele Rechtbank te N eufcllateau,
zetelende in hoger beroep ;
(1) Verbr., 14 Januari 1946
1946, blz. 16; Bull. en PASIC.,
5 April 1948 (zie hager, blz.
PASIC., 1948, I, 208) ; 19 April
PASIC., 1948, I, 268).

Ve,-b,·.,
1946, I, 20);
181; B1tll. en
1948 (Bull. en
(!11T.

Over de voo~·ziening van Gillarclin a ls
veroorcleelde :
Over het enig miclclel, scllending van
artikelen 42 en 96 van het koninklijk hesluit van 1 Februari 1934 houdencle algemene reglement op de politic van het vervoer en llet verkeer, 75, 154, 155, 159 en
189 van het W etboek van strafvordering
en van artikel 97 van de Grondwet, doorda t het bestreden vonnis, om ten laste van
aanlegger' in verbreking de betichting bewezen te verklaren, bij gebrek ann vooruitzicht of voorzorg een ongeval te hebben veroorzaakt door zijn richtingsaanwijzer te laat in werking te hebben gestelcl
(koninklijlr besluit van 1 Februari 1934,
art. 96), steunt O)} de gezegclen van cle
getuigen Pierret et Deom, clan wanneer
cleze personen feitelijk niet verlloorcl werclen als getuigen en onder eecl, lletzij
in tle loop van het vooronderwek, hetzij
in de loop van llet onclerzoek ter zitting;
·Overwe.gencle dat, bellalve het ten cleze
vreemcle geval, waarin cle wet een bijzonclere wijze van bewijsvoering bepaalt, de
rechter, in strafzaken, vrij en volgens zijn
geweten de bewijskracht beoorcleelt van
cle hem onclerworpen gegevens; dat de bestreclen beslissi'ng nlzo cie verklaringen
van Pierret en Deom heeft kunnen weerhoullen welke ter plaatse aan de rijkswacht werden getlaan in de loop van het
door haar ingestelcl onclerzoek ;
Overwegencle clat blijkt noch uit de bestreden beslissing, noch uit enig· stuk op
hetwelk llet Hof acht kan slaan clat aanlegger er zou om verzocllt hebben dat cleze
getuigen ter zitting onder eed zouden
worden verhoorcl;
Overweg·encle dat het miclclel naar recht
faalt;
En overwegende clat de substantH~le of
op straf van nietigheid 'iroorgescllreven
rechtsvorme.n werclen nageleefcl en dat de
beslissing wettelijk is ;
Over cle voorziening van Gillardin als
bnrgerlijke partij :
Overwegencle dat aanlegger bij cle stukken geen authentieke uitgifte van de bestreclen beslissing heeft gevoegcl; dat, wijl
hij niet heeft volclaan aan he.t voorschrift
van artikel 419 van llet vVetboek van
strafvorclering, zijn voorziening niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens verweerclers.
4 October 1948. - 2° kamer. - Voo·rzitte'l", H. Louveaux, l'aaclsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslnggever, H. Fettweis.
Gelijlcl-tddenrle concl·usie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. --'- Pleite'l", H. Delacroix.
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ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschake]{l de 3 Juni 1941, artt. 14,
§ 2, en 52, §§ 1 en 6.)

5 October 1948.

1" INKOMSTENBELASTINGEN.
GEVESTIGD OP HET NETTO-INKOMEN.- AFWJJKING VAN DIT PRINCIPE IN GEV AL ALLEEN VAN
UITDRUKKELIJK DOOR DE WET VOORZIENE
UITZONDERING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.AFTREKKING VAN DE NETTO REEDS AANGESLAGEN INKOMS'l'EN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG
VAN EENZELFDE INKOMEN TE VERMIJDEN IN
HOOFDE VAN EENZELFDE BELASTINGPLICHTIGE.
UITGEKEERDE INKOMS'l'EN OP HET BEDRAG
WAARVAN GEBEURLI.JK DE AFTREKKING GESCHIEDT VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTOINKOUSTEN. DE DOOR DE VENNOOTSCHAP
'l'ER ON'l'LASTING VAN DE AANDEELHOUDER GEDRAGEN BELASTING MAG ER NIET BIJGEVOEGD
WORDEN VOOR DE BEREKENING VAN DE MOniLIENBELAS'l'ING.

1° Er wonlt van. het JwinciJJf!, flat het belasUnuvoon.verp het netto-inicomen is,
't is tc Ze!Jgen rle werkeUjke verrijlcimg
·vr~n het pakinwnvmn vwn de bela,stingz!UchUue, prinC'ipe flat juist ten gronflsla,q Ugt van de wet betrejJ'en de fle ·inlwrnstenbelasUngen, sleehts rtfrtewelcen
·in _qeval van ·nUzonrlerin,q ·witd·r·nld.'el'ijk
doo·r de ·wet voorzien.
2° De afwijiC'ing van het pr-incipe, rlat het
belasUn,qvoo·rwerp het netto-inlcomen ·is,
't is te ze,q,qen rle we1·TceUjlce Vf31Tijkinrt
·van het pat·rimon·inm vwn rle belasUnrtpUehUue, voorzien bij a1·tUcel 14, § 2,
van rlc 8(1;}1W1t!Jeschrtlcelde wetten, Mj toepassinu wr~arvwn. cle _qebeu1·U.jlc te·r ontlast·ing vwn de verlc"Pij ger va.n de inlcomsten ,qefl1·agen belastvn,q ctan deze becl·mu
wonlt toege·voeufl voor fle berclccning
·vwn cle mob'ilienbelast-in,q, mng niet wo·l'rlen u:itgeb'l'e-icl tot rle ·uitgelceenle in/,,omsten, op het bed·rng wanrvan gebewrlijl.; cle aft·relclcing _qeseh·lerlt vnn cle
reeds awnrJCBlngen netto-inlcomsten, ten
cJinfle rl-nb bele aansla.g vwn eenzelfrle in}cornen ·in hoofrle wtn eenzelfcle belastin_qplieh-ige te venni:irlen (1) (2). (Wet(1) De vraag door het tweede middel opgeworpen was of de belasting, gebeurlijk door
de vennootschap gedr·agen ter outlasting van
de aandeelhouder, aan de uitgekeerde inkomsten mag toegevoegd worden· ten opzicbte van
de toepassing van artikel 52, § 6, van de samengeschakelde wetten, dat bet stelsel van
aftrekking regelt van de reeds aangeslagmi
netto-inkomsten ten einde. dubbele aanslag van
eenzelfde inkomen in boofde van eenzelfde belastingplicbtige te vermijden, zoals door artikel 14, § 2, van de samengescbakelde wetten
voor de berekening van de mobilienbelasting
voorgescbreven wordt.
Het beheer beweerde dat, ten opzicbte van
het belastingrecbt, door bet begrip van de
door artikel 52, § 6, bedoelde uitgekeerde in-

(BEH"EEB YAN FINANCii~N,
'!'.

NAAMLOZE

VENNOO'l'SOHAP

(<

ELEC'l'RAFINA ll.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 18 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;
Over het tweede middel, schending van
artil,elen 97 en ll2 van de Grondwet en
van artikel 14, § 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat. het arrest als bedrag
van de uitgekeerde inkomsten het aan de
mobilienbelasting onclerworpen bedrag,
dit is het bedrag der uitgekeerde nettoclividenden, vermeerderd met de belasting
welke niet werd ingehouden aan de 'bron,
bescllouwt en, dienvolgens, bij de vaststelling van de grondslag welke nog aan mobilienbelasting is onclerworpen, geen rekening houdt met het feit dat deze belasting
slechts gedeeltelijk door de nancleelhonders worclt geclragen :
Overwegencle dat het middel de vraag
stelt of de aftrekking· der reeds aangeslagen vaste inkomsten van de uitgekeerde clividenden, volgens artikel 52, § 6,
hetwelk deze aftrekking· toelaat, op cle
netto-clividenden behoort te gescllieclen
ofwel of er grond bestaat om aan deze
de belasting toe te voegen welke gebeurlijk door de vennootschap ter outlasting
van de aancleelhouder wordt gedragen;
Overwegende dat de wet, welke de inkomstenbelastingen instelt, beheerst is
door het beginsel dat het belastingvoorwerp het netto-ink omen is, clit wil zeggen
komsten, de divideuden- moeteu verstaau worden zoals zij betaalbaar worden gesteld, 't is
te zeggen bet netto-divideud, zonder dat het
inkomen, door de vennootschap ter outlasting
van de aandee!houder gedragen, eraan mag
toegevoegd worden. De Staat l18eft er belang
bij dit stelsel te verdedigen. Inderdaad, indien de uitgekeerde winsten aanzienlijker
zijn, zal bet dee! van de ter reserve gelegde
winsten noodzakelijk minder boog zijn. Welnu,
bet is op deze laatste dat, luidens artikel 52,
§ 6, eerst en tot uitputting moeten afgetrokken worden de vaste reeds aangeslagen inkomsten, waarvan het overschot aileen mag afgetrokken worden van de uitgekeerde inkomsten
op bet bedrag waarvan de mobilienbelasting
verscbuldigd is (onder meer verbr., 11 Mei 1948,
zie boger, biz. 275; Bull. en PAsrc., 1948, I,
320).
(2) Raadpl. verbr., 14 October en 18 November 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, I, 228 en 286,
en nota 1, blz. 286).

-472
de werkelijke verrijking van llet patrimonium van de belastingplichtige;
Dat er geen andere uitzonderingen zijn
dan die welke de wet uitclrukkelijk voorziet;
Overwegende dat geen enkele wettekst
aan de toepassing van clit beginsel de door
een naamloze vennootschap aan llaar aandeelhouders uitgekeerde winsten onttrekt,
wanneer. er aanleiding toe is het bedrag
dier winsten te bepalen ten einde er de
netto-inkomsten van af te trekken welke
reeds werclen aangeslagen in de bij artikel 52, § 6; van cle samengescllakelcle wetten voorziene omstandigheden;
Overwegende ongetwijfelcl, dat artikell4, § 2, van deze wetten bepaalt dat de
belasting clie eventueel ten laste valt van
de schuldenaar, ter outlasting van de verkrijger der inkomsten, voor cle berekening
van de belasting aan clezer beclrag wordt
toegevoegcl; clat deze afwijking van het
hierboven herhaalde algemeen beginsel
echter niet analogisch mag worden uitgebreicl; clat zij enkel de wijze van aanslag
van de verkrijgers cler inkomsten bedoelt
en niet die van cle vennootschap welke ze
uitkeert;
Overwegencle clerhalve dat, door in het
beclrag cler uitgekeercle inkomsten, met het
oog op eventuele aftrekking van de reeds
aangeslagen inkomsten, de belasting te
begrijpen welke de -verwerende vennootschap ter outlasting van de aancleelhouders heeft willen afdragen, het bestreden
arrest cle in het middel aangecluide wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om clie reclenen, zoncler da t er groncl zij
tot onderzoek van het eerste middel, verbreekt de bestreclen beslissing ; 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 cle kant van de
vernietigde beslissing ; kosten ten laste
van verweerster; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.
5 October 1948. - 26 .kamer. - Voo·I'Zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemencl
voorzitter.- Ve·J·slaggeveT, H. Oonnart.GeUjlclnidencle conclns·ie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en Simont.

DERWORPEN IS AAN DE BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
2• INKOMSTENBELASTINGEN.BELASTING OP DE BEDRI.TFSINKO.MSTEN. 0VERDRACHTPRIJS VAN EIGN UlTVlNDINGSOCTROOI. - AAN DE BELASTING ONDERWORPEN
INDIEN HIJ DE BAAT VAN EEN BEROEPSACTIVITEIT Ul'IMAAKT.
3• INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 0VERDRACHTPRIJS VAN EEN UITVINDINGSOCTROOI. - PERSOON DIE ER EEN BEROEP VAN
MAAKT TECHNISCHE METHODES TE ZOEKEN OM
RET RESULTAAT VAN ZI.TN UITVINDINGEN TE
VERKOPEN. - BAAT VAN WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN. - AAN DE BELASTING ONDERWORPEN.

1• Is 1viet wetteU.ik gemoUveenl, het ar·rest
ac~t afie·hlt 1~it d,e en.kele vaststell'in.(J, tla.t
een sam cle prijs van ae ovenl1·acht van
~ een t~UvinrUngsoct·rooi tt'itmaa.lct, clnt
cleze sam niet onderwoqJCn is aan £I.e
belasting
011
cle
beclrijfs,inkomsten.

(Grondwet, art. 97.)
2• Dcuw cle ovenlnwhtpl"ijs van een ttitvincl'in[Jsoct·rooi, hetz·i.i de bac~t van een
beToepsaot-ivUeit, hetzij de opb·rengst
vwn, cle tcgelclema.lcing van een kapitaal
lean nitmaken, lean hi.i, volgens deze bestemm·ingen, al dan niet aan (le belnsUng op cle be(l1"ijfsinlcomsten. mulerwo1·pen zijn, (Wetten betreffencle de in-

komstenbelastingen, santengeschakeld de
12 September 1936, art. 25, § 1, 1• en 3•.)
3• De ovenl'l"achtp1"ijs van 13en nitv·inclin.gsoctrooi maalct een baat uit van
w·instgevencle bez·igheclen vooT clegene,
wiens beToetJ epin. bestaat techn·ische
methocles te zoeken o1n het 1·esnltaat
van zijn ttitvind·ingen te verlcopen.. De
1J'l"ijs van clergeUjke ovenl-racht wonlt
cUenvolgens clOO'I" de belasting 01J cle beclr-ijfsinlcomsten getroffen. (Wett'en be-

treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September 1936,
art. 25, § 1, 3•.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. HENRI LAWAREE.)
ARREST.

-
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5 October 1948.

1• REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELAST~NGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. BESLISSING DIE UIT DE
ENKELE VASTSTELLING, DAT EEN SOM DE PRIJS
UITMAAKT VAN DE OVERDRACHT VAN EEN UITVINDINGSOCTROOI, AFLEIDT DAT ZIJ NIET ON-

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, cle 30 September 1946 cloor het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig mi!ldel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25,
§ 1, 3°, van de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
en clienvolgens van artikelen 37, 39 en 42
van dezelfcle wetten, van artikelen 2 en 6
van de wet van 17 Juni 1938 tot wederinvoering 'van de nationale crisisbelasting,
alsmecle van artikel 7, § 1, van de wet van

---------------::::~
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-47323 Maart 1932 tot vaststelling van de tijdelijke maatregelen met het oog op de
handhaving van het begrotingsevenwicht,
doordat het bestreden arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat de prijs
van de overdracht van een uitvindingsoc- ·
trooi niet de baat uitmaakt van een
winstgevende bezigheid, zonder vast te
stellen dat verweerder er geen beroep van
maakt aan nijveraars de octrooien van
zijn uitvinding over te clrag·en :
Overwegende dat het bestreclen arrest
als principe stelt dat het in het wezen
zelf van de belasting op de inkomsten
ligt aileen cleze te treffen, dit wil zeggen
de perioclieke opbrengsten van een beroepsactiviteit, van een erf of van een
kapitaal, terwijl zij dezelfde onaangetast
laat; dat' het er zich daarna toe beperkt
vast te stellen dat de sommen waarover
het geschilloopt, welke als bedrijfsinkomsten werden aangeslagen, de prijs zijn
van de overdracht van een uitvinclingsoctrooi;
Overwegende dat het bestreclen arrest
nit deze enkele vaststelling niet kon afieiden clat de betwiste sommen niet aan de
belasting op de inkomsten onderworpen
zijn;
Dat de prijs van de overdracht van een
uitvindingsoctrooi inderdaad, naargelang
van de omstandigheclen, hetzij de opbrengst van de tegeldemaking van een kapitaal, hetzij de baat uit een beroepsactiviteit kan uitmaken;
Overwegende dat voor degene wiens beroep er in bestaat technische methodes te
zoeken ten einde het resultaat van zijn
uitvindingen te verkopen, de overdracht
van het octrooi van een zijner uitvindingen, welke tot het kader van zijn beroep
behoort, de baat uitmaakt van zijn winstgevende bezigheid; dat de prijs van dergelijke overdracht aan de belasting op de
bedrijfsinkomsten onderworpen is, naar
luid van artikel25, § 1, 3°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, hetwelk bepaalt dat belastbaar zijn de baten, onder welke
naam ook, van de vrije beroepen, ambten
of posten en van elke winstgevende betrekking;
Dat, derhalve, door na te Iaten te bepalen wat in zake de prijs van de overdracht van het octrooi uitmaakte, namelijk de opbrengst van de tegeldemaking
van een kapitaal of de baat van een
winstgevende bezigheid, het bestreden arrest zijn beslissing niet gerechtvaardigd
heeft en de in het middel aangehaalde
artikelen geschonden heeft;
Om die redenen, zonder acht te slaan op
de memorie tot antwoord welke te laat
werd neergelegd, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat mel-

ding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwljst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
5 October 1948. - 2" kamer. - Voon·itter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Giron!. GeU.jkllticlencle conclusie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

-
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5 October 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELASTINGEN. AFTREKKING VAN DE REEDS
AANGESLAGEN NET'l'O-INKOMSTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG VAN EENZELFDE INKOMEN IN
HOOFDE VAN EENZELFDE BELASTINGPLICHTIGE
Tl~ VERMIJDEN. ARREST DAT ZICH ER' TOE
BEPERKT EEN WETSBEPALING TE INTER.PR<ETEBEN ZONDER OP EEN FEITEL!JK ELEMENT TE
WIJZEN DAT IN OVEREENSTEMMING MET DEZE
INTERiPRETATIE KAN GEBRACHT WORDEN. ARREST NIET WETTELIJK m;MOTIVEERD.

Is wiet wetteUjlc gernot·iveenl, het aA"Test
dat, beslissencle clat het beckag van
reeds aangeslagen netto-inkomsten moet
afgetTolvlt:en worclen van de 'ttitgelceer·cle
cUvidenden, zoncle1· voo1·at vast te stellen clat deze inlcomsten niet van cle ge~·esm·veenle inkom-sten konclen afget·rolclwn woTclen wegens cle ort.toereikenclheicl
van cleze lc~ntste, zich e·r toe beperlct
nr·tUcel 52, § 6, vwn cle snmen,qeselwlcelcle
wetten betrejjencle de 'inko·mstenbelastingen te intel·pr·eter·en, zoncler· op een
feiteUjl,; element te wijzen clnt met cleze
·vntel·pretcttie in or;m·eenstemming kan
gebmcht wor·clen (1). (Grondwet, arti-

kel 97; wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de
31 Juli 1943, art. 52, § 6.)
(BEHEER VAN ~'INANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « L'UNION DES PROPRIIETAIRES BELGES Jl.)
ARREST.

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 25 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig miclclel, schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 14, § 1, 1 o,
15, § 1, en 52, § 6, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluit van 31 Juli 1943, 1318,
(1) Zie hoger, biz. 334, verbr., 15 Juni 1948
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 389) en arrest van
zelfde datum (ibid., 1948, I, 390).

-
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1320 en 1322 van het Bnrgerlijk wetboek,

doordat het bestreden arrest de aanslag
waarover het geschil loopt heeft vernietigd
om de niet afdoende reden dat de betwiste
beslissing ten onrechte !weft beslist clat
voormelcl artikel 52, § 6, hetwelk een vereenzelviging· invoert van cle Dersoonlijkheicl van de vennootschaD die cliviclenclen
uitkeert met cle persoon van de aandeelhoucler die ze verkrijgt, in zake niet meer
vim toepassing was simls 22 September
1941, clan wanneer llet arres,t niet vaststelt clat er, na aftrekking van het gecleelte van de vaste ipkomsten van het
clienstjaar welke reeds' werden aangeslngen, gedeelte dat niet .is kl~nnen afgetr~k
ken worden van de Iuet-lntgekeerde Wlnsten, geen overschot van uitgekeercle en
aan de mobilHo\nbelasting te onderwerpen
inlwmsten overbleef, e1~ clan wanneer,
integendeel, zoals nit de gegevens van de
bestreclen beslissing en uit het hoger beroep blijld, clat het gedeelte van de reeds
uangeslagen bestendige inkomsten van het
llienstjaar en welke van de uitgekeercle
inkomsten moe~ten worden afgetrokken
lager was dan !let beclrag van cleze laatRte; dat er, bijgevo!g, na toepassing van
artikel 52, een gedeelte van de nitgekeerde inkomsten overbleef dat aan de
mdbilH)nbelasting moest worden onclerwurpen, en dat er geen sprake van "kon
zijn de Jitigieuze aanslag te vernietigen,
maar enkel !let beclrag er van te verlag·en
tot de werkelijk versclmldigcle be!asting ;
Overwegende clat de overwegingen van
het bestreden arrest zich er toe beperken
een interpretatie te geven van artikel 52
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zonder te
wijzen op enig feitelijk gegeven welk met
die interpretatie in overeenstemming zou
knnnen worden gebracht;
Dttt dergelijke motivering aan het Hof
niet toelaat mt te gaun of de feitelijke gegevens van de zaak liet hof van beroeD er
toe machtigden de litigienze aanslag nietig te verklaren;
Om die redenen, verbreekt !let bestreden
arrest; beveelt dat 6nderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
!let Hof van beroep te Brussel en dat melcling er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent; veroorcleelt verweerster tot de
kosten.

2e
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KAMER. -

MIDDELEN

TOT

VERBREKING.

ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
J\IIIDDEL OP EEN FElT GE'STEUND DA'l' NIET
VOORTSPRUIT Ul'f DE VASTSTELLINGEN VAN HET
BES'l'R.EDEN ARREST NOCH Ul'f DE OVERGELEGDE
S'l'UXKEN. MIST GRONDSLAG IN ~'El'l'E.

M·ist gronrlslng in fcite, het rnidclel voo1·gestelrl tot sta.vinrJ vn . n een voon::ien•ing
inZftke inlwmste·nlielnsUngen, wa.nneer
het feit flat rle gronclslft{f m· 1;wn 1titmnnlvt, noch uU cle vnststellin,qcn van
het 1Jestmflen fwrest, noch ·wit cle ter
g·riffie Vftn hct hof van be'I'OCIJ tot stnvin.g van het ve1·zoelv necr,qele,qrlc st1tk7cen voartvloeit (1). (Wet van 6 Septem-

ber 1895, art. 14.)
(BEHEER VAN FINANCli~N, T. NAA~ILOZE VENNOO'I

SOH.\P << CARllll~RJGS E'l' Cil'IIEN'l'S BA'l'AILLE )). )
ARRES'J'.

HJiJT HOJJ' ; - Gelet up !let bestreden
arrest, de 16 Juni HJ47 gewezen door het
Hof van beroep te l\russel ;
Over het enig micldel, schemling van
artikel 97 van de Grondwet en van alinea 6
van artikel 52 van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelasting·en doordat het bestreden arrest tot een
niet g·evast en tot een verkeerd besluit
komt; <lat llet ten onre~hte de litigieuze
aansl;1g vernietigt voor zover hij betrekking heeft op een bijlwmende mobilH~n
belasting waarin de naamloze ven~wot
s~hap «Carrieres et Ciments Bata11le ))
aangeslagen wercl :
Overwegende clat llet micltlel gegrond is
llierop clat de reeds aangeslagen vaste inkomsten van het clienstjaar slechtR
22.640 francs meer bedragen clan de nkt
uitgekeercle inkomsten;
Overwegencle clat clit gegeven noch uit
de vaststellingen van !let bestreden arrest noch uit de tot staving van het verzoek overgelegcle stukken blijkt;
Overwegencle clat het micldel clerhalve
feitelijke grondslag ontbeert;
Om die redenen verwerpt de voorziening; kosten ten la'ste van de Staat. aclministratie van financien.

5 October 1948. - 2" kamer. - Voo·rz-ittcr, H. l;puveaux, raadslleer waa;nemend
5 October 1948; - 2e kamer.
VoorzUyoorzitter.
- Vc·1·sluggever, H. Simon. ter, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
Gelijkl-ltiilencle concl-usie, H. W.-J. Gansvoorzitter.- Ve·rslaggever, H. Connart. hof van cler Meersch, advocaat-generaal.
GeUjkl1tirlencle conclusie, H. vV.-J. Ganshof van der Meersch, aclvocaat-generaal. . - Ple-ite1·, H. Van Leynseele.
- Pleitor, H. Van Leynseele.
(1) Verbr., 26 Januari 1948 (zie
biz. 40; Bull. en P!src., 1948, I, 48).

hager,

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

-----1

--_-~L-~-

4752•

5 October 1948.

KAMER. -

1° VOORZIENING IN VERBREKING.VORM VAN DE VOORZIENING. - , ZAKEN VAN
HEOIITSTREEKSE BELAS'l'INGEN. VERZOEKSOIIRIF'l' BE'l'EKEND, NIET AAN DE ~IAA'l'SOHAP
PELIJKE ZETEL VAN EEN VENNOOTSOIIAP, MAAR
AAN DE BES'l'UURSZETEL. VERWERENDE VENNOOTSOHAP DIE, VOORI HET VERS'l'RIJKEN :VAN
DE TERMIJN VAN rEEN JYIAAND, TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN VERBREKING EEN MEMORIE TOT
ANTWOORD HEEFT NEDERGELEGD, DIE DOET
BLIJKEN VAN HAAR! KENNIS VAN DE IN HE'l'
VER:ZOEKSOHRIFT INGEROEPEN MIDDELEN, VoORZIENlNG ON'l'V ANKELlJK.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
ZAKEN VAN REOI-ITS'l'REEKSE BELAS'J~INGEN.
VoORAFGAANDE BETEKENING VAN HET VERZOEKSOHRIFT TOT VER•BREKING, NIET AAN DE
MAATSCI-IAPPELIJKE ZETEL VAN EEN VENNOOTSOI-IAP, MAAR AAN DE BESTUURSZETEL, VEHWERENDE VENNOOTSOHAP DIE BINNEN DE
MAAND 'l'ERI GRIFFIE VAN HE'l' HOF VAN VERBREKING EEN MEMORIE TOT AN'l'WOORD HEEFT
NEDERGELEGD DIE DOET BLIJKEN VAN HAAR
KENNIS VAN DE ~N I-IET VERIZOEKSOHRIFT lNGEROEPEN MIDDELEN.

DE REOI-I'l'EN VAN DE

-

GEEN

SCHl~NDING

VAN

V~~RDEDIGING,

3° JVIIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN REOI-ITSTREEKSE BELASTINGEN. l\ifiDDEL GENOMEN UI'l' DE SCI-lENDING VAN EEN
WET DIE DE BELASTING INVOERT. WE'l' VAN
OPENBARE ORDE. l\ifiDDEL DAT VOOR DE
EERSTE 'IIAAL VOOR HE'l' HOF MAG VOORGES'l'ELD WORDEN. 1

4o INKOMSTENBELAS'l'ING11JN. -

de st-ltlclcen van de rechtspleging voo·rtvloeit elM, v66·r hot ve1·str·ijken van rle
terrnijn voorzien bij ar·tilcel 14, alinea 3,
'VCtn cle ivet van 6 September· 1895, cle
venverende vemwotschap toT gTijJie 1!an
het Hot vctn verb·reking eon menwr·ie tot
antowoonl he eft neer·gelegcl, clio doet blijlcen vcm hrU/11' kenn:is V!.Un cle rnicldelJen
en nrg7tmenten ingeToepen in hot verzoeksclwift, rla,t beteken,cl wer·cl niet aan
cle 11Uta.tsehappez.ijke zetel van cle verwe·rende vennootschap, nwa1· aan haar·
bestmt.rs.zetel, werden cle rechten vwn de
verdecz.iging nciet rtesclwnclen.
3° De wetsbepaUngen betr·effende de ·in.voer·ing van de belasUng z-ijn van openbctre onle. H et rniclclel genomen uit httn
sehencling lean, rl'ienvolgens, voo·r cle
ee·rste rnactl. v66r· hot H of· van ve·rbr'elcing voor·geb'l'i:wht worden (1) (2).
4° Hot beclr'ag vun rle reecls aangeslagen
netto-·inlcornsten lean, 4.n de vennootschappen met rechtspe·rsoonl'ijkhe·id, van
de u:i.tgelceercle inlwrnsten slechts (tf!Jct·roklcen worclen, ten eincle dubbele (tansla.g ·vwn een.~elfde i:nlco·rnen in hoofde
van eenzelfcle belrtsUngzJUcht·i,qe te ver·uvi;iclen, ·inclien de gemse'l"veer·cle inkomstan on·volcloende zijn om deze ufkekking te clmgen (3). (Weften betreffende.

de inkomstenbelusti'ngen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 52, § 6.)
(BEHEEH VAN FINANCIEN, T. NAAJ\.ILOZT!:. VI~NNOU'l'

SCHAP (( GL~O!CRIES DE SAINT-ROCI-I

».)

AF-

TREKKING YAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTOINKOMSTEN 'l'EN EINDE DUBBELE AANSLAG TE
YERMIJDEN
VAN
EENZELFDE
INKOMEN
IN
HOOFD~ VAN EENZELFDE BELAS'l'INGPJ.,ICHTIGE. DEZE INKOMSTJCN MOGEN VAN DE UITGEKEERDE
DIYIDENDEN SLECI-ITS AFGETROKKEN WORDEN
INDIEN DE GERESERVEERDE INKOMSTEN ONVOLDOENDE ZIJN.

1° Is ontvai/}.;eUjk, cle voorziening, in zrcken vwn r·echtst·reekse belrcsUngen, ann
een vennootschnp beteken.cl, niet nnn cle
rnnntschnpzieli.jke zetel vnn cleze lcwtste,
nwnr nan hawr besttttwszetel, wnnnee·r,
v66r het veTstr·ijken vnn cle terrn·ijn
·vastgestelcl b-ij ct·rtikel 14, nlinea. 3, van
de wet van 6 Fiepternber 1895, cle verwm·ende vennootschnp ter· g·l"iffie vnn het
H of vnn veTbrelC'ing eon rnernoTie van
antwooTd heeft rwer·gelegcl, (ZOiC cloet bUjlcen van hanr kell1J.is va:n de middelen
en arg7trnente·n ing01·oepen in. hot verzoeksclwift. (Wet van 6 September 1895,

art. 14, al. 3.)
2° De voorafgaande betekening nan verweercler van hot ver·zoelcschrift tot ver·br·elC'ing, in znken va.n r·echtstreekse belastingen, is slechts voorrteschr·even orn
hot vrijwa·ren van de r·echten van cle
verclediging te ve1·zekeren. W anneer uit

AHREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 17 Juni 1947 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, sehencling van
artikel 52, § 6, van de samengeschakelcle
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest heeft
beslist dat het aandeel van de reeds aangeslagen inkomsten, dat van de uitgekeercle inkomsten moest worden afgetrokken, cliende te worden berekencl naar
verhouding van het quotient van de dividenden met het totaal van de belastbare
inkomsten :
Over de eerste grand van niet-ontvankelijkheid, afgeleid nit de schending van
artikel14, alinea, 1, van de wet van 6 Sep(1) Zie verbr., 21 Juni 1943 (BHll. en PAsrc.,
1943, I, 248); 17 Juni 1946 (ibi,z., 1946, I, 241);
12 Januari 1948 (zie hoger, biz. 17; Bull. en
PASIC., 1948, I, 20).
(2) Zie verbr., 11 Maart 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 185); 21 Juni 1943 (ibid., 1943, I, 248).
(3) Verbr., 11 Mei 1948, verscheidene arresten (zie hoger, blz. 275; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 320 en vlg.).

-476tember 1895, cloordat de voorziening niet
aan de maatschappelijke zetel van cle verwerende vennootschap, welke te Auvelais
is gelegen, betekend werd, maar aan
llaar bestuurszetel gelegen J.,uxemburgstraat, 40, te Brussel, welk acll·es bij vergissing werd opgeg·even als clit van haar
maatschappelijke zetel :
Overwegencle dat uit het exploot van
M. Nueman, deurwaarder bij het Hof van
verbreking, del. 16 Juli 1947 blijkt dat het
verzoekschrift aan de bestuurszetel van
verweerster, Luxemburgstraat, 40, te
Brussel, werd betekencl, welk adres opgegeven was als zijncle haar maatschappelijke zetel, alclaar sJ)rekende met de heer
Leon Mercier, gevolmachtigde;
Overwegende clat de vervulling· van cleze
rechtsvorm enkel is kunnen voorgeschreven worden bij artikel 14 vim de wet van
6 September 1895 om de vrijwaring van
de rechten der verwerencle partij te verzekeren;
,
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat v6<ir llet verstrijken van cle termijn welke haar bij artikel 14, alinea 3, van l:io'vengezegde wet
wercl toegestaan, de verwerende vennootschap ter griffie van het Hof regelmatig
een memorie van antwoord heeft nedergelegd welke haar kennis van de in het verzoekschrift ontwikkelcle middelen en argumenten doet blijken;
Overwegende clat de beweerde onregelmatigheicl van de aanzegging alzo in genen clele de rechten van verweerster in
gevaar heeft gebracht;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat het middel
nieuw is wijl het vo6r de rechter over de
groncl niet wercl voorgesteld;
Overwegende clat de wetten tot invoering van belastingen bepalingen van openbare orde zijn; dat het middel dat op de
schending er van is gegrond en overeenkomstig artikel 14 van cle wet van 6 September 1895 wordt ingeroepen, voor de
eerste maal mag worden voorgesteld v6or
het Hof van verbreking;
Over het miclclel :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist clat om de mobilienbelasting te berekenen, wanneer het beclrag der niet-uitgekeerde inkomsten van een naamloze
vennootschap de in de loop van hetzelfde
boekjaar reeds aangeslagen netto-inkomsten overschrijdt, er niettemin aanleiding
toe is van de uitgekeerde inkomsten een
gedeelte van cle reeds aangeslagen nettoinkomsten af te trekken, naar verhouding
met het quotient dat opgeleverd worclt
door de cleling van het bedrag· van gezegde uitgekeerde inkomsten door het bedrag der belastbare inkomsten welke tijdens het beschouwde dienstjaar werden
verwezenlijkt ;
Overwegende dat, zo het besluit van

22 September 1941 de naamloze vennoot
schappen he~ft onderworpen aan de betaling van de ibeclrijfsbelasting zowel op de
gereserveerde als op cle uitgekeerde winsten van het beschouwd dienstjaar, en zo
de alinea 2 van het § 1 en het § 7 van artikel 52 van de samengeschakelde wetten
(besluit van 22 September 1941, art. 5)
heeft gewijzigd, het onder meer het § 6
van gezegd artikel, hetwelk toepasselijk
blijft, ongewijzigcl heeft g·elaten;
Overwegencle dat deze duidelijke bepaling voorziet dat in de maatschappijen
met rechtspersoonlijkheid, de aftrekking
der reeds aangeslagen netto-inkomsten op
llet beclrag der niet-uitgekeerde inkomsten
geschieclt, en zo deze niet volstaan, op het
beclrag cler uitgekeerde inkomsten;
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
door uitspraak te doen zoals het heeft gedaan, de in het middel aangeduicle bepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing ; beveelt clat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in cle registers van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweerster tot cle kosten :
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
5 October 1948. - 2° kamer. - VooTzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - V m·slarmeve1·, H. Demoulin.
- Gel-ij7c1Jtticlewle concl1tsie, H. W.-J. Ganshof van der lVIeersch, advocaat-generaal.
Ple·iteT, H. Van Leynseele.

-
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7 October 1948.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. BETEKENING VAN
:S:E'l' VER.ZOEKSCHRIFT. SUBSTANTIELE FORMALITEIT.- NIETIGHEID VAN HET A!i'SCHRIFT
VAN HET EXPLOOT VAN BETEKENING. NIE'l'
GEDEKT DOOR DE REGELMATIGHEID VAN HE'l'
ORIGINEEL.

2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - BuRGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING GESTELD IN
HET NEDERLANDS·. BETEKENING VAN HE'l'
VER.ZOEKSCHRIF'l' TOT VERBREKING. .A.FSCHR[~'T VAN HET VOOR DE VERWEERDER BESTEMD EXPLOO'l' W AA.'R[N IN HET FRANS DE
HOEDAXIGHEID WORDT VERMELD VAN DE PERSOON, ANDERE DAN DE VERWEER[)ER, AAN WIE
HE'£ WERD TER HAND GESTELD. NIETIGHEID.

1° De beteke·1ving vcm het -verzoelcsclwift is
een s·ttbstantWle tonnalite-it van ae
1·echtspleging in ve·rbrelcing in b~t.rge1·
Uj7ce zalcen. Daar het afschTift van het
exploot vwn betekening nls o1"igineel
gelclt vooT cle verweenle1·, is cle nietig-
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!wid van dU afselwift niet gedelct doo·r
de regelmaUgheid van het o?'igineel (1).
2o Is nicUg, cle betelcen.hl.•,q van het verzoelcsehrift tot verbrelcing tegen een be8lissing gestelcl in het N eclerlancls, inrl'ien het atseh1'ift van het voo1· de ve1·wee·rder bestemde emploot van betelcening ·in het Frans cle hoeclwnigl~eid veTmeldt 'L'an de pe1·soon, wndere dan de
·venveerrler, aan wie ll.Ct wenl te·r hand
gestelcl (2). (Wet van 15 Juni 1935, arti-

kelen 27 en 40.)

Dat c1aaruit vdlgt dat de betekening
nietig is en clat de voorziening clienvolgens
niet ontvankelijk is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegger tot de kosten en tot een vergoecling van 150 frank
jegens de verweer4er.
7 October 1948. - 1° kamer. - Voorz-itter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, H. cle Oocqueau des Mattes. Gelijlcl-uidencle eonellts·ie, H. Qolarcl, advocaat-generaal. - Pleite1·s, .HH. Resteau

en VanRyn.
(BELGISCHE STAAT, T. DE LAUNOIT.)
ARRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op de· vonnissen,
gewezen in hoger beroep op 1 Juli 1946
en 24 Juni 1947 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit de nietigheicl van de betekening van het verzoekschrift :
Overwegende dat de betekening van het
verzoekschrift een substantiille vorm der
rechtspleging in verbreking uitmaakt;
Overwegende dat vermits het afschrift
van de betekening als origineel geldt voor
de verwerende partij, de nietigheicl van
dit afschrift niet geclekt is door cle regelmatigheid van het origineel;
Overwegende clat, luidens artikel 27 der
wet van 15 Juni 1935, de rechtspleging
,,66r het Hof van verbreking in ·de taal
worclt gevoercl waarin de bestreclen beslissing wercl gestelcl; clat deze regel naar cle
bewoorclingen van artikel 40 van dezelfcle
wet op straf van nietigheicl is voorgeschreven;
Overwegende dat het afgeleverde afschrift, in de Franse taal, de hoedanigheid vermeldt van de persoon aan wie het
wercl afgegeven, clan wa,nneer de beslissing in de Nederlandse taal gewezen wenl;
(1) Zie Rep. pmt. du d•·. belge, v" Pom·voi
en cassation en matie•·e civile, n" 260 en vlg.
(2) Zie Rep. pmt. du. dr. belge, v' Pou•·voi
en cassation en matiere civile, n" 280 en vlg.;
cf. verbr., 23 Maart 1948 (zie hoger, blz. 176;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 202, en nota 2) ; 6 Maart

1877 (ibid., 1877, I, 140); 11 April 1881 (ibid.,
1881, I, 200).
Artikel 173 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, zoals het door artikel 10 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936
·werd gewijzigd, bepaalt dat geen enkele nietigheid van exploot of van een akte van de rechtspleging kan worden toegestaan, tenzij het bewezen is dat zij de belangen van de tegenpartij
schaadt, doch voegt eraan toe, dat daardoor
niet wordt afgeweken van de bepalingen van
de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.
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11 October 1948.

VOORZIENING IN VERllREKING.
VORM. MILITIEZAKEN. VOORZIENING
GERICHT TOT DE GOUVERNEUR VAN DE PROVIJ'lCIE. NlET-ONTVANKELr.JKHEID.

Is niet ontvnnlcelij Tv, de voorziening door
de rnilitiepl-iehtige ge1'ioht, niet tot cle
gr·i.j]ie va~t het Hot vrm ve1·brekin.g, doch
tot de go'1tvente·u1·. cler provincie (3).

(Wet samengeschakelcl bij kon. besl.
van 15 Februari 1937, art. 44.)
(DE FRill;.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreclen
beslissing del. 26 Mei 1948 van de Herkeuringsraad der provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de voorziening, gericht
tot de gouverneur der provincie, bij aangetekencle brief naar de griffie van het
Hof van beroep te Gent wercl gestuurd,
dat de hoofdgritfier van dat hof ze overgemaakt heeft aan de hoofdgritfier van
het Hof van verbreking ;
Overwegende dat, luidens artikel 44 van
het koninklijk besluit del. 15 Februari
1937, houclende samengeschakeling van de
wet op de militie, de werving en de dienstverplichtingen, de voorziening in verbreking, op straf van nietigheicl, bij aangetekende brief naar de gritfie van het Hof
van verbreking moet gestuurd worden;·
Dat, clerhalve, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening.
11 October 1948.- 2e kamer. - V001'Z·itte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Simon. Gelijlcl1tidenrle eonelusie, H. Roger Jans-

sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(3) Verb1!., 12 Februari 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 170, B, 3').
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(LEKEUX.j

11 October 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
WliLITlEZAKEN. - BESLISSING VAN EEN HERKEURINGSRAAD. - VOORZIENING DIE SLEOHTS
FEITELIJKE BESOHOUWINGEN INROEI'T .. N IET-ON'l'VANKELI.JKREID.
is niet ontvan.Jcel'i.ik, rle voo1'ziening ingestelll tegen een beslissinrJ van een he1·keltTings1'aacl, clie slechts jeitelijlce bescho1tw·ingen. hwoept (1). (VVet samen-

geschakeld bij kon. besl. van 15 Februari 1937, art. 44.)
(ENGELS.)
ARRES'l'.
RET HOF ; - Gelet op de bestr'eden beslissing, door de Herkeuringsrancl van
Oost-Vlaanderen gewezen op 10 Juni 1948;
Overwegencle dat, luiclens artikel 44 der
samengeschakelde wet op de militie, de
voorziening gericht tegen een beslissing
van de herkeuringsraacl, op straf van nietigheid met reclenen moet worden omkleecl, wat becluiclt dat zij moet gegrond
zijn op een of meer rechtsmiddelen die tegen de bestreclen beslissing worden aangevoerd;·
Overwegende clat aanleggers voorziening enkel is gesteund op beschouwingen
van feitelijke aard; dat zij derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwer11t de voorziening.
11 October 1948. - 2 6 kamer.- Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Vandermersch.
Gelijklniclencle
concl1tsie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

AIUUGS'l'.

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 7 Juni 1948 gewezen;
Overweg·ende dat het vertoog door eiser
tot staving van zijn voorziening ingediend
in de Franse taal is opgema akt, clan wanneer het bestreden arrest in het N ederlancls is gesteld geweest; dat het Hof clus
geen acht op het vertoog vermag te slaan
(wet van 15 Juni 1935, artt. 27 .en 40) ;
En overwegende clat de substantii!le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening; verwijst eiser in cle kosten.
11 October 1948. - 2" kamer. - Voo1·zitte1', H. ·wouters, raaclsheer waarnememl
voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Smetrijns.
GeUjlcluiclencle conchtsie, H. Roger

Janssens cle Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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11 October 1948.

VERKEFJR. KONINKLIJK BESLUIT VAN
1 FEBRUARI 1934, AR'l'IKEL 32. - BEPALING
RLECHTS TOEPASSELI.JK OP HE'r KRUISEN EN

NIE'l' OP HET VOORJH,JSTEKEN.
De ·re{fe.Z. rNe voo·rsch"l'ijft a.ftn. (le weggebrnilce1's, cUe ellcruw ·i"llhnlen of ontm.oeten, elJ.;ncvr tverle·rlce1··ir1 ae heljt ·vwn cle
r·-ijtDC[f vrij te lnten, e·n, :zo noclig, ·va~l
lle 1"ijbaan, -is slechts 'IXI;n toepassino in
{fe·vc~l vc~n kntisen en niet vwn ·voo1·bijstelcen.. (Kon. besl. van·1 Februari 1934,

art. 32.)
(VAN GHELUWE EN MAHIEU,
'l'. VANDE MAELE.)
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11 October 1948.

FRANSE TAAL- NEDERLANDSE '.rAAL
(GEBRUIK vAN DE). - ARIREST GESTELD IN DE NEDERLANDSE TAAI.. - VoORZIENING. - MEMORIE IN DE FRANSE TAAL. NIETIGHEID.
Is nietig, cle memo ric in cle Fntnse taal
gestelcl en n£cle1·gelegcl tot sta;ving van
een voo1·z·iening ingestelcl tegen een cwmst gewezen in cle N ecle·rlan.clse ta:(l;l (2).

(Wet van 15 Juni 1935, artt. 27 en 40.)
(1) Verbr., 5 Januari en 5 April 1948 (Bull.
en PASIC., 1948, I, 11 en 223).
(2) Verbr., 9 Junj 1947 (Bull. en PAsrc., 1947,
I, 257).

ARRES"J'.
HlllT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, door cle Correctionele Rechtbank
te Kortrijk op 11 Februari 1948 gewezen ;
I. Aangaancle cle voorziening van Maurice Van Gheluwe :
A. Wat betreft cle beslissing over de publieke vorclering :
Over het tweede miclclel, schencling van
artikel 32 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, cloorclat deze wetsbepaling ten onrechte wercl toegepast, wanneer
het ter zake ging over een voorbijsteken
dat geregelcl wordt door de artikelen 33
tot 35 van bovengenoenul reglement :
Overwegencle clat aanlegger bij het bestreclen vonnis werd veroordeeld, op grond
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van artikel 32 van de Wegcode, om, weggebruiker zijnde, verweerder Vande lVIaele
voorbijgestoken te hebben, zonder aan
deze laatste de helft van de rijweg vrijgelaten te hebben:
Maar overwegemle dat artikel 32 van
het verkeersreglement, niettegenstaande
, zijn dubbelzinnige termen, enkel toepasselijk is op het kruisen en niet op het voorbijsteken; dat door een andere uitleg van
die wetsbepaling men een tegenstrijdigheicl zou doen ontstaan tussen dezelve en
artilrel- 33 van het algemeen reglement;
dat immers, volgens deze laatste bepaling,
de voorbij te stelren weggebruiker cle beweging van voorbijsteken moet vergemakkelijken door zoveel mogelijk rechts aan
te houden en, derhalve, niet eisen mag
dat, overeenkomstig artikel 32 van de
'Vegcode, hem cle helft van de rijweg of
van de rijbaan worde voorbehouden;
Overwegende dat nit de voorafgaancle
beschouwingen volgt dat het miclclel gegrond is;
B. Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking der beslissing over de publieke vordering de verbreking der beslissing over de burgerlijke
vordering met zich sleept;
II. Aangaande de voorziening van de
bnrgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegencle dat tlie partij geen authentieke uitgifte van het bestreclen vonnis bij
cle stukken van de bunclel heeft gevoegcl
(Wetboek van :<trafvordering·, art. 419);
dat clerhalve haar voorziening niet ontvankelijk is en zij de kosten ervan heeft
te clragen;
Maar overwegende dat de verbrekillg
cler veroordelingen tegen de beklaagde
nitgesproken nooclzakelijk voor gevolg
heeft cle verbreking van cle beslissing ten
aanzien van cle bnrgerlijk verantwoordeIijke partij, vermits deze laatste beslissing zonder voorwerp is geworclen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk en clat melding er van
zal worden gemaakt op cle kant der vernietigde beslissing; veroordeelt eiser Mahieu tot cle kosten van zijn voorziening en
verweerder Vande Maele tot de overige
kosten; verwijst cle zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brugge, zetelende in
hager beroep.
11 October 1948.- 2" kamer. - VooJ·zUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslauuever, H. Smetrijns.
Oelijlcluidencle conclusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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II October 1948.

REJCHTBANKEN.
S'l'RAFZAKEN.
.MACHT VAN DE RECHTSll-lACHT VAN WIJZEN
REKENING TE H()UDEN, IN ZOVER< ZIJ In;NSCHETSlljNDE

ELE1\fENrr'JCN

VAN

HET

MISDRIJF

UI'l'l\IAKEN, !<lET ~'EITEN DIE ZIJ VER-KLAART
TE ONTSNAPPEN, ALS ONDER-SCHEIDEN MISDRIJVEN, AAN DE BI~VOEGDHEJD YAN DE BELGISCHE
RECHTRCOLLEGES.
De 1"13chte,r over cle {I'I'Oncl mau relceninu
hou.den,, in zover z-ij lcenschetsende elernenten -van het teuen belclangcle wee'rhouden 1nisd1·ijf ~titmalcen-, met fe-iten
d-ie hij verlcla-a-rt te ontsnappen-, als onde1·sche-iclen rnisdrijven-, aan- de be-voegd ·
he-icl -van cle Belgische rechtscolleges.

(POPPE.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen door het Militair Gereclltshof te Antwerpen, op 8 Juli 1948;
Over het eerste miclclel tot verbreking,
de motivering van het bestreclen arrest is
tegenstrijclig, en het arrest, wegens deze
tegenstrijdigheicl, is niet behoorlijk gemotiveerd, - vermits, na eerst verklaarcl
te hebben dat het militair gerechtshof onbevoegd is wat betreft de betichtingen
s-ub 2, 3 en 4, geen kennis er van nemen
kan t>n ze ook niet weerhouden mag, llet
arrest nochtans steunt 011 deze betichtingen om een zwaarclere straf uit te sprekeu
clan deze normaal voorzien voor de betichting S'U,b 1 :
Overwegende dat, waar het bestreclen
arrest enerzijcls beslist clat cle feiten die
door aanlegger in Duitslai1d werden gepleegcl, als onclerscheiclen te zijnen laste
geleg<le misdrijven 'beschouwcl, buiten de
bevoegdheicl vallen van cle Belgische militaire rechtsmacht, cloch anderzijds oordeelt dat niettemin rekening client gehouden te worden met deze feiten, in zover
zij een kenschetsend bestanddeel uitmaken van cle misdaad de wapens te hebben
genomen tegen Belgte, misdaad die in de
bevoegdheid valt clezer rechtscolleges en
ten laste van aanlegger wordt weerhouden, cle motivering van het arrest geen tegenstrijcligheid inhoudt;
Overwegende vercler dat uit het bestreclen arrest niet blijkt clat het militair
gerechtshof, ten aanzien van voormelcle
feiten, ten laste van aanlegger, wegens
de telastlegging 1, een zwaardere straf
zou hebben uitgespi"oken dan de normale ;
clat immers cle door het bestreclen arrest
toegepaste straf, de doodstraf, deze is
welke door de wet is voorzien voor de
misdaad die onder deze telastlegging is
omschreven;

-480Overwegende dat het middel, derhalve,
gronclslag mist ;
Overwegencle clat de andere miclclelen
uitsluitend zijn gegroncl op feitelijke beschouwingen waarvan het onderzoek buiten cle bevoegclheid valt van het Hof van
verbreking; clat zij, clerhalve, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende clat de substantiele en op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en de uitgesproken veroordeling overeenkomstig de
wet is;'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
l1 October 1948.- 2" kamer. - Voo·rzUte1-, H. W 011ters, raaclsheer waarneme.ncl
voorzitter.
Ve1-slaggeve1-, H. Vanclermersch. Gelijlcltticlencle concl7tsie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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11 October 1948.

1 o S'l'RAF. - DECIEMEN. - FElTEN GEPLEEGD
V66R 27 SEPTEMBER 1947. - GELDBOETE

VERHOOGD ME'r 90 · DECIEMEN. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. 0NWE'l'TELIJKE DECIEMEN. - GEDEELTELIJKE
VERiiiREKING.
3° VERWIJZING NA VEJRBREKING. VERBREKING OMDAT DE GELDBOETE VERHOOGD
WERD MET MEER DAN 6{} DECIEMEN. - VERBR'EKING ZONDER VIGRWI.JZING.
1o Is onwetteHjlc, cle beslissing clie met
90 rleciemen cle gelclboete ve1'lwogt, nitgesp'/'Oken wegC'ns een misclrijf gepleegcl
·v661' '£7 Se1Jtembe1·1941. (Wet van 14 Augustus 1947, art. 12.)
2° Wctnnee1· cle ve1·b1'eking witgesprolcen
WO'I'(lt omclat cle gelclboete met 90 cleciemen ve·rhoogcl wenl, in plaats van verhoogcl te wonlen met 60 cleciernen·, bet1·ett zij slecli:ts clnt p~tnt (1).
3° De ve·rb1·elcing, clie ttitgestwo lcen woNlt
omclnt cle gelclboete met 90 cleciernen. verhoogcl wenl in 1Jlnats van met 60 cleciemen, geschieclt zoncler venvi,izing (2).

{DEBRUYNE EN BELGISCHE STAAT, T. DE BIEVE.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zete(1) en (2) Zie de verwijzingen vermelcl in

Repm·t. pmt. du d1·oit belge, v' Pou1·voi en
cassation en matilwe d!pressive, n" 391 en 431.

lencle te Brussel, op 4 Maart 1948 gewezen;
I. Aangaancle cle beslissing over de pnblieke vordering :
·
A. vVat betreft de voorziening van cle
Belgische Staat, burgerlijk verantwoorclelijke partij :
Overwegencle dat cloor het bestreden arrest geen veroordeling teg-en eiser, ten opzichte van het openbaar ministerie, uitgesproken is geworclen; clat de voorzieningvan de Belgische Staat, voor zoveel zij
gericht is tegen de aucliteur-generaal geen
voorwerp heeft en, clerhalve, niet ontvankelijk is;
B. Wat betreft cle voorziening van Lucien Debruyne :
Over het micldel ambtshalve opgeworpen, schencling van artikel 1 cler wet van
27 December 1928 en van artikel 12 der
wet van 14 Augustus 1947, doorclat het be,
streclen arrest de aan eiser opgelegde
gelclboeten met 90 deciemen heeft verhoog-d, clan wanneer cle bewezen verklaarcle feiten op 18 Augustus 1947 'werclen
beg·aan en gezegcle. wet van 14 Augustus
1947, waarbij de verhoging- der gelclboeten
met 90 opcleciemen wordt bevolen, slechts
in werking is getreclen de 27 September 1947 :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
bij bevestiging clienaangaancle van het
vonnis van cle eerste rechter, eiser schuldig heeft verklaard aan twee inbreuken
op de vVegcode en aan het wanbeclrijf
voorzien bij artikel 419 van het Strafwetboek, gepleegcl cle 18 Augustus 1947 en elk
der cTrie deswege uitgesproken gelclboeten
van 50 frank met 90 cleciemen heeft verhoog·d; clat echter de wet van14 Augustus
1947, waarbij, luiclens artikel 12, de cleciemen op 90 zijn gebracht, geen bijzondere beschikking aangaancle haar inwerking treclen inhouclt en slechts door het
Belgisch Staatsblncl van 17 September 1947
wercl bekencl gemaakt ;
Dat claaruit volgt clat de bij g-ezeg·de
wetsbepaling voorziene verhoging der
gelclboeten enkel toepasselijk is ten aanzien der misclrijven na 26 September 1947
begaan en niet op de teg·en eiser bewezen
verklaarcle inbreukeil op cle strafwet
mocht toeg·epast worclen ;
En overwegende clat, voor het overige,
cle substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en de genomen beslissing· met de
wet overeenstemt;

II. Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegencle clat aanleggers niet tijclig
enig miclclel tot staving van hun voorziening hebben ingeroepen en het Hof er
geen van ambtswege opwerpt;
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Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van aanleg-g-ers welke te
laat werd neerg-eleg-d, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel
het de uitg-esproken g-eldboeten met meer
dan 60 deciemen heeft verhoog-d; verwerpt de voorziening- voor het overig-e;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overg-eschreven in de registers van het
militair g-erechtshof en dat melding er
van zal worden g-emaakt op de kant van
het gedeeltelijk vet,nietig-cl arrest; veroorcleelt aanleg-gers tot de elf twaalfclen der
kosten en verweerclers tot het overige
twaalfde; zegt dat er g-een termen zijn
voor verwijzing cler zaak.

I. Aangaande de voorziening van eerste
aanlegger, beklaagde Hermans :
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Overweg-encle clat de substantiele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nag-eleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is· tegell
de beslissing over de vordering der burgerlijke partij :
Over het enig middel, schending van
artikelen 36, 4°, 96, 57, 2°, en 29, 4°, vall
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, cloorclat het bestreclen vonnis beslist:
dat de inbreuk op artikel 96 (geen kennisgeving- van de wijziging zijner richting),
11 October 1948. - 2e kamer. - Voo·rzitwaaraan het aanlegger schuldig vertm·, H. ·wouters, raadsheer waarnemend
\'oorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. klaart, in oorzakelijk verbancl is met het
voor de burgerlijke partij schacleberokkeGel-ijkln·idende concl·us·i.e, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. nencl ong·eval en, dienvolgens, aanlegg·er
veroorcleelt tot het betalen van de twee
derclen cler schade, aldm; aannemende clat
aanlegger de weg afgesneden heeft aan de
burg-erlijke partij die haar weg vervolgde,
alhoewel (( de weg vervolgcl ll in de zin van
2e KAMER. __:__ 11 October 1948.
artikel 57, 2°, enkel deze is die de
weggebruiker normaal en regelmatig ver1° BINDENDE BEOORDELING DOOR volgt, clan wanneer de aanrijding plaats
DE RECHTER OVER DE GROND. g-reep op de uiterste linkerzijcle van de
S~l'RAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING.rijweg, zoclat de burgerlijke partij, in
0oRZAKELIJK VERRAND TUSSEN HET MISsteele van haar weg normaal en regelmatig
DRIJF EN DE SCHADE.
te vervolgen, wei integencleel bij een aan2° BINDENDE BEOORDELING DOOR sluiting de niterste rechterzijde niet hield
en naar links voorbijgestoken heeft met
DE RECHTER OVER DE GROND. miskenning van cle voorschriften van artiSTRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
kelen 29, 4°, en 33, 2° :
DEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID TlcN
Overwegende clat het bestaan. van een
LASTE KOMEND RESPECTIEVELIJK VAN REoorzakelijk verband tussen misclrijf en
ICLAAGDE EN VAN HICT SLACHTOFFER.
1 scha.c1e, en, in geval van samenloop van
1° De 1·echter over de grand beoonleelt fouten, de maat waarin elk der partijen
verantwoorclelijk client gestelcl te worden~
sonverein het oorzalcelij k ve1·1Jand t·ussouverein door de rechter over de grond
sen het misdrijf en de do01· de b~w[}e1·
beoorcleeld worden;
lijlce partij geleden schaclen (1).
Dat het miclclel clus niet gegroncl ill;
2° De 1·echte1· over cle grand, die een, tout
wec1·houclt ten laste van het slachtojJe1·
II. Aangaancle de voorziening van
van een ve·rlcee,·songeval, bepaalt soutweecle aanlegger, Geens, burgerlijk verve1·ein de maa.t waa·rin belclactgde- en het
antwoorclelijke· partij en bnrgerlijke parslachtojJer de 1Je1·antwoo1·del-ijkheid clnttij tegen Cuvelier :
gen ·van de doo1· flit lttntste geleden
Overwegencle dat nit de bunclel niet
schacle (2).
blijkt clat aanlegger bij de stukken van
zijn voorziening een authentieke uitgifte
(HERMANS EN GEENS, T. CUVELIER.)
gevoegcl ·heeft van de bestreclen beslissing,
zoals voorgeschreven worclt bij artikel 419
van het Wetboek van strafvorclering;
ARREST.
Waaruit volgt dat zijn voorziening niet
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen ontvankelijk is;
vonnis, op 24 Juni 1948 gewezen in hog-er
Om die reclenen, verwerpt de voorzieberoep door de Correctionele Rechtbank ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kosvan Oudenaarde;
ten; veroordeelt claarenboven tweecle aanlegger, Geens, tot betaling van een schadevergoec1ing. van 150 frank aan verweerder
(1) Verbr., 27 Februari 1947 (Bull. en PASIC.,
Cuvelier.
1947, I, 93).
(2) Verbr., 3 Juli 1944 (A1·r. Ve•·b,·., 1944,
biz. 191; Bull. en PASIC., 1944, I, 424).
VERRR.,

1948. -

31

11 October 1948. - 2e kamer. - Voo1'Zitter, H. Wouters, raaclsheer waarnememl
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voorzitter.- Ve·rslaggeve1·, H. de Clippele.
Gelijlcluiclencle concl·usie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocant-generaal.

2•

KAMER. -

II October I948.

VOORZIENING IN YERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
DOOHI DE AUDITEUR-GENERAAL INGESTELD MEER
DAN DRJE VRIJE DAGEN NA DE UI'rSPRAAK VAN
HET ARREST. - TE LATE VOORIZIENING.
Geschieclt te lnat, cle voo1·z·iening, door de
amUteu.1·-generaal ingesteld, tegen een
n-rrest van het rnilitctir rferechtshof,
meer clan cl1"ie vTi'ie cla{fen na cle clct{f
V(l;n de ·witsp1·aalc vcm het ctrrest. (Be-

sluit-wet van 19 October 1944, artt. 2
en 3).

DOO~ DE VIJAND OF DOOR DEZES TUSSENKOMST
KRAOHTENS DE DUITSE VERORDENINGEN VAN
6 SEPTEMBER 194(}. - B'EPALING VAN TOEPASSING OP DE VERGOEDINGEN VERLEEND DOOR DE
<< BORMSOOM:MISSIE ll.

·wonlt getroffen floor arU.lcel 2, 5°, vctn hei
1Jeslnit-wet 1JMJ. 1.9 September 1945, nls
hebbencle ve1·goeaingen aangev·magd of
a.ct'IW1ta-rfl clie clom· cle v·ijancl of floor
dezes t·u.ssenkomst wenlen verleencl b'i:i
toepa.swin{f van fle D·witse vemnlenin{fen
va.n 6 Septem1Je·1· 1940, degene clie 1'a.n
het or.qnnd.snw, « Bonnscommi.ssie ll yen nnmcl, een vergoeclin rt lweft a.am.rJe'IJrrta.{frl C'll [1,(1!/J,VfUI;J"(/,.

(MAHlMAN.)
ARRES'l'.

RET HOF ; - Gelet Ol} het bestreclen
arrest, door het Hof van heroep te Brussel
op 8 lVIaart 1948 gewezen;
(AUDITEUH-GENERAAL EN 1\<IAYER,
.
T. LOOTENS.
Over het enig miclclel, schencling van
ai:tikel fl7 der Gronclwet en van artikeARREST.
len 1 2, 3 en 4 van het besluit-wet van
19 sei)tember 1945 betreffencle de epnra tie
RET HOF;- Gelet op het bestreden ar- inzake burgertrouw, doordat het bestrerest, gewezen door het lVIilitair Gerechts- den arrest, het beroepen vonnis bevestihof, zetelende te Gent, op 23 April·1948; gencl, beveelt clat de naam van betrokkene
Wat betreft de voorziening ingesteld wegens het ontvangen van geld van de
door de auditeur-generaal :
Bormscommissie o]} de lijst, gelijkvormig
Overwegende dat de voorziening te laat artikel4, § 1, van het beslnit-wet del. 18 Sepwerd ingesteld op 28 April 19·48 tegen een tember 1945 opgemaakt, zal behomlen worarrest gewezen door het militair ·gerechts- clen en clat cleze beslissing wettig is, dan
hof op .23 April 1948, buiten de termijn wanneer gezegd besluit-wet het verval
van drie vrije (lagen na de uitspraak van van rechten voorziet niet « wegens geld
het arrest, voorzien bij het artikel 3 van der Bormscommissie ontvangen te heb~
het besluit-wet van 19 October 1944;
hen ll inaar slechts wegens « vergoeclingen
Overwegende dat de voorziening der-. aang~vraagd of aanvaard ll te hebben clie
halve niet ontvankelijk is ;
door de vijancl of door clezes tussenkomst
Wat betreft de voorziening ingestelcl werclen verleencl krachtens de Duitse verdoor de burgerlijke partij, Ernest Mayer : ordeningen van 6 September 1fl40, en dan
Overwegende (lat eiset geen authentieke wanneer « geld Jl kan ontvangen worden
uitg·ifte van het bestreclen arrest bij zijn om andere redenen en in andere hoedanigvoorziening gevoegd heeft; dat (le voor- heclen clan als « vergoedingen die door de
ziening derhalve niet ontvankelijk is vij and of door clezes tussenkomst werclen
(Wetboek van strafvordering, art. 419);
verleend krachtens de Duitse verorcleninOm die reclenen, verwerpt de voorzie- gen van G September 1940 ll :
ningen; veroordeelt (le burgerlijke partij
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
tot de kosten; veroorcleelt de burgerlijke om bet behouclen van eisers naam op de
partij tot een vergoeding van 15(} frank lijst voorzien bij artikel 4 van het besluitjegens Marie-Louise Lootens.
wet van 19 September 1945 te rechtvaar11 October 1948. - 2• kamer. - Voo1·zit- clig·en, niet verplicht was cle reclen van het
door eiser <ipgelopen verval in cle termen
te·r, H. Wouters, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander- zelf van artikel 2, 5°, van gezegcl besluit
vast te stellen, maar die vaststelling in
mersch.
Gelijlcl~tidencle
eoncl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvo- gelijkwaarclige termen vermocht te doen;
Overwegencle clat, naar luicl van het becaat-generaal.
doeld artikel 2, 5°, levenslang vervallen
is van (le rechten voorzien bij artikel 123semies van het Wetboek van straf2• KAMER. II October I948.
recht al wie vergoeclingen heeft aangevraagcl of aanvaarcl die door de vijand of
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. door clezes tussenkomst . werden verleend
- BESLUIT-WET VAN 19 SEPn;MBER 1945, krachtens de Duitse verorcleningen van
ARTIKEL 2, 5°. - YERGOEDINGEN VERLEEND 6 September 1940 ;

=~ l
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Overwegende dat de vijand op 6 September 1940 twee verordeningen heeft uitgevaarcligd : een eerste, herstelverordening genaamd, « houdende rechtsherstel
voor diegenen die in Belgie vervolgd werclen wegens samenwerking met de Duitse
bezettende overheid, gedurende de oorlog
van 1914-1918 ll, en een tweede, zijnde een
verorclening tot uitvoering van de eerste;
dat de bewuste Bormscommissie geen andere kan zijn dan de commissie opgericht
door de Duitse herstelverordening van
6 September 1940 en door de bezetter en bij
die verorclening zelf, onder het voorzitterschap van Borms geplaatst; dat derhalve
de geldsom door de Bormscommissie aan
eiser toegekend hem is verleend geworden door tussenkomst van de vijand ingevolge de Duitse verordeningen van 6 September 1940 ;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest, door verwijzing naar de
vaststellingen van de eerste rechter,
welke het verklaart bewezen te zijn gebleven, aanstipt dat de door aanlegger van
de Bormscommissie ontvangen som van
25.000 frank een vergoeding uitmaakt en
clat aanlegger die vergoeding heeft aangenomen en zelfs aangevraagd;
Overwegende dat nit voorafgaande beschouwingen volgt dat het middel niet
gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.

waarheilZ en of er reden is om get·uigen
te horen (1).
'
2° H et a1-rest dat vaststelt clat belclaagae
kwaaclwillig gehandeld heeft stelt daU1'do01' vast dat hi.j wetens en willens gehandeld heejt.

(MEUWISSEN, T, BELGISOHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 24 Juni 1948 door het
Militair Gei·echtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaancle de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schencling V:jll
artikelen 97 der Grondwet, 163 van Iwt
Wetboek van strafvordering, van de wet
van 2 Januari 1924 en van de rechten vqn
de verclecliging, doordat betichte, bij conclusie, aan bet hof gevraagcl hebbende de
toevoeging bij het dossier van welbepaalde
documenten en het verhoor van zekere getuigen te bevelen, het bestreclen arrest geweigerd heeft die conclusie in te willigen,
als grond van zijn besli,;sing aangeveml
feiten welke tegengesproken worden door
de stukken van de -rechtspleging en de elementen van de bundel :
·
Overwegende dat nit de samenvoeging
van artikelen 175, 190, 210, 211 van het
Wetboek van strafvordering, welke van
toepassing zijn op de procedure v66r llet
1l October 1948. - 2° kamer. - Voo·rzit- militair gerechtshof, blijkt dat het hm·en
tcr, H. Wouters, raadsheer waarnemend
van getuigen niet verplichtencl is v66r de
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. rechter in hoger beroep welke souverein
Gelij kl1t'idenae concl1tsie, H. Roger
oordeelt of getuigen clienen gehoord te
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. · worden, onverschillig of zij in eerste aal)Pleite·r, H. della Faille d'Huysse.
leg al clan niet gehoord werclen;
'
Overwegencle dat de bestreden beslissing weigert aanleggers conclusie in te
willigen « claar zij onnauwkeurig en ongegrond is en de bijvoeging van geen nut is
voor de openbaring der waarheicl ll ;
2" KAMFJR. - I I October I948.
Dat alzo het militair gerechtshof, gebruik makend van zijn souvereine beoor.delingsmacht, aan zijn beslissing een wet1° BINDENDE BEOORDELING DOOR telijke grondslag lleeft gegeven en cle
DE REOHTER OVER DE GROND. rechten van de verdediging niet heeft geSTRAB'ZAKEN. - l\1ILITAIR GEREOHTSHOF. schonden ;·
TOEVOEGING VAN DOOUMENTEN BIJ HET DOSDat llet middel niet kan aanvaarcl worSIER EN VERHOOR VAN GETUIGEN. - GE- den;
SOHIKTHEID.
Over het tweede middel, schending yan
2° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN artikel 118bis van het Strafwetboek, · geARRESTEN. - S1'RAFZAKEN. - ARREST wijzigd door de wet van 19 Juli 1934, en
VASTSTELLENDE DA'f BEKLAAGDE KWAADWILLIG van artikel 97 der Grondwet : a) doordat
GEHANDELD HEEFT. - VASTSTELLING INSLUI- het bestreden arrest : 1 o wijl .het niet
TENDE DAT HIJ WETENS EN WILLENS GEHAN- aangeeft, voor ieder der feiten welke tegen beklaagde weerhouden worden, in wat
DELD HEEFT.
1° Het militai1· gerechtshof beoo1·aeelt smf.verein of domtmenten., wcta1'V®1 cle toevoeging bij het doss·ier gevraagcl wonlt,
nnttig zijn voM ae openbaring van de

(1) Verbr ., 7 J uni 1948 (zie hoger, biz. 313;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 363) ; 29 J uli 19Ml
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 460).
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en teg-enover wie hi.j zi.in inzicht te selladen veropenbaard heeft, de toepassingwelke het doet van de wet van 19 Juli
1934 niet heeft gemotiveerd; 2° geen onderscheicl maakt tussen de gevallen
waarin beklaagde cc met kwaad opzet ll en
die waarin hij « wetens gehandelcl heeft ll
zodat de uitspraak dubbelzinning is ;
b) doordat de overwegingen .waarop het
arrest berust tegeng·esproken worclen cloor
de' elementen van bet dossier en de stukken cler rechtspleg-ing, althans doordat het
arrest aan de stukken een betekenis toekent die hun werkeli.jke clraagwijclte overtreft :
Overwegencle, met betrekking tot het
eerste ondercleel van het mWdel, dat het
bestreden arrest een aantal, naar 's hofs
souverein oordeel vaststaande feiten, aanstipt waarnit het afleidt clat beklaagde de
S·i~b litt. A, 1o en 2°, vermelde daden met
kwaacl opzet en wetens heeft gepleegd;
Overweg-ende clat degene die met kwaacl
opzet handelt nooclzakelijk wetens handelt;
Dat, clerhalve, de door het arrest bewezen verklaarcle feiten strafbaar zijn gestelcl door artikel 118b·is, zoals clit gewijzigcl werd, en door de wet van 19 Juli 1934
en door het besluit-wet van 17 December 1942;
Dat het eerste onclerdeel van het miclclel
niet opgaat;
Overwegende cla t het tweecle ondercleel
van het middel cle verbreking nastreeft
van het bestreden arrest op groncl van
clwalingen clie, naar aanleggers beweren,
zouden begarm zijn geweest in de beoorcleling van sommige nit het onclerzoek
blijkende feiten;
Overwegende clat de beweerde dwalingen, wegens hun feitelijke aanl, geen
groncl geven tot verbreking, waarnit volgt
clat ook het tweede onderdeel van het
midclel niet kan aanvaarcl worden;
Overwegende, bovenclien, clat de substantiio\le of op straf van nietig-heid voorgesch~·even vormen werden nageleefcl en dat
de uitgesproken veroordeling wettelijk is ;
II. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aa'nlegger in de kosten.
l l October 1948. - 26 kamer. - Voonzitte1', H. Wouters, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Simon. GeUjlcluidencle aonclnsie, H. Roger Jans-

·2e
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11 October 1948.

RECHTERLIJKE INRICHTING. -

SA-

-MENSTELLING VAN DE ZETEL. 0NMOGELIJKHEID VOOR HET HOF DE REGELMATIGHEID VAN
DE SAMICNSTELLING VAN DE ZE'l'ICL NA TE GAAN.
VERBREKING.

1Vnnnee1· het Hot de 1·egelnu~t-igheid van
rle samenstelling vrm het ?'eahtsaollege,
dnt het cuTest gewezen heeft, niet lcnn.
nngna:n-, veTb?·eekt het rl-it lantste.
Zullo;s is het gevnl wrtn1we1· het proaesve·rbnnl vwn de eerla.flegg·ing vnn de ojfia·ie-r·en, rlie ge1'0epen wenlen om in het
militair gereahtshof te zetelen, vnststelt
ant een werlceUjlc l!irl vm·lz:inrlenl wenl
te zetelen, en, zonrle·r e1· op te wijzen
rlr~t z·ijn plnntsvervrmye1· insgelijks verh-inrlenl wenl, vennelllt llat het. doo·r een
nnde·r ojfia-ie1· ve1·vnnyen. ·is.
(VANBUREN, T. ELENS.)
AHREST

(1).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Juni 1948 gewezen door llet
M:ilitair Gereclltshof, zeteleiicle te Luik;
I. In zover de voorziening gericllt is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over llet micldel ambtshalve opgeworpen, schencling van artikel 97 van de
Grondwet, van artikelen 7 en 8 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944, van artikel 4
van het besluit-wet van 4 Mei 1945 :
Overwegende clat, naar luid van het proces-verbaal der terechtzitting en de meldingen van het bestreclen arrest, het militair gerechtshof, buiten de burgerlijke magistraten, samengesteld was uit de volgende officieren : Brenez, reserve-colonel,
Dardenne, reserve-majoor, Stevens, ·reserve-majoor, geroepen om te zetelen ingevolge uitloting van 26 Mei 1948;
Dat blijkens het proces-verbaal van
deze uitloting, de lijst regelmatig overgemaakt door de territoriale commandant
van de provincie Luik omvatte : een luitenant-generaa 1 en een generaal-majoor en
dat de loting aancluidde als werkelijk
lid : de reserve-luitenant-generaal Lambert en als plaatsvervangend lid· de reserve-generaal Jacobs;
Overwegende dat het proces-verbaal der
eedafiegging van 1 Juni 1948 aanstipt dat
bovenvermelcle reserve-majoor Stevens optreeclt in hoedanigheicl van plaatsvervanger, in vervanging van reserve-luitenantgeneraal Lambert, werkelijk lid, verhinclerd, cloch niet aanstipt dat het plaats-

sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1)_ Zie de nota, ondertekend R. J. B., onder
clit arrest in B1tll. en PAsrc., 1948, I, 561.

-485vervangend lid reserve-generaal Jacobs
insgelijks verhinderd was;
Overwegende dat het militair gerechtshof geen enkel generaal telde, alhoewel de
territoriale commandant er twee aangeduid had op de lijst, en alhoewel het artikel 7 van het besluit-wet van 26 Mei 1944
voorschrijft dat, wanneer het kennis
neemt, zoals ter zake, van inbreuken op
artikelen 113 tot 123q1dnq1ties van het
Strafwetboek, het zal samengesteld zijn
nit ... een luitenant-generaal of nit een generaal-majoor;
Overwegende verder dat artikel 4 van
het besluit-wet van 4 Mei 1945 luidt :
<< het werkelijk verhinderd lid is vervangen door zijn plaatsvervangend lid JJ zodat de re,serve-luitenant-generaal Lambert, werkelijk verhinderd lid, cliende vervangen te worden door zijn plaatsvervanger, de reserve-generaal-majoor Jacobs;
Overwegende dat, bij gebrek aan een
plaatsvervanger, de artikelen 4 en 5 van
het beslnit-wet van 4 Mei 1945 bepalen dat
de officier die hem volgt op de lijst, of, in
geval van afwezigheid van deze officier,
de door de territoriale collllllandant aangednide officier, of, in geval van hoog
dringendheid de door de voorzitter aangednide officier geroepen is om te zetelen;
Dat daarnit volgt dat, indien de plaatsvervanger, reserve-generaal-majoor Jacobs, insgelijks verhinderd was, de reserve-lnitenant-generaal Lambert moest
vervangen worden door de reserve-colonel
Brenez, die hem volgde op de lijst;
Overwegende dat, wel is waar, de verhindering of de afwezigheid van de magistraat voldoende blijkt nit het feit dat hij
door een ander werkelijk of plaatsvervangend magistraat vervangen is, maar dat,
in onderhavig geval, het proces-verbaal
nitdrukkelijk vermeldt dat het werkelijk
lid verhinclerd is en, daarentegen, niets
vermeldt betreffende de verhindering van
zijn plaatsvervanger; dat het gebrek a an
dergelijke vermelding de vraag onzeker
laat of het militair gerechtshof zich onthouden heeft cleze verhindering vast te
stellen, ofwel of het geoorcleeld heeft
dat het verhindercl lid kan vervangen worden onder meer door de officier
die hem op de lijst volgde zonder inachtneming van het plaatsvervangend lid;
Dat het Hof 'in de onmogelijkheid is zijn
toezicht nit te oefenen op de samenstelling
van het militair gerechtshof;
w·aaruit volgt clat het arrest de in het
micldel aangehaalde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering der
burgerlijke partij :
Overwegende clat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de

verbreking meclebrengt van de beslissing
over de vorclering der burgerlijke partij ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie nedergelegcl meer clan vijf
vrije dagen na het inclienen van de voorziening, verbreekt het bestreden arrest:
beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik, en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroorcleelt de burgerlijke partij tot de
kosten; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anclers samengestelcl.
11 October 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. W onters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve·rslaggever, H. de Clippele.
Gel-ijkl·uidende conclusie, H. Rog'er
Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

te
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BUBGICRLIJKE ZAKEN. AHBEIDSONGEVAL. - BINNENDRINGEN VAN EEN
VREEMD LICRAAM IN RET OOG VAN EEN ARBEIDER. - VONNIS DAT ONZEKER LAAT OF DE
RECRTER GEOOBDEELD Rl!:EFT DAT f!E'f FElT,
TIIT DE AAR.D VAN DE ZAAI{, GEEN ARBEIDSONGE-

VAL KAN UIT~IAKEN, OFWEL OF RIJ ZICR GEROUDEN REEFT AAN DE BIJZONDEBE OMSTANDIGREDEN YAN DE ZAAK OM TE BESLISSEN DAT,
IN 'T ONDERRAVIGE GEVAL, RET FElT RET KARAKTER NIET VERTOONDE VAN EEN ARBEIDsONGEVAL. - VONNIS NIET GEMOTIVEERD.
2° REDENEN VAN DlD VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGEBLI-JKE ZAKEN. 00NCLUSIES. - NIET PASSEND ANTWOORD·.
VONNIS NIET GEMOTIVEEBD.
1° Is nJet gemotivee·l'll, het vonn-is flat· een
e·is ve1·we-rpt, gestenncl op fle 1J·ij lcon·inlcli.ilc beslnit van 28 September 1931 sarnen,qeorclende wetten, om 1'edenen flie
onzelce1· laten of cle rechte·r ,qeoonleelcl
heeft clat het binnencl1'in,qen van een
clom· de 1vlncl voortgecl-reven vreenul
Uchaarn in het oog van een a1·1Jeicle1·, u-it
de- aa.nl va.n cle zctak, geen a.rbe·iclsongeval lean 1titrnalcen ofwel of hij heeft willen besUssen cla.t clit 1Jinnencl1·in,qen in
de bi.izondere omstandigheden van' de
zaak,
,qeen clergelijlc
ongeval u:itrna.alcte (1).
(1) Omtr~nt het begrip « arbeidsongeval »,
naar de zm van de samengeordende wetten
betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, raadpl.
verbr., 23 Januari 1908 (Bull. en PAsiC., 1908,
I, 94); 6 Juli 1911 (ibid., 1911, I, 417); 18 October 1928 (ibid., 1928, I, 247); 15 Maart 1929
(ibid., 1929, I, 126).

._ 4862o Is niet gernoti'veenl, het vonnis clat
op ooncl~tsien geen passencl antwooTcl
geeft (1).
,
(VAN ROUDT,
T. CAISSE « INDUSTRIE MINIERE

>>.)

1\RREST.

HEJ'.r HOF ; - Gelet op het bestreclen
vom1is, de 5 Juni 1945 gewezen door de
~echtbank van eerste aanleg te Luik, uitspraak cloende in hager beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1 en, inzonderheicl, van artikel1,
alinea 1, en 6 van de wetten op de vergoeding cler schade voortspruitende nit de
arbeidsongevallen, samengeordend bij ko2
ninklijk besluit van 28 September 1931,
en 97 van de Grondwet, doordat, de omstandigheid feitelijk uitgemaakt zijnde
dat aanlegger in verbreking, op het ogenblik dat hij zich bij cle onderneming aanbood om zijn loon in ontvangst te nemen,
ten gevolge van het binnendringen in zijn
rechteroog van een door de wind voortgedreven stofdeeltje, door een schielijke
oogontsteking getroffen werd welke het
Yolkomen verlies van het gezicht met
zich heeft gebracht, het bestreden vonnis
zegt voor recht dat het binnendringen van
een door de wind voortgedreven vreemd
licbaam in het oog van de arbeider op
zich zelf geen arbeidsongeval uitmaakt
en, in zijn motieven, er op wijst dal aanlegger ·het bewijs niet levert dat de oogontsteking waardoor llij werd aangetast
te wijten ·is aan een plotselinge en abnormale gebeurtenis welke voortgebracht
wertl door de plotselinge werking van
een nitwenclige kra·cht, dan wanneer :
eerste onclerdeel, cle door de rechters over
de grond vastg·estelde feiten alle kenmerken van het arbeidsongeval vertonen,
naar de zin van voormeld artikel 1, omdat
het binnendringen van een stofcleeltje in
het oog van de arbeider, hetwelk een
schielijke oogontsteking met zich brengt,
eeu plotselinge en abnormale gebeurtenis
nitmaakt, en dat clit door de wind veroorzaakt binnendringen voortgebracht is
door de plotselinge werking van een uitwendige kracht (schencling van gezegd
artikel 1) ; tweede onderdeel, al diende
het eerste onderdeel van het midclel ook
beschouwd te worden als niet opgaancle
ir), feite, het bestreden vonnis evenwel niet
wettelijk zou gemotiveerd zijn, in de
eerste plaats omdat zijn hiervoren herhaalde motieven in verband gesteld met
zijn clispositief, onzekerheid zouden laten bestaan nopens het feit of een stofdeeltje al dan niet door de wind in het
oog van aanlegger gedreven werd, en
(1) Verbr., 22 September
1941, I, 349).

PASIC.,

1941

(B·ull.

en

I bestaat
of er al dan niet een oorzakelijk verband
tussen deze gebeurtenis en de oogontsteking waarcloor aanlegger werd getroffen; in de tweecle plaats, omdat de
rechtbank aanleggers conclusies in hoger
beroep niet zou hebben beantwoord, luidens welke deze, steunend op een geheel
van feitelijke gegevens (verklaringen van
de getuigen Appeldoorn, Benoit, W eckers,
Braibant, Lecrenier, lVIarcoen, zich clichtbij bevindende trechters ; het opkomen
van een hevige windhoos; wat betreft bet
in het oog dringen van het stofdeeltje
ten gevolge van de wind; verklaring van
de behandelende geneesheer ; van bij de
aanvang aangetast rechteroog, verklaring
van dokter Benoit; vroegere gezondheidstoestancl van aanlegger, zijn gebaren en
gezegclen onmidclellijk na het binnenclringen van het stofdeeltje in het oog, wat
het oorzakelijk verbancl betreft), staancle
hield da t hij ten gevolge van het binnendringen in zijn oog van een door een
hevige wind voortgeclreven stofcleeltje,
slachtoff'er geweest was van een arbeiclsongeval (schencling van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis,
enerzijds, var;tstelt clat aanlegger niet bewijst clat de schielijke aancloening waarcloor hij wercl getroff'en zou te wijten zijn
aan een plotselinge en abnormale gebeurtenis, welke voortgebracht wercl door de
plotselinge werking van een uitwendige
kracht, en, anderzijcls, « zegt voor recht
clat het binnenclringen van een door de
wind voortgedreven vreemcl lichaam in
het oog van een arbeider op zich zelf
geen arbeidsongeval uitmaakt » ;
Overwegencle clat het vontiis alzo het
punt in het onzekere laat of de rechter
over de groncl de mening is toegeclaan
clat het binnendringen van een door de
wind voortgedreven vreemd lichaam in
het oog van de arbeider, op zich zelf,
geen ongeval kan uitmaken, naar cle zin
van deze term in artikel 1 van de wetten
welke bij koninklijk besluit van 28 September 1931 werden samengeorclencl, dit
wil zeggen, een abnormale en plot_<;elinge
gebeurtenis, voortgebracht door de plotselinge· werking van een uitwenclige kracht,
ofwel of het heeft willen beslissen dat
clergelijk binnenclringen in zake geen arbeidsongeval uitmaakte omdat het slechts
een normaal en voorzien gevolg was van
de uitvoering van het cloor aanlegger afgesloten arbeidscontract;
Dat deze dubbelzinnigheid met het ontbreken. van motieven gelijkstaat en dat
het v·onnis, dienvolgens, het in het middel
aangeduide artikel 97 van de Grondwet
heeft geschonden ;
Over het tweede miclclel, schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen vonnis, om te verklaren
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dat aanlegger op het ogenblik van het ongeval zogezegd niet in dienst van zijn
werkgever was, aanstipt dat niet wordt
ontkend dat aanlegger zonder bekende
reden de 1, 2 en 3 Juli 1940 werkloos
was gebleven, dan wanneer : eerste onderdeel, aanlegger in zijn conclusies in
hager beroep had staande gehouden dat
het ongeval zich had voorgedaan de 6 Juli
1940 op het ogenblik dat hij zijn loon in
het « Charbonnage des Kessales ll in ontvangst was komen nemen, waaruit volgt
dat het bestreden vonnis, wijl het clit middel niet op passende wijze heeft beantwoord niet kan worden beschouwd als
wettelbk gemotiveerd (schending van artikel 97 van de Grondwet)-; tweede onderdeel, aanlegger daarenboven in dezelfde
conclusies betwistte « dat hij tussen
26 J uni en 6 J uli 1940... ziek zou zijn geweest of werkloos zou zijn gebleven, inzondei:heid wegens een oogaandoening ll
en staande hield dat << de onderbreking
van de arbeid te wijten is aan een dienstafwisseling welke na 10 lVIei 1940 onder de
arbeiders ingevoerd werd ll, waarnit volgt
clat het bestreden vonnis het aan aanleggers conclnsies verschuldigd geloof heeft
geschonden (schencling van artikelen 1319,
1820 en 1822 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat aanlegger, in de v66r
de rechter over de grond genomen conclusies staande hield clat het arbeidsongeval
waarvan hij Rlachtoffer was geweest, zich
de G Juli 1940 ha·cl voorgedaan;
Overwegencle dat het bestrerlen vonnis ·
beslist clat aanlegger niet bewijst dat hij
zich, op het ogenblik van het ongeval,
onder het gezag, llet toezicllt en de leicling
van zijn werkgever bevond, clam· niet
wonlt ontkeml dat aanlegger, zonder bekende reden, de 1, 2 en 3 Juli 1940 werklDos is gebleven ;
Overwegende dat dergelijk motief geen
passend antwoord uitma akt op hetgeen
door aanlegger staande wenl gehouden;
dat het vonnis bi'jgevolg niet gemotiveerd
is en het in het middel aangedukl artikel 97 van de GrDndwet sclJendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis ;· b.eveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
<1e Rechtbank van eerste aanleg te Luik
en dat melding er van zal worden gemaakt
op cle kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster tot de kosten en
venvijst de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, uitsprnak doende in
boger beroep.
l4 October 1948. - 1° kamer. - Voo?·zUter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verl!laggever, H. Fettweis. - Gelijlcl·uidende
concl-ns·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Simont en Hermans.

l'"

KAMER. -

14 October 1948.

1o ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN
NUTTE. - WEDEROVERDRACHT. BERIGHT VAN DE ADMINIS1'RATH1 WAARIBIJ DE
ONTEIGENDE GOEDEREN WORDEN BEKEND GE~IAAKT

DIE ZIJ IN DE GELEGENHEID IS WEDER

'l'E VER(KOPEN. - BEKENDMAKING YEREIRT
OM DE TER11IJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 23
VAN DE WET VAN 17 APRIL 1835 TE DOEN
LOPEN.
2o ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN
NUTTE. - WEDEROVERDRACHT. - VROEGERE ElGENAATh DIE ZIJN WIL UITDRUKT HJ"'l'
ONTEIGEND GOED WEDER TE VERWERVEN. 0NTEIGENENDE MACH1' DIE NOG GEEN BLIJK
GEGEVEN HEEFT VAN HAAR BESLUIT DE WEBKEN, DH1 DE ON=GENING RECHTVAARDIGEN,
NIE'r UIT TE VOERIEN. - DAAD VAN DE VROEGERE EIGENAAR ZONDER Ull'WERKING. - 0NTSLAAT DEZE LAA'l'S'l'E NIET VAN EEN LATERE
VERKLARING BINNEN DE. TERMIJN VOORZIE]'if Bl.J
ARTl'KEL 23 VAN DE WET VAN 17 APRIL 1835.
1o

Het bericht vwn cle a,dmin;ist·ra,t-ie,
1AJ(Utrb-ij z·ij fle onteigencle goede·ren doet
l"emnen. (/:ie z·ij ·in de gelegenheicl is weder te vm·T"open, moet bekencl gemaalct
worden h~ de voo·1· o1ficiCle belcendnwkingen gebnl'ikeU.jlce vonnen., zoncler clnt
e1· vere·ist wonlt claarenboven aan de
vroegem eigen,awrs een incUvidueel be·l"ioht te stwren.; deze beh,e1ulrnaTC'in g
(loet de tenni.jn van_ clrie rnrwmclen lop en
voo·rzien b-ij arUlcel 23 va,n de wet va~t

17 Ap·l'il 1835. (Wet van 27 Mei 1870,
artt. 3 en 12.)
2o De claa(l, wa.arbij cle ·vroeuere eigC'II(Wr
· zijn wil ·nUck·u.kt een oute-i_qend uoerl
werler te •peruJePveu, is zonder tt-itwerT.:·iug hulien zij weHl !Jestelll v6rk de beT,,e·lulrna.Tdnrl va.n cle besHgsi.-nrJ genomen
rloo·r cle onteiaenende ma.cht, de werken'
cUe cle onteiyenLng {fC'/'echtvMwcUgcl liebbell, niet ·nU te Doeren; cle.ze dcuul ontslnnt cl·u.s de vroe!fere eigena.a.r 11'iet er
·vwn een. l.ntere t'erkla·rinu Vail weclc·rverwervinu te dorm v66r het ve·rstrijken
1Ja.n cle termi.]n bepanlrl bi:i a1·tilcel 2:1
tmn de wet Dan .17 Azwil .1836.

(BELGISCHE STAAT, T. DE COH'l'.)
ARREST.
I-lET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 5 December 1945 gewezen door
het I-Iof van berGep te. Brus:sel;
Over het enig midi:lel, schending van
artikelen 23 van de wet van 17 April 1885,
3 en 12 van de wet van 27 Mei 1870 op
de onteigening· ten algemenen nutte, doordat het bestreden arrest beslist heeft da t
verweerders liiet vervallen waren van het
recht de wederoverdracht te eisen van het
goed dat onteigend was geweest, om de reden dat de termijn van drie maanden,
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rechten op wederoverdracht kunnen laten
geld en, niet gelopen had, wijl de onteigenemle macht de onteigenclen indiviclueel
en schriftelijk niet hacl er van verwittigd dat zij het recht hadclen hun goecl
terug te verwerven, en clan wanneer de
wet deze formaliteit niet vereist; dat de
aanplakking en cle bekendmaking van het
feit clat de onteigenende macht er van afziet het goed te cloen dienen tot de cloeleinclen waartoe llet onteigencl was geweest, cUt in
vormen welke voor de
officiele
bekendmakingen
gebruikelijk
zijn, volstaat om de bij artikel 23 van de
wet van 17 April 1835 aangeduicle termijn
van clrie maanden te doen lopen :
Overwegende dat bet micldel aan het bestreclen arrest verwijt zonde1: uitwerking
te hebben verklaard de enkel door aanplakbiljet verrichte bekenclmaking van
het door de aclministratie verstrekt bericht clat zij in staat was om een onteigencl terrein, waarvan verweerders vroeger eigenaars waren, weder te verkopen,
en het gebrek aan uitwerking. van dit bericht te hebben afgeleid hieruit dat het
bovenclien niet schriftelijk, incliviclueel en
te hunner woonplaats ter kennis van verweerclers gebracht wercl;
Overwegencle dat; onder de toepassing
van artikel 23 van cle wet van 17 April
1835, cle bekendmaking van het bericht
met betrekking tot de wecleroverdracht
van ten algemenen nutte onteigende terreinen, diende plaats te vinden overeenkomstig artikel 6 van de wet van 8 Maart
1810, luidens hetwelk de aan de belanghebbende partijen gegeven verwittiging
kennis te nemen van het plan, met trompetgeschal of tromgeroffel in de gemeente
bekencl zou worclei1 gemaakt, en aangeplald aan de hoofdcleuren van de kerk en
het gemeentehuis;
Overwegencle dat {leze wijze van bekenclmaking wercl afgeschaft bij artikel 12 van de wet van 27 Mei 1870,
hetwelk bet volgencle bepaalt : << Ret bericht wanrvan melcling is gemaakt in artikel 23 der wet van 17 April 1835 zal afgekondigd worden op de wijze aangecluid
bij artikel 3 der tegenwoorclige wet ll ;
Overwegemle dat uit deze teksten blijkt
clat de bedoeling van artikel 12 van de wet
Van 27 Mei 1870 precies is geweest de
bekenclmaking met trompetgeschal of
tromgeroffel van het bericht van wederverkoping van onteigencle terreinen, te
wijzigen en tegelijk te ve~·vangen;
Overwegencle dat deze vorm van ruchtbaarheicl tot doel had de beslissing van de
administratie ter kennis van de algemeenheicl der burgers te brengen, ·,en er alzo
terzelfdertijd cliegenen van te verwittigen
welke er een rechtstreeks belang bij konden hebben er van op de hoogte te worden gesteld, zoals de vroegere eigenaars

de

van de weder over te dragen terreinen;
dat artikel 23 van de wet van 1835 geen
inclividueel bericht voorzag ;
Overwegende, ten anderen, dat de term
« bekenclmaken ll een welbepaalde eigenaarclige zin heeft; clat hij betekent : een
aikte of een feit ter kennis van allen
brengen;
Overwegencle clat er nit volgt dat, wanneer artikel 12 van de wet van 27 Mei
1870, aangaancle de wijze waarop het bij
artikel 23 van de wet van 17 April 1835
vermelde berich t moet worden bekenclgemaakt, naar artikel 3 verwijst, het enkel
naar de alinea 2, in fine, van gezegcl artikel 3 verwijst, welke de aanplakking en
de afkondiging voorziet in de voor de officiele bekemlmakingen gebruikelijke vormen;
Overwegende clat verweerders tevergeefs het gebrek aan belang van het middel inroepen, voortvloeiencle hieruit clat,
zoals het bestreclen arrest vaststelt, een
der verweerclers in verbreking «de geintimeerde Jacques De Cort herhaalclelijk
aan de onteigenende partij zijn verlangen
had uitgeclrukt weder in het bezit te komen van het litigieuze perceel ll ;
Overwegende dat llet arrest niet vaststelt, en dat de regelmatig bij de rechtspleging· gevoegde stukken evenmin bewijzen, dat de onteigenende partij reeds blijk
zou hebben gegeven van haar besluit de
openbare werken welke de onteigening gerechtvaarcligd haclden niet uit te voeren,
wanneer een reclltsvoorgnnger van de
·vroegere eigenaar het verlangen had uitgedrukt weder in het bezit te komen van
gezeg-cl Derceel ;
Overwegencle, anderzijds, dat, blijkens
de vaststellingen van het arrest, op de
datum waarop de medebelanghebbenden,
hier verweerders, de vordering tot wederoverclracht hebben ingesteld, meer {lan
flrie maanden verlopen waren sinds de bekenclmaking van het bericht waarbij de
onteigenencle aclministratie het terrein
aanduidde hetwelk zij in staat was om
weder te verkopen; dat, lui dens artikel 23
van de wet 17 April 1835, deze vorclering
niet ontvankelijk was daar ze te laat
werd ingesteld; dat het bestredeii. arrest,
door het tegenovergestelde te beslissen, de
in !let midclel aangeduicle wetsbepalingen
lleeft geschonclen ;
'
Om clie reclenen, verbreekt !let bestreclen
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot cle kosten; verwijst de zaak naar !let Hof van beroep te
Luik.
14 October 1948. - 16 kamer. - Voorzitte·r, It. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1--
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-489slaggever, H. Lambinet. -

zijn geweest buiten de bij het Wetboek
vau burgerlijke rechtsvordering voorgescltreven vormen en welke het desondanks
als bewijs door getuigen aanneemt, dan
wanneer zij als zodanig niet konden gelden, wijl zij niet werden afgenomen
in de vorm en met de waarborgen
welke de wet ten aanzien van cleze wijze
le KAMER. - 14 October 1948.
van bewijsvoering voorschrijft, en welke
lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
voortvloeien onder meer uit het recht het
BURGERLI.JKE ZAKEN. ECHTSCHEIDING. tegenbewijs van de feiten te leveren, dat
VERKLARINGEN IN DE LOOP VAN EEN STRAFwordt voorbehouden aan de partij waarONDERZOEK AFGELEGD. ]\1IDDEL AANVOEtegen het bewijs door getuigen wordt inTI.ENDE DAT DE BECHTER. DEZE VEllKLARINGEN
geroe11en; en over het tweede middel,
ALS llEWI.JS DOOR GETUIGEN WEERHOUDEN
schending van artikel 97 van de GrandHEEFT. ARREST DA'l' ZE ALS VERMOEDENS
wet, doordat het bestreden arrest, om van
WEERHOUDT. -- 1\{IDDEL DA'l' GRONDSLAG MIS'!'
nu af het bestaan van een rechtmatige
IN FEITE.
rechtsgrond tot echtscheicling ten voordele
van verweerder in verbreking bewezen te
lli·ist g·ronflsla,g in feUe, het m·icldel aanverklaren, steunt op verklaringen van gevoerenfle flat de 1·echter ove·r cle g1·oncl,
tuigen welke werden afgelegd buiten de
ttitsp·raak cloencle ove1· een e·is tot echtbij het W etboek van burgerlijke rechtsschcicUng,
vcrlclwringcn Ujclcns
een
vordering voorgeschreven vormen om de
strafonclerzock afgelegcl als bew·ijs clo01·
dubbelzinnige reclen, welke met het ontgetwigen weerho·uclen heeft, clan wanbreken van redenen gelijkstaat, dat deze
nee/' ·nit het best.retlen wrrest blijkt clat
verklaringen, in eng verband met de incle 1·echte·r deze VfWklcwingen slechts a.ls
houd van zekere geschriften, alzo een bijvennoedens wee·rho1lden heett (1).
zondere waarcle verkrijgen, zodat het niet·
te kennen geeft of het de litigieuze verkla('!' ... , T. s ... )
ringen als bewijs door getuigen ofwel als
eenvoudige vermoedens heeft aangenomen,
ARREST.
en zocloende het toezicht over de wetteHET HOF ; - Gelet op het bestreden lijkheid der beslissing dienaanga ancle onarrest, de 22 November 1947 gewezen door mogelijk maakt :
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende clat aaulegster, !Jij haar
Over het eerste middel, schencling van v66r het hof van beroep genomen concluartikelen 241, 244, 245 en 246 van het Bur- sies, er aan de eerste rechter een grief
gerlijk W etboek, gewijzigd bij artikel 2 van maakte zijn beslissing te hebben gevan de wet van 14 December 1935, van steund op getuigenissen welke werden afartikelen 1315 van het Burgerlijk Wet- genomen in de loop van een strafonderboek, 252, 253, 271, 272, 273, 274 en 275 van zoek, dan wanneer het getuigenverhoor te
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor- voren hacl moeten toegelaten worden en
dering, 255, 256, 260, 261, 262, 268, 269 cle getuigen onder eecl verhoorcl, in aanween 278 van hetzelfde wetboek, deze arti- zigheid of na behoorlijke oproeping van de
kelen gewijzigd bij artikel 14 van het ko- partijen :
ninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936,
Overwegende cla t, na ltet beginsel te hebalsmede van artikel 97 van cle Belgische ben vooropgestelcl dat het bewijs van de
Grondwet, .doordat het bestreden arrest in zake echtscheiding voorgebrachte grieten voordele van verweerder in verbreking ven « niet enkel door een getuigenverhoor
de echtscheicling cle plano heeft toegestaan maar ook door om het even welk ander
en, om te erkennen dat van nu af in zijn bewijsmiddel, onder meer door vermoevoordeel een rechtmatige rechtsgrond tot clens welke het geoorloofd is uit alle gegeeclttscheiding bestond, zijn beslissing heeft vens van de zaak te putten ll mag worden
gegrond onder meer op verklaringen van geleverd, het bestreden arrest er op wijst
getuigen welke het vaststelt afgelegd te clat het onderzoek en de huiszoeking welke
ten gevolge van de klacht van de geintimeerde regelmatig verricht zijn geweest,
(1) Indien het bewijs door getuigen inzake
geleid hebben tot de ontdekking van geeis tot echtscheiding aan bijzondere vormen
schriften waarvan de inhoud in eng veronderworpen is, mag de rechter nochtans g.eband staat met de afgenomen verklarinwichtige, bepaalde en overeenstemmende vergen; dat cleze verklaringen, ofschoon zij
moedens afleiden nit verklaringen afgelegd
buiten de bij het Wetboek van burgerlijk
onder een andere vorm, onder meer in de loop
rechtsvordering voorziene vormen werden
van een strafonderzoek waarvan het dossier
afgelegd, alzo een bijzondere waarde verregelniatig is voorgelegd (verbr., 4 Mei 1933,
krijgen ll ;
Bull. en PASIC., 1933, I, 216; 27 April 1~39,
Overwegende dat het arrest besluit dat
ibid., 1939, I, 214).
« blijkens het geheel van deze gegevens,
Geli.jkln·iclcncle

H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Van Leynseele en llesteau.
concl~£sie,
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de betrekkingen van aanlegster, onder
meer met een geallieercl officier, voor verweercler een belecligend karakter hebben
aangenomen >>;
Overwegende dat cleze motivering cle
conclusies beantwoorclt en van elke clubbelzinnigheid ontbloot i~ ;
Dat er uit blijkt dat het arrest cle in cle
loop van het strafonderzoek afgl'momen
verklaringen niet als bewijs door getuigen
heeft weerhouden, maar als bewijselementen, welke, bij andere overtuigingselementen gevoegd, te zamen gewichtige, ·bepaalcle en overeenstemmencle vermoedens
uitmakeh;
Overwegencle clat de miclclelen clm·halve
feitelijke gronclslag missen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank aan
verweerder.
14 October 1948.- 1 6 kamer. -

Voon~it

ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve?·Gelijlcl1tidende
slaggeve·r, H. Bareel. conclus·ie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
PleUers,

de (z.irecte·ur hwnclelt, 1;e·rmoed
wonlt, tot teuenbewijs, j·uist te zijn (1).

V(tn

2o Het 1Jehee1· nu.r,u, na afsl'lt'itinu van het
(Uenstj(ta1·, de belasU.ng niet inkohie1·en,
en het geniet nriet vwn cle bnUenuewone
termi.jn ,voorz·ien bij ct.rtUcel 74, aUne(t 1,
vwn cle san11engesclwkelcle wetten, wan.
neer (le belast'ingplichUue, cloor cle ueuev·en.s van zijn. aangiften, al cle no(lige 6'/t
mttUge elementen to•t '!;estiuin.g van (le
na1islnuen heeft van geb·racht, en wannee?· cle clam· het 1Jehee1· uedwne verbetedngen voo1·tvloe·ien ·nit een ·interp1·etat-ie
van (le ~vet, (Ue, in(lien zi.i ve·rschilt van
cleze vwn cle belast-i.n.f11Jl-icht-ige, n·iet van
nanl ·is om cle ~oettelijke elementen vwn
(leze annu·itten ge1J1·ekkig te mnken, en
1.1JaW1We1· cle awngiften ueclnan wenlen op
het to1·mu.lier doo1· rle Jl'Hniste-r van financii!n bep(takl, behnlve waa1· z·ttlks, IJ·i:i
fle1J1·ek aan plna.tsnt·imte, onmouelijk
~oas (2). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, arti.kel 74, al. l.)
(BEHEEH VAN li'INANCIEN, 'J'. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP << BAN QUE D' ANVER1S )) . )

HH. Delacroix en Simont.
ARREST.

INTERPRETA'l'lE YAN DE WET DIE NIET VAN
AARD IS OM WETTEI.l.TKE ELEM:EN'l'EN VAN DEZE
A,U'(GIF'f!CN GEB'REKKIG TE M:AK!flN. AANGI~'
TEN GEDAAN OP HIC'l' DOOR DE MINISTER VAN
FINANCIEN BEPAALD FORMUUER, BEHALVE WAAR
ZULKS BIJ GE!lREK AAN l'LAATSRUIMTE ONMOGELIJK V\TAR. BEHEER GENIET NIET VAN DE
BUITENGEVVONE TETinfiJN.

HET HOI!';
Gelet op het bestreclen
arrest, de 9. Jnli 1947 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over de ontvankelijkheicl cler voorziening:
Overwegende flat verweerster opwer1)t
clat de voorziening niet ontvankelijk is
omdat zij niet door de directeur der belastingen, welke alleen bevoegcl is om in
recllte op te treclen, wercl onclertekeml
maar door een afgev::wnli,gcle inspecteur,
clan wanneer de volmacht waarvan deze
ondertekenaar beweert honcler te zijn uit
geen enkel regehna tig bij cle voorziening
gevoegcl stuk blijkt;
Overwegende clat de hancltekening, onderaan de voorziening, voorafgegaan is
door cle vermelcling : c< Voor cle clirectenr
met verlof, de afgevaanligcle provinciale
inspecteur » ;
Overwegencle clat geen enkele wetsbepaling voorschrijft clat bij het dossier een
stuk worcle toegev-oegc1 hetwelk van de afvaarcliging cloet blijken; dat wamreer ~en
ambtenaar, zoals een provinciaal inspecteur der belastingen, verklaart te hanclelen als afgevaarcligde van de directeur,
deze verklaring laat onclerstellen dat. tenzij het tegendeel worde bewezen, de directeur zich in de nooclzakelijkheicl lleeft be-

De voo1·zieu:inu -i'n 'rerl!'reMJIIlf, ·ingestelcl
voor de clirecte'!w ller belctsUnuen cloo1·
een afgeV(ta·rcl·igfle in.specte·ttT, is ontvankeliilc,, hoe·wel de opdnwht niet overgelegd worclt, claa1· de ve1·Tclarinr! van cleze
ambtenaar, flat deze als nf.qevaardigcle

(l) Verbr., 24 April 1944 (Bull. en PASIC.,
1944; I, 315) '; 6 October 19,17 (ibid., 1947, I,
394).
I
.
(2) Verbr., 23 Maart 1948 (zie hager, biz. 174,
en nota 2; Bull. en PAsrc., 1948, I, 199).
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1° VOORZIENING IN V]]RBREKING.ZAKEN VAN RECHTSTREI~KSE BELASTINGEN. VoORZIENING INGES'l'ELD VOOR DE DIREC'l'EUR
llER B~;LASTINGEN DOOR EEN AFG!ci'AARDIGDE
TNSPECTEUR. 0PDRACHT NIET OI'ERGELEGD.
0N'l'S'l'EN'l'ENit; VAN BEWEZEN OPDRACHT.
VoOI{ZJENING ONTVANKELI.TK.

2° INKOMS'L'ENBELASTINGEN.
lNKOHIERING VAN EEN BELASTING NA Al!'SLUlTING VAN Hlc'l' DIENST.TAAR.. BUI'fENGEWONE
TERMIJN VOORZIE!'< IU.T AHTJ KEL 74, ALIN!flA 1,
VAN DE SAMJCNGESCHAKELDE Vi 1 ETTJl~N. -

AAN-

GIFTEN DIE ALLE NODIGE 'EN NU'l'TIGE !CLEMENTEN INHOUDEN '1'0'1' VESTIGING VAN DE AANSLAG~;N. VERBETEHLINGICN DOOH. HET BEHlcER
AANGEBRACH'l'

l

0

EN

VOORTVLOEIENDE

UIT

EEN

-491vonden om zich te lloen vervangen en dat
cle plaatsvervanger regelmatig is aangesteld geweest om zijn ambt uit te oefenen;
·waaruit volgt dat de grond vanniet-ontvankelijkheid niet kan worden aanvaard;
·Aangaande de voorziening zelf :
Over het eerste middel, schending van
artikel 112 van de Grondwet, van artikel 74, alinea 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschalteld
bij koninklijk besluit van 12 September
1936, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de ten laste van verweerster
gevestigde litigieuze aanslagen nietig zijn
daar zij werden gevestigd buiten de bij
artikel 2 van de wet van 15 Mei 1846 voorziene termijn, zodoende het beginsel
schendend dat de administratie de outdoken belasting mag vorderen gedurende
drie jaar met ingang van l Januari van
het jaar naar hetwelk het dienstjaar
wordt aangeduid waarover de belasting
had moeten worden gevestigd, wanneer,
zoals in zake, de ontoereikendhekl van de
aanslag voortvloeit nit andere oorzaken
dan het ontbreken van een aangifte met
het opzet de belasting te ontdniken of een
vrijwillig onvolledige of onjuiste a angifte : eerste onderdeel, dan wanneer de
aangifte, wat haar inhoucl betreft, klaarblijkelijk onvolleclig was ten gevolge wm
een feitelijke of een rechtsdwaling en niet
toeliet de bijkomende belastingen te bepalen; tweelle onderdeel, en dan wanneer
de aangifte, wat haar vorm betreft, niet
werd gedaan was door micldel van een
formulier overeenstemmend met het door
het Ministerie van financien voorgeschreven model, maar enkel door verwijzing
naar een niet uitdrukkelijk geidentificeerde bijlage :
. , Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat, in zake, de administratie de
belastingen niet mocht navorderen gedurende de bij artikel 74 voorziene termijn
van drie jaar, in de eerste plaats vaststelt ·
« tlat verweerster door de gegevens van
haar aangiften alle nodige en nuttige elementen voor de vestiging van de aanslagen heeft geleverd >>;
Overwegende dat het middel, om het tegendeel te bewijzen, slechts feitelijke beschouwingen ontwikkelt waarvan de beoordeling aan het toezicht van het. Hof
van verbreking ontsnapt;
Overwegende dat het arrest nog vaststelt dat de aangebrachte verbeteringen
voortvloeien uit een aan de administratie
eigen interpretatie der wet, welke verschilt van die van verweerster, zonder flat
deze van aard weze 0111 de wettelijke elementen van de anngifte gebrekkig te maken;
Overwegende dat het middel niet aandnidt waarin verweerster, wat de i.nhoucl
van haar aangiften betreft, een rechtsdwaling zou hebben begaan welke van

aard zou zijn 0111 de wettelijke ele111enten
van de aangifte gebrekkig te maken ;
vVaaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het midclel niet ontvankelijk is;
Overwegencle, wat de vorm ch:ir verklaringen betreft, ~lat het arrest er op wijst
clnt « voor sommige ramen van de aangiften (for111ulier) waarvan de plaatsruiplte niet volstaat om de cijfers te vermelclen, verweerster deze in bijlagen heeft
aangeduid >> ;
Dat het alzo op stilzwijgencle, maar
ondubbelzinnige wijze vaststelt dat verweerster cle verplichting is nagekomen
haar aangiften te doen op het door het
Ministerie voorgeschreven formulier, behalve waar zij zulks, bij gebrek aan
plaatsruimte, niet kon cloen;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van het micldel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede miclclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest, hetwelk stilzwijgend aanneemt clat
alle voor de vestiging van de aanslagen
noclige elementen niet in de aangiften zelf
aangeduid zijn geweest, nochtans de mening is toegedaan, zonder dit standpunt
verder te 111otiveren, dat gezegde aaugiften noch onvolledig, noch onjuist zijn : ·
Overwegende dat het arrest verklaart
dat verweerster voor de vestiging van de
uanslagen alle noclige en nuttige elementen
heeft geleverd, zulks op het wettelijk formulier en, waar clit raam te klein was, op
bijlagen;
Dat deze beslissing naar behoren gemotiveercl is door de vaststelling : 1 o dat cle
elementen welke het geheel der aan te geven winsten vor111en en die welke aan de
vestiging der belastingen ten grondslag
liggen volkomen overeenstemmen; 2° dat
de aangebrachte verbeteringen voortvloeien uit een aan de aclministratie eigen
interpretatie van de wet, welke verschilt
van clie van verweerster, zonder dat deze
van aard weze om cle wettelijke elementen
van de aangifte gebrekkig te 111aken ;
Waaruit volgt dat het micldel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van cle Staat, aclministratie der financien.
18 October 1948. - 2° kamer. - VoorzUte1',- H. Oonnart, raaclsheer waarnemencl
voorzitter.- Verslaggeve1', H. de Olippele.
Gelijlclu.idende conclusie, H. Oolard,
aclvocaat-generaal.
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ARBEIDSONGEVAL. VERANTWOORDELI.TKE DERDE.
GEHEEJ. .TEGENS HE'f
SLACHTOFFER EN GEDEELTELI.TK .TEGENS DE
WERKGEVER. - BI.TDRAGE VAN DE WERK-
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GEYER IN DE SCHULD. ENKEL_ IN DE li!A'l'E
WAARIN HIJ NIET VAN ZIJN VERPLIOHTINGEN
ONTSLAGEN IS DOOR- ALINEA 5 VAN ARTillEL 19
VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN.

Wannee1· een cle1"Cle voo1" een [L1"beiclsonrtev£Ll ve·mnttvoonleUjlc is, oeheel jeoens
ltet slachtoffer en oecleeltelijlc jeoens cle
we1·1cgeve·r, moet aeze lnrLtste slechts in
cle schnlcl b'ijrlJmgen ·in cle nwat wcw1··vn
hij '!Viet V(l!n zijn. verplicht-ingen ontslagen is c~oo1· al'inea. .5 van cwtUcel 19 van
[le wetten bet·reffencle ae -&-e1·goecl'in.IJ
vwn cle schacle voo-rtStJ"I"·ll/itencle itit cle
cwbeiclso-ngevallen,
samenoeoHlen[l de
28 September 1931 (1).

(1°

RENE DALOZE, BETIOH'l'E, T. BURGERLIJKE
PARTIJEN; 2° OROOKAERT EN cc SOCIETE DES
'l'R<A"!;IWAYS BRUXELLOIS ll, BURGERLIJKE PARTJ,JEN, T. HENE DALOZE.)
AR-REST.

HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, de n Juli 1946, 24 Juni en 24 November 1947 door llet Hof van beroep te
Brussel gewezen;
'Over de voorzieningen van Daloze :
Overwegende clat zij gericllt zijn tegen
de beslissingen welke over de vorcleringen
cler bnrgerlijke partijen werden gewezen;
Overwegende clat aanlegger geen midclel
inroept en dat llet Hof er ambtslmlve geen
opwerpt;
Over de voorziening van Joseph Crockaert, bnrgerlijke partij :
'
Overwegencle clat aanleg·ger tot staving·
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er ambtshalve geen
opwerpt;
Over de voorziening van de naamloze
vennootscllap << Les 'l'ramways Brnxellois ll :
Over l1et enig midclel, schending van
nrtikelen 1, 2, 3, 9, 14, 19 en 21 van de
wet van 24 December 1903 betreffende de
vergoecling van cle schade voortspruitende
nit de arbeidsongevallen en van de wijzigende wetten, samengeordencl bij koninklijk besluit van 2S September 1931, 1200
tot 1216, 12±9, 1252, 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk W'etboek : eerste onclerdeel, doordat het arrest, dat de bepalingen cliencle toe te passen welke, op het
stuk van arbeidsongevallen, de bijdrage
van cle werkgever en van cle aansporakelijke dercle .regelen in geval van gecleelcle
aansprakelijkheicl, cle bijdrage van « Les
Tramways Brnxellois ll, werkgever van
Crockaert, heeft bepaald door, om cle
som te berekenen boven welke de werk(1) Zie verbr., 14 Juli 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, I, 227); '15 April 1940 (A•·r. Ve•·b1·., 1940,
biz .. 55; Bull. en PAsiC., 1940, I, 121).
.

gever vrijgestelcl is, het verschil te nemen
tnssen de vergoecling volgens het gemeen
recht, berekencl overeenlwmstig de prin,
cipes van het bnrgerlijk recht, en het
wettelijke forfaitaire beclrag, en door er cle
qnotiteit van twee derclen van de niet ten
laste van cle clercle gelegde vergoecling aan
toe te voegen, clan wanneer artikel19, § 5,
van de in het miclclel aangecluicle samengeorclende wetten voorschrijft clat, in geval
van vercleelcle aansprakelijkheicl, de sam
waarop de getroffene geacht wordt aanspraak te kunnen maken gelijk is aan het
beclrag der ten laste van de dercle, bij
wijze van het herstel cler stoffelijke
schacle, gelegde en werkelijk betaalde vergoeclingen, vermeerclercl met een qnotiteit
van de vergoecling volgens het gemeen
recht welke niet ten laste van de aansprakelijke clerde werd gelegcl, en clan
wanneer artikel 21 van clezelfcle wet alle
in de wet vervatte bepalingen van openbare orcle verklaart; tweede onclerdeel,
cloorclat, na zogezegcl cle som te hebben bevaalcl waarop het slachtoffer Crockaert,
naar het voorschrift van artikel 19, § 5,
van de wet van 24 December 1903 geacht
was aanspraak te knnnen maken, en na
van cleze som de cloor hetzelfde vastgestelde vergoecling volgens het gemeen
recht te hebben afgetrokken, het arrest
het verschil tnssen cleze twee sommen wil
cloen clragen cloor cc Les Tramways Bruxellois ll en door Daloze, elk ten belope
van de helft, clan wanneer alinea 2 van
artikel 19 be1malt clat fle nit arbeiclsongevallen voortspruitencle scha(le, ten
laste van het hoofcl cler onderneming en
ten voorclele van de getroffene enkel en
alleen recht geeft op de bij deze wet vastgestelcle vergoeclingen, en wanneer haar
artikel 21 !war bepalingen van openbare
orde verklaart :
Overwegencle dnt het middel ann het
bestreclen arrest er een grief van maakt
op onwettelijke wijze het gecleelte van de
forfaitaire vergoeclingen te hebben bevaalcl waarvan aanlegster het recht heeft
te worden Ol'tslagen wegens de aansprakelijkheicl van een clercle;
Overwegencle clat, blijkens de vaststellingen van het bestreclen arrest, Daloze
als clercle voor het ongeval aansprakelijk
wercl verklaarcl voor het geheel jegens
het slachtoffer en voor {le helft jegens
aanlegster, werkgeefster van de arbeicler
die slachtoffer was van het ongeval;
Overwegencle dat de regelen, die dienen
gevolgcl voor cle vaststelling van de sammen waarvan de werkgever moet worden
ontslagen, in geval van aausprakelijkheid
van een dercle, werclen bevaalcl bij de
alinea's 4, 5 en 6 van artikel 19 van de
samengeorclencle wetten betreffencle de
vergoecling cler schacle voortspruitencle uit
de arbeiclsongevallen; clat nit alinea 4,
welke het geval van gellele aansprakelijk-
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heid van de derde behandelt, alsmede uit opzichte van de patroon moet dragen,
alinea 5, welke het geval van gedeelde door de derde verschulc1igd is, doch ook
a:ansprakelijkheid van dezelfde onder- het gedeelte vergoeding waarvan het forzoekt, blijkt dat de werkgever van zijn faitaire regime de bijdrage van de :werkverpliChtingen zal ontslagen worden ten gever bevrijdt, en waartoe de derde, webelope van cle sommen die, toegevoegd gens zijn gehele aansprakelijkheid jegens
zijnde aan die welke werkelijk door de het slachtoffer is gehouden, zodat dit bedercle zijn betaald bij wijze van herstel drag overeenstemt met het integraal cijfer
der stoffelijke schacle, het bedrag van der vergoedingen wegens stoffelijke schade
de schadevergoecling zou overschrijden, volgens het gemeen recht hetwelk aileen
waarop de getroffene mocht aanspraak verminderd is met de bijdrage van de
maken wegens stoffelijke schade volgens werkgever, vastgesteld overeenkomstig
bet gemeen recht;
alinea 5 van artikel 1!l van de wet betrefDat alinea 5 claarenboven, in geval van fencle de vergoecling der schade voortgedeeltelijke verantwoorclelijkheicl van de spruitende nit de arbeidsongevallen;
Overwegende derhalve dat, aangezien
derde, de bijdragen bepaalt van dezelfde
en van de werkgever in de aan het slacht- de werkgever, krachtens de alinea's 4 en 5
offer toekomende vergoedingen volgens van voormeld artikel19, van zijn verplichhet gemeen recht ; dat indien de derde ge- tingen ontslagen is ten belope van de somhouden is tot betaling van de vergoedin- men die, toegevoegd aan die welke werkegen volgens het gemeen recht voor de quo- lijk door de derde zijn betaald, het betiteit waarvoor l1ij aansprakelijk is ver- drag van de aan het slachtoffer verschulklaard, de werkgever, integendeel, ter be- digde vergoeding zouden overschrijden,
paling van de sommen welke hij zal die- wanneer de clercle werkelijk de sommen
nen te dragen in de berekening der vrij- betaalt waartoe hij gehouden is, de werkstelling, onderworpen blijft aan een for- gever in de vergoedingsschuld enkel moet
faitair regime hetwelk gerechtvaardigd is bijdragen ten belope van zijn volgens
door het feit dat hij - of hij al dan niet alinea 5 vastgesteld aancleel; dat hij boin font is - steeds de quotiteit van aan- ven hetzelfde van zijn verplichtingen ontsprakelijkheicl verschuldigd blijft 'vaar- slagen is, onder voprbehouc1 van eventuele
van de derde wordt ontslagen; dat hij toepassing van al~nea 6 van artikel 19,
alzo tot het herstel van het nadeel, voor welke verklaart dat de aan het slachtofde quotiteit van aansprakalijkheid waar- fer gelaten sommen in geen geval lager
van de derde is ontslagen, enkel moet bij- zullen zijn clan het beclrag der forfaitaire
dragen op grond van een gedeelte der stof- vergoedingen ;
felijke schade, waarvan cleze bepaling de
Overwegencle clat, vermits het bestreclen
omvang vaststelt naargelang van de ge- arrest op de juiste som « het overschot ll
vallen; dat er uit volgt dat de werkgever, heeft bepaald waarvan aanlegster op
om reclen van clit forfaitair regime, in het grond van de alinea's 4 en 5 van voormeld
geval waarin een persoonlijke aansprake- artikel 19 is vrijgestelcl, het geen belang
lijkheicl op hem rust, bevrijd is van heeft de vergissingen in de werkwijze of
een gecleelte dezer aansprakelijkheid dat de onwettelijkheden aan te stippen in beovereenstemt met het verschil tussen het rekeningen die tot deze uitslag hebben
door hem volgens het gemeen recht bij te geleid;
.
dragen aancleel en het :werkelijk beloop
Overwegende echter <lat, na deze sdm
van hetzelfcle, volgens de bij alinea 5 van te hebben vastgesteld, het bestreden arartikel 19 bepaalde regelen ;
rest, onrler voorwendsel dat de aanspraDat het beclrag van cUt verschil, in prin- kelijke derde tegen het beclrijfshoofd dat
cipe, in minclering moet worden gebracht in •fout is, wegens diens aansprakelijkop de vergoeclingen waarop het slachtoffer heicl, zijn verplichting in de sclmld bij te
recht heeft;
dragen kan aanvoeren, aan aanlegster
Dat nochtans, wanneer de dercle ge- enkel cle helft van cle som toestaat welke
houden is tot vollec1ig herstel van de overeenkomstig de alinea's 4 en 5 van
schade jegens het slachtoffer, dit verschil, artikel 19 van voormelde wet wercl vrijwegens diens gehele aansprakelijkheid, gesteld;
ten laste van de derde valt;
Overw·egende dat de samengeordende
Overwegende dat uit cleze beschouwin- wetten betreffende cle vergoeding van de
gen voortvloeit dat, in het geval waarin _ schacle voortspruitencle uit de arbeidsonde verantwoorclelijkheid van de clerde to- gevallen de verplichtingen van de werktaal is jegens het slachtoffer en gedeelte- gever op strikte en absolute wijze beperlijk ten opzichte van de werlcgever, << het ken; dat de alinea's 4 en 5 van artikel 19
bedrag der bij wijze van herstel der stof- de bijdrage van cle werkgever in de verfelijke schade ten laste van de derde ge- goedingsschuld vaststellen en, onder voorlegde vergoedingen J> niet enkel het deel behoucl van eventuele toepassing van alivan "de vergoeding volgens het gemeen nea 6 van hetzelfcle artikel, de maat beparecht moet begrijpen hetwelk, wegens de len waarin deze zal ontslagen zijn ; dat,
aansprakelijkheidsqi.wtiteit welke hij ten zoclra er van cleze bepalingen toepassing
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wordt gedaan, geen andere bijdrage in de
vergoedingsschuld ten laste van de werkgever mag worden gelegcl;
Dat het, bijgevolg, in schending· van de
alinea's 2, 4 en 5 van artikel 19 van de
wet betreffende de vergoeding van de
scha{le voortspruitende nit de arbeidsongevallen is, dat het bestreden arrest met
de helft de som heeft verminderd waarvan aanlegster het recht had vdjgesteld
te worden bij toepassing van de alinea's 4
en 5 van artikel 19 ;
Dat het tweede ondenleel van het middel dus gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest van 24 November 1947, maar enkel
wat betreft het gedeelte met betrekking tot
de door aanlegster, als burgerlijke partij,
tegen de aansprakelijke derde, beklaagde
Daloze, ingestelde vordering ; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van {le gedeeltelijk vernietigde be.<;lissing; verwerpt
de voorzieningen van de overige aanleggers; veroordeelt aanlegger Crockaert tot
de kosten van zijn voorziening en tot een
vergoeding van 150 frank jegens verweer<ler Daloze ; veroordeelt Daloze tot de kosten van zijn voorziening en van die van
de burgerlijke partij, de naamloze vennootschap « Les Tramways Bruxellois )) ;
verwijst de alzo beperkte zaak nnar het
Hof van beroep te Luik.
18 October 1948. - 2e kamer. - Voon~:U
te·r, -H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Giroul. Gelijkhdclende concl1tsie, H. Colanl, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Velde-

kens en Simont.
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RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GETUIGEN GEHOORD TER TERECHTZITTING VAN DE POLITIERECHTBANK. - PROCES-VERIBAAL VASTSTELLENDE DAT DE GETUIGEN
DE EED HEBBEN AFGELEGD DE WAARHEID TE
ZEGGEN, NIETS DAN DE WAARHEID. - ElED
DIE NIET AA;if DE VEREIS'l'EN VAN DE WET
BEANTWOORDT. - BESLISSING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK GESTEUND ONDER MEER
OP DI'l' PROCES-VERBAAL. - NIETIGHEID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - IN EERSTE AANLEG BEGANE
NI_E,TIGHEID, VREEMD AAN DE BEVOEGDHJl:ID EN
VOOR DE REC'RTERt IN HOGER BEROEP NIET
AANGEVOERD. - RECHTER IN HOGJi:R BERlOEP
DIE ZIJN BESLISSING MOTIVEER'l' DOOR HET
<< TERI ZITTING GEDANE ONDJl:RZOEK )). - RECH-·
TER IN HOGER BEROEP DIE DE VRAAG ONZEKER
LAAT OF HIJ ·DE DOOR NIJl:TIGHEID AANGETASTE
STUKKEN Tli:R ZIJDE HEEFT GESTELD ALS

OVERTUIGINGSELEMENTEN.- MIDDEL TOT VERBREKING ONTYANi\:ELIJK.
1 o Is ndetig, fle beslissing van ve1·oonleling
of va,n vrijspm.alc rUe de rechte1· in hager beroep onde·r mee·1· stewnt op het
twoces-verbaal VfM'b het doo1· fle ee1·ste
rechter gedane onclerzoelc, indien. de gehoonle getuigen, volgens de vaststellingen Vftn dit pmces-verbaal, de eed hobben afgele[lll fle wafM'heifl te; zeggen,
niets dftn de wa,aTheid, e1t n·iet cle eefl
fle gehele wa"arheicl, niets clan fle waa1·lwifl te zeggen (1). (Wetb. van strafv.,

art. 155.)
2° H et vonnis van de con·ectionele rechtba.nk, gewezen in hoge1· beroep, flat zijn
besUssi.n.fl n1ot'iveert cloo·r << het teT zoitting geflwne onflerzoek )) laa,t fle v1·ang
onzelw1· of cle 1·echte1· i·n hoge·r beToep
z·i,in besUss·ing enkel op het v66·r hem
oeclane onderzoelc r1estenncl heett en de
!l.oo1· fle ee1·ste rechter 01M'e[Jelmatig a.foenonwn getnigenve·rlcla·l"ingen tm· Z'ijlle
heett gesteld als ove1·tu,'i.gingselenwnten;
fle nlrl·ns 1m. ee·rste nan leg· bega.ne n<iet-igheifl kwn d·tts als m·iflflel tot ve1·b1'eld.n g
wonlen voo1·gestelfl, hoewel ze awn cle
bevoegflheifl v·reemfl ·is en ·im. hoge·r be·l'oep n·iet wenl nangevoenl (2). (W' et
van 29 April 1806, art. 2.)

(M!!;RTENS, T. DELPORTE EN CONROOR'l'El't.)
ARREST.
HE'l' I-IOF; -- Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 6 November 1947 door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
uitspraak {loende in hoger beroep;
I. W at de tegen aanlegger gewezen beslissing aangant :
A. Aangaande de publieke vordering :
Over het micldel van ambtswege, scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van artikel 155 van llet W etboek van
strafvordering :
Overwegende dat, naar luid van laatstvermelcle bepaling, de getuigen ter zitting
op straf van nietigheid de eed moeten
afieggen « de gehele waarheid, niets dan
de waarlleid l) te zeggen;
Overwegende dht uit de vermelding·en
van llet proces-verbaal der door de Rechtbank van politie te Halle de 1 18 Maart 1947
gehouden zitting blijkt dat de in de ~aak
(1) Zie verbr., 6 Januari 1947 (Bull. en
PASIC., 1947, I, 2).
(2). Zie nota 4 onder verbr ., 1 Maart 1926
(Bull. en PAsrc., 1926, I, 269); 15 April 1942
(ibid., 1942, I, 89; en nota 2) ; 18 Februari 1946
(A•·•·. Fe•·b•·., 1946, biz. 69; B1tll. en :PAsrc.,
1946, I, 74). Gont,·a : nota 4 onder verbr.,
25 October 1926 !B1tll. en PASIC., 1927, I, 77).

-495verhoorde getuigen enkel de eed hebben
afgelegd << de waarheid, niets dan de
waarheid ll te zeggen ;
Overwegende dat de nietigheid, waardoor zodanige eed is aangetast, het ter zitting g·edane onderzoek gebrekkig maakt,
alsmede de beslissing waarnun het ten
gromlslag ligt ;
Overwegende clat, door zich er toe te
beperken de veroordeling van aanlegger te
motiveren door « het ter zitting gedane
onderzoek ll de rechter in lloger beroep
niet blijkt uit de elementen zijner overtuiging de getuigenverklaringen · te llebben
verwijderd welke in eerste aanleg onregelmatig werden afgenomen;
Dat de bestreden beslissing zodoende cle
nietigheicl heeft overgenomen wnardoor
het vonnis van de reclltbank vnn politie
was aangetast; dat zij althans het punt of
de rechter voor de nitspraak aileen op het
v66r hem verricllte onclerzoek heeft gesteuncl, in het onzekere heeft gelaten;
Dat het beRtreclen vonnis, dienvolgens,
de in het middel nnngeclnide wetsbepnlingen lweft geschonclen ;
B. Aangaande de bnrgerlijke vordering:
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking medebrengt van de
beslissing welke werd gewezen over de
door Roland tegen aanlegger ingestelde
bnrgerlijke vordering ;
II. Wat de beslissing· anngaat welke
werd gewezen over aanleggers bnrgerlijke
vordering tegeii Delporte en Roland, bnrgerlijk vernntwoordelijke padij :
Over het dercle middel, schencling van
nrtikelen 155 van het Wetboek van strafvorclering en subsidiair 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis verklaart clat de ten laste van beklaagcle Delporte gelegde betichting « niet bewezen gebleven is ll, en doordat de rechtbank zich
dientengevolge onbevoegd vei·klaart om
van aanleggers burgerlijke vordering kennis te nemen, zonder als door nietigheid
aangetast de verklaringen ter zijde te stellen van de getuigen welke ter openbare
zitting van 18 Maart 1947 door de eerste
rechter werden verhoord :
Overwegende dat, bij !;ebrek aan voorziening door het openbaar ministerie tegen deze beslissing, zij nit strafrechtelijk
oogpunt clefinitief is geworden;
Overwegende dat, zoals lliervoren is
uiteengezet geweest, het v66r de eerste
rechter gedane onderzoek en de beslissing
·die er op is gevolgd door nietigheid zijn
aangetast;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, door over de burgerlijke vordering
uitspraak te doen om de enige reden « dat
de ten laste van de eerste beroeper (Delporte) gelegcle betichting niet bewezen ge-

bleven is ll, en zonder de onregelmatig afgenomen verklar,ingen van getuigen · ter
zij de te stellen, de nietigheicl heeft overgenomen Welke het vonnis van de rechtbank van politie aFintastte, en, althans het
punt of clit vonnio; om zijn beslissing uit
te spreken niet op deze verldaringen had
gesteund in het Onl/'ekere heeft gelaten;
Dat cleze ontoer!'ikendheid aan of dubbelzinnigheid tusii>en motieven met het ontbreken van motieven gelijkstaat;
Om die reclenen, en zonder dat er aanleicling toe weze de overige door aanlegger
voorgebrachte middelen te onderzoeken,
verbreekt het bestreden vonnis, behalve
voor zoveel het uitspraak heeft gedaan
over de tegen Delporte gerichte publieke
vordering, deze ?AJnder kosten van de
vervolging heeft ontslagen en Holand,
burgerlijk aansprakelijke partij buiten de
zaak heeft gesteld; beveelt clat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van de Reciltbank van eerste
aanleg te llrnssel en dat melding er vnn
zal worden gemaakt op de kant van de
gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerclers Delporte en Roland tot
de ilelft der kosten; laat de andere helft
ten laste van cle Stant; verwijst cle zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, nitsprnak dqende in lwger beroep.
. 18 October 1948. - 2e kamer. - Voorz-itter en 'VCrsla,ggever, H. Connart, randsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclnidende concl1tsie, H. CoHtrd, nclvocaat-generaaL
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN.
GEBRUIK VAN EEN AUTOVOERTUIG NIET VOORZIEN VAN BEWIJZEN VAN SCHOUWING EN VERZEKERING. - lNBREUK OP DE POLITIE VAN
RET VERVOER. - VERJARING VAN li:EN JAAR.
2° VERKEER. - AUTOVOERTUIG •roEBEHORENDE AAN EEN YENNOOTSCHAP. - BESTUUiiD
DOOR EEN ARBEIDER IN DIENS'f YAN DEZE
LAATSTE ZONDER YOORZIEN TE ZIJN VAN BEWIJZEN VAN SCHOUWING EN VAN VERZEKERING. •- S'l'RAI<'RECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEGENE DIE, OPDRACHT HEBBENDE OM YOOR DE YENNOOTSCHAP TE HANDELEN, NAGELATEN HEEFT ZULKS TE DOEN. DlRECTEUR-GENERIAAL VAN DE YENNOOrSCHAP. ·
a·uto'VC1'tt~ill te gebntiken
dat niet 11oorzien is van bewijzen 'Va.n
sclwuwing en van verze7ce1'ing maakt
een inbl'ettlc 1tit op de politic van het
'Vervoer, ondenoo1·pen aan de verja1'i1llJ
van
jaa·r (1).

1° Het feit eon

een

(1) Zie Repe>·t. prat. du d>·oit belge, v' P>·esm·iption en matih'e ?'fip>·essive, n' 201.

-496at~tovoertttig, toebeho?·ende aan. een. venn.ootschwp, door een a~r
beicler bestmtrcl wonlt, in cUenst van
deze laatste, zoncler voo1·zien te z·ijn van
cle 1wwijzen van schottwing en ve?·zelce?'in.g, rust de stntf1·echteUjlce ventmt. woonleUjkheicl op cle nnt1m1·Ujke pe?·soon clie, oprlrctcht hebbencle 0'111 VOO?' rle
vennootschap te hanclelen, nagelaten
heett z·nllcs te cloen en nnmelijlv op de
clirecte·wr-genen~ctl van cle vennootschctp.

2° W ct?1JJte61' een.

(BesL van 2<1 November 1940, gewijzigd
door de besluiten van 1(1 Januari 1942
en 4 Januari 1943 en cle besluit-wetten
van 14 Februari en 27 November 1946.)
{PISART.)

niet de pleger van een misdrijf kan zijn,
degene die, opclracht hebbende om voor
een vennootschap te hanclelen, heeft nage. laten zulks te doen, de clader van het misdrijf is, en dat in zake aanlegger er moest
voor zorgen dat het materieel van de vennootschap, waarvan hij directeur-generaal
was, aan de wettelijke voorschriften beantwoordde;
Dat het micldel feitelijke grondslag mist;
Om cUe reclenen, verwerpt cle voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 October 1948.- 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Oonnart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Sohier. Gelij kl·uiclencle conclttsi e, H. Oolard, ad-

vocaat-generaal.

ARRES'r.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, de 14 Februari 1948 gewezen door
cle Oorrectionele Rechtbank te Brussel,
uitspraak cloende in hoger beroep;
Over het. middel, doorclat de verjaring·
cler publieke vordering de 24 Februa.ri
1948, dag waarop aanlegger zich in verbreking heeft voorzien, verkregen was :
Overwegende dat aanlegger wo1'clt vervolgcl om, de 24 Februari 1947, een automobiel te hebben gebruikt welke niet
voorzien was van een bewijs van schou·wing en van verzekering; dat, volgens artikel 7 van de w.et van 1 April 1899, de
publieke vordering· volgende nit een in)Jreuk op de wet en op de reglementen
over de politie van het vervoer verjaart
na een jaar te rekenen van de dag af
waarop cle . ill brenk wercl begaan ; dat in
zake de verjaring is gestuit geweest door
daclen van vervolging, oncler meer ter zitting van 1<1 Februari 1948; dat de verjaring alzo niet verkregen was op 14 Februari 1948,. dag van het vonnis, enige
clatum die in aamnerking dient te worden
genomen ; ,
Da t het micldel niet kan worden aanvaard;
Over het mid del, schencling van artikel 97 van cle Gronclwet, cloordat het bestreclen vonnis aanlegger veroordeelt om
een automobiel te hebben gebruikt zoncler
dat het antwoorcl verstrekt op de conclusies waarbij hij staancle hield dat hij
geen gebruik had gemaakt van het litigieuze voertuig : '
Overwegencle clat, indien aanlegger in
zijn conclusies van 13 Februari 1948
staande houdt persoonlijk het litigieuze
voertuig niet te hebben bestm1rd, hij erkent dat het bestuurcl werd door een arbeider die in dienst was van de vennootschap waarvan hij directeur-generaal
was ; clat het bestreden vonnis op ·deze
conclusies gepast antwoorclt door vast te
stellen dat, vermits een zedelijk persoon
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1° VERJARING IN STRAFZAKEJN.
0VERTREDINGEN. NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWEZEN WANBEDRIJVEN. VERJAARD EEN JAAR NADAT ZE GEPLEEGD WERDEN
INDIEN GEEN OORZAAK VAN SCHORSING BESTAAT.

2° VERJARING IN STRAFZAKEJN.
BURGERLIJI{Jc \'ORDERING INGESTELD VOORALEER DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING VERKREGEN WERD. VER.TARING VAN
DE PUBLIEKE \'ORDERING. ZONDER UI'l'WERKING OP DE BURGERLI.TKE VORDERING.

3°

VERWIJZING NA VERBREKING.
STBAFZAKEN. VETWREKING YAN DE BESLISSING GlcWEZEN OVER DIC PUBLIEKE YOUDERING. GESTEUND OP DE VEHJARING. GEEN VEHWI.TZING.

1° De overtrecUngen en cle nnnr cle po Zit'ie?'echtbwnk verwezen wnnbecl?'ijven verjwJ'e?~ een jam· nculM ze we11clen ge, pleegcl, inclien !JCe?b enkele oo1·malc va11
scho1·si?ty vctn cle ve?'ja·f'ing 1Jestnnt. (Wet

van 17 April 1878, artt. 23 en 26, al. 1.)
2° IncUen cle bU?'{Je?·lij ke vo1·cle1'ing ingestelcl we1·cl vo01·alee-r cle verja?'ing vwn
cle Pttblieke vo1·de1"ing verlcregen we1·a,
is cle late1·e veTja?"ing vctn cle pttblieke
vonle1·ing zoncle1· uit'werlcing 1op cle btt?'gerUjlce vo1·cleTing. (Wet van 17 April

1878, art. 26, ah 2.)
3° De verb?'elcing Va?1· cle 1JesUss·ing gewezen over cle ptt1Jlieke vonle·ring, gesteuncl
011 cle ve1·ja.1'ing van cleze lnatste, wonlt
tt'itgeszJ'roken zonlZM venv·ijz·ing,
(BREUER.,

T.

ECHTELIEDEN

COMf;LIAU-LIREAU.)

ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, de 1 Maart 1948 gewezen cloor (le
Oorrectionele Rechtbank te Luik, uitspraak cloende in hoger beroep ;

497I. Aangaande de publieke vordering :

Over het middel van ambtswege, scherrding van artikelen 23 en 26 van de wet
van 17 April 1878, de voorafgaande titel
bevattende van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat llet bestre- •
den vonnis strafrechtelijke veroordelingen
uitspreekt, dan wanneer de publieke vordering verjaard was :
Overwegende da t de ten ·laste van aanlegger gelegde feiten enkel vatbaar waren
voor beteugeling door een veroordeling tot
politiestraffen, vermits de ene bij beschikking van de raadkamer van 5 December
1948 gecontraventionaliseerd werden en
de andere enkel de bij artikel 559, 1", van
het Strafwetboek voorziene overtreding
uitmaakten ;
Overwegende dat deze feiten de 13 October en de 8 November 1946 begaan werden; dat de publieke vordering met betrekldng tot deze inbreuken derhalve op
de datum van het bestreden vonnis verjaard was;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing, door .nit hoofde van deze feiten
strafrechtelijke veroordelingen nit te spreken, de in het middel aangeduide artikelen heeft geschonden;
II. Aangaande de door de burgerlijke
partijen ii1gestelde vorderingen :
Overwegende dat deze vorderingen regelmatig ingestekl werden vooraleer de
verjaring van de publieke vordering verkregen was;
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om die redenen, aangaande de publieke
vordering, verbreekt de bestreden beslissing voor zoveel zij aanlegger tot geldboeten en tot de kosten jegens de publieke
partij veroordeelt; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt
dat, aangezien de publieke vordering vervallen is, er geen aanleiding is tot verwijzing; kosten ten laste van de Staat; aangaande de door de burgerlijke partijen ingestelde vorderingen, verwerpt de voorzieningen en veroordeelt aanlegger tot de
kosten jegens gezegde partijen.
18 October 1948. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Oonnart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·sla,qrJever, H. Giroul. Gelijlcluidende ·aoncltt.s·ie, H. Oolarcl, advoca at-genera al.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN .:-EN
ARRESTEN. '--- STRAFZAKEN. - VEROORVERBR., 1948. 32

DELING WEGENS WEDERSPANNIGHEID EN BEDREIGINGEN DOOR. GEBAREN. VASTRTELLINGEN DIE ZE REOHTVAARDIGEN.

lliotiveert wettelijlc de VC1'001'deUng wegens ~veclerspann·iglwid en becl·reiginge·n
door geba1·en, het a1'1'est dat er op wijst
clat belclaagcle niet omnidclelUjlc is ingegcwn op het ttitdntlclcelijlc bevel van
de Tijlcswachters de hnnclen omhoog te
stelcen en het gelculen pistool, wnaTvnn
' h·ij ll1'af!er WCf.B, voo1·t in rle hancl heett
gehotulen, ten einde cloor deze clreigencle
homling zijn vlttcht te verzelceTen.

(Strafwetb., artt. 269 en 329.)
(JADOT .EN LIBIOULLE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 3 Juli 1947 door bet Hof van
beroep te Luik gewezen;
Aangaande de voorziening van .J adot :
Over het eerste midclel, schending van
artikel 461 .van het Strafwetboek, doordat
de verbaliseremle agenten door aanzetting
hebben deelgenomen aan de diefstal welke
zij tot plicht hadden te voorkomen, en
doordat de brieventas welke geldspecien
bevatte, met voorbeclachten raad en met
instemming van de echtelieden J oly a an
welke zij toebehoorde, in een kast was
geplaatst ten einde de dief er toe aan te
zetten ze weg te nemen :
Overwegende dat llet middel llet bestaan onderstelt van feiten wam·van cle
werkelijkheid blijkt noch uit de bestreden
beslissing noch uit enig stuk waarop het
Hof wettelijk acht kan slaan;
Dat het middel niet opgaat in feite;
Over het tweede en het derde midclel te
zamen, schendiilg van artikel 269 van het
Strafwetboek, doordat llet bestreden arrest aanlegger wegens wederspannigheid
veroorcleelt zonder de actieve feitelijkheitl, llet materieel geweld of het hanclelencl
verweer vast te stellen, en schending van
artikel 329 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegger uit' hoofrle
van beclreigingen veroordeelt, dan wanneer
het feit zich gewapencl terng te trekken
geen bedreiging kan uitmaken :
Overwegencle dat het bestreden arrest
beslist clat de feiten van wederspannigheid en bedreigingen, welke ten laste van
aanlegger worrlen aangevoercl, in de bewoordingen der dagvaarcling bewezen
zijn; dat het bepaalt dat, door niet onmiddellijk in te gaan op llet uitclrukkelijk
bevel der rijkswachters de handen omlloog te steken en door het gelaclen pistool,
waarvan hij drager was, voort in de hand
te !louden, ten einde, clank zij cleze clreigende 'houcling, zijn vlucht te verzekeren,
.Jadot tegelijk met geweld en beclreigingen
aan de leden cler rijkswacht, in de uitoe-

-498fening- van hun ambt, weerstand heeft geboden en hen door gebaren l1eeft bedreig-d
met aanslag- teg-en hun personen ;
Overweg-ende dat de midclelen in strijd
zijn met de souvereine beoorcleling· cler
feiten door de rechter over de g-rond;
Dat de middelen niet opgaan in feite;
Aang-aande de voorzieningen van J a dot
en Libiouile :
Overwegende clat de substantH~le of op
straf
van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening-en ; veroordeelt elk der aanleggers tot
de kosten van zijn voorziening.
18 October 1948. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis.
Gelijkl1ticlende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.

2° KAMER.

18 October 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - 0PLICRTING. - CONCLUSIES BEWERENDE DAT DE AFGEGEVEN FONDSEN DE PRIJS VAN EEN VERKOOP
Ul'fMAAKTEN. - ARREST VASTSTELLENDE DAT
DE A~'GIFTE VAN DE FONDSEN SLECRTS VEROORZAAKT WERIJ DOOR RET GEBRUIK VAN VALSE
ROEDANIGREDEN. - CONCLUSIES BEANTWOORD.
Benntwoorclt cle concl1tsiiin, rl'ie, om de betichUng 1!Wn oplichUng te betwisten, beweenlen clnt de afgegeven fondsen de
pd,js vnn een verkoop uitmnnlcten, het
nrrest dnt vnststelt dat de afgifte; van
cle tondsen nlleen veroorzaalct wenl
doo1· het gebntilc van valse -hoeclanigheclen. (Strafwetboek, art. 496.)

(JABLOWSKI.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 29 April 1948 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig micldel, schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, 163 van het
W etboek van strafvorclering en 496 van
het Strafwetboek, doordat het arrest niet
volcloende zou gemotiveerd zijn claar het
de bij conclusies opgeworpen feitelijke en
rechtsmidclelen niet beantwoordt volgens
welke de geinde som van 36.000 frank de
verkoopprijs van stoffen zou uitmaken :
Overwegende dat de door aanlegg-er v66r
het hof van beroep genomen conclusies er
om verzochten dat feitelijk zou worden
vastg-esteld dat de geinde som van 36.000 fr.
cle prijs van een verkoop van weefsels is,
dat dergelijke verkoop het begrip van in-

bewaarg-eving- uitshiit; dat leugenachtige
bewering-en en onjuiste inlichting-en over
de persoonlijkheid geen der bestanclclelen
van het bij artikel 496 van het Strafwetboek voorziene misclrijf kunnen uitma, ken, alsook dat voor recht zou worden
gezegd dat de vrijwillige betaling van de
met de levering van cle weefsels overeenstemmencle prijs niet toelaat te zeggen clat
de betichting bewezen is;
Overwegencle clat het bestr()clen arrest
vaststelt clat nit de gegevens van het dossier en uit het v66r het hof geclane onderzoek voortvloeit dat aileen de valse hoeclanigheclen van Engels kapitein en vereffenaar van het kamp te Overijse, waarvan aanlegger gebruik heeft gemaakt, en
de valse belofte van levering van vier motorrijwielen welke hij niet bezat; tot
overhandiging van de som van 36.000 fr.
hebben geleid; dat het weinig belang heeft
dat de door aanlegger geleverde weefsels
het voorwerp zijn geweest van een inbewaargeving- of een verkoop ; dat uit het
v66r het hof gedane onderzoek voortvloeit
dat aile bestanddelen van de betichting
van oplichting- verenigd zijn;
Overweg-ende dat deze vaststellingen een
gepast antwoord uitmaken op de conclusies en dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
18 October 1948. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Connart, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslnggever, H. Fettweis.
GeHjlcluillencle concMtsie, H. Colarcl,
aclvocaat-generaal.

2° KAMER. -

19 October 1948.

1° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCRAKELDE WETTEN. - 0NROEREND GOED
BESTEMD VOOR. DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENS'l' OF EEN LIEFDADIGREIDSWERK
BEDOELD DOOR DIE BEPALING. 0NRECR'l'STRoEEKSE BESTEMliUNG.- VOORWAARDE VEREIST VOOR DE VRIJSTELLING.
2° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIREL 4, § 3, VAN DE SAMENG.ESCHAKELDE WETTEN. - 0NROEREND GOED
BESTE~ID VOOlt EEN LlEFDADIGHEIDSWERIK. VoORWAARDE VEREIST VOOR DE VRUSTELLING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAl'! RECRTSTREEKSE
JlELASTINGEN. - ARREST DE VRIJSTELLING
VAN GRONDBELASTING AANNEMENDE VOOR EEN
ONROEREND GOED BESTEMD VOOR LIEFDADIGHEIDSWERKE/1. GEEN VASTSTELLING DAT
RET GAAT OM WERKEN ANALOGIE VERTONEND
MET DE INRICHTING VAN ROSPITALEN, GODSRUI-

-499ZEN, KLINIEKEN OF DISPENSARJA. SING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.

BESLIS·

1° De m··ijstelling vnn g1·onclbela.st1ng, voorzien blj (trtilcel 1, § 3, vnn (le op 3 J~tni
1911 samengesohnkelcle w0tten, wa,t cle
onroerencle goedm·en betreft, die zonder
enig winstoogmm·Jc bestemd zijn voor cle
~titoefening van een openbare ereclienst
of een liefcletcligheiclswerk door cleze bepaling becloelcl, is 11iet a.an cle voo·rwaa·rcle onderworpen dat cleze onroe1·encle goecleren 1·eohtst1·eeks tot een
van cle opgesomcle doelein(len bestemd
zijn. Het volstaat dat zij nooclzalcelijlc
zijn om cle ~titoefening van een openba1·e
ere(Uenst of om (le goecle we1·ki.ng van
het werk te verzekeren (1).
2° De v1·ijstelling vnn cle gmnclbelasUng,
ingevoercl cloor a1·tilcel 4, § 3, van cle samengesohakelde wetten, is sleohts toepasselijlc op cle onroerende goede1·en. bestemcl, zoncle1· enig winstoogmerk, vom·
een weldacligheiclswerlc, indien. dit we1·1c
analogie veTtoont met een van cle werlcen tevoren door gezegde bepaUng opgesomd (2).
3° Is niet wettelijlc gemotivee1·d, het a.Trest dat de vrijstelling van de gronclbelasting aanneemt vooT een onroerend
goed, dom· vast te stellen dat het noodzakelij lc is om de doelein(len te be1·eilcen
(lie een ve1·eniging zondm· winstgevend
doel zich gesteld heeft, deze doeleinden
l-iefdadigheidswe1·ken zijnde, zonder vast
te stollen dat het om werlcen gaat die
analogie vertonen met de im·iohting van
hospitalen, godsh~t'izen, lclinielcen of dispensn1·ia (2). (Grondwet, art. 97.)
(BEIIEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL << MAISON DES REDEMPTOR•ISTES >>.)
AltREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, cle 17 Jnni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel tot verbreking,
schencling van artikelen 97 en 112 van de
Gronclwet, 1, 2, 4, § 3, en 33, § 1, van de
samengeschakelcle wetten betreffencle de
inkornstenbelastingen en van artikelen 4,
§ 1, en 7 van het besluit .van 16 .Tuni 1941
betreffencle cle nationale crisisbelasting,
doorclat het bestreclen arrest ten onrechte
heeft beslist clat de vaste goederen van
verweerster, welke te Bergen zijn gelegen
en gekadastreercl zijn sectie A, nrs 613h,
(1) Verbr., 27 Januari 1948, verscheidene arresten (zie hoger, biz. 52 en vlg.; Bull. en
PAsiC., 1948, I, 60 en vlg.); 10 Februari 1948
(zie hoger, biz. 83; Bull. en PAsrc., 1948, I, 96).
(2) Zie verbr., 16 Juni 1947 (A1·r. Verbr.,
1947, biz. 216; Bull. en PAsrc., 1947, I, 285).

592c en 6llp, sectie D, nrs 219b5 en 21!Jc5,
en sectie H, nr 613m, recht hebben op het
voorcleel van de bij artikel 4, § 3, van gezegcle samengeschakelcle wetten voorziene
vrijstelling, door het feit aileen clat zij
onrechtstreeks ten dienste worden gesteld
van de door verweerster nagestreefcle oogmerken, te weten de uitoefening van de
ereclienst e:ti het verrichten van werken
van weldadigheicl, clan w.anneer het arrest, door artikel 4, § 3, in clier voege te
interpreteren, aan cleze bepaling een
uitbreiclende en verkeerde draagwijclte
heeft gegeven :
Overwegende dat artikel 4, § 3, van cle
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ·de vrijstelling van
de gronclbelasting niet afhankelijk maakt
van het feit clat cle vaste goecleren rechtstreeks ten dienste staan van een der oogmerken welke het opsomt; dat het .volstaat clat de vaste goederen of clelen er
van noclig wezen om de uitoefening van
een openbare eredienst of de goecle werking van het bij gezegcl artikel 4, § 3, bedoeld werk van onderwijs of welcladigheid
te verzekeren, en dat de eigenaar welke
ze daartoe heeft bestemd geen winst najaagt;
Overwegende dat het bestreden arrest
ongetwijfeld vaststelt clat cle bewuste
vaste ·goederen voorkomen als noclig tot
het bereiken van de doeleinclen welke verweerster zich heeft gesteld : te weten de
openbare uitoefening van cle katholieke
ereclienst en het verrichten van werken
van welcladigheid ;, maar clat het, enerzijcls, de aarcl niet aanduiclt van de werk~n van weldacligheid waaraan verweerster zich wijdt, dan wanneer de enige
werken van weldadigheicl welke de vrij'stelling van de grondbelasdng kunneil
rechtvaardigen. de ziekenhuizen, goclshuizen, klinieken, clispensaria en andere gelijkaardige werken zijn; clat, anderzijds,
het hof van beroep de vaste goederen of
delen er van niet afzonderlijk te kennen
geeft welke het noclig acht voor de uitoefening van de eredienst en voo1· de werken
van weldacligheid van verweerster ;
Overwegencle clat het Hof van verbreking
in deze omstandigheclen zijn toezicht niet
kan uitoefenen op de bestreden beslissing;
dat het middel, bijgevolg, gegrond is;
Om die reclenen, zoncler acht te slaan op
de te laat nedergelegcle memorie van antwoord, verbreekt het bestreden arrest ;
beveelt clat onclerhavig arrest zal worden
overgescllreven in de registers van het
Hof van beroep te Brussel en clat melding
er van zal worqen gemaakt op de kant
van cle vernietigcle beslissing ; veroordeelt
verweerster tot cle kosten; verwijst cle
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
19 October 1948. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. Oonnart, raaclsheer waarnemend
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Verslaggeve1·, H. Smetrijns.
Gelijkht·iden:l'te condtts·ie, H. W.-J. Gans-

voorzitter. -

-

ho£ van cler Meersch, aclvocaat-generaal.
Pleiters, HH.
Van
Leynseele
en
A. Buisseret (cleze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

2c
1°

2°

3°

KAMER. -

19 October 1948.

VERBREKING. BEVOEGDHEID. ZA'KEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER AFGELEID
UIT ZEKERE FEITELIJKE VASTS'riGLLINGEN. MACH'!' VAN HET HoF VAN VERBREKING OM NA
TE GAAN OF DE VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER OVER DE GROND EN DE GEVOLGTREKKING
DIE HI.J ER1.1IT AFLEIDT NIET STRI,JDIG Z!JN. ~
MACHT OM NA TE GAAN OF DEZE VASTSTELLINGEN DE GEVOLGTREICKING WETTELIJK RECHTVAARDIGEN om ERUI'l' AFGELEID WORDT.

GRONDBELASTING. LEDEN VAN EEN
GEESTEr,IJI{ENCONG'REGATIE DIE ZICH AAN EEN
ONDERWIJSWERK OF AAN EEN VAN DE LIEFDADlGHEIDSWERKEN BEDOELD BI.J AR'fiiCEL 4,
§ 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN TOEWIJDEN. DEEL VAN ONROEREND GOED VOO'R
HUN WONING OEBRUIKT. DEEL VAN ONR.OER.END GOED NODIG VOOR DE GOEDE WERKING VAN
DEZE WERKEN. TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLING Ol' DlT: DEEL YAN HET ONROEREND
GOED.

GRONDBELASTING. VRI.JSTELLING.
PRIVA'ill KAPEL GEBR<UIK'l' DOOR DE J;EDEN
VAN EEN KLOOS'l'ERORDE ALS PI.AA'l'S VAN GEBED
EN VAN MEDI'l'A'l'IE. KAPEL DIE GEEN ONROEREND GOED Ul'l'MAAKT BES'l'EMD VOOR• DE Ul'l'OEFENING v,\N EEN Ol'ENBARE EREDIENST, VOOR
HET ONDERWI.JS OF VOORI EEl\ VAN DE WERKEN
REDOELD BIJ AR'l'IICEL 4, §
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTIGN. GEEN TOEPASSING
VAN DE VRI.TSTELLING OP DIT ONROEREND GOED.

3,

4°

RED EN EN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELASTINGEN. REDENEN IN 'l'EGENSTRIJDIGHEID MET HET BESCHIICKEND GEDEEL'fE, BESLISSING NIET WETTELJJK GEMOTIVEERD.

ste wettelijk lc'lt.llllen 1'echtvam·a,:gen (1).
(Samengeschakelde wetten, art. 4, § 3.)
2° 1Vwnnee·r het om een kloosterm·cle gaat
cl·ie een oonyrega.tie ~titrnaakt, wanrva.n
cle leclen zioh toe~m:jclen. ann een onclerw1jswerk of nan. een vnn cle we1·1cen becloeld b'ij a"l'tikel 4, § 3, va;n cle snmengesohalcelcle w0tten, mctg uit de vctststelling
bet1'effencle deze becl1'ijvigheicl wettelijlc
nfgelei!l wonlen, clat z·ij niet lean ttitgeoefencl worden zoncle1· clnt een oncle1·clnlc
a.nn cle leden va.n cle congrer1atie veTschctft wo1·dt, da.t, cl1ts, d-it cleel van het
onroe1·encl yoecl noclig is vom· cle goede
we·rlcinrJ van cleze we·rlcen en clnt het,
bijgevoly, is vdjgestelcl van grondbelasting (2). (Samengeschakelde wetten,
art. 4, § 3.)
3° De en.kele omstancliyhei.cl, clat cle Zecleu
van een lcloostero1·de een pr·iva.te kapel
(febnt·i.ken als plaats van yebecl en meclitnUe, volstaat niet opcla.t cleze lcctpel beschonw!l wonle nls bestemcl voor· cle wi.toefen·ing 'llctn een openbn1·e e·redienst,
voor het onclerw'ijs of voo·r een werlc da.t
nnnloy'i.e ve1·toont met deze becloeld bij
cwt-ilcel 4, § 3, vcm rle samengeschnlcelile
~vetten, en. OJHlat z·ij, bijgevoly, v'l'ijgestelcl wonle vcm f11'onclbelnst-ing (3). (Samengeschakelde wetten, art. 4, § 3.)
4° Is n:iet wettelijlc gemoti'l;eercl, cle besUsS'i-ny wnnrvctn cle beweeg1·eclenen strijcliy
z·ijn met het beso7d1ck:enrl yerleelte (4).
(Gronclwet, art.

97.)

(BEHEER YAN FINANCIEN, T. YIGRIENlGlNG ZONDER
WINS'l'GEVEND DOEL ((MAISON SAINT-JOSEPH ll.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreclen
arrest, de 17 Juni 1947 gewezen cloor het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig micldel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 112 van de
Gronclwet, van artikelen 1, 2, 4, § 3, en 33,
§ 1, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen en van
artikelen ·4, § 1, en 7 van het besluit van
16 J uni 1941 betreffencle de nationale crisisbelasting : n) in hoofclzaak, cloordat het

1° IncUen cle vctststelUng van cle rechter
ove1· cle tJ1'ond, clat een cleel vnn een on·roe·rend goecl noclig is on~ de ~t.itoefen·ihg
vcm een openbcwe ereclienst, of cle goede
werking te verzeke·ren vnn een onde1·wijswe1· k of een wer· lc clctt a.nnlo g·ie ve1·toon t
met de werlcen becloelcl bij ar·tilcel 4, § 3,
vwn de snmengeschnlcelde wetten.,. vnn
feitelijke na.nl is en, cli6nvo·lgens, so1tve~·ein is, behoo·rt het cutn het Hoj va.n
ver·breking nn te ,qann of cle cloor cle
reohter ovm· cle yroncl 'i..ngeroepen elemen.ten de yevolgt1·elclcing niet tegensprelcen die hij en/.it Mleidt of cle:ie laat-

(1) Raadpl. nota 3 onder verbr., 16 December 1947 (An·. T' e.-b1·., 1947, biz. 416; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 547),; 27 Januari en 10 Februari
1948 (zie hager, blz. 52 en 83; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 61 en 96) en voorgaand arrest.
(2) Raadpl. verbr., 27 J amiari en 10 Februari 1948 (zie hoger, biz. 51 en 83; Bwll. en
PAsrc., 1D48, I, 59 en 96) en voorgaand arrest.
(3) Zie de nota 3, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PASIC., 1948, I, 577.
(4) Zie verbr., 11 Augustus 1943 (Bull. en
PAsrc., 1943, I, 313); raadpl. verb1<, 29 December 1947 (ibid., 1947, I, 562}.
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bestreden arrest ten onrechte heeft beslist ' Overwegende dat in principe deze vnsfdat de volgende percelen van het onroe- stelling souverein is ; dat het Hof van verrend goed, gelegen te Brussel aan de Bel- breking, bijgevolg, gebonden is door cle'
liardstraat, 28, gebouwen A : kelderver- verklaring van het bestreclen arrest clat
diepingen, gelijkv loerse verdieping en bo- de kelderkeukens, spreekkamers, overvenverdiepingen met hun aanhorigheden looptrappen, uitstek eri loodsen noodza)rewelke voornamelijk als kamers voor de lijk a:mhorigheclen zijn van het hoofcl"
paters clienen; gebouw B : de onder groep B goed; doch dat, wanneer de rechter over
opgenomen percelen, welke logeerkamers, de grond de noodzakelijkheid van een vast
een bibliotheek, een nitstek, een loods be- goed of een deel van een vast gm:id afleidt
grijpen en die welke opgenomen zijn on- uit somril.ige factoren "'elke hij aanstipt,
der groep E en gebruikt worden als pri- het aan het Hof van verbreking behoort
vate kapel, waarvo.or om vl'ijstelling werd na te gaan of de ingeroepen elementen
verzocllt, recht hebben op het bij arti- niet in strijd zijn met de er uit afgeleide
kel 4, § 3, van gezegcle samengeschakelde conclusie, ofwel of zij deze wettelijke lnmwetten voorziene voordeel der vrijstelling nen reclltvaardigen;
door llet feit aileen dat zij onrechtOverwegende dat wanneer bet, zoals in
streeks ten clienste staan van de door het onderllavige geval, een congregatie
verweerster nagestreefcle doeleinden, te geldt, het juist is te zeggen dat << cliegene
weten de uitoefening van de ·eredienst, het cUe zich met een werk van weldacligheid
onderwijs en de werken van .welclaclig- bezig houdt zijn werkzaamheid niet kan
heid, clan wanneer, door in clier voege uitoefenen inclien hem geen onclerdak
vorengemeld artikel 4, § 3, te interpre- worclt verschaft, hetwelk alzo de noodzateren, het bestreden arrest nan deze be- ~elijke aanvnlling van zijn apostolaat
paling een uitheidende en verkeerde draag- wordt ll maar dat men niet inziet hoe de
wijclte heeft gegeven; b) subsicliair, door- enige omstandigheicl, dat de kloosterlingen
flat het bestreclen arrest zich. heeft tegen- de private kapel gebruiken als plaats van
gesproken, door te beslissen tlat het hoger gebed en van meclitatie, aan cleze plaats
beroep gegrond was, behalve wat cle ge- het karakter zou kunnen doen toekennen
lijkvloerse verclieping aangaat van het te van een noodzakelijke aanvulling ten
Brussel, aan de Nijverheidstraat, 23, gele- einde de door verweerster nagestreefde
'gen vast goed, clan wanneer gezegde ge- oogmerken te bereiken : het uitoefenen
lijkvloerse verclieping werd vrijgesteld van de openbare eredienst, het verstr~k
bij directoriale beslissing van 22 Ja- ken: van onderwijs en het verrichten van
nuari 1946, en dat, ten anderen, het arrest werken van weldadigheid ;
in zijn motieven verldaart clat, behalve
Overwegende dat nit deze beschouwinwat de in lnnu- gegeven verdiepingen van gen voortvloeit clat het eerste onderdeel
·het te Brussel, aan de Nijverheidstraat, 23, van het middel, in .zover het arrest de prigelegen onroerencl goecl aangaat,' ten on- vate kapel van de kwestieuze belastingen
rechte de bestreclen beslissing heeft gewei- heeft vrijgesteld, gegrond is ;
gerd de vrijstelling toe te staan waartoe
Aangaande het tweecle onderdeel van
wercl ver7..ocht :
het middel :
Aangaancle lH:it eerste ondercleel van het
Overwegencle dat, door te beslissen zomiddel :
als het heeft gedaan, het bestreden arrest
Overwegemle dat artikel 4, § 3, van de de vercliepingen van het te Brussel a!m de
samengescllakelde wetten betreffende de Nijverheiclstraat, 23, gelegen vast goecl,
inkomstenbelastingen de vrijstelling van hetwelk het in zijn beschouwingen onder- ·
de gronrlbelasting niet afhankelijk maakt worpen heeft verklaarcl aan de g.rondbevan het feit dat de vaste goederen recht- lasting en aan de nationale crisisbelasstreeks clienen tot een der doeleinden ting, van deze belastingen heeft vrijgewelke het opsomt; clat het volstaat dat de steld;
vaste goederen of delen er van nodig weDat, derhalve, het tweecle onderdeel van
zen om de uitoefening van een openbare het middel gegrond is ;
eredienst of de goede werking van het
Om die redenen, zonder acht te slaan op
bij gezegd artikel 4, § 3, · bedoeld werk de te laat nedergelegde memorie van antvan onderwijs of weldadigheid te verze- woord, verbreekt het bestreden arrest voor
keren en clat de eigenaar welke ze daartoe zoveel het van de grondbelasting en van
heeft bestemd geen winst najage;
de nationale crisisbelasting heeft vrijgeOverwegende dat het bestreden arrest stelcl de percelen van het te Brussel, aan
vaststelt dat de kwestieuze percelen nodig de Belliardsraat, 28, gelegen onroerend
zijn om de doeleinden te bereiken welke goed, welke gebruikt worden als private
verweerster zich lweft gesteld, te weten Impel, en de verdiepingen van het te
rle openbare uitoefening van de katholieke Brussel, aan de Nijvel:heidstraat, 23, geeredienst, het onderwijs en de werken van legen onroerend goed, (J.e aanslagen heeft
weldadigheid welke gelijkaardig zijn met ve1'nietigd waardoor deze delen van vaste
die welke met naam in artikel 4, § 3, van goe.deren zijn getroffel_l geweest, en de
de samengeschakelde wetten zijn vermeld ; Belgische Staat, aclministratie van finan-
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cH!n, heeft veroordeeld tot terugbetaling
van alle nit dien hoofde onrechtmatig
geinde sommen met de moratoire interesten, overeenkomstig artikel 74 van de samengeschakelde wetten, en tot de kosten;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweerster tot een zesde cler
kosten; laat cle overige kosten ten laste
van cle Staat; verwijst cle alclus beperlde
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

19 October 1948. - 2 6 kamer. - Voor·zittwr, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns.
....,... Gelijlcl~t'iclende conclitsie, H. W.-J. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat-generaal.
PleUers, HH.
Van Leynseele en
A. Buisseret (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel.)

gebouwde Orl'l"oerencle goeder·en (1). ('Vetten betreffencle {le inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl de g Juni 1941, art. 4,
•§ g,)

2° De V'l"'ijstelling

'l)(tn de grondbelastlng,
wat de· onmerende fJOederen betrett die,
zondeT enig winstbejag, beste·mcl zijn
voor· cle ·witoeten;ing vctn een 01Jenbare
e-reclienst at voor hot oncler·wijs, is niet
awn de voor·waanle oncler·worpen clat cleze
onmerenrle goecleren r-eehtstreelcs voor·
een van cleze berl·r·i;iv·igheclen besterncl
z·ijn. Het ·is vereist, cloch het volstaat,
clnt zij noclig zijn 0111 cle witoefenfng vnn
cle open bn1·e eredienst of cle goede we·rlcing van het weTk te 'L'BrzekeTen (2).
(Samengescllakelde wetten, art. 4, § g_)
go Ts vctn feitelijlce acbnl en is, bi;igevolg,
sowuer·ein rle '1/aststellin(J rlooT cle r·echter·
over cle groncl clat een onroe·reml goecl of
een cleel i>un eon onroe·rencl goecl nocl·ig
is om cle goerle we·rlring te ver·zekeren
vrMI· een oncler··w·ijsim·icht-ing (g).

4° De onl'oer·encle rJoecler·en of clelen vwn
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19 October 1948.

1° GRONDBELASTING. -

VRIJSTELLING.
- 0NROEREND GOED BESTEMD VOOR EEN ONDERWIJSINRICRTING. VRIJSTELLING TOEPASS'ELIJK ZOWEL OP DE ONGEBOUWDE ALS OP
DE GEBOUWDE ONRIOERENDE GOEDEREN.
2o GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING.
0NROEREND GOED ONRECRTSTREEKS BESTEMD VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EHEDIENST OF VOOR RET ONDERWIJS. VoORWAARDE VEREIST VOOR DE VRIJSTELLING.
go BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ZAKEN VAN RECRTSTHEEKSE BELASTINGEN. GRONDBELASTING. VASTSTELLING DAT EEN
ONROEREND GOED NODIG IS VOOR DE GOEDE
WERIKING VAN EEN ONDER.WIJSINRICRTING. FEITELIJKE VASTSTELLING. SOUVEREINE

een mwoerencl goea clie tot won in g clienen voo·r de lcloosterz-nste·rs, clie zich aan
het goclsrlienstig onder·wijs wijclen, z·ijn
v·ri:i,qestelcl vau gronclbelast:in g, ·indie11
zij noclig zijn om cle goede working
te verzcke·ren van cl.e onclerw·i,iBinrichting (4). (Samengeschakelcle wetten, ar-.
tikel 4, § g_)

5° Uit de vaststelling clat een boomgaar·d,
eon st•ulc gmnd, een weide, gmnclen of
ancle·re om·oerencle goederen er· toe dienen 0111 cle voecling van de leden van de
·vereni_qing te verzelceren, lean niet afgeleid WOTClCn cla t deze 01Woer·eru'le {}06. rler·en nod·ig zijn 1!oor· de goede working
vwn cle onclerwijsinrichtin.g en. clat zij,
bijge·volg, vdjgestelll Z'ijn van g·ronclbelcbst-icng (5). (Samengescllakelde wetten,
art. 4, § g,)
(BEHEER. VAN FlNANCIEN, '1'. VERoENIGING ZONDER
WINS'l'GEVEND DOEL (( INSTI'l'UT DE L'ADOR;ATION
PERPETUELLE ll.)

VASTSTELLIN~.

4° GRONDBELASTING. -

VmJSTELLING.
- 0NROEREND GOED DAT TOT WONING DIENT.
0NROEREND GOED NODIG VOOH DE GOEDE
WERKING VAll DE ONDERWIJSINRICRTING.

5° GRONDBELASTING. -

VRI.JSTELLING.
- 0NROERENDE GOEDEREN DIE DIENEN "O:!!I DE
VOEDING TE VERZEKEREN VAN DE LEDEN VAN DE
VERENIGING DIE ZICR AAN RET ONDERWIJS
WIJDEN. - VASTSTELLING DIE DE VRIJSTELLING VAN GRONDilELASTING NIET RECHTVAARDIG'l'.

1° De ·vTijstelling van de gromlbelast-ing,
~vat

cle onroerende goeder·en betrett die,
zoncler· enig winstbejctg, bestemcl z·ijn
voor eon oncler·wijsinTichting, is toepasselijlc zowel op de ongebouwde als op de

ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, de 18 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel tot verbreking,

(1) Verbr., 27 Januari en 10 Februari 1948
(zie hoger, blz. 54 en 83; Bull. en PASIC., 1948,
I, 62 en 96).
(2) Verbr., 10 Februari 1948 (zie boger,
blz. 83; Bull. en PASIC., 1948, I, 96) en voorgaand arrest.
(3) Zie voorgaand arrest en nota 1 eronder.
(4) Zie voorgaand arrest.
(5) Verbr., 27 Januari 1948 (zie boger,
blz. 54; Bull. en PASIC., 1948, I, 63)..
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-503schending van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, van artikelen 1, 2, 4, § 3, en 33,
§ 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, en
van artikelen 4, § 1, en 7 van het besluit
van 16 Juni 1941 betreffende de nationale
crisisbelasting en van het besluit van
31 Juli 1943 tot samenschakeling van de
besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest
ten orn·echte, bij toepassing van artikel 4,
§ 3, van voormelde samengeschakelde wetten, van de grondbelasting en van de nationale crisisbelasting heeft vrijgesteld :
C£) de delen van het perceel sectie D 366 L 7
waarvan de lokalen dienen : 1 o tot kosthuis waarin bejaarde personen worden geherbergd mits een geringe vergelding;
2° tot lokalen voor dames welke aan retraites deelnE:men; 3° tot lokalen waar
catechismusleergangen worden gegeven;
4° tot huisvesting en herberging van de
leden der verzoekende vereniging en van
de novices, alsmede tot hun vorming;
b) de ongebouwde percelen sectie D,
nrs 366 ·i 2 : boomgaard; 366 z 4 : stuk
grond ; 366 t 5 : boomgaard ; 366 s 5 :
stal ; 366 o 6 : weide ; 366 1' 6 : terrein ;
366 n 6 : stuk grond; 366 7c 7 : tuin, welke
de aanhorigheden zijn van het klooster,
sectie D, nr 366 L 7, en daarmede een
geheel vormen ; o) de percelen sectie D,
nrs 182 v 2 : huis ; 182 w 2 : open ruimte;
182 o 2 : tuin; gedeeltelijk dienende tot
lmisvesting van een onderpastoor der parochie en van vluchtelingen, tot parochieboekerij, tot feestzaal, tot lokaal voor scouts,
en tot cafe; om de redenen dat het rusthuis
geenszins uit winstbejag wordt geexploiteerd, maar enkel om het behoud en het
bestaan te verzekeren van het werk zonder winstbejag, hetwelk aan de statuten
van verzoekster ten grondslag ligt, namelijk de uitoefening van de eredienst, het
verstrekken van onderwijs en het verrichten van werken van weldadigheid welke
gelijkaardig zijn met die welke met naam
in artikel 4, § 3, zijn aangeduid, dit door
middel van de geringe vergelding welke
wordt geind; dat zonder klooster of lokalen om de leden van de vereniging en haar
novices onderdak of woonst te verschaffen, terreinen, open ruimte, tuin en boomgaarden, om hun voeding of hun gezondheid te verzekeren, verzoekster de vorenaangehaalde doelen niet zou kunnen bereiken; dat de delen welke dienen tot
lmisvesting van de onderpastoor der parochie en van vluchtelingen, tot parochieboekerij, tot feestzaal, tot lokaal voor
scouts, onrechtstreeks tot hetzelfde doel
worden gebruikt; dat de exploitatie van
de feestzaal en van het cafe enkel tot de
vorenaangehaalde doeleinden bijdragen ;
dan wanneer de § 3 van artikel 4 van de
samengeschakelde wetten in deze zin moet

worden ge!nterpreteerd dat het bij gezegd
artikel voorziene gebruik een rechtstreeks
gebruik moet zijn, dat de enige onroerende
goederen welke door deze bepaling worden
becloeld de gebouwde onroerende goecleren
zijn, en dat de lmizen van de onderpa~
toors liet voordeel dezer bepalingen niet
mogen verkrijgen :
Overwegende dat de interpretatie, welke
aanlegger van artikel 4, § 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen geeft, in strijd is met zijn
klare en nauwkeurige tekst; dat, enerzijds, deze bepaling iu haar bewoordingen
«de onroerendc goederen )} vermeldt wnder uit haar toepassing chi ongebouwde of
zekere gebouwde onroerende goederen te
sluiten, en dat aanlegger in de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 Juni
1926 en van clie van 13 Juli 1930 tevergeefs
het bewijs tracht te vinden dat de uitsluiting welke hij aanhaalt met de wil
van de wetgever strookt; dat, anderzijds,
artikel 4, § 3, de vrijstelling van de grondbelasting niet afhankelijk maakt van het
rechtstreeks gebruik van de onroei·ende
goecleren tot eeu der doeleinclen welke het
opsomt; dat het volstaat dat de onroerende
goecleren of delen er van nodig wezen om
de uitoefening van een openbare ereclienst
of de goecle. werking van het bij gezegd
artikel 4, § 3, bedoelcl werk van onclerwijs of van welclacligheid te verzekeren
en clat de eigenaar, die ze daartoe heeft
bestemd geen wil1st najage;
Overwegende clat het vraagpunt of een
onroerend goed het bij de wet vereiste
kenmerk van noodzakelijkheid vertoont,
van feitelijke aard is; dat het evenwel aan
het Hof van verbreking behoort na te gaan
of de vaststellingen van de rechter over de
grond niet in strijd zijn met het besluit
dat hij er uit atleidt of clit besluit wettelijk kunnen rechtvaal'{ligen;
Overwegencle dat het hof van beroep,
om de door de directoriale beslissing niet
vrijgestelde delen van het klooster (perceel ur 366 L 7) van de grondbelasting vrij
te stellen, vaststelt dat sommige dier delen rechtstreeks worden gebruikt voor
het onderwijs en voor werken van· weldadigheid welke gelijkaardig zijn met die
welke met naam in artikel 4, § 3, zijn aangeduid en voor de overige delen, te recht
laat gelden dat << zoncler klooster of lokalen om de leden cler vereniging en haar
novices te herbergen, verzoekster de vorenaangehaalde doelen niet zou kunnen
bereiken )} ; dat het alzo te recht deze vrijstelling toestaat wat de tuin betreft
(nr 366 7c 7) om de reden dat dit deel onroerend goed de gezondheid der kloosterzusters verzekert; maar dat de bestreden
beslissing ten onrechte de noodzakelijkheid der percelen nrs 366 i 2 (boomgaard)'
366 z 4 (stuk grond), 366 t 5 (boomgaard),
366 z 5 (stal), 366 c 6 (weide), 366 1' 6 (ter-
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rein) en 366 ·u 6 afieidt uit het feit dat
zij dienen om de voeding van de leden der
vereniging en van cle novices te verzekeren ; dat deze gevolgtrekking onjuist is,
vermits verweerster zich in de handel cle
landbouwproducten, de groenten en het
fruit kan aanschaffen welke zij nodig
heeft;
Overwegende, aangaande percelen ur• 182
v 2, 182 w 2 en 182 o 2, dat het bestreden
arrest niet verklaart clat zij noclig zijn
voor de goede werking van het werk
van onderwijs en cle werken van weldadigheid waaraan verweerster zich wijclt;
clat het inderdaad zich er toe beperkt aan
te stippen c< dat de clelen welke dienen tot
huisvesting van de onderpastoor en van
vluchtelingen, tot parochieboekerij, tot
feestzaal, tot lokaal voor scouts onrechtstreeks tot hetzelfde doel worden gebruikt )) en cc dat de exploitatie van de
feestzaal en van het cafe enkel tot vorenaangehaalde doeleinden bijdragen )) ;
Overwegencle dat nit deze beschouwingen voortvloeit dat het middel gegrond is
voor zoveel het vrijstelling van de grondbelasting en van de nationale crisisbelasting heeft toegestaan voor de percelen
welke te vVatermaal zijn gelegen en gekadastreercl zijn sectie D, nrs 366 i 2, 366 z 4,
366 t 5, 366 8 5, 366 c 6, 366 1' 6, 366 tt 6,
182 v 2,' 182 w 2 en 182 o 2;
Om die redenen, zonder acht te slaan op
de te laat nedergelegde memorie van antwoord, verbreekt het bestreden arrest,
doch enkel in zover het vrijstelling verleent van de grondbelasting en van de nationale crisisbelasting voor dienstjaren
1943, 1944 en 1945, wat de te Watermaal
gelegen percelen betreft, welke in het kaclaster opgenomen zijn onder sectie D,
nrs 366 ·i 2, 366 Z 4, 366 t 5, 366 8 5, 366 C 6,
366 ·r 6, 366 u. 6, 182 v 2, 182 w 2, 182 o 2,
dat het de betwiste aanslagen in deze
maat nietig verklaart, dat het de Belgiselle Staat, aclministratie van financien,
veroorcleelt tot terugbetaling van ieclere
nit clien hoofde onrechtmatig geincle som
met de moratoire interesten, overeenkomstig artikel 74 der samengeschakelde wetten, eli dat het de Staat tot alle kosten
veroordeelt; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt clat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de ge.deeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot · een
zesde van de kosteri; laat de overige kosten ten laste van de Staat, administratie
van financien; verwijst de alzo beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
19 October 1948. - 2" kamer. - Vom·z-itter, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'8laggever,. H. Smetrijns.
- Gelijkluidende concltt8ie, H. W.,J. Gans-

l!of van der Meersch, advocaat-generaaL
Pleiter8, HH. Van Leynseele en
A. Buisseret (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
·
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KAMER. -

19 October 1948.

GRONDBELASTING. VRIJSTELLING~
0NROEREND <]OED ONRECliTSTREEKS BESTE~ID VOOR DE UITOE~'ENING VAN EEN OPENBAHE EREDIENST, VOOR HET ONDERWIJS OF
VOOR EEN LIEFDADIGHEIDSWERK BEDOELD BIJ
ART=EL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN. 0NRECHTSTREJ!,"KSE BES'l'EMMING.
VOORWAAHDE VEREIST VOOR DE VHIJSTELLING.

1°

-

2°

GRONDBELASTING. VRIJS'l'ELLING.
0NROEREND GOED BESTEMp YOOR LEERGANGEN VAN CATECHISMUS EN RECOLLEC'l'IES.
0NROEREND GOED BESTEMD VOOR DE UITc
OEFENING VAN EEN OPENBARI~ EREDIENS'l'.

3°

GRONDBELASTING. VRIJSTELLING.
0NROEREND GOED DIENEND TOT WONING. 0NROEREND GOED NODIG YOOR DE GOEDE WERKING VAN DE ONDER.,\'IJSINRICHTING.

4°

BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ZAKEN VAN HECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
GRONDBELASTING. VASTSTELLING DAT
EEN ONROEREND GOED NODIG IS VOOR DE GOEDE
WERKING VAN EEN ONDERWIJS1NRICHTING. FEITELIJKE VASTS'l'ELLING. SOUYEBEINE
VASTSTELLIN'l.

5°

GRONDBELASTING. VmJSTELLING.
GEDURIGE AANBIDDING. VORM VAN UITOEFENING VAN EEN OPEN!lARE EREDIENST. 0NROEREND GOED DAT TOT WONING DIENT
VOOR DE KLOOSTERZUSTERS DIE ZICH ERAAN
WIJDEN. 0NROER<END GOED DAT NODIG IS
OM DE UITOEFENING YAN DE EREDIENST TE VERZEKEREN.

6°

GRONDBELASTING. VRIJSTELLING.
0NROEREND GOED BEZET DOOR EEN NAAIKAMER TOT VERVAARDIGING VAN HANDWERKEN EN KERKGEWADEN. 0NROEREND GOED
DAT NIET IN DE VQORUITZICHTEN VALT VAN
ARTIKEL 4, § 3, YAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN •.

1 o OJJdat de onme·renfle goede1·en of flelen
van onroeren.fle goedm·en zonfle1· en'ig
win8tbejag 01Wecht8treeks be8ternd voo·r
fle tt'itoefening van een OJJenba1·e · erefl'ien8t, voo·r het onflerw·ij8 of vom· een
Uefdadi,qhwid8wede befloelfl bij arUkel 4,
§ 3, vnn de 8a<menge8chakelfle wetten,
zo·uflen lcnnne·n m··ij,qe8telfl .worden van
!J1'onclbela8tin,q, moeten fleze onmerende
goefle1·en of flelen van on·roe·renfle goederen nodig zijn om de qtitoefening van de
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-505ererUenst ot ile goerle werking van het
onrle·rw·ijs of van het werlc te ve7·zekeren (1). (Wetten betreffencle de inkom-

stenbelastingen, samengeschakeld
31 Juli 1943, art. 4, § 3.)

de

2° De leergangen van catechismtts en ile
1'ecollect'ies zijn vorrnen van onrle1-richt
·vrtn rle lcathoUelce gorlsclienst. De rlelen
·~;an orvroerenrle goerleren, cUe e·r voo1· bestem([ zijn, z:ijn vrij_qestelil vrm grondbelasting (2). (SamengeRchakelde wetten, art. 4, § 3.)

3° De onroe·remle goerleren of rlelen van
on·roerencle goerleren, cUe tot won·ing
voor rle lcloosterzttsters die zich
·aa.n het gorlsrUensUg onllerw'ijs wijrlen,
zijn van gronrlbelasting vdjgestelrl, ·indien zi:i nocl'ig zijn orn rle {foerle weTlcing
·van rle onrlerwijsin)·ichUng te verzekeren (3). (Smnengescllakelde wetten, artikel 4, § 3.)
rlie-~1en

4° Is. van feiteUjlce rw.rrl en ·ls, bijge·volf!,
sonverein, de vaststelUnf! floor· rle ·rechter · ove·r lie rtronrl rlat een 01t1'oe·renrl
f!Oerl of cleel va.n onroe·renrl goerl norlirJ
is om rle goerle we·rkin·fl vwn een mule1··wij8in·richtiJng te verzekeren (4).

5° De gerl·n'l'ige aanbiclrlin,r/, rlie ·in een
·voor een·ierler toegcmlceUjke lwrlc wonlt
beoefenrl, mnMct een ·vorm udt vnn openbrM·e ·nitoefen·ing vwn rle lcrtthoUelce ererUenst. De clelen vnn het onroe-renrl f!Oerl,
tot waning rlienencl voor rle lcloosterzusters rlie z ich erann wij clen, zijn, lJl igevolg, v'l'ijgesteld van g1'0nclbelnsting,
·inrlien zij norlig zijn voor rle ·uitoefening
vnn rle eTeclien.st. (Samengeschakelcle
wetten, art. 4, § 3.)

6° Da.ar een naai.lcame·r, in{JeTlcht tot ·ve·rVlLU1"rliging van hnnrlwerlcen en lcerlc{Jewaclen, in geen en/eel van lle becl1'·ijvigherlen valt voorzien IJ'ij a1·tilcel 4, § 3,
van lle swmenyescha.lvellle wetten, lean
het rleel va.n het onroerenll goerl wcuwin
z·ij is ingericht, nlsool,; h~t 01Ulfl1'clltlc
van cle lcloosterz·usters d·ie z·ich eman
wijrlen, n'iet vwn fJ1'0nrlbelasUnfJ wonlen
vrijgestelll. (Samengeschakelde wetten,
art. 4, § 3.)

(1) Verbr., 27 Januari 1948, verscheidene arresten (zie hager, biz. 52 en 53; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 60) ; 10 Februari 1948 (zie hager,
blz. 83; Bull. en PASIC., 1948, I, 96) ..
(2) Zie voorgaand arrest.
(3) Verbr., 27 Januari en 10 Februari 1948
(zie hager, biz. 51 en 83; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 59 en 96).
(4) Verbr., 27 Januari en 10 Februari 1948
(zie hager, biz. 51 en 83; Bull. en PAsiC., 1948,
I, 60 en 96). Raadpl. oak verbr., 19 October
1948 (zie hager, blz. 500; Bull. en PAsiC., 1948,
I, 576, en nota 1, biz. 577).

(BEHEER. VAN FlNANClEN, 'l'. Vl':R·ENIGIKG ZONDER
WINSTGEVEND DOEL (( INSTITUT DE L' ADORATION
PERPETUELLE ll.)
ARHEST.

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
arrest, de 18 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het enig midclel tot verbreking,
scllencling van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, van artikel 4, § 3, van de wet·
ten betreffendt de inkomstenbelastingen,
samengescllakeld bij besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van
financien van 31 Juli 1943, van artike.
len 4, § 1, en 7 van de besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit van dezelfde secretaris-generaal van 31 Juli 1943, voor zoveel llet bestreden arrest llet beroep gegrond verklaart, behalve wat llet te Antwerpen, aan de Hemelstraat, 19, gelegen
onroerencl goed aangaat, de betwiste aanslagen in deze maat vernietigt, en de Belgiselle Staat, aclministratie van financien,
veroordeelt tot terugbetalii:tg van iedere
nit clien lloofde onrechtmatig gei:nde som
met de moratoire interesten, overeenkonrstig artikel 74 van de samengescllakelde
wetten, en tot de kosten; terwijl, volgens
artikel 4, § 3, van bovengezegde samengeschakelcle wetten, de vrijstelling had
moeten geweigerd worden omdat het in
onderllavig g~·val onroerende goederen of
delen er van geldt welke toebelloren aan
een eigenaar cUe> geen Wil]st najaagt, maar
welke niet gebruikt worden voor de uitoefening van de openbare ereclienst, voor
llet onclerwijs, of voor de inrichting van
llospitalen, godslluizen, klinieken, clispensaria of andere gelijkaarclige werken van
weldadigheid :
Overwegende dat l!et, tot toepassing van
artikel 4, § 3, van de samengescllakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, vereist is dat de onroerende goederen
of delen van ·onroerende goederen noclig
wezen om de uitoefening van.een openbare
eredienst of de goede werking van llet bij
gezegd artikel 4, § 3, bedoelde werk van
onderwijs of van weldacliglleid te verzekeren, en dat de eigenaar, cUe ze dam·toe
heeft bestemd, geen winst najage;
Overwegende dat aanlegger de onbaatzuclltigheicl van verweerster in het nastreven van llaar maatschappelijke doeleinden niet betwist, doch beweert dat llet
bestreden arrest vrijstelling van de grondbelasting lleeft toegestaan voor delen van
llet te Antwerpen gelegen klooster van
llet << Institut de !'Adoration Perpetuelle >>
welke niet worden gebruikt tot een van
de bij artikel 4, § 3, opgesomcle doeleinden;
Overwegencle dat de leergangen van
ca tecllismus en de recollecties vormen
zijn van onclerricllt in de christelijke leer

-506en, derhalve, ver~baud houden met een der
bij artikel 4, ~ 3, aangeduide doeleinden,
het onderwijs; dat het bestreden arrest
wel te recht de lokalen heeft vrijgesteld
waarvan daartoe gebruik wordt gemaakt;
alsmede de delen van het klooster welke
tot huisvesting dieuen voor de -zusters die
zich daaraan wijden en welke het hof
van beroep, door -een souvereine beoordeling van de feiteu der zaak, nodig verklaart om het door verweerster gepleegde
werk van weldadigheid te verwezenlijken;
Overwegende dat de gedurige aanbiuding, welke in een voor het publiek geopende kerk wordt beoefend, een vorm van
openbare uitoefeniug van de katholieke
eredienst uitmaakt; dat het bestreden arrest, dienvolgens, te recllt de lokalen heeft
vrijgesteld welke tot huisvesting dienen
voor de kloosterzusters clie zich er aan
wijden, lokalen welke het arrest eveneens nodig verklaart tot verwezenlijking
van clit c1Del;
Overwegende echter dat de naaikamer,
welke verweerster heeft ingericht tot vervaardiging van haudwerken en van gewader) voor de arme kerken, niet kan worden gerekend onder de werken die tot
vrtjstelling aanleicling geven;
Dat eruit volgt dat !let middel gegrond
is voDr zover het bestreden arrest de lokalen, welke gebruikt worden a1s naaikamer en tot huisvesting van de zich
daaraan toewijdencle kloosterzusters heeft
vrijgesteld van de grondbelasting en van
de nationale crisisbelasting;
Om die redenen, verbreekt het be..<:treden arrest, doch enkel voor zover !let vrijstelling van de grondbelasting en van de
nationale crisisbelasting heeft toegestaan
voor de delen van het klooster te Antwerpen ·welke gebruikt worden als naaikamer
en tot lmisvesting van de kloosterzusters
die zich aan clit werk wijden, de aanslagen heeft vernietigcl welke deze delen
van onroerende goederen hebben getroffen
en de Belgische Staat, administratie van
financH~n, heeft veroordeeld tot terugbetaling van alle uit dien hoofde onrechtmatig
geimle sommen met de moratoire interesten, overeenkomstig artikel 74 van de samengescllakelcle wetten, en tot de kosten;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgescllreven 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; veroordeelt verweerster tot een
twaalfde der kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat, Ministerie van
financien; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
19 October 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns.

- Gelijl.;l-widende concltbsie H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad~ocaat-generaal.
Ple'ite1·s, HH. Van Leynseele en
A. Buisseret (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
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1° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAME!\"GESOHAKELDE WETTEN. - 0NROEREND GOED
BESTEMD VOOR HET ONDERWIJS VAN DE KA'l'HOLIEKE GODSDIENS'l' AAN RE'l'RAI'l'ANTEN. VRUSTELLING 'l'OEPASSELIJK.
2° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ. ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESOHAl{EI.DE "\VETI'EN. - 0NROEREND GOED
BESTEMD VOOR HET ONDERWIJS. - VRIJSTELLING TOEPASSELIJK OP DE Ol\"GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN EVENALS OP DE GEBOUWDE
ONROERENDE GOEDEREN.
3° GRONDBELASTING.
VRIJSTll:LLING
VOORZIEN BIJ AR'l'IKEL 4, § 3, VAN DE SAME:XGESOHAKELDE WETTEN. - 0NROEREND GOED
BES'l'EMD VOOR DE UITOE~'ENING VAN EEN OPENBARE EREDIENS'l', VOOR HE'l' ONDERWIJS OF
VOOR EEN VAN- DE LIEFDADIGHEIDSWERKEN BIJ
DEZE llEPALING BEDOELD.- 0NREOHTSTREEKS~;
BES'J'Ei\-IMING. - VOORWAARDE VEREIST VOOR
DE VRIJSTELLING.
4° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. VAi'lTS'l'ELLlNG DA'J' EEN ONROEREND GOED NODIG
IS VOORJ HE1' ONDERWIJS. - FEITELIJKE
VASTSTELLING. - SOUVEREINE VASTSTELLING.

4, § 3, van cle samen'(;esohalcelcle wetten noch het voo1·wm·p
noch cle .du.u1· be]Jaalt van het oncle1·wijs
waat·voor de om·oerencle goeaeren of cle
clelen van 01t1"0e1·encle goecleren moeten
bestemcl z·ijn cloo1· een eigenaa1· clie geen
winst najaagt, 01n vcm de mijstelUnrt
van gmnclbelasting te genieten, kan het
enlcel oncle1·wijs van cle T.;athoUelce goclsdienst aan ret·raitanten cle v1"ijstelling
1·echtvawrcligen, inclien cle ctndere door
cle wet vereiste -voonoaanlen veren·igcl
z-ijn.
2° De v1"ijstelling van g1·ondbelasUng,
voo1·zien bij a1·Ukel 4, § 3, van cle samengesahakelcle wetten., wnt cle onme1·en.de goecle·ren bekett cl·ie zoncler enig
winstlJe.jag voo1· het oncle1·w·ljs bestemcl
zijn., is op cle gebou.wae om·oerencle goecle·ren toewbsselijk evenctls op cle ongebO'ltwcle om·oerencle goecle-ren (1).

1° Dal1!r art'ilcel

(1) V erbr., 27 J anuari en 10 Februari 1948
(zie hager, blz. 54 en 83; Bull. en PAsiC., 1948,
I, 62 en 96) .

-507De VJ'i.fstelUng van grondbelasUng,
voorzien bij artilcel 4, § 3, van de samengeschalcelde wetten, wat de om·oenJnde goecle·ren bet,·eft die zonde·r en·ig
tvhtStbejag bestemd zi.fn voo1· de ·nUoefening van een ozJe!~bare ered·benst, voo·r
l~et onclenvijs of voor een van cle liefdacUgheidswe!·ken bij deze bepaling bedoeld, ·is n·iet aan de vom·waanle onde·r'l.vorpen clat deze onroe1·ende goede1·en
,·echtstreelcs· vom· dat doel bestemd zijn.
Ret volstaat dat zi.i noclig zijn om de
1ti.toefenin_q te vemekeren van een openba·re e1·edienst, van het onde1·wijs of cle
goede werlcing van: een van deze werken (1).
4° ls van fe-iteli:ik€ aard en is, bijgevol_q,
sonvercin de vaststelli.n_q doo1· de rechtcr over rle .fJI"OIJrl d-at een onroeTeml
_qoecl norU_q is vool' het onclerwijs (2).

3o

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VEll!ENHliNG ZONDER
WINSTGEVEND DOEL CC MAISON NOTRE-DAME DU
THAYAIL )l.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 Juli 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel tot verbreking,
schencling van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1, 2, 4, § 3, en 33, § 1, van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluit van
3 Juni 1941 en, voor zoveel nodig, bij
(1) Zie voorgaand arrest.
(2) Het Hof beslist niet over de vraag of een
private kapel - als zodanig - van de vrijstelling kan genieten, als onroerend goed besternd
voo1· de uito8feniny van 88n op8nba1·e 81"8rli8nst. Het heriimert d~t het bestreden arrest
vastgesteld h~eft dat de onroerende goederen
en onder meer de private kapel nodig waren
tot het doe! nagestreefd door de verwerende
vereniging zonder winstgevend doe], 't is te
zeggen het onde1·1oijs van de katholieke godsdienst aan person en die een retraite-ver blijf
in de gebonwen komen doen.
Zijn rechtspraak getrouw, beslist het Hof
dat dergelijke vaststelling in feite berust en,
bijgevolg, souverein is (verbr., 27 Januari 1948,
Bull. en PAsrc., 1948, I, 60; 10 Februari 1948,
zie hoger, biz. 83; Bull. en PASIC.,• 1948, I, 96).
Het ware anders moest de rechter over do
grond de noodzakelijkheid 'van het onroerend
goed voor het onderwijs hebben afy8l8id uit
zekere omstandigheden. In dit geval, heeft het
Hof de macht om na te gaan, of de door de
rechter over de grond ingeroepen elementen de
gevolgtrekking die hij eruit maakt niet tegenspreken (verbr., 16 December 1947, ATr. F81·b·r.,
1947, blz, 416, en de nota 3 onder dit arrest
in Bull. en PAsrc., 1947, I, 547; 27 J anuari 1948,
B11U. en PAsrc., 1948, I, 60; 19 October 1948,
zie hoger, biz. 500; Bull. en PAsrc., 1948, I,
576, en nota 1, biz. 577).

dit van 31 Juli 1943, en van artikelen 4,
§ 1, en 7 van het besluit van 16 Juni 1941
betreffende de nationale crisisbelasting
en, voor zoveel nodig, van het besluit
·van 31 Juli 1943 tot samenschakeling van
de wetsbepalingen betreffencle de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden
arrest, bij toepassing van de bepalingen
van de § 3 van artikel 4 van voormelde
samengeschakelcle wetten, ten onrechte,
van de grondbelasting en van de nationale
crisisbelasting het onroerend goed heeft
vrijgestelcl, lletwelk te Fayt-lez-Manage is
gelegen en toebehoort aan verweerster in
verbreking cUe, bij toepassing .van arti·]rel 3 harer statuten, tot doel en voorwerp
heeft, met uitsluiting van het najagen
van ieclere stoffelijke wil1st, de inrichting,
de ontwikkeling en de verspreiding van
geestelijke retraites. en van werken van
godsdienstige, moraliserende en sociale
aarcl, door te steunen op het feit dat :
a) artikel 4, § 3, van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelasting~n van de grondbelasting en, bijgevolg,
van de nationale crisisbelasting, de onroerende goederen vrijstelt welke voor het
onderwijs dienen, zonder onderscheicl te r
maken of zij rechtstreeks of onrechtstreeks voor dit doe! zijn bestemd en
zonder een bepaald onderwijs te bedoelen; b) de inrichting van geestelijke retraites deeluitmaakt van het onderwijs
van de door de Staat erkende cllristelijke
goclsdienst, en dat om die reclen de gebouwen welke clienen, hetzij als private
Impel, hetzij als bibliotheek, hetzij als
verblijfplaats voor de retraitanten, hetzij
als huisvesting voor de !eden van de Societeit van Jezus, die met het werk der retraites zijn belast, en van het personeel
nodig tot onderhoud van de gebouwen en
van diegenen welke ze betrekken, noo!lzakelijk zijn opdat het doel van verweerster
zou kunnen worden verwezenlijkt~ c) het
onroerencl goed van verweerster client te
worden beschouw~l als een noodzakelijke
aanvulling van de colleges van de Socie,
teit van Jezus, in E'elgie, waar onderwijs
wordt verstrekt, en dat verweerster, enkel
om die reden, recht heeft op de bedoelde
vrijstelling, aangezien gezegde colleges
zelf vrijgestelcl zijn, clan wanneer, door in
clier voege artikel 4, § 3, van de samengeschakelcle wetten te interpreteren, het
bestreden al'rest aan bovengezegcle bepaling een uitheidencle en verkeerde draagwijdte heeft gegeven, vermits het vrijstelling van de gronclbelasting toestaat voor
een perceel dat serres, een huis, tuinen,
een boomgaarcl, een lusttuin, een kapel en
een retraitehuis begrijpt, door stilzwijgend te steunen op het onrechtstreeks gebruik van de betwiste onroerende goederen
tot de doeleinden welke verweerster in
verbreking nastreeft ; dan wanneer het bij
gezegd ·artikel voorziene gebruik een recht-
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- sos
streeks gebruik moet zijn, tot uitclrukkelijk voorziene doeleinden, en dat de enige
on1:oerenc1e goederen, welke door deze
wetsbepaling worden bedoeld, gebouwde
onroeremle goederen zijn :
Overwegende dat artikel 4, § 3, van de
samengeschakelde wett!cm betreffencle ·de
inkomstenbelastingen noch het voorwerp
noch de duur bepaalt van het onclerwijs,
waaraan de niet winstnajag·ende eigenaar
zich client te wijden opclat hij vrijstelling van de grondbelasting zon knnnen gee
nieten voor het onroerend goed waarin hij
zijn onderwijs verstrekt; dat er nit voortvloeit dat, in teg·enstelling met aanleggers
bewering, enkel het onderwijs van de
christelijke godsdienst aan retraitanten
de vrijstelling van de grondbelasting kan
rechtvaarcligen, zo de andere bij · de wet
vereiste voorwaarden verenigcl zijn;
Overwegende dat aanlegger insgelijks
ten onrechte beweert dat het, tot toepassing van artikel 4, § 3, vereist is dat het
onroerencl goed rech tstreeks zou worden
gebrnikt tot een der doeleinclen Welke in
dit· artikel zijn aangednid en dat de enige
onroerencle goecleren, welke door deze belJaling worden b'ecloeld, de gebonwde onroerende goederen zijn;
Overwegencle, inclerclaad, clat de interpretatie welke aanlegger van artikel 4,
§ 3, geeft in strij d is met zijn klare en
nanwkenrige tekst; dat, enerzijds, deze
be]}aling in haar bewoorclingen cc de onroerencle goederen JJ vermeldt, zonder nit lmar
toepassing de ongebouwcle onroerende goederen te sluiten en dat aanlegger in· cle
J)arlementaire voorbereicling, van tle wetten van 7 Jnni 1926 en van 13 Juli 1930
tevergeefs 11et bewijs tracht te vinclen dat
de door hem aangevoercle uitslniting met
de wil van de wetgever strookt; dat, ander:r.ijds, artikel 4, •§ 3, de vrijstelling van
de gronclbelasting niet afhankelijk maakt
van het rechtstreeks gebruik der onroerende goecleren· tot een der (loeleinden
welke het opsomt; dat het noodzakelijk,
doch voldoende is clat de~ onroerende goecleren of delen er vm1 nodig wezen om de
nitoefening van een openbare eredienst of
de goede werkii:tg van het bij gezegd mtikel 4, § 3, aangednide werk van onderwijs
of weldacligheicl te verzekeren, en dat cle
eigenaar welke ze dam·toe heeft bestemd
geen winst najage;
Overwegende dat het besti-eclen arrest
aanstipt dat de vereniging zonder winstbejag cc Maison Notre-Dame dn Travail JJ
tot doel heeft de katholieke godsdienst te
ondetwijzen aan arbeiders, jongelingen
en heren welke komen verblijven in <le
gebouwen waarvan zij eigenares is om er ·
aan een retraite deel te nemen, mits een
geringe vergelcling·; dat het, daarenboven,
vaststelt dat cle gebonwen van verweerster
welke, hetzij als private Impel, hetzij als
bibliotheek, hetzij als verblijfplaats voor

~

cle retraitanten, hetzij als hnisvesting voor
de leclen van de SocH!teit van J ezus die
met het werk der retraites zijn belast, en
voor het nodige personeel tot onderhoncl
van de gebouwen en van diegenen welke
ze betrekken, noodzakelijk zijn opdat het
cloel van verweerster knnne worden verwezenlijkt ;
Dat cleze feitelijke vaststellingen sonverein zijn en aan het toezicht van het
Hof ontsnappen;
Overwegende clat nit voorgaande beschouwingen voortvloeit clat het miclclel
noch naar recht, nocll in feite opgaat;
Om ~lie reclenen, en zoncler acht te slaan
op cle te laat neclergelegde memorie van
antwoord, verwerpt cle voorziening; zegt
clat de kosten ten la..-;te blijven van de
Staat, administratie van financH!n.
19 October 1948. - 2° kamer. - l'oorz·itte?·, H. Connart, raadslleer waarnemend
voorzitter, - l'ersla-rmever, H. Smetrijns.
-Gelijkln'iclemle concl·ns-ie, H. W.-J. Gans-

hof van cler Meersch, aclvocaat-generaal.
Pleite·1·s, HH. · Van Leynseele en
A. Buisseret (deze laatste van de Balie
bij het llof van beroep te Brussel),
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RECHTSVORDERING, STELLING YAN
EEN NAAMLENER VOOR RET INSTELLEN VAN EEN
0NTSTENTENIS VAN BERECH'fi:lVORDERING, DHOG, GELDIGHEID,

H et stellen van een 'lutftmlene·r voor het
·instellen van een 1"CChtsvonle·r·ing ·is
slechts ongeop'l'loofcl, wa:nncer zi:i voor
gevol,q heeft cle ·rcchten ·van clc tegenpwrt-ij te soharlen of ·inll-ie·n zi.,i een wetsontll·u:il.:i1l.fJ 1X1'bCT!ft (1).
(CHMUSA EN CONSOOHTEN, 'f, DE\'OS.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 J annari 1940 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het clercle middel, schencling van
artikelen 92 en 97 van de Gronclwet, 4, 6,
1134, 1165 en 1321 van het Bnrgerlijk Wethoek, 61 van het Wetboek van bnrgerlijke
rechtspleging, 22 van de wet van 11 Jnni
1874 over de verzekeringen in het algemeen, cloordat het bestreden arrest, alhoewel het vaststelt dat eisers in verbreking
(1) S·ic verbr., 6 Mei 1915 (Bull. en PASIC.,
1915-1916, I, 285) en de conclusie van het ope>1baar ministerie; Repe,-t. zn·at. du d1·oit be lye,
v' J}[andM, n 1" 22 tot 25,

-509tegenover de verzekeraars van de betwiste goecleren de verplichting aangegaan
hadclen een vordering tot schadevergoeding tegen verweerder in hun naam in te
stellen, en alhoewel het aanneemt dat
deze verzekeraars van l1et voordeel van
de in voormeld artikel 22 voorziene indeplaatstelling gelclig afstancl geclaan badden, de rechtsvorcleringen niet ontvankelijk verklaart om de enkele reclen clat de
sommen, die verweerder, krachtens de gevorclercle veroo'rdelingen., gedwongen zou
zijn. te betalen, niet aan eisers maar aan
de verzekeraars, voor wier rekening de
vorcleringen werden ingesteld, ter hand gesteld zouden zijn, clan wanneer het enkel
feit dat het beclrag van de ten laste van
de verwerencle partij gevorderde veroordeling, niet aan de eisericle partij maar aan
· een clercle voor wiens rekening de vorclering wordt ingestelcl moet toekomen, de
niet-ontvankelijkheid van de vordering
niet rechtvaarcligt, daar in rechte geen
bezwaar bestaat opclat iemancl een rechtsvordering in zijn naam, maar voor ·rekening van een derde, die van het voorcleel
cler gevorclercle veroorcleling moet genieten, instelle, behoudens in geval van ontduiking van de wet of van nadeel voor de
rechten van de verwerende partij, voorwaarden waarvan het arrest noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, de verwezenlijking in onclerl!avig geval vaststelt :
Overwegen.de dat het bestreden. arrest
vaststelt dat de aanleggers slechts hun
naam hebben geleend voor lnm verzekeraar aan wie eindelijk de vergoedingen
moeten ten goecle komen; dat het claaruit
afleiclt clat de vorcleringen niet zouclen
ontyankelijk zijn om de dubbele reden clat
het verboden is door tussenpersoon te
pleiten en dat hij, die geen recht kan doen
gelden, zonder vonlering is ;
Overwegende clat de aanstelling van een
lasthebber d1e zijn naam leent niet ongeoorloofcl is, tenzij ze nadelig zou zijn voor
de rechten van de tegenpartij of een wetsontcluiken zou verbergen, omstandigheden
waarop llet bestreden arrest niet wijst;
Overwegende clat de aanleggers hun
vordering steunen op het recht, dat de
overeenkomst van vervoer hun toekent,
schadeloos gesteld te worden voor de door
de vervoerde lwopwaar geleden averijen;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
door bij een dubbele in rechte verkeerde
overweging, de eisen van de hand te wijzen, de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescllreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder· tot de kosten; ver-

wijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
21 October 1948. - 1" kamer. - Voo·rzUter en ve1·s1.armeve·r, H. Soenens, eerste
voorzitter. GeUjl,lnidende oonoMtsie,

H. Hoger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - PleUer, H. Van Hyn.
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AHBEIDSONGEVAL. TIJDELIJKE
ONGESCHIKTHEID DIE GEDEELTELIJK IS GEWORDEN. - BEDRAG VAN DE DAGELI.JKSE VERGOF;DING.
2° AHBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. 'J'OEPASSING VAN DE WET VAN 14 JUNI 1921.
- VOOR.WAARDEN.

1°

1 o Wa.nneer de tijdeUjke o·ngesol/.'i./cthehl
ge1Zeeltelijlc is yewonlen, staat (le fU/i/1
het slaahtojj"e1' ve1·sclmkl'igde vm·goed·ing, •IJan de dag ltf waa.1"0JJ de werlconbelcwaamheid heeft opgehottden valledig te zijn, geUj k met 50 t. h. van het
,versoh'il tnssen lfet loon van het slaohtoffe1· v66r het o:ngeva·l en het loon. llnt
het vercUenen kim alv01·ens geheel lte1·stekl te zijn. (Bij koninklijk besluit yan

28 September 1931 samengeorclende "\'yetten, art. 2, al. 2:)

2° Y oar de bepaUn.g vwn het loon 1lat tot
bas·is 1l'ient voo1·: de vnststelUn.o van de
aan het slaohtot,te1· van een wrbeidsongeval verschu.ld'/.[!de ve1'[!oelliilgen, z·ijn
ae bepaz.in{fen va.n de wet va.n 14 J·un·i
1921, cUe lle ll11nr van cle a.rbeicl 1Jepe1·kt,
slechts van toepasging, huUen het slachtoffm· we·rkzaam wns in een onde1·ncmhifl, wanrvan rle {few one a1·1Jeicls1ln1i·r
·re{felmati,q mimle1· da.n aoht mw pe·r d'ftfl
bellnw{!t, ofwel huUen het werfczaam
wn·s in een o1Ulenwm1nfl, tvrut.r·in met of
zomle1· onllerlJ·relci.n{f {!Cwe·rkt wonlt, bij
tu.ssenpozen of bi.j ecn llltgwerk dat een
{ferin{fe?' annt~tl 1wen 1Je1kaaot llnn ltet
{fetal lle1· [!ewone a:rbeirlsu.ren ·in de onclernemi:nrf. (Bij koninklijk besluit van

28 September 1931 samengeordencle wetten, art. 6, al. 4 en 5.)

(«CAISSE COMMUNE DU RATTMENT E'l' DES TRAVAUX Pl•RLICS >>, '1'. SEGHERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 Mei 1944 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent, zetelende in graacl van hoger beroep;
Over het eerste micldel, schending van
artikelen 97 cler Grondwet, 1, 2, 6, 9, 10
en 15 van de wet del. 24 December 1903 op
de vergoeding der schade voortspruitende

-510nit de arbeidsongevallen en ''an cle wijzi- schendt; dat clit artikel inderdaad begencle wetten, samengeorclencl bij ko- schikt : << Betreft het een tijdelijke ongeninklijk besluit cld. 28 September 1931, schiktheid die gecleeltelijk is of wordt,
cloordat het bestreclen vOimis, het vonnis clan moet cleze vergoeding gelijkstaan met
van de Vreclerechter te Eekloo bevesti- 50 t. h. van het verschil tussen het·loon
gencle, na te hebben vastgestelcl clat van van de getroffene v66r het ongeval en het
30 Januari 1941 tot 4 Augustus 1941 de loon dat de getroffene kan verdienen alvoongeschiktheid tot werken van de ver- rens geheel hersteld te zijn )) ;
Dat daaruit volgt dat het middel geweerder totaal is geweest, dat, van 4 Augustus tot 4 October 1941 die ongeschikt- grond is betreffencle de vergoeclingen toeheid 50 t. h. is geweest, en dat van 4 Octo- gelrend voor het derde en vierde tijdber 1941 tot 20 October 1942, datum van perk van 4 Augustus 1941' tot 4 October
de consolidatie der letsels, cle ongeschikt- 1941, en van 4 October 1941 tot 20 October
heid nog slechts 33 t. h .. heeft bedragen, 1942, maar dat het, voor het overige, niet
aan de verweerder een vergoeding heeft kan aangenomen worden;
toegekend op basis van 50 t. h. gedurende
Over het tweede middel, schending van
de eerste acht en twintig dagen, en op artikelen 97 der Grondwet, 1, 2, 6, 9, 10
basis van de twee derden gedurende het en 15 van de wet van 24 December 1903
overige van de tijd van tijclelijke onge- betreffende de vergoeding der SChade
schiktheid tot de consolidatie van de ver- voortspruitende nit de arbeidsongevallen ·
wonclingen, en hem een jaarlijkse uitke- en de wijzigende wetten, samengeordencl
ring heeft toegekend berekencl op de twee door koninklijk besluit del. 28 September
derden van het basisloon gedurende de 1931, 1, 2 en 20 van de wet del. 14 Juni 1921
tijd die daarop volgde, clan wanneer de tot invoering van de achturenclag en de
vergoeding en de jaarlijkse uitkering op · acht en veertig urenweek, doordat het begrond van de twee derden slechts mochten streden vonnis, het vonnis van de Vredeberekend worden g·edurencle de tijd dat de rechter te Eekloo bevestigende, beslist
ongeschiktheid totaal is na verloop van de heeft dat de vergoeding en de jaarlijkse
eerste acht en twintig dagen :
uitkering, aan de verweerder in verbreOverwegende dat het bestreden vonnis, king verleend, moesten berekend worden
dat het beroepen vonnis bevestigt, in de op basis van cle lonen aan het slachtoffer
evolutie van de werkongeschiktheid ver- werkelijk betaald gedurende het jaar dat
oorzaakt door het ongeval, vijf achtereen- het ongeval voorafging, dan wanneer,
volg·ende tijdperken onclerscheidt, te we- krachtens de wetten tot invoering· van de
ten : 1° van 31 Januari 1941 tot 28 Fe- achturenclag en van de acht en veertigbruari 1941 : tijdelijke ongeschiktheid van urenweek, het maximum loon waarop de
rechtbank acht moest slaan het jaarlijks
100 t. h. ; 2° van 28 Februari tot 4 Augustus 1941 : tijdelijke ongeschiktheid van loon van 2.400 uren was, hetzij 17.128 fr ..
en niet 18.046 fr. 89 :
100 t. h.; 3° van 4 Augustus tot 4 October
1941 : tijdelijke
ongeschiktheid· van
Overwegende dat artikel 6, alinea 1, der
50 t. h. ; 4° van 4 October 1941 tot 20 Octo- gezegcle samengeordende wetten slechts
ber 1942 : tijdelijke ongeschiktheid van de letterlijke herhaling is van de eerste
alinea van artikel 8 der wet van 24 De33 t. h. ; 5° vanaf de 20 October 1942 : becember 1903 betreffende de vergoeding der
stenclige ongeschiktheid van 15 t. h. ;
Ovet·wegende dat het middel slechts het schade voortspruitende nit arbeidsongevalgedeelte van het vonnis bestrijdt dat de len en dus dagtekent van v66r de wet van
,
vergoedingen vaststelt toegek~nd voor de 14 .Juni 1921;
Overwegende dat de cluidelijke en nauwlaatste drie tijdperken;
Overwegende dat voor deze clrie tijd- keurige zin van deze bepaling niet is
perken, het vonnis vergoedingen heeft toe- kunnen gewijzigcl worden door de wet van
gekend, berekend op groncl van de twee 14 Juni 1921, die de werkgever toelaat in
derden van het verschil tussen het loon zekere gevallen de cluur van de werktijcl
van de getroffene v66r het ongeval en het te verlengen mits verhoging van loon;
Overwegende dat dit ve1·hoogc1 loon de
loon dat de getroffene kan verdienen alvorens geheel hersteld te zijn, hetzij re::;- werkelijke. wedcle is welke' aan de arbeipectievelijk de twee derden van 50 t. h., der, krachtens de bij artikel 6 der samengeordende wetten voorziene overeenkomst.
33 t. h. en 15 t. h. ;
·
Overwegende dat deze berekening over- betaalcl worclt;
eenkomstig de wet is wat het laatste tijdOverwegende dat de wet van 14 Juni
perk betreft, dat van de gedeeltelijke on- 1921 slechts op de vergoeding van de werkgeschiktheid die bestendig is geworden, ongevallen toepasselijk is in de geval1naar clat deze berekening, aangaande het len, vreemd aan het onderhavige, wandercle en vierde tijdperk, artikel 2, ali" neer het gaat over een bij onclerstelling·
nea 2, der wetten betreffend'e de vergoe- vast te stellen basisloon van een arbeider
ding der schade voortspruitende nit de ar- die werkzaam is in een onderneming
beidsongevallen, samengwrdend bij ko- waarin de gewone arbeiclsduur regelmatig
ninklijk besluit van 28 September 1931, minder dan acht uur per dag beclraagt, of

-511van een arbeider, die in een onderneming Rechtbank te Hasselt, zetelende in hoger
waarin met of zoncler onclerbreking worclt beroep, op 6 April 1948;
Wat betreft de voorziening ingesteld
gewerkt, bij tussenpozen arbeiclt of dagwerk verricbt dat een geringer aantal door de firma Ista-Marecllal :
uren bedraagt dan bet getal der gewone
Overwegende dat aanlegster, die enkel
arbeiclsuren in de onderneming (wet van optreeclt als burgerlijk verantwoorclelijke
18 Juni 1930, art. 1 [samengeordende wet- 'partij en als burgerlijke partij, verzuimd
ten, art. 6, al. 4 en 5] ) ; ,
heeft bij haar voorziening een autbenDat bet middel in recbte niet opgaat;
tieke uitgifte van bet bestreclen vonnis te
Om di~ redenen, verbreekt het bestreclen voegen, zoals voorgeschreven wordt door
vonnis, docb enkel voor zoveel het aan de bet artikel 419 van het Wetboek van
verweerder een vergoeding heeft toege- strafvordering; '
kend van 1.005 fr. 35 voor bet tijdperk
Overwegende dat haar voorziening dervan 4 Augustus 1941 tot 3. October 1941, llalve niet ontvankelijk is ;
en een vergoeding van ·4.176 fr. 98 voor
Wat betreft de voorziening ingesteld
het tijclperk van 4 October 1941 tot 20 Oc- door Isidore Toun·e :
tober 1942; verwerpt de voorziening voor
Over het enig micldel tot verbreking,
bet overige; beveelt dat onderhavig arrest daarop gegrond dat llet bestreclen vonnis,
zal overgeschreven worden in de registers bij toepassing van artikelen 19 en 26 van
van de Recbtbank van eerste aanleg te het koninklijk besluit nr 64 van 30 NovemGent, en dat melding er van zal gemaakt ber 1939, waarbij bepaald wordt dat geworden op de kant der gedeeltelijk vernie- rechtelijke akten, met inbegrip van de
tigde beslissing ; en gelet op de wet van akten der griffiers of de v66r hen verlede~l
20 Maart 1948, veroordeelt de eiseres tot akten, dienen g~registreerd te worden, en
de kosten; verwijst de zaak, alzo om- geen akte of gescbrift aan een door artischreven, naar de Rechtbank van eerste kel 19 voorziene akte gehecbt mag woraanleg te Dendermonde, zetelende in ho- den, indien zij niet is geregistreerd, aanger beroep.
leggers boger beroep tegen een vonnis van
21 October 1948. - 1e k<amer. - Voo1·zit- de Politierecbtbank te Sint-Truiden van
11
December 1947 · niet ontvankelijk heeft
te1· en verslaggeve1·, H. Soenens,. eerste
verklaard, omdat :bet was ingesteld ({oor
voorzitter. Gelijlvluidende conclttsie,
een gevolmacbtigcle, wiens volmacbt :hiet
'H. Roger Janssens de Bisthoven, advogeregistreerd was, :dan wanneer, enerzi]ds,
caat-generaal. - Pleiter, H. Resteau.
in principe volmacbten niet dieneu gezegeld of geregistreerd te worden, eii, anderzijds, dat de rechtbank niet zegt op welk
beginsel zij de zienswijze steunt dat de
2° KAMillR. 25 October 1948.
volmacht aan de akte client gehecht te
worden, dat geen wetsbepaling oplegt de
REGISTRATIE.- HOGEBI BEROEP IN STRAF- volmacht aan de alrte van hoger beroep
ZAREN. HOGER BEROEP DOOR GEVOLMACHte bechten en dat bet artikel 204 van het
'J'IGDE.- VOL>"':ACHT NIET GEREGISTREEBIJ. Wetboek van strafvordering slecbts 'de
0MSTANDIGHEID DIE NIET TOELAAT RET HOGER
neerlegging van de volmacbt oplegt wanBEROEP NIET-ONTVANKELIJK TE VERKLAR•EN.
neer zij een verlj:oekschrift betreft dat
door de beroeper wordt neergelegd, en
Jl et gebrek aan 1·egist1·atie van de volnie.t wanneer zij betrekking beeft met een
macht, gegeven actn een derde om hoge1·
akte van boger beroep, en als wanneer,
be1·oep aan te telcenen tegen ee1h in strafware er zelfs beslist clat de volmacbt client
zalcen gewezen vonnis, is geen oorzaalc
te worden gezegeld en geregistreercl, er
van 1~ietigheid of van niet-ontvanh;eUjkgeen aanleicling zou bestaan tot vernieheicl van het hager beroep (1). (Kon.
tiging van het hoger beroep, doch enkel
besl. van 30 November 1939 houdende tot de toepassing van de straffen door de
het Wetboek der registratie-, hypotheek- wet voorzien :
en griffierechten.)
Overwegende dat, in de veronderstelling
clat de volmacht door aanlegster aan
(TOURR!i;, T. HERZET.)
Mr Genekens gegeveri, met het oog op het
instellen van een hoger · beroep, werkelijk
ARREST.
had moeten geregistreerd worden, clan
HET HOF ;
Gelet op het bestreden nog zou llet verzuim van deze rechtsvorm
vonnis, gewezen door de Correctionele toch, in str.ijd met de beslissing van het
bestreclen vonnis, geen aanleiding geven
tot niet-ontvankelijkheid van het ingesteld hoger beroep;
(1) Raadpl. ver·br., 17 Juni 1948 (zie boger,
Overwegencle immers clat het artikel 290:
blz. 340; Bull. en PASIC., 1948, I, 397) en de
van het Wetboek cler registratierechten
conclusie van het. openbaar ministerie die aan
van 30 November 1939, de bepalingen afverbr., 26 Juni 1941 voorafgaat (Bull. en PAsrc.,
scllaft van de artikelen 23, 34 en 47 van
1941, I, 260).
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jaar VII; dat, derhalve, in strijd met
wat diende te worden beslist onder toepassing van voormelde vroegere wetsbepalingen, het verzuim van registratie
ener akte die aan deze formaliteit is
onclerworpen, voortaan de nietigheicl niet
meer medebrengt dezer akte, noch het
verbod gebruik er van te maken v66r het
gerecht of er op een beslissing ten gronde
te vellen; clat het enkel aanleicling· geeft
tot toepassing· der fiscale gelclboeten voorzien bij de artikelen 41 tot 43 en, desnoods, in geval van bedrog, tot correctionele straffen krachtens het artikel 206 van
het W etboek cler registratierechten;
Overwegencle clat, dientengevolge, een
middel van niet-ontvankelijkheid afgeleid
nit het verzuim van registratie van een
volmacht, geen grondslag vindt in de bestaande wetgeving, en clat het bestreden
vonnis ten onrechte aanleggers hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard
wegens verzuim van registratie van de
volmacht krachtens welke, namens aanlegger, door zijn bijzondere gevolmachtigde hoger beroep wenl ingesteld;
Overwegencle · clat het middel aldus
client aangenomen te worden ;
En overwegencle dat cle verbreking van
het bestreden vonnis ten opzichte van
Tourre de beslissing zoncler voorwerp
maakt waarbij de firma «Maison IstaMarechal JJ burgerlijk verantwoorclelijk
werd verklaarcl voor de kosten van hog·er
beroep waarin Tourre werd verwezen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ingesteld door de naamloze vennootschap << Maison Ista-Marechal Jl en veroordeelt deze tot een verg·oecling van 150 fr.
jegens de verweerclers; verbreekt het bestreden vonnis in zover het het hoger
beroep ingesteld door Tourre niet ontvankelijk heeft verklaarcl en hem heeft veroorcleelcl tot een vim·de der kosten van het
hoger beroep, en in zover het de firma,
naamloze vennootschap <<Maison Ista-Marechal Jl burgerlijk verantwoordelijk heeft
verklaard voor de kosten van hoger beroep
waarin Tourre werd verwezen; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en
cla t melding er van zal wonlen gemaakt
op de kant der gedee1telijk vernietigde beslissing ; veroorcleelt de firma, naamloze
vennootschap «Maison Ista-Marechal JJ,
tot cle helft en verweerders tot de andere
helft der kosten; verwijst de zaak, alclus
beperkt, naar de Oorrectionele Rechtbank
te Tongeren, zetelencle in hoger beroep.
2..'i October 1948. - 2e kamer .. - ·Voon:itte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
Gelijkluiclencle
conc71nsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste

aclvocaat-generaal.
Pleite1·, H. Hendrickx (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel.)

2e

KAMER. -

25 October 1948.

1° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
MILITAIR GERECHTSHOI<', HEROPENING
VAN DE DEBATTEN. GEEN BETWISTING. WETTE· DOOR DE VOORZITTER BEVOLEN. LIJKREID.

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. STRAFZAKEN. -MinDEL DAT AAN DE R'ECHTER
IN ROGER EEROEP VERWIJ'f DE GETUIGEN NIET
GEHOORD TE REBBEN WAARIVAN PAHTI.JEN NIET
HEEREN AFGEZIEN. AANVRAAG 'l'OT VERHOOR
VAN GETUIGlcN NIET INGEDIEt~D.
NliS'r
GRONDSLAG IN FE1TE.

3°

VONNISSEN

EN

ARHESTEN.

S•rRA~'ZAKEN.

VERHOOH ONDER EED ·VAN
DE BUThGERLIJKE PARTIJ.
GEEN VERZE'r
VAN DE ANDERE PAR'l'I.TEN. GEEN NIETIGREID.

4° RECHT'SPLEGING IN STRAFZAKEN.
STRAFZAKEN. GETUIGE DIE RET VERHOOR VAN ANDERE GE'l'DIGEN HEEF'l' BIJGEWOOND. GEEN NIETIGHEID.

5° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.,
l\iiLITAIRE RECHTSCOLLEGES. ; - GE'rUIGE
DIE DE EED AFLEG'l' IN DE BEWOORDINGEN VAN
AR'l'IKEL 317 VAN RE'r WETBOJcK VAN S'l'RAFVORDEHING. GEWIGHEID.

1° De heroZJen;i.ng van cle aebntten v6M
het mi71itn·i·r gerechtshof ka;n, incUen zij
geen annle·icling r1eett tot betwisting,
(lom· cle voo1·zitter wonlen. bevo.Zen. (1).
2° Mist gronclslag in tC'ite, het m.iclclel hier·uU genoomen fla.t cle ·rechte·r in hoge1· be1"0C1J cle geh!'igen ·wiet ,qehoonl heett
wna,-rvcm cle 1Jad·ijen n:iet 'haclclcn afgezien, clan. ~oMmee·r noah ·wit het a,o~Test
noch 1tit rle 8t·ulck.cn vaQl rle 1'echts1Jleg·ing 7!Ujkt fl(£t een. cwmvnw.g tot ve1·hoor
vcm cleze get·u'i.gen ~oenl iu geclien.cl (2).
3° Het verhoor oncle·1· eccl vwn de bnrge·rUjke tJart'ij, te1· zUt·iJng 1:an een stmfgcrecht, is geen oo1·zaalc van nietigheirl
vctn cle 1'echts1Jleging ot vnn het vo1t11.is,
·in.cUen cle wule1·e 1JCWU.jen. z·iqh niet tegen
cUt veThoo·r verzet hebben (3).
(1) Zie, wat het hof van assisen betreft,
verbr., 15 Februari 1926 (Bull. en PASIC., 1926,
I,. 248). Raadpl. verbr., 11 Augustus 1943 (A11·.
Ve?"b?'., 1943, biz. 173; Bull. en PASIC., 1943,
I, 314).
· (2) Verbr., 5 Januari 1948 (zie hoger, biz. 12;
B11U. en PASIC., 19,18, I, 9).
(3) Verbr., 19 September 1927 (Bull. en
PASIC., 1927, I, 288); 22 September 1947 (Arr.
F erb1·., 1947, biz. 283) en de conclusie van het
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---- 513 4° De bepalinu van artikel 316' van het

de bevoegdheid van de voorzitter behoort
en, dienvolgens, niet moet bevolen worden
bij arrest van het militair gereehtshof;
Dat het eerste onderdeel in feite en het
tweede onderdeel in rechte niet opgaat ·;
Over het derde middel, schending cler
wet, cloordat, van de vijf opgeroepen getuigen, Josephina Palemans aileen nit de
gehoorzaal verwijderd werd, nadat de debatten heropencl waren verklaard, en doordat getnigen Ernens, Janssens, Vlaminekx
niet werden gehoord als zodan'lg, alhoe.wel het openbaar ministerie en de verdedigers van de beklaagden van het l10ren
van gezegde getnigen niet hebben afge(VERHAVERT, T. PALEMANS.)
zien:
Overwegende dat noch nit de vermeldinARREST.
gen van het bestreden arrest noch nit enig
HET HOF; - Gelet op het bestreden stnk der procetlnre blijkt dat het verhobr
arrest, gewezen de 31 Mei 1948 door het van de in het middel vermelde getnigel).
Militair Gereehtshof, zetelende te Antwer- werd aangevraagd, hetzij door het openpen;
baar ministerie, hetzij door een andere
Aangaancle de voorzieningen tegen de partij;
'
beslissing over de publieke vordering :
Dat het middel niet kan amwaard worOver het eerste en het tweede middel, den;
schending der wet, doordat, buiten de aanOver het vierde middel, schencling van
wezigheid van de beklaagden en van dezer
raadslieden, de voorzitter van het l~of de artikelen 156 en 182 van het Wetboek van
debatten, die gesloten waren geweest, her- strafvordering, doordat getuige Palemans
opend heeft verklaard wanneer die maat- die zich bnrgerlijke partij had gesteld er{
regel sleehts bfj arrest kan bevo1en wor- zowel de terechtzittingen van de krijgsraad als die van het militair gerechtshof
den :
Overwegencle clat, blijkens de vermelclin- had bijgewoond, , desondanks onder eed
gen van het proees-verbaal der tereehtzit- wercl gehoord, en, meer bepaaldelijk, doorting van 24 Mei 1948 : 1 o de voorzitter van · dat noch aan beklaagde Fruru, noch aan
het militair gerechtshof in aanwezigheid cliens raadsman werd gevraagd of zij zich
van de drie beklaagden en van hun ver- verzetten tegen bewnst verhoor :
Overwegende dat, blijkens de vermeldedigers, nadat de burgerlijke partij Josephina Palemans zich, op zijn aanvraag, dingen van het proces-verbaal der terechtnit de zittingzaal verwijderd had, de de- zitting, het · openbaar ministerie en de
batten opnieuw geopend heeft; 2° de ver- raaclslieden van al de beklaagden in het
dedigers van de drie beklaagden en het verhoor na eedaflegging van J. Palemani)l
openbaar ministerie verklaard hebben hebben toegestemd; dat nit geen enkel
geen bezwaar te opperen en zieh niet te stnk der procedure, waarop het Hof acht
verzetten tegen het verhoor als getuige zou kunnen slaan, blijkt dat de beklaagvan voornoemde alhoewel deze zich bur- den of een van hen zich tegen clit verhoor
gerlijke partij had gesteld; 3° de voorzit- hebben verzet;
Overwegende dat, bij gebreke van verter de verdachten verwittigd heeft, aandachtig te zijn op hetgeen .zij gingen ho- zet vanwege het openbaar ministerie of
van de overige betrokken partijen, het
ren;
Dat nit het voorgaande blijkt dat de !loren als getnige van een burgerlijke
debatten heropend werden verklaard met partij geen nietigbeid medebrengt ;
Dat, waar het aanvoert dat Josephina
instemming zowel van het openbaar ministerie als van de beklaagden en van hun Palemans, vooraleer zij als getnige werd
gehoord, de terechtzittingen zowel in
raadslieden;
Overwegende dat, bij gebreke van be- eerste aanleg als in hoger beroep bijgetwisting, de heropening van de debatten tot woond heeft, het middel is gegrond op de
bepaling van artikel 316 van het Wetboek
van strafvorclering, bepaling clie niet is
voorgeschreven op straf van nietigheid ;
openbaar ministerie (Bull. en, PAsrc., 1947, I,
371).
Dat geen van de twee onclerdelen van
het middel gegrond is ;
(1). Verbr·., 22 Juli 1933 (Bull. en PAsrc.,
1933, I, 294).; 17 Juni 193.5 (ibid., 193.5, I,
Over het vijfde middel, schending der
286, 10')'
rechten van de verdediging doordat, na de
(2) Verbr., 16 Februari 1948 (zie hoger,
heropening van de clebatten, Verhavert's
biz. 89, en nota 4, biz. 90; Bull. en PAsrc.,
raadsman aileen aan de benrt kwam ter
1948, I, 103).
verdecliging van zijn klH\nt, maar clat het
VER.!J:R., 1948, - 33
Wetboek van st·rajvo1·deTing, naa1· hdd
waa1·van een get·1tige, voontleer te·r zUting gehoord te wo1·den, het afieuuen
1:an. de VC1'1ClaTingen Van de ande1·e getll:igen niet mau bijwonen, is niet op
straf va11 nietigheicl voo1·gesch1'even (1).
5° De eedafieuuinu van de uetniuen, door
de militai1·e ge1·echten uehoonl, in rle
te1·men voo1·gesch·reven doo1· a1·tilcel 317
1jan het Wetboek van stTafvo1·de1'inu
vom· de peTsonen die voo1· het hot van
assisen uetuigen, is ge'ldig (2).
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woord niet werd gegeven al}n Verhavert
2" KAMER. - 25 October 1948.
zelf, noch aan de twee andere heklaagden:
Overwegende dat, blijkens de vermeldin- 1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
gen van het proces-verhaal der zitting, na
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ARREST
het pleidooi van Mr Luyten, raaclsman van
ER OP WIJZENDE DA'l' EENZELFDE FElT ZEKER•E
Verhavert, de heklaagden hehhen verMISDRIJVEN UITMAAKT EN DAT ONDERSOHEIDEN
klaard dat zij niets bij te voegen hadden;
FElTEN ANDERF. MISDRIJVEN UITMAKEN. waaruit hlijkt dat het woorcl niet geweiGEEN TEGENSTRii,TDIGHEID.
gercl werd aan de verclachten en, dienvol- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
gens, in strijcl met wat door het middel
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERworclt heweerd, de rechten der verdediLIJKE VORDERING. 00NOLUSIES DIE DE
ging niet geschonden werden ;
ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE VOR· Dat het middel feitelijke grondslag
DERING BETWISTEN. - ARREST DAT DE VORDEmist;
RING INWILLIG'f ZONDER DE OONOLUS!ES TE BEOver het zesde middel aangevoerd door
ANTWOORDEN. ARHEST NIET GEMOTIVEERD.
Fruru en Verhavert, schending van de
artikelen 155 en 317 van het Wetboek van 1° Bevat ,qee-n. tegenstri.jdighe>id, het arrest
strafvordering, doonlat de getuigen, die
(lat vaststelt dat eenzelfde teit zeket·e
ter terechtzitting van 10 JVI2i 1946 door de
m.isclt'ijven uitmaakt, terwijl ondet·scheikrijgsraad werden gehoord, de eed hebhen
den teiten anclm·e misclTijven uitrnaken.
afgelegd voorgeschreven bij voormeld ar- 2° Is niet gernotiveenl, het Ull't'est clat de
tikel 317, en niet die voorgeschreven hij
vord81'·ing van een b·twgeTlijke paTtij
cle artikelen 155, 189 en 211 van het Wetinwilligt zondet· de door belclaagde tehoek van strafvordering :
gen de ontvanlceUjlcheid van cleze vorOverwegende clat, alhoewel, luidens de
der·ing oingewot·pen excetJtie te beantreeds aangeduide hepalingen van het Wetwoonlen hJ.
hoek van militaire strafvordering (wet
van 15 Juni 1899), de getuigen die gehoord
(DE DECKER, T. FOERTS.)
worden door de militaire rechtscolleges de
eed moeten afieggen met de bewoordingen
ARREST.
van de artikelen 155, 189, 211 van het
Wethoek van strafvordering, het afieggen
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
v·66r clie rechtscolleges van de door arti- arrest, gewezen door het Hof van beroep
kel 317 van dit Wethoek voorziene eed . te Gent cle 15 Mei 1948 ;
geen nietigheid medebrengt daar deze
I. In zover de voorziening is gericht temeer volledige en meer plechtige eeclformule al de hewoorclingen inhouclt die hij gen cle beslissing over de puhlieke vordehovenvermelde artikelen voorgeschreven ring :
zijn;
Over het middel, schending van artlkel 97 van de Gronclwet doordat, na voor
Dat het middel in rechte faalt;
Overwegencle, bovendien, clat de suhstan- recht te hebben gezegcl dat de ten laste
van eiser in verbreking gelegde · feiten het
W~le of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen werden nagekomen en gevolg waren van een enkel misdadig indat de uitgesproken veroorclelingen wette- zicht, het hof van heroep voor iedere tela.stlegging een afzonclerlijke straf uitspreekt,
lijk zijn;
Aangaande de voorzieningen tegen de en, zodoende, zichzelf tegenspreekt :
Overwegende clat aanlegger vervolgd is
beslissing· ove1· de vorcleringen van de burwegens slagen en verwondingen veroorgerlijke partijen :
Overwegende dat aanleggers tot staving zaakt hij g-ehrek aan vooruitzicht of
van hun voorzieningen geen enkel micldel voorzorg, en tevens wegens met dat waninroepen en dat het Hof er van amhts- bedrijf samenhangende misdrijven, o. m.
wegens vluchtmisdrijf na een veroorzaakt
wege geen opwerpt ;
Om die reden€m, verwerpt de voorzie- ongeval, en verschillende overtredingen
ningen; verwijst aanleggers ieder in een van de bepalingen van het algemeen reglement houdencle politie van het vervoer en
dercle der kosten.
van het verkeer;
Overwegende dat het hestreden arrest
25 October 1948. - 26 kamer. - Voot·z#vaststelt dat de inbreuk op het algemeen
tet·.. H. 'Vouters, raadsheer waarnemend
reglement, voorzien s~tb littera E van de
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. telastlegging, een cler bestandclelen is van
Gelijlclnidende conchtsie, H. Raoul Ha-voit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. het gehrek aan vooruitzicht of voorzorg voorzien sub littera A cler telastleg- Pleitet·, H. de Smedt (van de Balie te
Antwerpen).
(1) Raaclpl. verbr., 4 October 1948 (zie hoger,
blz. 4!)9; Bull. en PAsrc., 1948, I, 530, en de
voetnota, getekend R. H., blz. 531).
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schadevergoeding aan bedoelde burger8·ub litteris A en E door een enkele straf
dienen beteugeld; dat wegens die feiten lijke partij ;
Dat het aldus artikel 97 der Grondwet
een enige straf werd uitgesproken;
Dat het arrest beslist dat, in strijd met geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden
hetgeen de rechtbank heeft gevonnist, ·de
feiten voorzien 81tb litteris 0 en D onder- arrest, doch aileen in zover het de eis van
scheiden misdrijven uitmaken, en dat uit de burgerlijke partij, eclltgenote Foertszijn beweegredenen blijkt dat, naar 's hofs Carlier, inwilligt en aanlegger jegens deze
oordeel, llet feit voorzien s1tb littera B laatste tot schadevergoecUng veroordeelt;
zicll met geen ander der telastgelegde verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
misdrijven vermengt ;
Dat alclus de door eiser ingeroepen te- worden overgeschreven in de registers
genstrijcligheid niet bestaat; waaruit volgt van het Hof van beroep te Gent en dat
dat het middel feitelijke grondslag mist ; melding er van zal worden gemaakt op de
Overwegende, bovenclien, dat de bestre- kant van de gedeeltelijk vernietigde beden beslissing werd gewezen op een slissing; veroordeelt de burgerlijke partij,
reclltspleging waarin de substantHHe of op eclltgenote Foerts-Carlier, tot een vijfde
straf van nietigheid voorgeschreven vor- der kosten en aanlegger tot de overige
men werden nageleefd en dat de uitge- kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroep te Brussel.
sproken veroordelingen wettelijk zijn ;
II. In zover de voorziening is gericht
25 October 1948. - 2e kamer. - V001'Zittegen de beslissing over de vorderingen ter, H. Wouters, raadslleer waarnemend
van de burgerlijke partijen :
voorzitter. - VerslaggevM, H. Simon. Over de twee middelen samengevoegd : Gelij!cl1tidende concl!tBie, H. Raoul Hayoit
1° schending van artikel 97 der Grondwet, de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
door niet-beantwoording van aanleggers
conclusies; 2° scllending der wet, doordat
llet bestreden arrest de burgerlijke eis der
2e KAMER. - 25 October 1948.
echtgenote Foerts-Cnlier heeft ingewilligd en deze persoonlijk een vergoeding
heeft toegekend uit lloofde van de mate- 1° MEDEPLICHTIGHEID. - DADER EN
MEDEDADER. .MEDEDADER AAN WIE EEN
rii~le schade welke zij zou geleden hebben,
ZWAARDERE STRA~' WORD'r OPGELEGD DAN AAN
wanneer bewuste vordering, zoals aanlegDE DADER. - STRAF WELKE DEZE DOOR DE
ger bij conclusies had aangevoerd, niet
WET BEPAALD NIET OVERSCHRIJDT. - WETontvankelijk was daar zij diende ingesteld
TELIJ~E BESLISSING.
te worden door de echtgenoot van vrouw
Foerts-Carlier, als lloofd van de gemeen- . 2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTEschap die tussen bedoelde echtelieden beRTE. - DRAAGWIJDTE.
staat :
Overwegende dat, in zover zij gericht 3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. zijn tegen de uitspraak over de vorderinEENPARIGHEID VAN STEMMEN VEREIST OM DE
gen van de burgerlijke partijen r~aenens
BESL!SSING VAN DE EERSTE REOITTER TE VERen Edward Foerts, bovenbedoelde middeZWARE~. WET VAN 4 SEPTEMBER 1891,
len niet ontvankelijk zijn wegens hun onAR'riiCEL 2. - NIET TOEPASSELIJK 01' DE ARnauwkeuriglleid;
RESTEN VAN HE1' MILITALR GERECHTSHOF.
Dat immers clie middelen en hun uiteen- 4° VOORZlENING IN VERBREKING. zetting, noch de vordering, noch het verSTRAl'ZAKEN. - VOORZIENING DOOR BEKLAAGweer, noch de bij conclusies voorgestelde
DE TEGEN DE BURGER>L!JKE PARTIJ. - BURexceptie aanduiden, waar0p, naar aanlegGERLIJKE PAHTIJ VAN ITAAU VORDERING AFGEgers bewering, het bestreden arrest verWEZEN. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
zuimt te antwoorden;
·
1
o
Geen enkele wetsbepal-ing verb-iedt de
Overwegende, w;tt de uitspraak betreft
1·echter_ op de gene, die aan de uitvoering
over de burgerlijke vorclering van de echtvan een misdaad op een van de wijzen
genote · Foerts-Carlier, dat aanlegger, bij
bepaald bij artikel 66 van het Stmtwetregelmatige conclusies, de ontvankelijkboek heeft medegewe1·Jct, een zwaarde1·e
heid van die vordering heeft betwist, als
reden aanvoerend dat zij ingesteld wercl , straf toe te passen dan· deze die hij toepast ten opzichte van degene die de misdoor de echtgenote Foerts-Carlier, wanrlaad heett uitgevoe1·rZ, zodm. de aldus
neer haar echtgenoot als hoofd der geuitgesproken straf deze do01· de wet
meenschap, aileen gerechtigd was die vorvoo·r d·le mlsdaad voo1·zien niet overdering te vervolgen;
scMijdt.
Overwegende dat, zonder die exceptie te
onderzoeken, het bestreden arrest de eis 2° BeJ~oudens het geval voorzien bij artivan de burgerlijke partij, eclltgenote
kel1 van het besluit-wet van 10 NovemFoerts-Carlier, gegrond verklaart en aanbe1· 1945, d1·aagt het hoge1· be1·oep van
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het openbnar rn·inisterie, ·wanneer het
ontvankelijlc is, awn cle 1·echte1· in
tweede annleg de lwnnisnerning 011 vnn
cle 1J~tblieke vo·rdedng zonls zij bij de
ee1·ste 1·echte1· annhangig was (1).
3° Artilcel 2 van de wet van 4 Septernbe·r
1891 is niet toepasselij k op het militair
r1e1·echtshof (2).
4° Is n·iet ontvanlcelijlc, de vooTzien:ing vwn
belclangde tegen een b~wgerlijlce pa1·tij
~viens vonlering cloor het bestreclen .a.r1'6St werd a.fuewezen. (3) .
(D'HERT, T. BROUKSOU,)
ARREST

(4).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Juni 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste en het viercle midclel
samen, schencling van artikel 97 van de
Gronclwet, van artikelen 66, 67 en 121bis
van het Strafwetboek, doorclat het bestreden arrest aanlegster veroordeelt als mededaaclster van de aangifte aan de
vijand, zonder verder de bestandd.elen van
cleze schulclige medewerking te bepalen of
vast te stellen, en cloorclat het arrest het
rechtstreeks verband van oorzaak tot
gevolg niet aanduiclt tussen de aangifte
en de aanhouding van Brouksou :
Overwegencle dat aanlegster v66r het
militair gerechtshof geen conclusies genomen heeft;
Dat het bestreden arrest aanlegster veroordeelt « als merledaadster )) om « aan de
uitvoering der feiten rechtstreeks te hebben medegewerkt )), dus in de bewoorclin~
gen van artikel 66, alinea 2, van het
Strafwetboek;
Dat het arrest insgelijks het misdrijf
van aangifte aan de vijand in de bewoordingen van artikel 121bis van het Strafwetboek omschrijft;
Waaruit volgt dat de middelen in rechte
niet opgaan ;
Over het tweede en het vijfde middel
(1) V er br., 20 October 1947 (1i1"1·. J1 e1'b1·.,
1947, biz. 323; Bull. en PAsrc., 1947, I, 423, en
nota 2) ; 13 en 19 April 1948 (zie hager, biz. 212
im 225; ·Bull. en PASIC., 1948, I, 248 en 265).
(2) V er br., 17 Maart 1947 (Bull. en P ASIC.,
1947, I, 113) .
(3) Verbr., 13 Januari 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 9); 22 Juli 1942' (ibid., 1942, I, 174);
10 Mei 1948 (zie hager, biz. 273; B1,ll. en
PASIC., 1948, I, 317).
(4) Een voorziening van eiser tegen een voorgaand arrest, in dezelfde vervolging gewezen,
werd bij arrest van 3 1\!!ei 1948 ingewilligd (zie
hager, biz. 249; Bull. en PAsrc., 1948, I, 292).

~

samen, doorcla t de aangifte niet cloor aanlegster maar door de burgemeester werd
gedaan, en doordat een ander hoofdelement niet bewezen is, te weten een aangifte « wetens )) of « met kwaad inzicht )),
dewijl de aangifte door aanlegster gedaan
werd aan de dorpsoverheid en niet aan de
ter plaats zijnde Duitsers, en de feiten
niet nieuw waren, maar reeds gekend
door de dorpsoverheid ten gevolge van de
verklaringen van' andere personen :
Overwegende dat de middelen op feiten
steunen die noch uit het arrest, noch uit
andere stukken van de rechtspleging blijken;
Dat ze, clerhalve, feitelijke grondslag
missen;
Over het derde midclel, de mededader
kan geen straf oplopen hoger dan deze
van de dader, dan wanneer het bestreden
arrest aan aanlegster, schuldig verklaard
als mededaadster, een straf toepast hoger
dan cleze opg·elopen door Vanlerberghe, die
schulclig verklaard werd als dader, en,
daarenboven, nog schuldig a an andere misclrijven :
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 69 van het Strafwetboek niet toepasselijk zijn op cleze die tot het uitvoeren
van het misdrijf rechtstreeks hebben meclegewerkt en dus, volgens de bepaling van
artikel 66, ook daders zijn ;
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein, binnen de perken door de
wet aangeduicl, voor elke beklaagde de
straf bepaalt welke, naar zijn om·cleel, in
evenrediglleicl is met de ernst der bewezen
verklaarde ;misdrijven;
Waaruit volgt clat het middel in rechte
niet opgaat ;
Over het zesde middel, cle krijgsaucliteur in eerste aanleg vorclerde een jaar
gevangzitting, zodat zijn hoger beroep niet
vercler strekken kon clan tot het bekomen
van cleze veroorcleling, clan wanneer het
bestreclen arrest aanlegster veroorcleelt tot
clrie jaar geYangenisstraf :
Overwegende dat het ontvankelijk hoger
beroep van het openbaar ministerie, buiten het bijzoncler geval van artikel 1 van
het beslilit-wet van10 November 1945, aan
de rechter in hoger beroep de kennis van
de publieke vorclering opdraagt, zoals cleze
bij de eerste rechter aanhangig was; clat
de rechter in hoger beroep aldu.s, binnen
de perken van de wet, een straf mag uitspreken hoger clan cleze door het openbaar
ministerie gevorclercl v66r de eerste rechter of v66r de rechter in hoger beroep;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
ongegrontl is ;
Over het zevende middel, het bestreden
arrest heeft de toestancl van aanlegster
verzwaard zonder vast te stellen clat de
beslissing genomen wenl met eenparige
stemmen :
Overwegende dat artikel 2 van de wet-
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op de arresten van het hof van ber:oep ;
clat dit artikel clerllalve vreemd is aan cle
beslissingen gewezen door !let militail\ gerecll tshof ;
Waaruit volgt clat !let micldel in rechte
ongegroncl is ;
·
En overwegende dat, voor het overige,
de substantii~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat cle beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gerich t is tegen
de beslissing over de vordering cler burgerlijke partij :
Overwegende clat het bestreclen arrest
geen veroorcleling inhouclt tegen aanlegster, maar het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beslissing die haar
eis afwijst, zonder voorwerp verklaart;
Dat cle voorziening aldus van belang
ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
25 October 1948. - 2" kamer. - Vo01·zUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. cle Clippele.- Gelijlcllt'irlende concl!tsie, H. Raoul

Hayoit cle Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Hans (van de
Balie bij het Hof van beroep te Gent).
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TOT

VERBREKING.

STRA~'ZAKEN.

l\IIIDDEL GESTEUND OP EEN
DOOR DE REOHTER OVER DE GRUND BEGANE
DWALING OMTRENT HET RECHT. DWALING
ZONm~R INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE
BESLISSING. :MIDDEL NIET ONTVANKELI.JK.

Is nlet ollt·vrMikeUjk, hct midclel gestewnd
op een dwaUng on~t1·ent het ·recht, clie
de rechter over de um:nd ZO!t begaan hebben, wctnneer deze dwalinrt zonde1· invloed is op de 1vettelij lcheid van het beschilclcend gedeelte van de best1"eden
beslissing (1).
(VAN GANSEN, T. OORTHOUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle clat aanlegger een voorziening ingesteld heeft aileen in zijn hoed anigheid van verweerder tegen de publieke
(1) Verbr., 16 Januari en 24 Maart 1947
Jle1'b1'., 1947, biz. 11 en 94; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 17 en 129),
(An·.

-vordering en tegen de vordering der burgerlijke · partij Corthout;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste micldel, schencling van
het geloof verschuldigd aan de conclusies,
cloorclat aanlegger bij conclusies voor het
hof ingeroepen had dat de burgerlijke
partij Corthout, bij het naderen van de
aanslniting : 1° de uiterste rechterk~1nt
van de weg niet gehouden had; 2° en had
willen voorbijsteken, clan wanneer het bestreden arrest aileen vaststelt dat de burgerlijke partij op een aansluiting voorbijgel;ltoken heeft, zodat het niet bepaalt
of de burgerlijke partij op haar linker
ofwel op haar rechter kant voorbijgestoken heeft en of zij de uiterste rechterzijde
gehouden heeft :
Overwegende dat het arrest vaststelt :
enerzijds, dat de auto van aanlegger in
botsing kwam met deze van de burgerlijke partij Corthout op het ogenblik qat
aanlegger naar links zwenkte om een zijweg in te draaien, en, amlerzijds, c1at
de burgerlijke partij het manamvre van
voorbijsteking verricht heeft op de aansluiting-, en daardoor gecleeltelijk ver~nt
woordelijk is voor deze botsing ;
Dat deze vaststellingen duidelijk al}lltonen dat de burgerlijke partij Corthout,
naar het oorcleel van het hof van beroep,
oP de linkerkant hee-ft wiilen voorbijsteken en aldus de uiterste rechterzijde
van de baan niet hielcl ;
Dat het arrest clerhalve duidelijk antwoordt op de conclusies en clat het middel
feitelijke grondslag m'ist;
Over het tweede micldel, schending van
artikelen '36, 4°, 96, alinea's 1 en 2, en 97,
1 o, van· het koninklijk besluit van 1 Februari 19-34 en van het geloof verschuldigd
aan de conclusies, doordat het bestreden
arrest de veroordeling van aanlegger motiveert door de vaststellingen da t zijn richtingsaanwijzer en pinklicht die hij beweert
te hebben doen werken, in de omstandigheclen cler zaak ontoereikencl waren, en
dat de burgerlijke partij herhaalde malen
geklaxonneercl had om kenbaar te maken
dat zij ging ''OOrbijsteken, dat aanl~gg-er
claarenboven bekent dat hij de auto van
de burgerlijke partij had zien afkomen,
dan wan.uee1· artikel 96 de weggebruiker
verplicht a an cle. andere gebruikers het
wijzigen van richting lrenbaar te maken,
doch ook uitdrukkelijk bepaalt {lat dit in
genen dele de l'echten en verplichtingen
, krenken kan die wettelijk voor de weggebruikers voortvloeien onder meer uit
hun respectievelijke stand of nit hun
snelheicl. zodat het klaxonneren van de
burgerlijke partij' vooraleer voorbij te steken of het fe'it clat aanlegger haar zag
aankomen, aan de burgerlijke partij Corthout het recht niet geven kon op -een aansluitingI voorbij
te .steken bij inbreuk op
,
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artikel 36, 4°, en dan wanneer het bestreHO~' NA TE GAAN OF ARTIKEL' 7 VAN DE WET
den arrest zich aldus steunt op een motiVAN 20 APEIL 1810 'WERD NAGELEEFD. vering die onvokloende is, daar aanlegger
VERBREKING.
bij conclusies 011geworpen had dat zijn
richtingsaanwijzer zichtbaar was, en op TVwnneer de swmenstellbtg van een 1'echtseen motivering cUe tegenSJtrijdig is :
college floor het best1·eaen an·est vast,qeOverwegende dat, al moest men ook
stelcl en cle.Je cloo·r het 1·egelmatig 1Yrocesaannemen dat het arrest ten onrechte ten
·ve1·bctnl vnn cle te·rechtzitt-ing bC1Jctakl
laste van aanlegger als fout heeft weerve1·soh'illenrl z·ijn, Tcctn het H of niet nahouden naar links te hebben ingedraaid
uawn of het arrest cloor 1·echte1·s gewezen
op een aansluiting, wanneer d~ burgerlijke
wenl die c~l cle zU{ingen vwn de znnl,,
partij haar inzicht kenbaar gemaakt had
heblJen. lri,igewoonfl, en moet het an·est
het voertuig van aanlegger voorbij te stebi:i.qevol,q veTbl'oken. 1.oonlen (1). (Wet
ken en aanlegger dit inzicht kende, dan
van 20 April 1810, art. 7.)
nog zou de veroorcleling op strafrechtelijk gebied evenals de verdeling der bur(VAN RI.TMEi\'AN1', T. BELGISCRE STAAT.)
gerlijke verantwoordelijkheid tussen partijen gerech tvaard igd blijven door de
vastRtelling clat aanlegger gebruik geARREST.
maakt heeft van een richtingsaanwijzer
cUe ontoereikend was;
RET HOE' ; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat cleze laatste souve- arrest, gewezen de 24 J uni 1948 door het
reine vaststelling een gepast antwoord :Militair Gerechtshof, zetelencle te Brusgeeft op het stelsel van aanlegger die \Sel;
staande hield dat zijn teken toereikencl
I. Aangaancle de voorziening tegen de
was;
Overwegende ten slotte dat het niet beBlissingen over de publieke vordering :
Over llet middel van nmbtswege, schelltegenstrijdig it; te verklaren dat de aanrijding te wijten is zowel aan de fout der cling- van artikel 7 cler wet van 20 April
burgerlijke partij, door haar voorbijste- 1810 :
king op een aansluiting, als aan de fout
Overwegende dat het bestreclen arrest
van aanlegger, door zijn indraaien in een vermeldt dat bij zijn uitspraak tegen:r.ijweg naar links zonder een toereikend woordig waren al de leden van llet hof
teken te hebben gegeven ;
die, naar de vermeldingen van het procesWaaruit volgt dat het middel niet kan verbaal der zitting gehouden de 29 1\'Iei
aangenomen worden;
1948, bij het onclerzoek der :r.aak door het
En overwegende clat de substantH\lc~ of militair gerecht.shof en de debatten v66r
op straf van nietigheid voorgeschreven dit rechtscollege aanwezig waren;
Dat echter,. blijkens het proces-verbaal
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
der .zitting van 24 Juni 1948, waarvan de
In zover de voorzie11ing gericht is tegen vermelclingen gewaarmerkt zijn door de
de beslissing ove1' <le vordering der bur- llandtekeninge11 van de voorzitter en van
gerlijke partij;
de grilffier, het arrest uitgesproken werd
Overwegende dat aanlegger tot staving door het hof waarvan tijdens die vervan zijn voorziening geen enkel middel ricllting deelmnakten twee militaire leden
inroept en dat het Hof er van ambt-swege die, nanr eerstbedoeld proces-verbanl, niet
geen · opwerpt ;
bij de behancleling der zaak aanwezig wa·
Om die redenen, verwerpt de voorzie- ren geweest;
·ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
Dat die strijdige vermeldingen het Hof
beletten zijn toezich t uit te oefenen over
25 October 1948. - 2" kamer. - Voo1·Z'it- het al clan niet naleven van de pleegvorm
te1·, I-I. Wouters, raadsheer wanrnemend
voorgeschreven door artikel 7 der wet van
voor:r.itter. - Verslnggevrw, H. de Clip- 20 April 1810, wetsbepaling die van toepele. - Gel'ijkluAclende conclttsie, H. Raoul passing is op alle gerechtelijke uitspraHayoit qe Termicourt, eerste advocaat- keu·
generaal.
w'aaruit volgt dat de in het middel aangecluide wetsbepaling geschonclen wercl;
II. Aangaande de voorzieningen' tegen
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RECH'l'ERLIJKE INRICHTING.- STEAFZAKEN. - DOOR RET ARRES'r V ASTGESTELDE
SAI\£ENSTELLING VAN EEN

:R~CHTSCOLLEGE

VER-

SCRILLEND VAN DE SAMENSTELLING DOOR RET
PROCES-VERBAAL VAN DE TEEECHTZITT!NG
VASTGESTELD. - 0NMOGELIJKREID VOOR RET

(1) Verbr., 8 Augustus en 14 October 1946
(A1·1:. Fe,·br., 1946, biz. 278 en 337; B'l/.ll. en
PAsrc., 1946, I, 306 en 364) ; 15 December 1947
(A1·r. T'e1·br., 1947, blz. 411; Bull. en PASIC.,
1947, I, 538) ; 15 December 1947 (Bull. en
PAsrc., 1947, I, 543).

-519de beslissingen over de vordering van de
burgerlijke partij :
Overwegende dat de nietigheid van de
beslissing over de publieke vordering de
nietigheid meesleept van de beslis&ing
over de eis van de burgerlijke partij ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registe~s
van het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel, en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
besrissing; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld;
laat de kosten ten Iaste van de Staat.
25 October 1948. - 2e kamer. - Voorzitte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. -:- Ve1·slaggeve1·, H. Simon.
Gelijlcluide.nde conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIES AFLEIDENDE
UIT IlEPAALDE ELEMEN'l'EN DAT PARTIJEN EEN
CONTRACT VAN SCHADEVER.ZEKER[NG GESLOTEN
HADDEN. - ARREST ZICH ER TOE BEPERIKENb
TE 'ZEGGEN DA'l' HET GEEN DERGELIJK CONTRACT
IlETRtEFT. - ARREST NIET GEMOTIVEERD.
lVimneer een tJa1·Uj, in 1'egelma.U,qe concl·nsies, wit elementen (z.le zij 'IUt~twlce~t
rig opgeeft, afie'idt dat het gesloten contract een con tract is van schadeveTzelce·ring, is het aq-rest miet gemotiveerd
dat zich er toe 1Jeperlct te zeggen. dat
het geen de1·gelijlc cont1·act 1Jetmtt (1).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGISCHE
BOERENIJOND )), T. STULENS.)
ARREST.
HE'L' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het H<if van beroep
te Luik, op 24 December 1947;
Overwegende dat de burgerlijke partij,
naamloze vennootschap « Belgische Boerenbond )), aileen voorziening heeft ingesteld tegen de bestreden beslissing ;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 van de Grandwet, 163, 195, 211 van het Wetboek van
rechtsvordering in strafzaken, 3 en 4 van
de wet van 17 April 1878, 1101, 1121, 1134,
1165, 1317, 1319 en 1320 van het Burger(1) Verbr., 20 Mei en 4 October 1948 (zie
hager, biz. 280 en 459; B11U. en PAsrc., 1948,
I, 326 en 530, en de voetnota, getekend R. H.,
biz. 531).

lijk Wetboek en van artikel 22 van de
wet van 11 Juni 1874 over de verzekeringen, doorclat het bestreden arrest, de
burgerlijke vordering van de' benadeelde
partij, wecluwe Lowet, aannemende, de
burgerlijke vorclering niet ontvankelijk
v66r de boetstraffelijke rechtbanken verklaart, die door eiseres in verbreking vervolgd was k'rachtens de door het artikel 22 der wet op de verzekeringen van
11 Juni 1874 voor.zlene subrogatie, om reden dat << zij dat recht ook niet vindt in
artikel 22 der wet van 11 J uni 1874 O]J
cle verzekeringen, daar zij geen vergoedingsverzekering met het 1,3lachtoffer gesloten had, doch enkel forfaitaire sommen, en clit doende, haar eigen schuld aan
de erfgenamen betaalcl heeft, zodat er
geen spraak kan zijn van incleplaatsstelling )) : 1° wat onverstaanbaar i.s en met
een gebrek aan motivering gelijkstaat;
2° wat, in elk geval, de door eiseres in
haar conclnsies opgeworpen midclel en stelsel geenszins beantwoordt, clan wanneer
eiseres in de door haar in boger beroep
genomen conclusies, beweercle en deed gelden clat « de eerste rechter eenvoudig beweercl heeft, zonder een enkele overweging of bewijs aan te halen dat het aangegane verzekeringscoi1tract een verzekering
van personen uitmaakt; dat hier integendeel, met het boven aangehaalcle arrest
van Brussel van 8 Mei 1942, mag gezegd
worden dat moet worden uitgemaakt of
de vergoeclingen een forfaitair karakter
(personenverzekering), of een indemnitair
karakter (vergoedings- of schadeverzekering) hebben, dat het daarom van belang
is vast te 1,3tellen dat geen enkel cler vergoedingen bestaat nit vaste forf.aitaire
sommen vooraf door de polis bepaald,
ongeacht de werkelijke schade; dat, "integendeel, de verschillende vergoeclingen berekencl zijn volgens de werkelijke schade,
het loon van het slachtoffer, leeftijd vari
het slachtoffer en de weduwe, getal en
leeftijcl der kinderen, · enz., en de evenredige berekeningen voorzien door de wet
op de arbeidsongevallen )) ;
Overwegende dat, in de loop ener strafvervolging ingeleid tegen verweercler Stulens wegens onvrijwillige docling op cle persoon van Raphael Lowet, echtgenoot van
verweerster weduwe Lowet-Cuyper;s, aanlegster zich v66r de Correctionele Rechtbank te Tongeren, burgerlijke partij heeft
gestelcl, en tegenover verweercler StuleniS
terugbetaling heeft. gevorderd van de ver•goedingen die zij aan verweerster, weduwe Lowet-Cuypers, had uitgekeerd in
uitvoering ener verzekeringsovereenkomst
die zij met de werkgever van. het slachtoffer had gesloten;
Overwegende dat de correctionele rechtb:ink aanlegsters vordering als niet·on.tv ankelijk en ongegrond heeft afgewezen,
om reden dat «de uitbetaling niet werd
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25. October 1948. - 2• kamer. - VooTz-itgeclaan in nitvoering van cle wet op de
arbeidsongevallen, en dat buiten twijfel ter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl
is dat het aangegane verzekeringscontract voorzitter. - TTMslaggeve1·, H. Vandereen verzekering van personen uitmaakt )) ; mersch.
Gelijklu;icleiule
conclnsie,
Overwegende dat aanlegster tegen cleze H. Raoul Hayoit de Termlcourt, eerste
beslissing hoger beroep heeft ingesteld, en,
advocaat-generaal. - Pleite1', M•r della
in de conclusies die zij nam v66r de rech- Faille d'Huysse.
ter in hoger beroep, na te hebben toegegeven dat de door haar uitbetaalde sommen niet werden uitgekeerd in uitvoering
2• KAMER. - 25 October 1948.
van de wet op de arbeidsongevallen, zij
nochtans uitdrukkelijk heeft opgeworpen
VOORZIENING IN VERBREKING.
<< clat geen enkel der vergoeclingen bestaat
TERMIJN. ARREST VAN RET MILITAIR GEnit vaste forfaitaire sommen vooraf door
RECHTSH01•', Ul'l'GESFROKEN IN AANWEZIGde polis bepaalcl, ongeacht de werkelijke
HEID VAN VEROORDEELDE. VOORZIENING
schacle )) ; dat « zij berekencl zijn \olgens
DOOR DE VEROORDEELDE INGES'\'ELD MEER DAN
de werkelijke schade, het loon van het
DRIE VRIJE DAGEN NA DE UITSPRAAX VAN HET
slachtoffer, leeftijd van slnchtoffer en van
ARIREST. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
de wecluwe, getal en leeftijd der kinfle+en, enz., en de evenredige berekeningen Is tc laa4 en, lYijgevo.Zg, n'iet ontvanlcelijk,
voorzien door de wet op de a.Tbeidsongecle V001"Zien,ing vngesteld door de Ve'/'001'vallen )) ; dat zij claaruit afleklde dat de
deelcle, tegen een in zijn actnwez·igheid
verzekering, die zij had afgesloten, wel
~t-itgesp·roken an·est va.n het mil'itai1· gedegelijk een vergoedings- of schadeverzerechtshof, meer dan d1·ie vrijc dagen na
kering is en niet een personenverzekering ;
cle ~t'itspraak van het, an·est {1). (Besl.dat zij, derhalve, krachtens artikel 22 van
wet van 19 October 19±4, art. 2.)
de wet van 11 Juni 1874 op de verzekeringen, wettelijk in de rechten en rechtsvor{RINGOOT, T. GROOTAERS.)
deringen, van haar verzekerde tegenover
de dader van de schade was getreclen en,
ARREST.
aklus, gereclttigd was zich burgerlijke
partij te stellen in de loop van Cle strafRET HOF; - Gelet op het bestreden
vervolging die tegenover {leze was ingearrest, gewezen op 2! Juni 1948 door het
steld, om van hem terugbetaling te beko- Militair
Gerechtshof, zetelende te Brusmen van de door haar uitgekeerde vergoesel;
dingen;
Overwegende dat de voorz'lening tegen
Overwegende dat, waar het bestreden het bestreden arrest, op 24 Juni 1948 in
arrest, antwoordencl op aanlegsters con- aanwezigheid van aanlegger gewezen, op
clusies, zich vergenoegt te verklaren dat 3 Juli 1948 werd ingesteld en aldus bniten
aanlegster << geen vergoeclingsverzekering de termijn van drie vrije dagen voorzien
met het slachtoffer gesloten had en alleen- bij llet besluit-wet van 19 October 1944;
lijk forfaitaire sommen, .en dit doende
Overwegende dat de voorziening, derhaar eigen schuld aan de erfgenamen halve, niet ontvankelijk is ;
betaalcl heeft )), en de vordering aldus
Om clie reclenen, verwerpt de voorzieniet ontvankelijk is, zonder het middel n'lng ; verwijst am1legger in de kosten.
vercler te onccerzoeken en te weerleggen
waaruit aanlegster de niet-forfaitaire
25 October 1948. - 2° kamer. - Voorzit·
aarcl van de in de verzekeringsovereen- te·r, H. Wouters, raaclslleer wnarnemend
komst bedongen vergoedingen trachtte af voorzitter. - TTe·rslaggeve1·, H. Simon.
te leiden, het in gebreke is gebleven aanGeli,ilcluidencle conclnsie, H. Raoul
legsters conclusies · behoorlijk te beant- Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatwoorden en de bepaltng heeft geschonden generaal..
van het artikel 97 van de Grondwet; ,
Overwegende dat het middel aldus gegrimd is ;
Om clie redenen, verbreekt het bestre2" KAMER. - 25 October 1948.
den arrest waar het aanlegsters vordel."ing
tegen verweerder Stulens niet-ontvanke- VOORZIENING IN VERBREKING.
lijk heeft vet·klaard v66r de correctionele
VOR~L MILITIEZAKEN. VoORZIENING
rechtbank; beveelt dat het onclerhavig
GERICHT 'fO'r DE GRIFFIE VAN HEr HOF VAN
arrest zal worden ov.ergeschreven in de
BEROEP. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
registers van het Hof van beroep te Luik
en clat melding er van zal worden ge- De v~o1·z·iening tegen een beslissing vcm de
maakt op cle kant der v.ernietigde beslissing; veroordeelt verweerder Stnlens tot
de kosten ; verwijst de zaak, aldus be(1) Verbr., 9 Februari 1948 (Bull. en PAsrc.,
perkt, naar het Hof van btroep te Brussel. 1948, I, 82).
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heJ'/>,euringsrac~cl, r;ericht niet tot de gritfie van het Hot van verbreking, doch tot
de g1·ijfie van het hot van beroep, is niet
on.tvan.JceUflc (1). (Wet samengeschakeld

Over het eerste midclel, de vervolging
tegen aanlegger werd ingesteld op voet
van een besluit cler secretarissen-generaal
dat niet in werking werd behouden door
bij kon, besl. van 15 Februari 1937, arti- de wet :
kel 44.)
Overwegencle dat aanlegger vervolgd
wercl wegens bezit van door geen bescheid
(DE MEYDTS.)
gedekte rooktabak, op grond van het besluit van 30 November 1940 genomen door
ARREST.
{1e secretaris-generaal van het Ministerie
HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden be- van :financien gedureride de bezetting van
slissing del. 12 Juli 1948 van de Herkeu- het grondgebied, en binnen de perken van
ringsraacl der provincie Oost-Vlaancleren; de machten toegekend aan de Minister
, Overwegencle dat de voorziening gericht van financH~n door de wet van 23 Juni
is « A Messieurs les President et Membres 1H38; artikel 2, 1 o en 4°;
Dat, luiclens de wet van 10 Mei 1940, arde la Oour cl'Appel, Gancl ll; clat zij per
aangetekencle brief gestuurcl wercl aan de tikel 5, geinterpreteerd door het besluitgrilffie van het Hof vim beroep te Gent; wet van 1 Mei 1944, dergelijk besluit binOverwegenrle clat, luidens artikel 44 van clende kracht heeft;
het koninklijk besluit del. 15 Februari
Waaruit volgt dat het midclel in rechte
·
1937 houclende samenschakeling van de wet niet opgaat;
op de militie, de werving en de clienstverOver het tweecle middel, sch:ending van
plichtingen, de voorziening in verbreking, artikel 195 van het vVetboek van strafop straf van nietig·heid, bij aangetekende vonlering, cloordat het bestreden arrest
brief aan de gri!ffie van het Hof van ver- de aanduiding cler toegepaste strafwetten
breking moet gestuurcl worden;
vervangt door cle melding « gezien de
Dat, derhalve, de voorziening niet ont- wetsbepalingen ·door het bestreden vonni&
vankelijl.;: is;
aangehaald ll, zoclat de voorzitter van het
Om die reclenen, verwerpt de voorzie .. hof de toegepaste wetsbepalingen cler
ning.
strafwetten ter zitting niet aangeduid
heeft .:
25 October 1948. - 28 kamer. - Voo1·zitOverwegende dat het bestreden arrest
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
lu'ldt : « gezien de wetsbepalingen door het
voorzitter. Ve1·siaggever, H. Simon.
bestreden vonnis aangehaald, alsook artiGelijkluidende conclttsie, H. Raoul
kelen 211 ·en 212, 187 van het W etboek van
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat- strafvordering, aangeduid ter zitting door
generaal.
de heer Voorzitter ll;
Dat het uit deze vermeldingen blijkt,
niet aileen dat het arrest de door de
eerste rechter toegepaste wetsbepalingen
2" KAMER. - 25 October 1948.
overgenomen heeft, maar ook nog dat de
DOUANEN EN AOOIJNZEN. - FISCAAL voorzitter van het hof ze op de terechtzitting aangeduid heeft;
RE[}!ME VAN DE TABAK, BESLUIT VAN
Waaruit volgt dat het miclclel feitelijke
30 NOVEMBER 1940. - NIET NIETIG VERgrondslag mist ;
KLAARD DOOR DE BESLUIT-WETTEN VAN 1 EN
En overwegende dat de substantiele of
5 MEI 1944.
op straf van nietigheid voorgeschreven
Het besltdt va.n 30 Novembe1' 1940 bekek- rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is.;
lcing hebbencl op het fiscaal 1·egime van
Om die reclenen, verwerpt de voorziede tabak, genomen d001' de sem·etar·is- ·
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
generaal V1Zn het M·inisterie van finanoien lcrachtens (wtilcel 2 van de wet van
23 .fttni 1938 en artilcel 5 van de wet van
10 Mei 1940, werd n·iet nietig ve1·1claa1·d
door de besluit-wetten van 1 en 5 Mei
1944,
(CEULEMANS.)

25 October 1948. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Olippele.- Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter. H. Demeur.

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
29 April 1948, gewezen door het Hof van
beroep te Brus&el ;

2"

KAMER. -

25 October 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
(1} Verbr., 18 September 1939
PASIC., 1939, I, 378, A, 2").

(Bull.

en.

STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP DE ·BE·
SLISSING GEWEZEN TEN OPZICHTE VAN EEN

-522MEDEBEKLAAGDE. BESLISSING ZONDER Ul'l'WER(KSEL OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING GE\1-EZEN TEN OPZICHTE VAN ElSER.
lVIJDDEL NIJ<.'T ON'l'VANKELI.ffi.

2°

MISDADIDN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN. DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. VERBEURDVERl(LARING. NiET ONDERGESCHIKT AAN
DE VOORWAARDE DAT DE VERBEURDVERRLAARDE
VQOR\VERPEN EIGENDOM ZI.JN VAN BEKLAAGDE.

3°

BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. ___:_
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
0NTSTEN'l'ENIS VAN BEPAALDE ELEMEN'fEN
OM DE SCHADE TE SCHATTEN. SCHATTING
((EX JEQUO E'l' BONO)},' WETl'ELIJKHEID.

1 o Js n·iet ontvculkel-ijlc, hot m·irlclel geste~md

op de ten 01JZ'iohte van een mede.belclaagde van eiscr gewezen besHssing,
dcmJ. t~Janneer deze besliss·in-rt zoncle·1· invloecl is op cle wettelijkheid van de ten
opz·iohte va11 e·iser gewezen besl-isMng (1).
2° Art-ilcel 123quinquies van het Stt·atwetboelc, clat cle vet·bettnlverkla'l"'ing voot·seht"ijft vctn de ·uoot·wet·pen ,clio gecl-iencl
hebben of bestemd tvaren tot lwt plerten van een m:isdrijf te.oen cle tt-itwendige veff;[ghe·icl vcm cle Stant, maakt cle
toe-tJassit!g vwn cleze st-raf n·iet onde·r_qesohilct awn cle voorwact1"cl-e clat beklaagcle eigenaar weze vnn cle aldu.s verbe·nnlve·rlclnanle voorwerpen (2).
3° B-ij ,oebrelc ctan bepaalde sohatt-ings-elementen, mag de reohtrw de cloat' een misd·rijf awn cle b·twgerlijlce paTtij vet·oorzwalde sohacle ex mquo et bono sohattr:n· (3).
(SELLESLAGS,

'1'.

BELGISCHE

STAAT.)

ARREST.

HET HOl!'; - Gelet op het bestreden
arrest. gewezeu de 24 April 1948, door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Antwer:pen;
I. Aangaande de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering :
Qver het eerste middel, schell{ling der
wet, doordat het bestreclen arrest cle publieke vordering vervallen heeft verklaard
voor zover zij is ingesteld tegen een overled~n medebeklaagde van aanlegger, dan
(1) Verbr., 3 Juni en 8 December 1947 (A1"1'.
F e1'b1·., 1947, blz. 177 en 401; Bull. en PASIC.,
1947, I, 228 en 526) ; 15 Maart 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 170).
.
(~) Verbr., 4 Mei 1948 (zie hager, blz. 254;
B1tll. en PASIC., 1948, I, 296).
(3)_ Verbr., 3 Mei 1948 (zie hager, blz. 251;
Bull. en PASIC,, 1948, I, 293) en 28 Juni 1948
(Bull. en PASIC., 1948, I, 413),

wanneer, door cHt overlijden, de vorderingen zowel van het openbaar ministerie als
van de Belg'ische Staat, burgerlijke partij,
vervallen zijn :
Overwegende dat het overlijden, waarvan gewag in het middel, geen invloed kan
uitoefenen op de vorderingen ingesteld
tegen aanlegger; . waaruit volg"t dat bet
midclel van belang is ontbloot en, dienvolgens, niet ontvankelijk ;
Over het tweede middel, schendin~~; van
artikel 115 van het Strafwetboek doordat,
alhoewel de werkzaamheden der firma
De Wilde en Selle<>lags tijdens de bezetting n'iet vallen onder de toepassing van
bovenbedoelcle wetsbepaling, het arrest
toch de betichting bewezen verklaart :
Overwegende dat het midclel is gericht
tegen een beoordeling van deTechter over
de grond die, wegens haar feitelijke aard,
souverein is, en clat, bij gebreke van conclusies, het militair gerechtshof, zijn arrest steunend op de er in vermelde reden,
aan de veroordelingen welke llef uit1spreekt, een wettelijke grondslag heeft
gegeven;
Dat llet middel niet kan aanvaard worden;
Over llet derde en het vierde middel
samen, schencling van artikel 115 van het
Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest aanlegger schulclig verklaart aan inbrenk op die wetsbepaling wegens het uitvoeren van werken op de vliegpleinen, dan
wam1eer niet de firmanten De Wilde en
Selleslags, maar wel de firma Van Hoet
met bedoelde werken werd belast, en
schencling van voormelcle wetsbepaling
doordat het bestreden arrest aanlegger
veroorcleeld heeft onder meer op deze
grand clat De Wilde en Selleslags werken
hebben uitgevoerd voor « Aclmiraal cler
NiederUinden lJ, clan wanneer die werken
uitgevoercl werden aan boord van schepen,
gebouwcl door private scheepswerven waarvan het arrest bepaalt dat het niet bewe-'
zen is met zekerheicl dat zij voor de
vijancl werkten en clat, z;o. de facturen op
naam van « Aclrniraal der NiederUinden )}
werden opgemaakt, clit is gel'lchied op verzoek cler scheepswerven welke wensten het
plakken van fiscale zegels op de facturen
te v-ermijden :
Overwegencle clat de micldelen gegroncl
zijn op feiten die noch door het bestreden
arrest noch door enig stuk van de rechtspleging zijn vastgesteld ;
Dat de miclclelen, derhalve, feitelijke
grondslag missen ;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, doordat
het arrest aanneemt clat aanlegger uit
winstbejag hulp in mannen heeft verschaft aan dte vijanclen van de Staat,
daar hij en zijn vennoot 47 t. h. commissieloon hebben ontvangen op de basislonen
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der arbeiders die door tusl'>enkomst der burgerlijke partij llaar eis grondt werkefirma De Wilde-Selleslags in Duitsland te lijk veroorzaakt werd :
werk werden gestelcl, wanneer van die
Overwegende dat het bestreden arrest
47 t. h. circa 30 t. h. in Duitsland zelf vaststelt dat de beklaagde door zijn gewerden afgehouden en de overige 17 t. h. dragingen de oorlogsvoering VOOl' de vijand
niet door de firma als winst werden be- vergemakkelijkt heeft en, zodoende, de
lwuden, doch integendeel steeds en enkel burgerlijke partij tot hogere uitgaven van
tot het welzijn van hun personeel en bezetting en oorlogskosten verplicllt heeft;
werklieden werden aangewend :
dat, bij gebreke van nauwkeurige en a:fiOverwegende dat het middel is gericht doende gegevens door de burgerlijke partegen een souvereine beoordeling van de tij v,oorgelegd, de. schade veroorzaakt
rechter over de groncl en, clienvolgens, , door de samenwerking welke aanlegger
niet kan aanntard worden;
aan de vijand heeft verstrekt, gelet op de
Over het zesde middel,, schending van duur en de omvang er van, em ccq·tto et
artikel 123te!· van het Strafwetboek (wet bono op 2 millioen, client vasgesteld ;
Dat aldus llet bestreden arrest belloorvan 19 .Tuli 1934, art. 1), doordat het bestreden arrest het bedrag van de bedrij- lijk gemotiveerd is en wettelijke grondslag
vigheid van aanlegger of het bedrag van heeft gegeven aan de schadevergoeding
de waarde van clie bedrijvigheid verkePr- waartoe llet aanlegger veroordeelt;
Over het tweede middel, scllending der
delijk berekend heeft :
Overwegende dat het arrest vaststelt wet, doordat het bestreden arrest de perrlat aanlegger de hem ten laste gelegde sonenvennootschap met beperkte verantmisdrijven uit winstbejag heeft gepleegd, woordelijkheid << De Wilde en Selleslags ))
en dat de sommen, welke het eigendom burgerlijk aansprakelijk verklaart voor
van de Schatkist verklaart, het bedrag de betaling der sommen welke Iastens beuitmaken der ontvangen vergeldingen die tichte werden gelegd, zonder te vermelden
wie voor die vennootschap optrad, zodat
niet in beslag genomen werden ;
Overwegende dat aldus het militair ge- niet kan uitgemaakt worden of het arrest
rechtshof aan zijn arrest dat, bij gebreke ten opzichte van de vennootschap op 'tevan conclusies, voldoencle gemotiveercl is, genspraak of bij verstek gewezen werd :
Overwegende dat de personenvennooteen wettelijke grondslag heeft gegeven ;
Dat het middel niet kan aanvaard wor- schap met beperkte verantwoordelijkheid
<<De Wilde en Selleslags )), geen eis tot
den;
verbreking heeft ingesteld;
Over het zevende middel, schending dpr
Dat, dienvolgens, aanlegge1~ niet gerechwet doordat verbeurd werden verklaard
de voorwerpen welke gediend hebben of tigd is om, in haar belang, middelen van
bestemd waren tot het plegen der feiten, verbreking a an te voeren;
Om die redenen, verwerpt de voorziewanneer in een inrichtingsbedrijf voor
centrale verwarming het alaam eigendom ning ; verwijst aanlegger in de kosten.
is van de werklieden :
25 October 1948.- 2" kamer. -' Voor,zitOverwegencle dat aanlegger veroordeeld ter, H. Wouters, raadsheer waarnemenrl
werd wegens misdrijven tegen de uitwen- voorzitter. Verslag,{!eve,r, H. Simon.
dige veiligheid van de Staat;
Gelijlvl-tddende concltts·ie, H. Raoul
Dat, Juidens artikel 123qttinqtties (wet Hayoit de Termicourt, eerste advocaatvan 19 Juli 1934, art. 1) van het Strafwet- generaal.
Pleile·r, H. della Faille
boek, de verbeurdverklaring van de zaken, d'Huysse.
die gediend hebben of bestemd waren om
clie misdrijven te begaan, altijd wordt
uitgesproken;
2c KAMER. - 25 October 1948.
Dat daaruit volgt dat het middel in
rechte fault;
Overwegende dat, bovendien, de substan- l" BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAl(EN. lNBREUK OP ARTIKEL ll8bis
tieie en op straf van nietigheid voorgeVAN HET STRAFWETBOEK EN MISDRIJF BEschreven rechtsvormen we~·den nageleefd
HOREND 'l'O'l' DE llEVOEGDHEID VAN DE GEWONE
en dat de beslissing overeenkomstig de
RECHTSMACH'l'. VERKNOCHTHEID VASTGEwet is;
STELD TUSSEN BEIDE MISDRIJVEN. MrsII. Aangaande de voorziening tegen de
DRIJVEN DIE BEIDE V66R 16 FEilRtUARI 1946
beslissing over de €is van de bnrgerlijke
HET VOORWERP HEBBEN UITGEMAAKT VAN EEN
partij :
ONDERZOEK DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. BEVOEGDHEID VAN HET MILITAIR GERECHT OM
Over llet eerste middel, schending cler
YAN BEIDE MISDRIJVEN KENNIS TE NEMEN. wet, doordat aan de burgerlijke partij
0NBEVOEGDHEID VAN DE OEWONE RECHTSMACHT
2 millioen frank werden toegekend tot
OM ZELFS VAN HET TWEEDE MISJ5'RIJF KENNIS
herstelling van de schade veroorzaakt door
TE
NEMEN.
de verlenging van de oorlog, wanneer het
niet bewezen is dat de schade waarop de 2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

.
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STRAFZAKEN. GETUIGEN NJ;ET GEHOORD
DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. VERHOOR DOOR BEKLAAGDE NIET AANGEVRAAGD. GEEN SCHE~DING VAIN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.

3°

VERBREKING.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. Jl.1:ACHT VAN HET HOF OM NA
TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING AL DAN
NIET VERJAARD IS.

4°

VERWIJZING NA VEHBREKING.
STRAFZAKEN. , - DOOR HET HOF VAN BEROEP GEWEZEN AHREST VAN YEROORDELING
HO~' VAN BEROEP ONBEVOEGD.
VERBROKEN. BESLISSING TEN GRONDE OVER DEZELFDE
VORDERING REEDS GEWEZEN DOOR HET BE-,
VOEGD RECHTSCOLLEGE EN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGAAN. GEEN VERWIJZING.

1° De Twijgs1·aacl en het ndlitai1' ge1·echts•hof, Trij welke een inb1'Cltk op a1·M7cel 1.18bis e·n een miscldjf tot cle bevoegclheirl van de [/C1AJ01W 1·echtsmacht
behorencl acunhanrpig worden ffCmaakt,
clie z·if vaststellen verlcnocht te zifn en
die beide •~,;661· 16 Febr·ua'l'i 1946 het voorUJCI'ZJ witmaakte•n van een oncle1·zoek
doo1· cle kr·ijgSaAuJ!itett1', z·ij-n bevoegcl om
van beicle miscl1'ijven Tce1vwis te nemen.;
·in cle·rgelijlo, geva.l is cle geUJone rechtsmacht onbevoe,qcl o·m zelfs van het
tweecle miscl1'ijf ken.nis te nomen (1).

(Besl.-wet van 2G ll.1ei 1944, artt. 1, 2, 1°,
2b·is en 11; besl.-wet van 9 J anuari 1945,

art. 1; wet .van 30 April 1919, art. 15 ;
besl. van de Regent van 18 September
1945.)
2° Het r1ebrek acm verhoo·r van r1etttigen
kcm geen schend·ing van de 1·echten van
(le verdecliging van beklactgcle ttitmaken,
· ·wanneer deze geen ve1·hoor van get1tigen
heett awngevmagd (2).

3° Het Hot van ve1'b1'ekin.g ·is bevoegcl na
te gaan, volgens cle vaststellingen van
het an·est en van. cle mlcten. van de 1'echts1Jleging, of cle ]J'ztblielve vonle1·ing al clan
1viet ve1·jaar,l ·is (3).

4° Wannee1· een. an·est vnn het hot van
bemep ve1'b1·o·Tven woTclt o·m 1·eclen clat
clit hof ove1· .de pubUeTce vonle1"ing ge·vonnist hee{t, clan UJan1we1· het onbevo.egcl UJas om er l<(ennis vaQt te nenten,
en UJa1wwe·r de reei:ls over clezelfcle vorde1·ing, floor het bevoegd 1'echtscollege

(1) Verbr., 8 November 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 610) alsook de nota's 1 en 2; 22 November 1948 (zie verder, blz. 567; Bull. en
PASIC., 1948, I, 646; 14 Januari 1946 (An·.
T' erbt·., 1946, biz. 18; Bull. en PAsrc., 1946,
I, '22}.
(2) Verbr., 27 ApTil 1948 (zie hager, biz. 243;
Bull. en PAste., 1948, I, 282).
(3) Verbr., 7 Juni 1948 (zie hogeT, biz. 311,
en nota 3; Hull. en PAsrc., 1948, I, 359).

'

over cle urcncl gewezen beslis11ing, ·in
Tcmcht van .gewfjscle ·is gegan11, •wonzt
cle verb·relcing vnn het cl!l'·rest vnn ·· het
hof vwn beroep zoncle1· ve·rwijzing ttitgeszn·oTcen (4).
(VAN DER l'OELE, T. ZAIDEMAN,)
ARTIEST.

Hl<JT HOF; - Gelet op het beostreden
arrest, gewezen de 26 Juni 1948 door het
Hof van beroep te Brussel (zaak nr 4306),
en op het bestreden arrest, gewezen de
6 Juli 1948 door het Militair Gerechtshof,
zetelende te Antwerpen (zaak nr 4344) ;
Overwegende dat beide voorzieningen
verknocht zijn en clienen samengevoegcl;
I. Aangaancle de voorzieningen tegen de
beslissingen over de publieke vorderingen :
Over het .eerste midclel aangevoercl tegen het arreo;.t van het Hof van beroep te
Brussel, het eerste middel aangevoercl
tegen het arrest van het militair gerechtshof en het zescle micldel tegen dit laatste
arrest : ct) schending van het principe dat
niemancl twee maal kan gestraft worden
wegens eenzelfde misdrijf doordat, na
veroorcleeld te zijn geweest door het Hof
vl.m beroep te Brussel tot een jaar gevangenisstraf, om te Antwerpen tussen Juni
1942 en 4 September 1944, in overtreding
van artikelen 1, 2 en 4 van het besluitwet van 10 Januari 1941, vrijwillig te
hebben medegewerkt aan de uitvoering
van onregelmatige maatregelen welke de
vij and heeft getroffen ten aanzien van
goecleren vermelcl in artikel 2 van becloeld besluit-wet en clit ten nadele
van Nathan Sweygcl, aanlegger vervolgcl
wercl wegens inbreuk op artikel 118bis
van het Strafwetboek en wegens met die
misclaad verknochte wanbeclrijven, namelijk, om vrijwillig .zijn meclewerking te
hebben verleencl aan de uitvoering van
de onregelmatige maatregelen · welke de
vijancl heeft genomen sinds 1940 ten aanzien van private eigenclommen in BelgH~
gelegen en voormelcle goecleren te hebben
verkocht, verworven, in panel gegeven of
genomen, o. m. ten naclele van bovenbecloelde Nathan Sweygd, en doorclat
het militair gerechtshof, bij zijn arrest
van 6 Juli 1948, hem wegens bewuste
misdaacl en de ermede samenhangende
wanbeclrijven welke het bewezen verklaart, tot tien jaar hechtenis veroorcleeld heeft; b) schencling cler wet~bepa
lingen betreffencle de bevoegclheicl in strafzaken, doordat het militair gerechtshof
aanlegger schulclig heeft verklaarcl aan
(4} Raadpl, verbr., 3 en 9 Juni 1947 (A11·,
T' et·br., 1947, blz. 182 en 200; B1tll. en PAsrc.,

1947, I, 233 en 261).
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inbreuk op het besluit-wet van 10 Ja- getuigen zou hebben opgegeven; dat bet
nuari 1941 en hem wegens dat misdrijf middel feitelijke grondslag mist;
veroordeeld heeft, wanneer de correctioOver het clerde middel, schencling van
nele rechtbank alleen bevoegd was om van artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest, uitsprekende over de inbreuk 011
dat misdrijf kennis te nemen :
Overwegende dat, blijkens de bestreden artikel 118bis van het Strafwetboek, niet
arresten en de aan het Hof onderworpen uitlegt waarin !let aan eiser verweten
processtukken, aanlegger tot twaalf jaar kwaad opzet bestaat en de datum cler feigewone hechtenis veroordeeld is geweest ten niet vermeldt, hetgeen aan het Hof
bij vonnis gewezen op 3 Maart 1948, door niet toelaat na te gaan of de verjaring
de I.Qrijgsraad te Antwerpen, wegens in- der publieke reclltsvordering niet verkrebreuken op artikel 118bis van het Straf- gen is :
Overwegencle clat, bij gebrek aan conwetboek en wegens inbreuken op artikelen 1, 2 en 4 van het besluit-wet van 10 Ja- clusies, het arrest voldoende gemotiveerd
nuari 1941, een van laatstbedoelde wanbe- is waar het, met gebruik cler wettelijke
drijven gepleegd zijnde geweest ten nadele bewoordingen, het bestaan vaststelt der
van Nathan Sweygd, al cle weerhouclen omstandigheden die het aan eiser verwemisdrijven met elkander verknocht zijnde ; ten misclrij~ uitmaken;
dat het bestreden arrest, gewezen door het
Overwegende dat het .arrest bewezen
militair, gerechtshof, die criminele straf verklaart de feiten aan aanlegger onder'
heeft verminderd tot tien jaar gewone betichting I en II ten laste gelegd, welke
h ech tenis ;
plaats hadclen tussen 10 Mei 1940 en bet
Dat bij vonnis dd.18 Mei 1948, bevestigd einde der bezetting van bet grondgebied; .
door het bestreden arrest van het Hof dat wegens die feiten een criminele straf
van beroep te Brussel, aanlegger insge- werd uitgesproken; waaruit volgt dat de
lijks veroordeeld is geweest wegens in- publieke vordering niet vervallen was
brenk op artik~len 1, 2 en 4 van het be- door verjaring (wet van 17 April 1878,
sluit-wet van 10 Januari 1941, hierboven art. 21);
bedoeld en gepleegd ten naclele van Nathan
Dat het middel ~iet kan worden aangeSweygd;
nomen;
,
Overwegende dat het militair rechtsOver het vierde middel, onregelmatigcollege vaststelt dat de ten laste van aan- beden in het vooronderzoek begaan : ·
, legger gelegde inbreuken op het besluit-wet
Overwegemle clat het midclel, dat all*en
van 10 Januari 1941 verknocht waren met het voorbereidend onderzoek betreft, 1liet
de misdaclen voorzien door artikel 118bis vMr het militair gerechtsbof wercl v<jorvan het Strafwetboek, en dat al clie mis- geclragen; dat het,' daar bet niet over de
drijven het voorwerp uitmaakten van een bevoegclheicl gaat, niet ontvankelijk is;
onderzoek door de krijgsauditeur ingeOver het vijfde micldel, de wanbedrijsteld v66r 15 Februari 1946 ;
ven ten laste gelegd van aanlegger waren
Dat, dienvolgens, clit rechtscollege 'Zich verjaard :
tot kennio.;name van die feiten te recht
Overwegende dat bet middel slechts is
bevoegd heeft verklaard overeenkomstig gericht tegen het arrest in zover bet aanartikelen 2, 2bis en 11 van het besluit-wet legger schulclig verklaart aan de hem ten
van 26 Mei 1944, aangevulcl door artikel 1 laste gelegcle wanbedrijven; dat de enige
van het besluit-wet van 9 Januari 1945; straf van tien jaar gewone hechtenis,
dat dientengevolge de Correctionele Recht- welke het bestreden arrest tegen aanlegbank te Antwerpen en het Hof van be- ger uitspreekt, nietteinin gerechtvaarcligd
roep te Brussel ten onrechte de publieke zou blijven door de misdaad, strafbaar
vorclering, ingesteld tegen aanlegger, heb- gesteld door artikel 118bis van het Stnlfben berecht;
wetboek, welke het anest ten laste van
Dat uit het vorenstaancle volgt dat de aanlegger bewezen verklaart;
micldelen aangevoerd tegen het arrest van
Dat, derhalve, aanlegger bij zijn vijfde
het m'ilitair gerechtshof in rechte falen middel geen belang heeft; waaruit volgt
en dat het middel voorgesteld tegen het dat dit m:iddel niet ontvankelijk is ;
arrest van het hof van beroep gegrond is;
Overwegende, bovendien, dat de substanOver de andere micldelen aangevoerd tiele of op straf van nietigheid voorgetegen het arrest van het militair gerechts- schreven vormen nageleefd werden en dat
hof:
de uitgesproken veroordelingen wettelijk
Over het tweede midclel, schending der zijn;
rechten van de verdediging, doordat geII. Aangaande de voorziening tegen de
tuigen, aan het militair gerechtshof opgebeslissingen van het bestreden arrest gegeven, niet allen aanhoord werclen :
Overwegende dat uit geen regelmatig wezen door het militair gerechtshof, over
v66r het militair gerechtshof neergelegde · de eisen van de burgerl'ijke partijen : ·
conclusies, of ander stuk waarop het Hof
Overwegende dat de krijgsraacl slechts
acht vermag te slaan; blijkt dat aanlegger provisionele vergoedingen aan de burgerv66r het m'ilitair gerechtshof bepaalde Iijke partijen heeft toegekend en, voor-
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aleer verder uitspraak te doen over de
eisen van becloelde partijen, een deskunclige heeft benoemd met opdracht verslag
te doen omtrent cle waarde van de aan de
benadeelclen ontnomen voor:werpen ;
Dat het bestreden arrest die beschikking
van het vonnis van de krijg,.;raad heeft
bevestigd;
Dat dergelijke beslisslng geen eindarrest
is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, noch een beslissing over de bevoegdheid;
Dat de ei,.; tot verbreking tegen zulk
arrest slechts toegelaten is na het eindarrest;
Overwegende verder dat, ten gevolge van
de hierna uitgesproken verwerping van
de voorziening gericht tegen het arrest
van het militair gerechtshof, dit arrest in
kracht van gewijsde is gegaan; dat aanlegger definitief gevonnist zijnde o·. m.
wegens de inbreuk op het besluit-wet van
. 10 Januar;i 1941, gepleegd ten nadele van
Nathan Sweygd, .de verbreldng van het
arrest van het Hof van beroep te Brussel
zonder verwijztng client uitgesproken te
worden;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden arrest, gewezen de 26 Juni 1948 door het Hof van
beroep te Brussel; verwerpt de voorziening in zover zij gericht is tegen het arrest, gewezen de 6 Juli 1948 door het Militair Gerechtshof te Antwe11Jen; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worclen in de registers van het Hof vun
beroep te Brussel en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van ·de
vernietigde beslissing; kooten ten laste
van aanlegger wat aangaat de voorziening tegen het arrest van het militair
gerechtshof, ten laste van de Staat wat
aanga:,tt de voorziening tegen het arrest
van het hof v:,tn beroep ; zegt dat er geen
aanleiding is tot verwijzing.
25 October 1948. - 2 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slag,qeve1·, H. Simon. GeUjlcl1lidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit
8

de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2e

KAMER. -

26 October 1948.

1o lVIISDADEN EN WANBEDRIJVEN
'.rEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- ARTIKEL 115,
§ 2, S0 EN 4°, VAN RET STRAFWETBOEK. VEREIS'fE MATERIELE BESTANDDELEN.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVIDN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - HULP AAN
DE VIJANDEN VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115
VAN HET STRA~'WETBOEK; - Hur.p AAN DE

BURGERBEVOLKING VAN EEN BONDGENOOT VAN
BELGIE. - 'l'EWERKSTELLING DOOR DW ANG
VAN DE VIJAND. - 0MSTANDIGHEID DIE VAN
DEZE BEVOLKING GEEN VIJAND MAAKT VAN DE
STAAT.
So l\IIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'l'. - VERLENING
VAN HULP WERKELIJK VERSCHAFT AAR DE
BURGERBEVOLKING VAN EEN BONDGENOOT VAN
BELGIE. VIJANDELIJK ORGANISME ALB
'fUSSENPERSOON DIENEND VOOR DE LEVERING.
- :Q]I;IS'fANDIGHEID DIE DE LEVERING NIE'f
OMZET IN HULP AAN DE VIJAND.
1° IIet rnisdt'i,jf, 1JOO'I"Zien bij wrWcel 11.5,
~ 2, 3° en 4°, van het Straf'wetboelc, ve·reist onde·r rnee·r, als ma•teried bestandcled, een rechtstreelcs of ,door tussenpersoon aan de vijan,d van de Staat gedane leve1'ing, va1~ uanl orn te voorzien
i·n de behoeften van. 's v'ijamls oor'logseconon~'ie (1).
2° Is geern vijancl vun cle Staat, 1wcw de
z·in vun u~·tUcel 11.5 van het St1'U/wetboe7c, lle b~wgerbevollc'ing van een bondgenoot van Belgii3 of van een luncl dut
lle oorlo,q tegen BelgUJ' s vijancl voortzet, zelfs. wannee·r deze bevollciil.g te
we1·1c ges·teld is door de vijctncl :die huu1·
g1·onclgeb·iecl bezet, zocl1'u z·ij zich bij de
vijancl n'iet a.unsl1tit cloch zijn dwa.ng
oncle1·gaut.
so Een levering, we1·Jc.eUjlc geclcum aan een
cleel van cle b~wge·rbevollcing van ee1t
bonclgenoot van Belgie of vun een lund
cla.t de oorlog tegen, Belgie' s vijancl
voot·tzet, worclt geen 7vul1JVel'len:i·ng uan
de v~jancl, nua1· cle zin vun a1·tilcel 11.5
'van het St1·afwetboelc, om 1·eden dat een
v·ijandelijlc 01'ganisme als tussenpersoon
voor cle levering is opgekeclen (2).

(DE BROE, 'l'. BELGISCHE STAA'l'.)
ARUES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 9 April 1948 gewezen door het
l\llilitair Gereclltshof, zetelende te Brussel;
Over llet vierde en het zevende midclel
samen : het vierde, schencling van ·arti(1) Raadpl. verbr., 24 Maart, 14 Juli en
' 8 December 1947 (A1·r. T'e?-b1'., 1947, blz. 100,
261 en 404; Bull. en PAsrc., 1947, I, 135, 335
en 529).
(2) Over de vraag of het de begunstigde is
met de hulp, voorwerp van de levering, en
niet de tussenpersoon door wie de hulp aan de
begunstigde verleend wordt, die in aanmerking
moet genomen worden voor de toepassing van
artikel 115, § 2, 3" en 4", van het Strafwetboek, zie verbr., 4 Mei 1948 (zie hoger, blz. 254;
Bull. en PASIC., 1948, I, 206).
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het bestreden arrest ten onrechte lever:in- uitmaken ;
gen heeft beschouwd als onder toepassing
Overwegende dat het bij artikel 115,
van het tweede lid, ,3° et 4°, van deze be- tweede lid, 3° en 4°, voorziene misdrijf
paling vallend, waarvan het zelf vaststelt als rna teriele bestanddelen onder meer
dat zij, door bemiddeling van Duitse pri- vereist : 1 o cen rechtstreeks of door tusvate firma's ve·rricht, bij weten van de senpersoon aan de vijand gedane levering;
beklaagde, hoofdzakelijk voor de bevol- 2° een levering welke van aard is om in
king van het generaalgouvernement in Po- de behoeften van 's vijands oorlogseconolen en Oekrajine waren bestemd, dan mie te voorzien ;
'
wanneer, om de strafbaarheid van een le'
Overwegende dat het arrest van mening
vering te beoordelen, niet het orgailisme is dat. de Duitse firma's of private orgadoor bemiddeling waarvan zij is geschied nismen, welke de leveringen in ontvangst
in aanmerking. client te worden genomen, namen, vijanden van de Staat zijn naar
maar degenen voor welke zij bestemd is; de zin van artikel 115 van het Strafwethet zevende, schending van artikel 115, boek, omdat de leveringen bestemd waren
eerste en vierde lid, van het Strafwet- voor het deel der burgergevolking vail
boek, cloordat het bestreden arrest be- Polen en Oekrajine dat door de vijand in
sliSJt dat de door aanlegger in verbrek:ing zijn belang te werk was gesteld en dat
verrichte leveringen nuttig waren voor zekere dier bestellingen vergezeld waren
's vijands oorlogseconomie en om die re- van getuigschriften van offidele overheden ammunitie zijn, dan wanneer uit de den v[\n het R.eich in Oekrajine en te
vaststellingen van het arrest blijkt dat Krakau;
·
zij tot persoonlijk gebruik van de burOverwegende
dat
uit
deze
vaststelling
gerbevolking waren bestemd en niet machten dienen tot vervaardiging van voor de voortvloeit dat de gelaakte leveringen
door aanlegger aan een deel van de burom· log 'nuttige prqducten :
Overwegende dat het arrest aanlegger gervolking van Polen en van Oekrajine
tot een enkele straf van tien jaar opslui- werden gedaan en dat de Duitse firma's of
t:ing veroorcleelt wegens inbreuken op 3° private organismen enkel dienden als tusen 4° van het tweede lid van artikel 115 senpersonen bij dfl levering ;
Overwegende dat de levering van de bij
vim het Strafwetboek;
Dat, blijkens de vaststellingen van het artikel 115, tweecle lid, 3°, aangeduide proarrest, een gedeelte der gelaakte leverin- ducten aan de gel:j.ele of aan een deel van
gen bestemd, was voor het Duits bezet- de burgerbevolking van een bondgenoot
tingspersoneel van de oostelijke streken van Belgie, of we~ke de om·log tegen Belvan Duitsland ; dat het andere, en het gie's vijand voortzet, geen hulpverschafbelangrijkste gedeelte, bestemd was voor fing aan de vijand is; dat de' omstandighet deel van de burgerbevolk:ing in het heid dat deze bevolking te werk is gesteld
generaalgouvernement van Polen en van door de vijand, welke haar grondgebied
Oekrajine « dat door de vij and :in zijn be- bezet, niet volstaat om van haar, zo zij
lang te werk was gesteld >>; dat de bestel- zich niet bij de vijand aanslutt maar zijn
lingen werden gedaan en de level'ingen in dwang ondergaat, een vijandelijke of een
ontvangst werden genomen door private met een vijand van de Staat gelijkgestelde bevolking te maken; dat het arrest
Duitse organismen;
Overwegende dat, indien het arrest er in zake op geen enkel gegeven van aanop wijst dat aanlegger de tweede dier be- sluiting wijst doch onderstreept dat gestemmingen kende, het niet vaststelt dat zegde bevolking « door de vijand » te werk
aanleggH zou geweten l1ebben dat een ge- is « gesteld » geweest en « in zijn belang »;
Overwegende, ongetwijfeld, dat het ardeelte zijner leveringen voor het Duits
bezettingspersoneel was bestemd; dat rest :insgelijks vaststelt dat de gelaakte
trouwens, om te erkennen dat de Duitse · 1everingen nuttig waren voor 's vijands
private organismen, welke de leveringen oorlogseconomie;
Overwegende echter dat het bestaan van
1n ontvangst namen, de hoedanigheid van
vijanden van de Staat bezaten, naar de cUt tweede materieel bestanddeel van het
z:in van artikel 115 van het Strafwetboek, misdrijf, door zich zelf, niet het bestaan
het arrest aileen het feit inroept dat de van het eerste, te weten een aan de vijand
afgewerkte producten bestemd waren voor gedane levering, insluit;
het deel van de bevolking van Polen en
Overwegende dat, indien het nut van de
van Oekrajine dat door de vijand in zijn levering voor de vijand :in zekere omSltanbelang te werk was gesteld :
digheden een bestanddeel kan uitmaken
Overwegende dat de m;ei· de publieke welke van aard is om te bewijzen dat de
vordering uitgesproken veroordeling dus werkelijke bestemmeling van de leverinenkel gerechtvaardigd i.& indien de leve- gen de vijand is en dat degene voor wie
ringen, welke door aanlegger met bestem- zij zijn bestemd slecllts een tussenpersoon
ming voor een deel van de burgerbevol- is tussen de leverancier en de vijand, het
king van Polen en van Oekrajine werden bestreden arrest geen enkele vaststelling

-
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behelsr welke in onderhavig geval dergelijke gevolgtrekking rechtvaardigt;
Overwegende dat nit (leze beschouwingen volgt dat de motieven van het arrest
het disposltief er van niet wettelijk rechtvaarcligen en dat het artikel 115, tweede
lid, van het Strafwetboek en artikel 917
van de Grondwet schemlt;
Overwegende dat ae verbreking· van de
beslissing over cle publieke vordering de
verbreking medebrengt van de veroordeling welke ov•er de vordering van de burgerlijke partij werd uitgespr<Jken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden ·arrest; beveelt dat <Jnderhavig arrest
zal w<Jrden <Jvergeschreven in de registers
van het militair gerechtsh<Jf en dat melding er van zal worden gemaakt <JP de
kant van de vernietigde beslissing; kosten
ten laste van de burgerlijke partij; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof, anders samengesteld.
26 October 1948. - 2• kamer. - Voo1·zitter en verslaggeveq·, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. - GelijlGlnidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de

Termicourt, •eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Chome (van de Balie bij het

Hof van beroep te Brussel) en della Faille
d'Huysse.

1'•

KAMER. -

28 October 1948.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJT<E ZAKEN.- GROND VAN NIETONTVANKELI.JKHEID.- VONNIS DAT RET HOGER
BEROEP ONTV ANGT EN DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER BEVESTIGT.- DOOR DE VOORZIENING NIET BESTREDEN OM RET HOGER BEROEP
ONTVANGEN TE HERREN. GROND VAN NIE'l'0!\TVANKELIJKHEID AFGELEID UIT RET GEBREK AAN BELANG DOOBOAT, RET HOGER BEROEP NIET ON'J?VANKELIJK ZIJNDE, DE VERBREKING VAN RET VONNIS lN HOGER BEROEP DE
BESLISSlNG VAN DE EERSTE RECHTER ZOU LATEN VOORTBESTAAN. GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ONGEGROND.

2"

HUUR. HuiSHUUR. BE.SLUIT-WET
VAN 12 MAART 1945, ARTIKEL 16.- BESLISSlNG DIE DE HTJURPRIJS BEPAAL'l' VAN 1 APRIL
1945 AF ZONDER NA TE GAAN, ZOALS DE HUURDER• RET VROEG, OF DEZE HUURPRIJS DE OP
1 AUGUS'l'US 1939 TOEGEPASTE HUURPRIJS
NIET MET MEER DAN 40 T. H. OVERSCHRTJDT.
0NWETTELIJKHEID.

1° Wannee1· he•t best·reden vonnis, dat het
hoge1· be1·oep ontvangen en de besUssing
van cle eerste rechte1· heejt bevestigd,
slechts floor eiser best·reden. wo1·dt om
het hoge1· beroep ontvan.gen te hebben,
kwn de tegen. cle voo1·z·ienin.g 01Jgewo1·pen.
g1·oncl van. ni.et-ontvan.kelijkheicl niet
aangenomen wo•rclen, cUe t~it het geb·rek

nan bdang ·wo1·at afgele·irl cloonlat, het
hager be·roep niet ontvwnkel'ijk z·ijnde,
cle ve1·brek;ing vwn het vonnis in hoge·r
be·roep cle beslissing vwn. de ee1·ste 1·echter, waa·rtege1~ geen vooq·zien'ing is ·ingestelc~, zott laten voo1·tbestaan (1).
2° Schenclt c~e gebieclende bepaHng vctn
M'tilcel 16 van het beis•M~it-wet van
12 Maa1·t 1945, waM·bij ~titz01ule1·ings
be1JaUngen vcMt tijcleUjke aanl inzalce
httislmtw wo·rden voo·rz·icn, en is niet
wettelijlc gemotiveenl, het vonnis, dat
het beclrag van cle httnrp1··ijs van 1 ApPil
1945 af bepaaU zoncle1· na te gaan, zoals
de h1tnnle1· het vroeg, of cUt bed1·ng
n·let met mee1· dan 40 t. h.'de ov 1 Attgnstus 1939 normaal toegepaste htt1trpPijs
o·ve1·schrijclt.
(MEYNCKENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«BRASSERIE CONCERT CINEMA ll.)
AR~EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, (le 2(} Juni 19-47 g-ewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over cle grond van niet-ontvankielijkheid, afgeleicl uit het g-ebrek aan belangvan de voorziening, (loordat het bestreden
arrest ten onrechte het tegen het beroepen
vonnis ingestelde hoger beroep heeft behouclen, zodat, zelfs · indien het bestreclen
vom1is werd verbroken, het niet bestreclen
beroepen vonnis steeds van kracht zou
blijven :
Overwegende clat de bestreclen beslissing niet wordt gecritiseerd omclat zij het
hoger beroep heeft ontvangen; dat er
dienaangaande gewijsde zaak bestaat en
dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan worden aangenomen;
Over de voorziening· :
Over het enig mklclel tot verbreking,
schencling van artikelen 1, 4, 5, 16, 17,
41 en 44 van het besluit-wet van 12 Maart
1945, waarbij uitzonderingsbepalingen van
tijclelijke aarcl in zake huislnmr worden
voorzien, 6, 1101 en 1134 van het Burg-erlijk Wetboek en 97 van cle Belgische
Grondwet, doordat de rechter over de
grond, verzocht <Jlll uitspi·aak te doen
over een betwisting aangaande het bedrag
van de huur welke aanleg·ger, ht'mrcler,
met ingang- van 1 Februari 1945 moest betalen, en door cleze uitgenocligd om vast
te stellen dat de toepassing· in 1945 van
de in 1935 bij . overeenkomst bepaalde
wijze van berekening van de huurprijs,
er op neerkwam hem thans een hogere
lmur te doen betalen dan het wettelijk
toegelaten maximum, -en uitgenod'ig(l om
dienvolgens te weig·eren deze berekening-s(1) Zie verbr., 26 Juni 1930 (B,ll. en PAsrc.,
1930, 1, 257) en nota 2, blz. 259

-529WIJze toe te passen, met de gevolgen
welke zij, in schendihg met de wet, medesleepte, door het bestreden vonnis geweigerd heeft aanleggers vordering in te willigen, enerzijds, onder v•erscheidene voorwendsels afgeleid uit de billijkheid, welke
tegen wetsbepalingen van publieke orde
niet vermag op te wegen, en, anderzijds,
om de reden dat de toepassing van deze
berekenirigswijze slechts een terugkeer
naar de in 1939 van kracht zijnde overeenkomst zou betekenen, dan wanneet'
de bepalingen van het besluit-wet van
12 Maart 1945 verplichtend zijn niettegenstaande elk strijdig heeling of elke
strijdige overeenkomst van de partijen,
en dat, daarenboven, de op de 1 Augustus
1939 normaal toegepaste huurprijs, en niet
de wijze van berekening van deze huur als
grondslag moet dienen voor de berekening
van de in 1945 toepasselijke maximumhuur, en zodoende heeft geweigerd te onderzoeken, zoals hij er om, door aanlegger
in verbreking werd verzocht, in welke
maat de hnur, welke van cleze laatste
thans werd geeist, het wettelijk maximum
overschreecl :
·
Overwegende clat, blijkens de souvereine
vaststellingen van de rechter over cle
grond, de bioscoop Roxy, gelegen Nienwstraat te Brussel, geexploiteercl wordt in
een eigenclom van de consoorten Go<,JSsens,
hetwelk door hen in huur werd gegeven
aan verweerster, die het onroerend goed
aan aanlegger heeft onclerverhuurd; uat
de voorwaarden van het huurcontract,
hetwelk de 27 Juli 1934 werd · afgesloten,
voor de exploitant te zwaar gebleken zijncle, de partijen, de 16 December 1935 overeenkwamen dat de huur zou worden bepaald op 27 t. h. van de bruto-ontvangst
welke de exploitatie van de bioscoop zou
opleveren, percentage dat aan verweerster
diende uitbetaald, terwijl deze echter
aan de eigenaar van het onro.erend
goec1 enkel 20 t. h. van deze ontvangst
versclmldigd was; dat, wanneer de oorlog
uitbrak, aanlegger verzocht- om een vermindering van de huurlasten, en \lat een
vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel clcl. 14 Juni 1941 de door
aanlegger te betalen huur verlaagde van
27 tot 18 t. h. van de bruto-ontvangst,
met een minimum van 375.000 frank; dat
verweerster harerzijds de vermitidering
bekwam van het cloor haar, als eershce
huurocer, aan cle eigenaar verschulcligde
percentage; dat cle eigenaars, bij exploot
van 9 Januari 1945, verweerster dagvaardden v66r cle Vrederecl].ter van het derde
kanton te Brussel, om te horen zeggen dat
de huur, in overeenkomst met het contract
van 5 December 1935 zou worclen hersteld ;
dat verweerster, volgens exploot van 8 Februari 1945, aanlegger tot dezelfde cloeleinden dagvaardcle; dat de Vrederecllter
van het derde kantmi te Brussel over
VERHR.,_ 1948. 34

beide eisen uitspraak deed bij vonnis van
10 April 1946, en vermits de toestand van

de exploitant verbeterd was, ze beicle gegrond verkl aarde, en, bijgevolg, de door
aanlegger aan verweerster en door deze
aan de eigenaar. te betalen huren respectievelijk bepaalde, met ingang van 1 Februari 1945, op 27 t. h. en 20 t .. h. van
de door de exploitant van de bioscoop
verwezenlijkte bruto-ontvangst ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
deze beslisosing heeft ·bevestigd, hoewel
aanlegger staande had gehouden dat de
wetsbepaling·en betreffende de beperking
van de huurprijzen zich ve'l'zetten tegen
de eenvoudige herstelling van de overeenkomst van 1935, welker toepassing voor
hem een huurverhoging moe.st medebrengen die cle wettelijk toegelaten hnurprijs
overschreed ;
Overwegende dat het besluit-wet van
12 Maart 1945 bij artikel 16 het volgende
bepaalt : cc Te rekenen van het van kracht
worden van dit besluit mag de huurprij;>
de op 1 Augustus 1939 toegepaste met
40 t. h. verhoogde prijs, niet overschrijden ll;
Overwegende dat deze bepaling gebieclencl is; dat iedere strijdige overeeukoll1St voor nietig moet gehouclen worden;
Overwegende clat, inclien, ten aanzien
van de maat van 27 t. h. van de ontvangsten, het bedrag van de Jmur de op 1 Augustus 1939 toegepaste huurprijs met meer
dan 40 t. h. overschrijden zou, de beslissing, well'e dergelijk percentage zou opleggen, artikel 16 van het besluit-wet van
12 Maart 1945 schenden zou;
!Qverwegende dat deze b'illijkheidsbeschouwingen niet vermogen op te wegen
tegen deze wetsbepaling welke, zonder
imlclltneming van de verhouding tussen
het bedrag van de huurprijs en enige andere som, enkel toelaat na te gaan of dit
beclrag al clan niet meer dan 40 t. h. hoger
is dan datgene hetwelk op 1 Augustus 1939
normaal werd toegepast;
Overwegende dat nit deze beschouwingen blijkt dat, door te beslissen dat aanlegger 27 t. h. van het bedrag van zijn
ontvang.st aan verweerster mo·est storten,
en dit zonder na te gaan of de opgelegde
verhoging in overeenstemming was met de
voorschrift·en van het besluit-wet van
12 Maart 1945, het bestreden vonnis de in
het mid del aangecluide bepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het uitspraak doet
tussen aanlegger en de naamloze vennoot.schap cc Brasserie Concert Cinema ll ; beveelt dat onderllavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aan1eg te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedee~telijk vernietigde beslissing; veroorcleelt verweer-

-530ster tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, zetelende in hoger beroep.
28 October 1948. - 1° kamer. - Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. ~
Verslaggeve1·, H. Fontaine. - Gelijlcltt·idende conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Delacroix en Si-

mont.

1~ KAMER. -

4 November 1948.

1° HYPOTHEEK. - VOORRECHT. - SAMENLOOP VAN BEVOORRECRTE SCRULDEISERS.
- VASTSTELLING VAN DE RANG VAN DE VOOR:RlECHTEN.

2° HYPOTHEEK.- VooRRECRT.- ScRULD-

vonDERING VAN DE OPENBARE SCRATKIST. RECRTSTREEKSE BELASTINGEN VAN RET VEI{VALLEN JAAR EN VAN RET LOPENDE JAAR.
- SAMENLOOP Mf~T ANDERE BEVOORRECRTE
SCRlJLDEISERS. - VoORRECRT VAN DE OPJ~N
BARE SCRATKIST GELDT BOVEN ALLE ANDERE.
- DATUM VAN DE ANDERffi: BEVOORHECIITE
SCRULDVORDERINHEN ZONDER UITWERKING OP
RET VO~RROJ:CHT VAN DE OPENBARE ScHATKIST.
1° In geval van samenloop van bevoo1·rechte schttlcleise1·s wonlt cle voon·ang
niet geregelcl doo1· de datttm vnn de verscheidene schttlclvonle1'·ingen, doch doo·r
de aa,rd van de schttldvordePtngen. (Wet

zo

van 16 December 1851, artt. 12 en 13.)
H et voorn3cht aan de OtJenbctJ·e Schatkist toegelcencl door ct1·t'ilcel "11 van de
samengesahalcelcle wetten bet1"effende
de inkomstenbelast-ingen, gelclt, 1jQOJ' de
invorclef'ing van de reahtstreelcse belnstingen van het vervnllen jan1· en van
het lopencle jawr, boven ellc ancleT voor1·eaht, wellc oak de datum weze vnn de
bevooTreohte schttlclvorderingen- die met
deze vnn cle openbctJ'e Schcttlcist in snmenloop z·ijn (1). (Bij besluit van 31 Juli

1943 samengeschakelde wetten, art. 71.)

(BELGISCHE STAAT, T. VAN AUDENHOVEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 5 Februari 1947 door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent op tegenspraak gewezen;
·
.
Over het micldel, schencling van artikel 71 <ler samengeschakelde wetten op de
(1) Vergel., wat de aan de openbare Schatkist toegekende wettelijke hypotheek betreft,
artikel 72, aline a 3, van de op 31 J uli 1943
samengeschakelde wetten. Raaclpl. verbr., 10 Januari · 1935 (Bull. en PAsrc., 1935, I, 101) en
Fr. verbr., 26 October 1926 (D. H., 1926,
blz. 548).

inkomstenbelastingeil., van artikelen 12,
13, 15 en 19 van de wet van 16 December
1851 op de voorrechten en hypotheken,
doordat · het bestreclen vonnis aun de bevoorrechte schuldvordering van de verweerster betreffende een vergoecling wegens werkongeval, de voorrang heeft
geg·even ·op de bevoorrechte schul{lvor. deriilg van de Staat, alhoewel deze haar
oorsprong 'vond in de verschukligde
rechtstreekse belastingen van het lopend
jaar, onder voorwenclsel dat die schuldvordering wegens werkongeval reeds in
1943 ontstaan was, dit is v66r de belastingschulcl van 1944, dan wanneer dit
vroeger ontstaan aan verweerster geen
verworven recht verleencle op de opbrengst
van cle verkoop der goecleren van de gezamenlijke schulclenaar der purtijen, en dan
wanneer cle voorrang der bevoorrechte
schulclvorderingen client bepaalt op het
ogenblik waarop de schnlcleisers werkelijk
hun voorrechten willen doen gelden op het
actief van de schuldenaar, zoclat, krachtens vo01·meld artikel 71, aan het voorrecht van de Staat de voorrang ·diende
gegeven :
Overwegencle dat, in g·eval van samenloop van bevoorrechte schulclvorderingen,
de rang· van .de voorrechten niet bepaald
wordt door de datum van de onderscheiden schulclvorcleringen, cloch door de aard
zelf er van;
Overwegende dat, lu'idens urtikel 71 cler
samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, net voorrecht van de
openbare Schatkist wegens <le belasting·en
van het vervaHen jaar en van het lopende
juar, boven alle anclere gelclt;
Dat het bestreclen vonnis clus, in schending met de in het middel aangedukle
wetsbepalingen, aan de bevoorrechte
sclmlclvordering van verweerster de voorrang heeft toegekencl, om reden clat die
schulclvonlering reeds in 1943 bestond;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
'der Rechtbank van eerste aanl-eg te Gent,
en clat melding· er van zal worden gemaakt .op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de
kosten; verwijst de zauk naar de Rechtbank van eerste aanleg te Denclermonde.
4 November 1948. - 1• kamer. - Voo1'zittm·, H. Soenens, eerste voorzitter. VeTslng_qeve1·, H. Bail. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Van Leynseele.

le

KAMER. -

4 November 1948.

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).

-531- 0NEIGEN):.IJK :!.~ISDRIJF. - INTERES'IEN
DIE DE JJIJKOMENDE SCHADE VERTEGENWOORDIGEN, DOOR 'DE DADER VEROORZAAKT DOOR
HET UITSTELLEN VAN DE VERGOEDING VAN DE
OORSPRONKELIJKE SCHADE. - VERGOEDENDE
INTERESTEN.
2o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. 0NEIGENLIJK MISDRIJF, - BEDRAG VAN DE
VERGOEDENDE INTERESTEN. - SOUVEREIN DOOR
DE RECHTERI OVER DE GROND GESCHAT,
1° De inte·resten, d·ie de 1·echte1· a(tn· het

slaehtotte1· vm~ een oneigenlijk misdrijf toelcent, wegens de bijlcomende
schade veroorzaalc.t do01· de dader die
de ve1·goeding van de o01·spronkelijke
schade heett ttitgestelcl, z·ijn vergoedende interesten (1).
2° De rechte1· over de g1·ond schat so~t
ve1·ein het bedmg van de do01· de dade1·
van een oneigenlijlc misdTijf ve1·sch~tl
digde ve·rgoedende interesten wegens
ttUstel van de vergoe(ling van de oorspronlcelijlce soha(le (2).

(STAD ANTWERPEN, T. BAKKER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 Augustus 1!t44 gewezen door
de Rechtbank van koophandel te Ant:werpen;
Over het enig middel, schending van artikel 2 van de wet van 5 Mei 1865 betreffende de lening mits intrest, achtereenvol·
gens gewijzigd door artikel 1 van de
wet van 20 December 1890, van de wet van
30 December 1!t25 en van het koninklijk
besluit nr 147 van 18 Maart 1935 tot vaststelling van de wettelijke rentevoet, en
voor zoveel nodig, van artikel1907 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, om na te gaan of in onderhavig geval de rentevoet van 4 1/2 t. h.
vastgesteld in zake burgerlijke interesten,
ofwel de rentevoet van 5 1/2 t. h. vastgesteld in zake handelsinteresten diende
toegepast, beslist, dat « aileen de burgerlijke of commerciele aard van de schuldvordering, en niet van de schuld, in
overweging dient genomen om de natum·
van de rente vast te stellen )), dan wanneer, de rentevoet van de wettige interest
vastge,gteld is op 4 1/2 t. h. in burgerlijke zaken en op 5 1/2 t. h. in handelszaken, ~n dat de zaken burgerlijk of com-

mercieel zijn volgens de aard van d:e verplichting van de schuldenaar :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
wel is waar, enerzijds, hierop wijst (lat
de enige op te lossen vraag is of de toe
te passen rente « van burgerlijke of van
commercHile aard is )), doch; anderzijds,
vastst•elt ,dat het in de zaak over een
oneigenlijk misdrijf gaat en dat de interesten moeten bijdragen tot het vergoeden
van de door de schuldenaar berokkende
schade;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
vervolgens, bij een van feitelijke aard en,
dienvolgens, souvereine beoordeling, het
bedrag van die vergoedende interesten
heeft geschat, en aldus, zonder enige der
in het middel aangeduide wetsbepalingen
te schenden, heeft kunnen beslissen dat
de interest op commerciille rentevoet, door
de sclmldeiser gevraagd, niet verschuldigd was;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden :
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten en tot ·een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerder.
4 November 1948. - 1 6 kamer. - Voo1'zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. T' e1·slaggever, H. Bail. - Gelijlclttidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISEN EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA:KEN. - ARREST DAT EEN EIS INWILLTGT. - VERWEERDER DIE. IN REGELMATIGE CONCLUSIES EEN
EXOEPTIE VOORSTELT. - NIET BEANTWOORIDE
CONOLUSIES. ~ ARREST NIEl' GEMOTIVEERD.
Is niet gemotiveenl, het an·est, clat een cis
inwilUgt zonder de concl~tsies te beantwoo1·den van verweerde·r, die tegen de
eis een emceptie voorstellen (3).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <<MONKS JJROS )),
T. STAll KORTRIJK.)
ARREST.

(Bull. en PAsrc., 1929, I, 63); 10 Juni 1937

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Januari 1944 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het derde middel, schending van
artikelen 1101, 1134, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, van artikelen 61, 77,

(ibid., 1937, I, 179) en 24 April 1941 (ibid.,
1941, I, 155); DE PAGE, Traite elementaire de
dmit civil, bd. III, n' 139; PLANIOL, bd. II,
n' 224.

(3) Verbr., 3 1\'Iaart 1947 (BuU. en PAsrc.,
1947, I, 96).

(1) en (2) Raadpl. verbr., 17 Januari 1929
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141 142, 462, 470 van het Wetboek
va'n bu'rgerlijke rechtspleging, van artik,el 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, de redenen van de eerste
rechter ove:r;nemend, verklaart dat de
meldingen van het dwangbevel van 5 September 1934 duidelijk aanwijzen « dat de
heer Yan Cauwenberghe aangesproken
werd in zijne hoedanigheid van bestuurder van cle naamloze vennootschap «Monks
>> Bros >>, zonder de besluiten van eiser~s
in verbreking te beantwoorden, waarm
cleze liet opmerken dat cc in 1934 de
heer Ernest Yan Cauwenberghe geen cleel
uitmaakte van de beheerraad van appellante en niet de minste bevoegdheid bezat
om ze in rechte te vertegenwoordigen >> : ·
Overwegende dat het bestreden arrest
l3teunt op eigen redenen en op de niet
strijdige redenen van het beroepen vonu:is;
Overwegende dat cle eerste rechter aan ·
neemt dat de melding << Monks Bros >>, in
de aanhef van het betwist exploot, cc dui~
delijk aanwees dat c}e heer Yan Cauwenberghe aangesproken wenl in zijn hoedanigheid van beheerder en bestuurcler der
naamloze vennootschap « Monks Bros >> ;
Overwegende dat de aanlegster. in haar
conclusies v66r het hof van beroep, aanvoerde dat, in 1934, toen het dwangbevel
werd betekend, «de heer Yan Cauwenberghe geen deel uitmaakte ·van haar beheerraad en niet de minste hoedanigheicl
bezat om ze in rechten te vertegenwoordigen >>;
Overwegende dat het hof van beroep
verplicht was dat verweermiddel te beaut.
woorden, daar het van aard was de
motivering van het beroepen vonnis te
ontzenuwen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door geen antwoord te verstrekken op de
regelmatig genomen conclusies, artlkel 97
van de Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melcling er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslisffing;
veroordeelt de verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar bet Hof van beroep
te BrusseL
78

4 Nov,ember 1948. - 18 kamer. - Vo01·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Louveaux, voorz'itter. -Gelijklwiclende conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, ,eerste advocaat-generaal.
. - Plci.te-r, H. della Faille d'Huysse.
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8 November 1948.

BEV:OEGDHEID EN AANLEG.- STRAFZAJCEN. ---'-- DADERS VAN MISDRIJVEN, VOORZIEN BIJ RET BESLUIT-WET VAN 13 ME! 1940,
V66R DE CORRECTIONELE RECHTBANK GEBRL<I.CHT ONDER DE VIJANDELIJKE BEZETTING.
SPLI'l'SING VAN DE ZAAK VAN EEN BEKLAAGDE. BESLISSING OVER• DE GROND ALLEEN
HERNETEN OPZICHTE ·VAN DE ANDEREN. MING VAN HUN WERKZAAMHEID DOOR DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN. 0NBEVOEGDHEID
VAN DE GEWONJ<: RECHTSMACHT OM KENNIS TE
NEMEN VAN DE VER.VOLGING BETREFFENDE DE
BEKLAAGDEN WIENS ZAAK GESPLITST WERD.

Wnnnee1· een vervolging tegen versche·idene dc~ders van m-iscl·r·ijven, vooTzien b·ij
het besluit-wet vn.n 13 Mei 1940, O'IHZm·
de vijamdeUjlce bezett·ing aan de correctionele rechtbanlc werd opgeclragen, en
wa.nnee·r, op cle da,g van de he1·neming
vnn htm we1·lczaa.mlwid door cle milita.i1·e
1·echtsmacht, ten op.zichte van een van
cle bekla,a.gclen, W'iens za.a.lc was gestJlitst
gewo1·cZen, geen besUssing ove1· cle g1·oncl
,qewezen werd, is de _qewone reohtsma.cht
niet meer bevoegd om van cle vm·volg·ing
tegen rleze belcla.,a.gcle lvenn.is te neme·n,
niettegensta-ancle cle beslissing gewezen
over cle g·ronrl ten opzichte van de a.nde-

mn (1). (Besl.-VI'et van 13 Mei 1940, artikelen 1 en 2; besl.-wet van 18 September 1944, art. 1.)
(MONTANT.)
ARRES1'.

I-lET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 8 Maart 1948 ge:wezen door het
I-I of van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikel 1, eerste alinea, van het besluitwet van 18 September 1944 betreffende de
herneming van hun werkzaamheid door
de militaire rechtscolleges, doordat het
bestreclen arrest beslist heeft dat de gewone rechtsmacht onbevoegd was om kennis te nemen van de aan aanlegger te last
gelegde feiten, en dat het feit dat de gewone rechtsmacht een beslissing over de
grond had gewezen ten opzichte van medebeklaagden, onverschillig was :
Overwegende dat aanlegger, bij beschikking van de Raadkamer der Rechtbank
van eerste aanleg te Luik del. 4 Mei 1944,
met drie andere beklaagden naar de correctionele rechtbank van deze zetel werd
verwezen, alle vier, hetzij om het misclrijf uitgevoerd te hebben of aan de
u'itvoering er van rechtstreeks te hebben
meclegewerkt, of om, door welke daad ook,
(1) Zie verbr., 2 Juli 1945 (A1·1·. Yerb1·., 1945,

blz. 180; Bull. en PAsrc., 1945, I, 194).
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drijf niet kon g-epleegd worden : a) te
Dat het middel naar recht faalt;
Theratte, tijdens de nacht van 4 op 5 JaOverwegencle dat de substantiele of op
nuari 1944, eetwar~n, kledingstukken, on- straf van nietigheid voorgeschreven rechtsdergoed, juwelen, muntspecH~n en ver- vormen werden nageleefd en dat de bescheidene huishoudelijke. voorwerpen be- slissing overeenkomstig de wet is ;
driegl'ijk te hebben weggenomen ten naOm die redenen, verwerpt de voorziedele van Joseph Linotte; b) te Wandre, ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
tijdens de nacht van 11 op 12 Januari
8 November 1948. - 2° kamer. - VooT1944, g-eldspecH:\n, eetwaren, juwelen,
weefsels, ravitailleringszegels en verschei- zitte1', H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rdene huishoudelijke voorwerpen bedrieg- slwggeve1', H. Connart. - Gelijlcluidende
lijk te hebben weggenomen ten nadele van concl~tsie, H. Roger Janssens de Bi&thoJoseph Leclercq en Pierre Leclercq, deze ven, advocaat-generaal.
diefstallen gepleegd zijnde geweest met
behulp van geweld of bedreigingen in een
bewoond huis of in de aanhorigheuen er
van, des nachts, door twee of meer per2e KAMER. - 8 November 1948.
sonen, wapens gebruikt of getoond geweest zijnde in tijd van oorlog en gedurende het tijdperk van de regelmatig door 1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
AARD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE
de bevoegcle overheid bevolen vercluistePARTIJ DIE DE DEBATI'EN HEEFT BIJGEWOOND
ring der lichten ;
EN OVER DE GROND HEEFT GEOONCLUDEERD. Overwegende dat de Correctionde
HER OPENING VAN DE DEBNI.TEN TOT DE ZWAARTE
Rechtbank te Luik, bij vonnis van 22 Mei
VAN DE TOE TE PASSEN STRAF BEPERKT. 1944, de zaak van aanlegger van die der
AFWEZIGHEID VAN DE BUR1GERLIJKE PARTIJ
andere beschuldigden heeft gesplitst, en,
OP DE NIEUWE DEBATTEN. BESLISSING NIETten opzichte van cleze laatsten over de
TEMIN OP TEGENSPRAAK TEN OPZICHTE VAN DE
grond uitspraak doende, hen tot verscheiBURGERLIJKE PARTIJ.
dene straffen heeft veroordeeld;
MIDDELEN TOT VERBREKING. Dat het arrest, hetwelk door het Hof 2° STRAFZAKEN.
MIDDEL GESTEUND OP EEN
van beroep te Luik de 9 Mei 1945 op het
FEITELIJKE BEWER,ING DIE DOOR DE BESTREDEN
door hen genomen hoger beroep werd geRESLISSING WORDT •rEGENGESPROKEN. MIDwezen, in kracht van gewijsde is gegaan;
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEI'IE.
Overwegende dat het bestreden arrest te
recht het vonni.s van onbevoegdheid heeft 3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAI(EN. MIDDEL DAT EEN DUBBELbevestigcl, hetwelk ten opzichte van aanZINNIGHEID VAN REDENEN AANVOERrr. REDElegger door cle correctionele rechtbank
NEN VRIJ VAN DUBBELZINNIGHEID. MIDgewezen werd ;
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
Dat de feiten der betichting tot de bevoegdheid van de militaire rechtscolleges 1° Wannee1· de bUTgm·lijlce pa1·tij de debutbehm·en, en dat zij aan de correctionele
ten heett bijgewoond en ove1· de g1·ond
rechtbank enkel werden onderworpen weheett gcoonol~tdee1·d, en wanneeT, nadat
gens de schorsing van de werkzaamheid
een heropening de1· rleb!ktten bcvolen
der militaire rechtscolleges ;
werrl om aan cle Pfk1'tije11 toe te laten
- Overwegende dat, volgens artikel 1 van
uitleg te ve1-solw,;ffen ove·r cle omvang
het besluit-wet van 18 September .1944, de
van de gebe~trlijlc toe te passen strat,
cle b~wge1'lijlce parUj n·iet meer verzaak die tot de bevoegdheid van" de milisohi,int en er tegen lzaa.r geen nieuwe
taire rechtscolleges behoort en die aan
oonclusies
genomen wo1·clen, is het geeen gewone rechtsmacht van wijzen werd
wezen vonnis niettemin te ha1·en opopgedragen, tot de bevoegdheicl van deze
zichte op tege-nspraalc (1).
laatste blijft behoren indien over de grond
der zaak werd beslist vooraleer de mili- 2° 'Mist uronclslag in feite, het nticlrlel aantaire rechtscolleges hun werkzaamheid
·voerend clat het an·est de eis cle1· b·zwhernamen;
ge1·lijlce paTtij heett ataewezen zonde1·
te betwisten rlat het m:isclt•ijf haa:r sohacle
Overwegende dat, vermits de zaak van
heett bemlclcencl, rlan wanneer· het beaanlegger van die zijner medebeschuldigstaan van een clooT het misd1'ijf veroo1'den gesplitst werd, zij daardoor onafhanzaakte sohacle clo01· het an·est ontlcencl
kelijk is geworden; dat het tegen deze
W01'dt.
laatsten gevelde vonnis van veroordeling aan de zaak van aanlegger vreemcl is ; 3° Mist g1·onclsla,q in feite, het micl£lel flat
dat geen beslissing over de grond in de
zaak van aanlegger gewezen werd v66r
de 22 September 1944, datum waarop de
(1} Arg. verbr., 14 October 1912 (Bnl/. en
krijgsraad zijn werkzaamheid heeft her- PAsrc., 1912, I, 413).

----'- 534awn het a?Yest vm·wijt OJJ dubbelzinnige
1·edenen te zi.jn gegrond, dan wannee1· de
ge01·Uiseenle 1·edenen v1·ij z·ijn van du,bbelzinnighe·id (1).

artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestr·eden arrest aanleggers eis tot schadevergoeding afwijst om de reden « dat
het van belang is een onderscheid te maken tussen de omschrijving van het schadelijk feit en de raming er van; dat in(BELGISqHE STAAT, T. PIQUARD EN CDNSOOR'£EN.)
clien de raming, in voorkomend geval, bij
benadering mag geschieden, een nauwkeurige omschtijving onontbeerlijk is wat
BET HOF; -'- Gelet op het bestreden het feit betreft, daar het bewijs van de
arrest, gewezen de 24 Maart 1948 door het feiten der zaak de basis is van iedere
Hof van beroep te Brussel ;
gerechteli jke beslissing ; dat trouwens de
raming · verkeerd zou zijn indien, bij geA. Aangaande cle voorziening van de
brek aan een nauwkeurige kennis van het
Belgische Staat :
feit, enig element er van zou miskend
Overwegende dat het bestreden arrest zijn; dat indien het feit ingewikkeld is
verklaart dat het bij verstek gewezen is, en moeilijk te bewijzen, clit een bijzondere
ten opzichte van de burgerlijke partij, na reclen uitmaakt om zich er van te vergeheropening. van de debatten;
wissen dat geen enkel verzuim de grandOverwegtende dat de bij arreSJt van slag van de eis verclraait >> .. • « dat het
3 Maart 1948 bevolen heropening van de de burgerlijke partij zou behoren nadien
debatten er enkel toe strekte aan de par- het bewijs bij te brengen van een vooraf
tijen toe ne laten uitleg te verstrekken bepaalde eis » ... << dat een eis welke noch
ove'l: het punt of een straf diende uitge- bewezen, noch bepaald is, afgewezen moet
sproken wegens elke soort van vervalste worden », ·en dat << indien men, in strijd
zegels ; dat, vermits zij alzo beperkt was met dit beginsel en bij wij.ze van ondertot de omvang van de eventueel toe te stelling, bij de bewering der burgerlijke
passen straf, zij geen belang bood voor partij kon stil houden om het cijfer ener
de burgerlijke partij ;
veroordeling eenvoudig bij benader'ing vast
Dat, vermits deze de debatten had te stellen, het nog zou blijken dat ieder
bijgewoond en ter zittingen van 13 en beoorcleling&element zou ontbreken » ; door14 Januari 1948 over de grond had gecon- dat deze motieven niet toelaten te ondercludeerd, zij zodoende al haar micldelen scheiden of het hof van beroep uanleggers
had voorgesteld en ·dat de zaak bijgevolg vorclering heeft afgewezen omdat hij er
in staat van wijzen was; dat geen nieuwe het bewijs niet van leverde dat de door
conclusies tegen haar genomen werden na verweerders gepleegde misdrijven hem nade heropening van de debatten;
deel hadclen berokkend, ofwel omdat hij
Dat het bestreden arrest, in strijcl met geen ·enkel element naar voren bracht ·clat
hetgeen het vermeldt, jegens de burger- toeliet de omvang van clit nadeel, waarlijke vartij op tegenspraak is gewezen van llet bestaan niet werd betwist, te beoordelen; doordat, dienvolgens, het begeweest;
'
Over het eel'Ste middel,. schencling van stredeit arrest aanleggers vordering heeft
artikelen 9'7 van de Gronclwet en 1382 van afgewezen om clnbbelzinnige reclimen, hethet Burgerlijk Wetboek, doordat het be- geen met het ontbreken van redenen ge&treden arrest, zonder te betwisten dat het lijkstaat, en het dus niet wettelijk gemodoor verweerclers gep1eegde misdrijf aan tiveerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger nadeel l1eeft berokkend, diens
vordering tot schadevergoeding afwijst om de bnrgerlijke vordering eerst beschouwt
de reden dat hij geen bewijs levert van voor zoveei zij gegrond is op het bestaau
de omvang van het nacleel, dan wanneer van een zedelijk n:adeel;
Dat het in dit opzicllt vaststelt, eneriedere persoon aan welke door een misclrijf een nadeel berokkend werd, het zijds, dat geen der elementen van het berecht heeft herstel er van te bekomen, weerde nadeel voor aanlegger een verminzonder dat hij er toe gehotJden weze de dering van gezag kan uitmaken, en, annauwkeurige omvang er van te bewijzen. derzijds, << dat cle bnrgerlijll:e partij anen dan wanneer de rechte1~ cius 'niet mag derzins geen bewijs bijbrengt van enige
weigeren b,et herstel van een door een andere zeclelijke schade » ;
misdrijf berokkencle schade toe te staan
Overwegencle dat het bestreden arrest,
onder het voorweildsel dat het moeilijk vervolgens het gebeurlijk bestaan onderof zelfs onmogelijk is de omvang er van zoekend van een stoffelijk nadeel, het onte scha tten :
·
dersclleid maakt tussen de omschrijving
Over het tweede middel, schending van van het schadelijk feit en de raming er
van; dat het, aannemend dat een raming
bij benadering mag geschieden, verklaart
(1) Vaste rechtspraak en onder meer verbr.,
dat een nauwkeurige omschrijving integen16 September 1948 (zie hoger, biz. 422; Bull.
deel onontbeerlijk is wat het feit betreft;
en PAsrc., 1948, I, 491).
Dat het, de schadeposten ontleclend wel1
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l;:e aanlegger laat gelden, voo~· elke er van
vaststelt dat hij niet bewezen heeft dat
'de aangevoerde nadelen het gevolg zijn
van de aan de beklaagden verweten feiten; dat het daarop verklaart dat de
winsten, welke verweerders uit hun straflJare daden hebben behaald, in genen dele
·<,le omvang weergeven van de uitgaven
welke de Staat wegens de misdrijven
heeft gedaan, er aan toevoegend « dat behalve dit, cle btugerlijke partij geen enkel
lJewijs levert of aanbiedt te leveren; dat
de enige aanduidingen welke zij geeft,
eenvoudige beweringen zijn, die door de
lJeklaagden worden betwist ll ;
Overwegende da t het bestreden arrest,
d()or deze beschouwingen, in strijd met de
in het eerste middel vervatte verklaring,
betwist dat het bewezen is dat het m:lsdrijf ·aan aanlegger een nadeel heeft berokkend, en, in strijd met de bewering van
het tweede middel; zijn beslissing zond<"r
dubbelzinnigheid rechtvaardigt door te
verklaren dat aanlegger het bewijs ,niet
heeft geleverd van het bestaan van een
uit de inbreuken voortvloeiende schade;
Dat alzo bekle micldelen in feite niet
opgaan~

13. Aangaande cle voorzieningen van Piqnard en Deparade :
·
Overwegende dat cleze voorzieningen enlrel tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing zijn gericht;
Overwegencle dat de snbstanUele of op
Jltraf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de beslisJling wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elk der aanleggers tot
de kosten van zijn voorziening, en aanlegger, de Belgische Staat, daarenboven, tot
de vergoeding van 150 frank jegens verweerders.

R November 1948. - 2° kamer. - Voorziite1', H. Louveaux, voorzitter. - Ver.'i~aggevm·, H. Giroul. Gelijlclttidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho-

-ven, advocaat-generaal.
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BEWIJS. STRAFZAKEN. - AAN DE
. AKTEN VERSOHULDJGDE 'l'ROUW. - VONNIS
DAT EEN ANDEI\ VONNIS VERKLAARrr. -;- VERXt.ARINO DIE 1\'IET IN STRIJD IS MET ZI.JN BEWQORDINOEN. - WETIELIJXHEID.
2° GEWIJSDE. - STRAFZAK1J!N. - vVERKaEvER VRIJOESPROKEN VAN DE BETIOHTING DE
DOOR DE WET VAN 15 DECEMBER 19S7 VOOl{ ..
GESOHREVEN AFHOUDINGEN VAN HET LOON VAN
EEN ARBEIDER NIET TE REBBEN YERRIOHT. LATERE YEROORDELING WEOENS NIET OVER-

j_o

MAKING YA.N DE GEDANE AFHOUDINGEN.
GEEN SOHENDING VAN .HET GEWIJSDE.
so, MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING,
STRAFZAKEN; - MIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE OONOLUSIES AANVOEREND.
PA&SEND ANTWOORD IN DE BESLISSING. ·MIDDEL DAT GRONDSLA.G MIST IN FEITE.
1° Sehendt niet de aan de akten verseh•J,ld-igde f!'ouw, het ppnnis drLt, een ander
V011Jitis. ve1'7c!arena, e1· een dmagwijdte
a an geett die met de. bewoordingen m·
vam. n·iet st1'ijdig ·is {1).
2° Sehendt het gezag niet van het reehterlijlc _qewijsde, het vonnis dat, wegens het
niet-oq;e1·ma1lcen aan het verzelceringso?·ganis?ne van c!e afhoudingen gedaan OlJ
het loon van een m·beicle1·, een we1'lcgever veroonleelt, clie vroeger werd vrijgesp1'07cen vwn cle betiahting op hetze!fde
t'ijdst'ip de ve·rpUehte afhotu!ingen niet
te hebben gedaan op het loon van deze
arbeicler. (Wet van 15 December 19S7,

artt. S, 7 en 67.)

so

M·ist g·ronclslag ·in feite, het mi,ddel dat
het vonnis een gebrek aan antwoord
op de conelusies ve1·wijt, dan wanneer
deze cloo•J' het vonn,is passend beantwoonl wenlen (2).
aa11

{MAYNE.)
ARREST.
HIDT HOF; - Herzien het anest van
dit hof van 17 November 1947;
Gelet op het bestreden vonnis, de
24 April 1948 gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel, uitspraak
doende in hoger beroep, als rechtbank van
verwijzing;
·
Over het eerste micldel, sch~nding van
artikelen 1S17, 1S19, 1S20, 1S49, 1S50 en
1S51 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis verklaart dat het door aanlegster
bij conclusies ingeroepen vonnis van vrijspraak van E'i OctDber 1946, de vraag
« of beroeper de vereiste afhoudingen had
gedaan op het loon van zijn aangestelcle ll zou hebben besiecht, dan wanneer aanlegger er van was beticht :
« werkgever zijnde, te hebben nagelaten
van de bezoldiging van zijn arbetder De
Cooman de nersoonlijke bijdrage af te
houden ll, en, aangezien hij steeds erkend
en staancle gehouden had dat hij de afhoudingen niet had verricht, bij het von ..
nis van 15 October 1946 werd vrijgesproken, omdat de .betichting niet voldoende
(1) Verbr., 6 Mei 1943 (A?'I'. Verbr., 1943,
blz. 97; Bull. en PAsrc., 1943, l, 157).
(2) Vaste rechtspraak en onder meer verbr.,
2 September 1948 ,(Bull. en PAsrc., 1948, I,
477).
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was,
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bewezeri
en geenszins omdat hij de
afhoudingen zou hebben ven'icht, feit dat
in strijd is met de waarheid en dat het
vonnis niet vaststelt en niet had kunnen
vaststellen :
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het middel, het in kracht van
gewijsde gegane vonnis van 15 October
1946 zijn beslissing van vrijspraak niet
grondt op de beweegreden dat cc de betichting >> niet voldoende bewezen is, doch wel
op deze dat het beklaagde ten laste gelegd
cc feit » niet voldoende bewezen is;
Overwegende dat bet bestreden vmmis
alzo, deze beslissing beoordelend, zonder
de bewoordingen er van tegen te spreken,
wettelijk heeft kunnen verklaren dat zij
de vraag of de beroeper de vereiste afhoudingen had gedaan op het loon van zijn
aangestelde, beslecht had;
Dat het middel dus niet kan worden
aanvaard;
Over het tweede middel, schend'ing van
artikelen 159, 160, 161, 165, 190, 191, 192,
193 en 195 van het Wetboek van strafvordering, 1317, 1319, 1320, 1349, 1350 en 1351
·van het Burgerlijk Wetboek, 67 van de
wet van 15 December 1937 betreffende de
verzekering tegen de geldelijke gevolgen
van ouderdom en vroegtijdige dood, 97
vau cle Gromlwet, -doordat het bestreden
vonnis, om de door aanlegger ingeroepen
exceptie van gewijsde af te wijzen, welke
staande hield dat bet dezelfde, doch anders omschreven feiten waren welke opnieuw aan de· rechtbank werden onderworpen, de vervolging ontvankelijk verklaart omdat bet cc wel degelijk twee
onderscheiden misdrijven geldt, die niet
hetzelfde opzet onderstellen, het ene de
niet-afhouding, het andere, de niet-overmaking van een onrechtmatig achtergehouden som », dan wanneer het niet misdrijven maar wel feiten zijn die aan de
strafrechtbanken worden. onderworpen, en
wanneer het aim de rechtbank, bij welke
in 1946 de kennisneming van deze feiten
aanhangig werd gemaakt, toebehoorde ze
te omschrijven zoals het · behoorde, vermits de vrijspraak erkenning en vaststelling er van met zich bracht dat zij niet
strafbaar waren, in welker voege men ze ook hadde omschreven :
Overwegende dat bet bestreden vonnis,
door, om de exceptie van gewijsde af te
wijzen, te verklaren dat het in zake twee
onderscheiden inbreuken geldt, welke niet
hetzelfde opzet onderstellen, vermits de
ene de niet-afhouding, de andere de nietovermaking: van een som als voorwerp
heeft, erop wijst dat beide opeenvolgende
vervolgingen, welke tegen . aanlegger werden ingesteld, onderscheiden feiten als
voorwerp hadden ;
Overwegende dat deze vaststelling vHn
het bestreden vonnis overeenstemt met de
stukken der rechtspleging : de dagvaarding
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van 22 Augustus 1946, die aan eiser het
feit verwijt te hebben nagelaten van de
bezold'iging van zijn arbeider de persoonlijke bijclrage af te houden, en de dagvaarding van 25 October 1946 die aanlegger beticht van het feit, de afhoudingen
van het loon van zijn arbeider gedaan
hebbende, verzuimd te hebben ze aan de
verzekeringsinstelling over te mnken · dat
alzo de achtereenvolgens tegen aanh~gger
ingestelde vervolgingen onderscheiuen feiten als voorwerp had den ;
Dat, derhalve, het bestreden vonnis er
wettelijk heeft · kunnen nit afle'iden dat
de over de eerste vorclering gewezen beslissing niet de gewijscle zank uitmaakte
betreffende de feiten, voorwerp van de
tweede vervolging;
Dat clit middel dus niet kan worden
aanvaard;
Over het derde middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 163 en 195
van het Wetboek van strafvordering,
1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 67 van de wet van 15 December 1937
betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, d<Jordat het bestreden vonnis de
ver<Jordeling uitspreekt van aanlegger, wegens de volgemle betichting : c< om, werkgever zijnde, en de afhouclingeu van het
loon van zijn arbeider De Gooman gedaan
hebbende ... nagelaten te hebbeu ze over te
maken aan de verzekeringsinstelling »,
zonder feitelijk vast te stellen dat aanlegger de afhoudingen van het loon van zijn
arbeider had gedaan, dan wanneer aanlegger uitdrukkel'ljk betwistte deze afhouclingen te bebben geclaan waar hij bij
conclusies aanvoerde : « Het "is erkend en
bewezen dat de concluderencle van de bezoldiging van arbeider De Cooman de persoonlijke bijdrage, met het oog op het
pensioen tegen de geldelijke gevolgen van
ouderd<Jm en vroegtijdige dood, niet heeft
afgehouden » :
Overwegende dat het bestreden vonnis
deze bewering van aanleggers coliclusies,
volgens welke « het erkencl en bewezen is >>
clat aanlegger de vere'iste afhoudingen van
het loon van zijn arbeicler niet .he.eft gedaau, beantwoordt door het gezag van de
beslissing van 15 October 1946 in te roepen, welke verklaai·d lieeft dat het niet
bewezen is dat aanlegger nagelaten had
de litigieuze afhouclingen te cloen;
Overwegende, anderzijcls, dat het bestreclen vonnis, de vraag van de niet-overmaking van de door aanlegger gedane
afhoudingen onderzoekend, verklaart dat,
blijkens het ter zitt'ing verrichte onderzoek en het dossier, « deze afhoudingen >>,
clit wil zeggen die welke door aanlegger
werden gedami, niet werden overgemankt
aan de verzekeringsinstelling; dat uit
deze vaststellingen noodzakelijk voDrtvloeit dat aanlegger cle vereiste afhoudi:a-
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verricht; dat bet bestreclen vonnis aldus
stilzwijgend doch formeel erop heeft gewezen dat aanlegger de litigieuze afhoudingen had gedaan;
Overwegende, derbalve, dat het de bewering der conclusies heeft beantwoord.
en meteen het bestaan heeft vastgesteld
van bet bestanddeel van de betwiste inbreuk;
Dat het middel dus niet kan worden
aanvaard;
En overwegende dat de substantUHe of
op straf van nietig·heid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 November 1948. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Versla;ggeve1", H. Giroul. GeUjlcMtidende
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2•

KA.MER. -

8 November 1948.

1°

VERKEEJR. VERVOLGING WEGENS INBREUK OP ARfl'illEL 35 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934 .. VONNIS
DAT DE BETICRTING NIET BEWEZEN VER!KLAART
EN DE EIS DER BURGERLIJKE PARTIJ AFWIJST.
REDENEN VAN RET VONNIS NIET VASTSTELLENDE DAT BEKLAAGDE DE DOOR BET REGLEMENT
VOORGESCRREVEN VOORZORGEN GENOMEN REEFT.
0NWETTELIJKREID.

2°

VERKEER. VERVOLGING WEGENS INBREUK OP AR'J'IKEL 42 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 1 FEBR<UARI 1934. VONNIS
VAN VEROORDELING DAT ER NIET OP WIJST
DAT BEKLAAGDE NIET MEESTER GEBLEVEN WAS
VAN ZIJN SNELREID. 0NWETTELIJKREID.

1° Is niet wettelijlv gemotivefwd, het vonnis dat beslist dat belvlaagde geen inMettle gepleegd heeft op artilcel 35 van
het lwnin.Jvlijlc beslttU van 1 Febntar·i
1934 en de bu1·ge·rlijl.:e partij van haa·r
vordm·ing, op dU misdri.jf gestettnd, afwijst, om reden dat, op de plaats waa-r
belvlaagde een stilstaM!cl voe1·tttig voorbijstalv, de Tijweg voldoende b1'eed was
om het lcruisen van zijn voertttig en dit
van ,de burgerlijlce partij toe te laten
indien deze laatste (le uitm·ste 1·echte1··
zijde van de 1'ijweg gehouden had, zon(ler vast te stellen dat, alvorens voo1·bij
te stelcen, belvlaftgde zich er van vm·ge·
wist had, dat de baan nan zijn linlce1·:<Jijde over een voldoende lengte 'IJ1'ij was
om alle .QevaaT vom· ongeval te veTmijden, noch dat het voorstelcen zich heeft
·voo1·gedaan in omstandigheden waa-rin
dU risico niet bestond.

2° Is niet wettelijlc gemoUveerd, het von.
nis dat ve1·oordeelt wcgens inbreuk OJ}
artUccl 12 van het lwnin klijlc beslttit vnn
1 Febl'·und 193/1, zonde1· vast te stellen
dnt belclnagde niet vooddurend meester
gebleven wns va.n zijn snelheid.
(LU;UTENANT EN DAWANS, T. DOYEN
EN GRIGNARD.)
ARREST,

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 19 Junuari 1948 gewezen door
de Corres:tionele Reclltbunk te Luik, uitspraak doende in boger beroep;
I. Over de voorzien'ing ingesteld door
aanleggers in hun boeclanigheicl van burgerlijke partijen tegen Doyen, beklaagde :
Over het middel, schending van artikelen 97 van de Gronclwet, 2, 32, 35, 36, 41
en 42 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 houdende algemeen reglement
op de politie van het vervoei' en het verkeer, 418 en 420 van bet Strafwetboek,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonni.s verklaart dut Doyen, verweerder in verbreking, cc geen inbreuk heeft gepleegd door
het stilstaand voertuig v<Jorbij te steken
op het ogenblik clat Lieutenant kwam aangereclen >>, en, bijgevolg, verweerder in
verbreking Doyen vrijspreekt, aan eiser
in verbreking een strafveroordeling <Jplegt,
en, daarenboven, de vordering van beide
burgerlijke partijen, aanlegsters in verbreking, afwijst, clan wanneer het bestreclen vonnis erkent dat de aanrijcling tussen
llet voertuig van Doyen, welke het stilstaancl voertuig voorbijstak, en het motorijwiel van Lieutenant, welke uit de tegenovergestelcle richting kwam gereden, zich
op dit ogenblik lleeft voorgedaan, en dat
artikel 35 van de Wegcode het volgende
voorschrijft : «De weggebruiker moet alvorens een in beweging zijnde of stilstaande
weggebruiker voor te steken, zlch vergewissen dat de baan aan zijn linkerzijde
vrij is over een voldoende lengte om alle
gevaar voor ongevallen te vermijden »,
voorscllrift hetwelk, indien het door verweerder Doyen. nageleefcl was gew'eest,
het ·ongeval met al zijn gevolgen zou hebben d<Jen vermijden, hetgeen· buitendien
iedere schuld of f<Jut in hoofde van· aanlegger uitsluit :
Overwegende dat het bestreden vonni&
vaststelt dat de aanrijcling tussen llet door
aanlegger Lieutenant bestuurd motorrijwiel en de door verweerder Doyen bestuurde lichte vrachtwagen zich heeft
voorgedaan op het ogenblik clat laatstgenoemcle een a an zijn rechterzijcle stilstaancl voertuig voorbijreed ;
Overwegende dat, krachtens artikei 35
van het koninklijk besluit van 1 Februari
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kwam aangereden, clan wanneer aanlegpolitie van het vervoer en het verkeer, ger, luidens artikel 32 van het reglement,
de bestuurcler van een voertuig, alvorens enkel er toe verplicht was de helft. van
een in beweging zijncle of stilstaancle de rijweg vrij te laten, en dan wanneer
weggebruiker voor te steken, zich -er vun de betichting niet rechts te he·bbe11 gehoumoet vergewissen dat de baan aan · zijn clan niet te zijnen Iaste werd gelegd, en
linkerzijcle over een vokloende lengte vrij de rechtbank niet vaststelt clat aanlegger
is o'in .elk gevaar voor ongevallen te ver.- er toe uitgenocligd wercl zijn verclecliging
voor te dragen :
,
niijden;
Overwegende clat het bestreclen vonni~:~
Overwegencle ·dat het bestreden vonnis
zich er toe beperkt erop te wijzen dat de aanlegger veroordeelt wegens overtr<>.ding
rijweg, op de plaats waar het voorbijste- vun artikel '12 van het ·koninklijk besluit
ken plaats vond, een voltloencle breedte van 1 Februari Hl34 om, bestuurder van
had ·om gemakkelijk het kruisen van de een voertuig zijncle, niet voortclurencl v.an
lichte vrachtwagen en het motorrijwiel zijn snellleicl meester gebleven te zijn en
mogelijk te maken; dat het daarna be- . deze niet derwijze te hebben geregelcl dat
slist clat verwee·rcler Doyen geen inbreuk hij v66r zich een volcloencle vrije ruimte
heeft begaan door het stilstaancl voertuig behielcl om voor een hindernis het voervoorbij te steken, en dat :aanlegger Lieu- tuig tot stilstancl te kunnen brengen ;
tenant, op het ogenblik der kruisiug, de
Overwegencle dat de beslissing in haar
uite·rste rechterzijcle van de steenweg hacl motieven erop wijst dat aanlegger op de
moeten houclen;
uiterste rechterzijde van de rijweg had
Overwegencle dat uit deze vaststellingen moeten rijclen, clat, vermits de aanrijding
niet volgt dat verweerder, alvorens het zich heeft voorgeclaan op het ogenblik clat
stHstaand voertuig voorbij te _steken, er de voorbijstekingsmanamvre van verweer-zich van heeft vergewist dat de weg uan der bijna voltrokken was, zij niet zou
zijn linkerzijcle over een volcloende lengte plaats gevonden hebben indien aanlegger
vrij was om alle gevaar voor ongevallen zijn snelheid vertraagd hacl ; dat zij niet
te vermijclen en dat het voorbijsteken ge- vaststelt dat aanleggei: niet v-oortdurend
schiecl is in omstancligheclen waarin clit van zijn snelheid meester gebleven is; dat
_cle beslissing waarbij aanlegger veroorrisico niet bestond ;
Dat het bestreden vonnis zijn beslissing·, cleelcl werd niet wettelijk gemotiveercl is ;
Om die reclenen, verbreekt het bestrewaarb'lj het de burgerlijke vordering van
aanleggers afwees, zodoende niet wette- clen vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest
lijk heeft gemotiveercl, en de in het mid- zal worden overgeschreven in de registers
del aangecluide wetsbepalingen heeft ge- van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik en dat melding er van zal worden
schonden;
gemaakt op de kant van het vetnietigcl
II. Over de voorziening ingestelcl door vonnis ; verwijst de zaak naar de Correcuanlegger Lieutenant in hoeclanigheicl van tionele Rechtbank te Vervie1·s, uitspraak
oeklaagde :
doencle in hoger beroep; veroorcleelt
Over het middel, schencling van artike- Doyen en Grignard tot de helft der koslen 97 vim de Grondwet, 32, 41 en 42 van ten en laat de andere helft ten Iaste van het algemeen reglement op het verkeer de Staat.
{koninklijk besluit van 1 Februarl 1934),
8 November 1948. - 2° kamer. - l'oor1:;chending van de rechten cle1~ vercleclip;ing : 1 o doorclat het bestreclen vonnis ten zitteo·, H. Louveaux, voorzitter. - Fe-rlaste van aanlegger in verbreking, Lieu- &laggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende
tenant, de betichting van attikel 42 van concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthohet algemeen reglement op het verkeer ven, nclvocaat~generaal.
oewezen verklaart « om nagelaten te hebben voortclurencl van zijn snelheicl meester te zijn gebleven en deze derwijze te
Tegelen clat hij v66r zich e.en: voldoende vrije
2" KAMEn. - 8 November 1948.
Tnimte behoudt om v66r een hindernis het
voertuig tot stilstand te kunnen brengen 11, dan wanneer het vonnis geenszins REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
vaststelt clat aanlegger· niet van zijn
ARRESTEN. - STRAFZAKEN; - TEGENsnelheicl is meester gebleven en ze niet
STRIJDIGE RED EN EN. BESLISSING NIET GEheeft geregelcl op zulke wijze clat hij
MOTIVEERD.
voor een hindernis, die kon worden voorzien, kon stil houden; 2° doordat het von- Is 111iet gemoUveerd, we gens tegenst1'ijnis aan aanlegger verwijt « de uiter&te
di,qheid van zijn 1"edenen, het vonnis
flnt verlclaart, enerzijds, dat misd1'ijven
rechterzijde van de rijweg 11 niet te hebSftmenhangend zijn en, anderzijds, da.t
oen gelwuclen toen het voertuig van
een goede reehtsbedeling niet vereist dat
Doyen (welke de v-oorschriften van artikedeze misdd.jven tegel-ijlce1·tijd door l!Mlen 35 en 36 van het regleme~t overtracl)

-539
zelfde t·echtscollege zottden berecht wo·rtlen (1). (Grondw., art. 97.)

(COURTOY, T. FOSSEPRE.)
ARREST.
HET I-iOF; - Gelet op het bestreden
vonnis de 5 Maart 1948 gewezen door de
CorrectJonele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep;
Over het middel van ambtJswege, scherrding .van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis niet wettelijk
gemotiveercl is :
Overwegende dat er samenhang bestaat
telkenmale, zonder dat er ondeelbaarheid
aanwezig is, de noodwendi)!;heden van een
goede rechtsbedeling vereisen dat cle onderscheiden betichtingen tegelijkertijd en
door een zelfde rechtsprekend college worden berecht; dat het; derhalve, tegenstrijdig is te verklaren, zoals het bestreclen
vonnis heeft g·eclaan, enerzijds, dat er samenhang bestaat en, anderzijds, dat een
goecle rechtsbecleling niet vereist {lat de
onderscheiden betichtingen tegelijkertijd
doo!' een zelfde rechtsprekend college zouden :Worden berecht; .
D at cleze tegenstrijdighe'id tussen de
motieven gelijkstaat met het ontbreken er
van;
Dat artikel 97 van de Gronclwet dus
werd geschonden;
Overwegencle dat de verbreking van de
beslissing, die over de publiekE) vordering
werd gewezen, de vernietiging medebrengt
van de beslissing die over de burgerlijke
vordering werd gewezen;
Om die rede'Ilen, en zonder dat er
0TQnd zij tot onderzoek van aanleggers
fuiddelen, verbreekt het bestreden vonnis;
beveelt dat onderhavig arrest znl worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de burgerlijke partij tot de
lwsten ; verwijst de zaak nanr de Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak
doende in hoger beroep.
8 November 1948. - ~ kamer. - Voot·z'itter, H. Louveaux, voorzitter. Vet·sla,qgevet·, H. Giroul. Gelijlclttidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

VAN VEROORDELlNG DAT EEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID Nlll.'T BEANTWOOHD'l'. - ARHEST
NIET GEMOTIVEERD.
Is niet .QenwUveer£1, het' ft'l't'est van q;eroot'deling dat een , door beklaagde in
t'egelmatige conclttsies vo01·gestelde excepti-e van onbevoegdheid niet beantwoonlt (2). (Grondw., art. 97 :)

(LACHAPELLE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 April 1948 gewezen door het
Militair Gerechtslwf, zetelende te Brus-·
sel;
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat aanlegster bij conclusies van 7 April 1948 staande hield dat,
bij gebrek aan een claad van onclerzoek
welke v66r de 16 September 1946 zou verricht zijn geweest, de krijgsraad onbevoegcl was om van de zaak kennis te nemen;
Overwegende c1at het bestreden arrest
deze exceptie van onbevoegclheicl niet beantwoordt; clat het nlzo de in het midclel
aangeduide gronclwettelijke bepaling overtreedt;
Om die reclenen, en zonder de micldelen
van aanlegster te onderzoeken, verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers .van het militair gerechtshof
en dat melding er Yan zal worden gemnakt op de kant van het vernietigd arrest; kosten ten laste vnn de Staat; verwijst de zaak naar het militair gerechts
hof, anders samengesteld.
8 November 1.948. - 2e kamer. - Voot·zUte'l', H. Louveaux, voorzitter. - Ver
slag,qevet·, H. Sohier. Gelijklttitlende
conclqtsie, H. Roger Janssens de B'istho-

ven, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

8 Novemb(lr 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAREN. - VONNIS
VAN YEROORDELING DAT EEN VERWEERMIDDEL
NIE•r BEANTWOORDT. - VONNIS NIET GEMOTIVEERD

2e

KAMER.

8 November 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN, - ARTIEST
(1) Zie verbr., 19 Augustus 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 469).

Is n:iet gemotiveenl, het vo-nnis da·t belclaagde schu.ltli,q er a(/!n verlclawrt ee.n
bouwwet·lc te hebben opgetrokken ~n
stt·ijd met cle voot·waanlen va1L de alcte

(2) Vaste rechtspraak en onder meer vm·br.,
13 Juli 1948 (zie hager, blz. 388; B"ll. en PAsrc.,
1948, I, 449).
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vati bouwverg·ztnn inq, zoncler cle conclusies te beantwoo·rclen van belclaaq(le,
bewet·ende (lat het ten laste gelegcle
feit, daar het van na de volto•o-i-in,q van
de bouw (lagtelcen(le, niet stra,fbaa·r was.

(Grondw., art. 97.)
(BELMANS, T.

GEMEENTE GRIVEGNEE.)
AHRESr.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, de 24 Mei 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak doende in hager beroep;
Over het micldel van ambtswege, schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis niet gemotiveerd is, daar het geen antwoorcl heeft
verstrekt ap de midclelen welke bij conclusies door aanlegger werden opgeworpen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
der bestreden besl'issing blijkt dat aanlegger de 1± October 1946 van het gemeentebestuur te Grivegnee een bouwvergunning heeft bekomen welke ter bede werd
toegestaan am te iederen tijde herroepbaar te zijn; clat, nadat hij de loods had
opgetrokken, aanlegger de 28 Maart 1947
van dezelfde administratie bericht antving
dat de vergunning ingetrokken was en uitdrukkelijk bevel am de loods af te breken ;
Overwegende dat aanlegger vervolgd is
geweest omdat hij deze voorwaarclen en
onderrichtingen niet is nagekomen;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
om de veroordeling te rechtvaardigen,
zich er toe beperkt deze feitelijke toestand
vast te stellen en er uit af te leiclen clat
aanlegger zodoende << een bouwwerk heeft
opgetrokken zonder de voorwaarden na te
leven welke hem bij het toestaan van de
bouwvergunning werden opgelegd ll ;
Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig v66r de rechter in hoger beroep
nedergelegde conclusies, staande hield,
enerzijds, dat aangezien de gelaakte. feiten van na de optrekking van de loads
dagtekenden, artikelen 4 en 24 van de gemeenteverordening niet mochten worden
toegepast omdat zij . enkel ap het opbauwen betrekking hebben, en, anderzijcls,
dat artikel 65 van dezelfde verordening
enkel straffen ui tvaarcligt ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
do~n· aanlegger schuldig er aan te verklaren « een bouwwerk te hebben opgetrakken ll in weerw'il van de voorwaarden tot
machtiging, zonder te verklaren hoe een
feit, dat zich na de voltooiing van de
bouw heeft voorgedaan, onder toet}assing
kan vallen van een bepaling welke met het
optrekken van eeli bouwwerk betrekking
heeft, het door aanlegger apgeworpen middel niet beantwoordt ;

Dat het zodoende artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Overwegencle dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de vernietiging meclebrengt van de
beslissing gewezen over de door de burgerlijke partij ingestelde vordering;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vannis; beveelt dat onderhavig arrest .zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbalik te
Verviers, uitspraak doende in hoger beroep.
8 November 1948. - 2" kamer. - Voo·rzittet·, H. Louveaux, voorzitter. - Vetslaggeve·r, H., Giroul. Gelijlllttidende
conclusde, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

8 November 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH RAN
VOORZIEN. STRAFZAKEN. BESLISSING
DIE DE PUBLIEKE VORm;RING VERVALLEN VER•
KLAART DOOR VERJARJNG. ~ VOORZIENING
DOOR BEKLAAGDE. NI'ET-ONTVANKEI.I-JKHEID.

Is niet ontvanlcelijk, de voo·rzien.ing van
be.klaagde tegen een be•slissing die de publielce vordet··ing ver,vallen verklaar·t
door vet·jat·ing (1).
(KEMPS EN CONSOORTEN, T. LIBEAU.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 1 Juni 1(}48 gewezen door de
Correctionele Reclltbank te Luik, uitspraak doende in hager beroep;
I. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreclen vonnis
de publieke vordering vervallen heeft verklaard door verjaring;
Dat de voorziening zonder voorwerp is
en, derhalve, niet ontvankelijk;
II. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing ;
(1) V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr .,
12 Mei 1947 (Ar·r. Yerbr·., 1947, blz. 161; Bull.
en PAsiC., 1947, I, 206).
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Overwegende dat geen middel wordt
tot staving van de vuorziening
en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
iw~eroepen

(BEHEER VAN FINANCI~~N,
T, MARIE-THERESE ROSSEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 Juli 1947 gewezen duor het
Hof van beroep te Brussel ;
8 November 1948. - 2e kamer. - VoorOver het enig middel, schending van arzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·tikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25,
slaggever, H. ·Conn art. - Gelijlclttidende
eerste lid, 1 o, 35, vierde lid, 39 en 42 van
conclus·ie, H. Roger Janssens de Bistho- de samenge.schakelde wetten betreffende de
ven, advocaat-generaal.
inkomstenbelastingen, en, bijgevolg, van
artikel 7 van het besluit van 16 Juni 1941
betreffencle de nationale crisisbelasting,
van artikelen 1317, 1319, 1320, 1984 en 1991
tot 1998 van het Burgerlijk W etboek,
2" KAMER. - 9 November 1948.
doordat het bestreden arrest verklaart dat
verzoekster niet mag worden onderworpen
aan de bedrijfsbelasting als werkend ven1° INKOMSTENBELASTINGEN.
noot van de personenvennootschap met beBEDRIJFSBELASTING. WEEKEND VENNOOT
perkte aansprakelijkheid «Rosse! et Oie )),
IN EEN PERSONENYENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
te Brussel, dan wanneer de hoedanigheid
AANSPRAKELI.JKHEID. BIDGRIP. ZAAKvan werkend vennoot blijkt uit een authenVOERIDEB. DEZE ENKELE HOEDANIGHEID
tieke akte luidens welke belanghebbende
VOLSTAAT NIET OM WEEKEND VENNOOT TE ZIJN.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR tot zaakvoerster werd aangesteld :
Overwegende dat het vaststaat dat de
DE RECHTER OVER DE GROND. 9 Juli 1936, in de loop Yan een algemene
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. vergadering
van de persunenvennootschap
BESTAAN EN AARD. VAN DE WERKZAAMHEID
met beperkte aansprakelijkheid «Russel
VAN DE VENNOTEN IN EEN PERSONENVENNOOTet Cie )), verweerster, ene der vennoten,
SOHAP· MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
met de heer Gaston Declercq tot zaak1° Voo1· de toepassing van (le wetten be- voerster is aangesteld geweest; dat beiden
t,·effeiide de inlcomstenbelastingen, moet dit ambt aanvaard hebben;
Overwegende dat de aan het Hof onderonder « werlcend vennoot )) in een personenvennootschap met beperlcte aansp1·a- worpen vraag is of, zoals aanlegger
staande houdt, enkel de hoedanigheid van
lcelijlche·id worden verstaan hij (lie een
toe1·1czaam aandeel neemt in het dage- zaakvoerster in hoofde van verweerster
lijlcs beheer van de ondenwming, die er volstaat opdat zij beschoriwd worde als
werkend vennoot;
een tverlceUjlce en voo!"tdwrende werlcOverwegende dat onder werkend venzaamhe·id in tt-itoefent en wiens bezolcl-i~
_qingen de vntcht zi.in van z·ijn eigen a1·- noot dient te worden verstaan « hij die
beid. De enlcele hoerlanigheid van zanlceen werkzaam aandeel neemt in het dagevoerrler maalct slechts een aa11wijzing ttit lijks beheer van de onderneming )) (verslag aan de Senaat, blz. 9, nr 177), die
van rlergel-i,ilce weTlczaamheid (1) (2) (3).
(Wetten betreffende de inkomstenbelas- erin een werkelijke en durende werkzaamtingen, samengeschakekl de 3 Juni 1941, heid uitoefent, en wiens bezoldigingen de
vrucht zijn van zijn eigen arbeid; ·
artt. 35, § 4, en 42, § 3.)
Overwegende dat de enige hoedanigheid
2° De rechte1' over 1de gTonrl beoordeelt
van zaakvuerder slechts een aanwijzing
souverein in feite het bestaan en rle
na1·d van (le werlczaamheirl van een ven- van dergelijke werkzaamheid uitmaakt,
welke door de feiten kan worden tegennoot in een pe1·sonenvennootschap met
gesproken;
beperlcte aanspmlcelijlcheid {4).
Dat het, derhalve, aan de rechter over
de grand behoorde, steunend op de om(1) Parlementaire Bescheiden, 1929-1930, Se- standigheden der zaak, souverein het bestaan en de aard van de werkzaamheid
naat, n' 177, blz. 9.
van verweerster te beoordelen;
(2) Dezelfde oplossing dringt zich op voor
Dat het middel dus naar recht nuch in
de vennootschappen onder gemeenschappelijke
naam en de vennootschappen bij wijze .van feite opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzieeenvoudige geldschieting.
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(3) De vraag betreft de aanslag in de bedrijfsbelasting, in de aanvullende personele belasting en de nationale crisisbelasting.
(4) Zie verbr., 9 Maart 1936 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 180); raadpl. verbr., 25 Februari 1935
(ibid., 1935, I, 170).

9 November 1948. - 2° kamer. - V001'zitteQ', H. Louveaux, voorz-itter. Versla,q_qeve1', H. Connart. - Gelijlcluidende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
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Meer'sch, advocaat-generaal. HH. Van Leynseele en Simont.

2"

KAMER. -

Pleiters,

9 November 1948.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE TEGEN HET BEDRAG VAN EEN AANSLAG. - VER•VAL WEGENS TE LAAT INDIENEN.
- 0PHEFFING' VAN DE VERJ ARINGEN EN VERVALLENVER.KLARINGEN ONTSTAAN TUSSEN 10 :MEl
1940 EN 31 l\'IANRII' 1945.- NIEUWE TERMIJN
VAN DRIE MAANDEN VAN DE BEKENDMAKING AF
VAN DE WET VAN 23 AUGUSTUS Uf47 IN RET
BELGISCH STAATSilLAD.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. AFTRJi:KKING.
AFTREKKING VAN DE
REEDS AANGESLAGEN NE1"1'0-INKOMSTEN 1'EN
EINDE DURRELE AANSLAG TE VERMIJDEN VAN
EENZELFDE INKOMEN IN HOOFDE VAN EENZELFDE
RELASTINGPLICHTIGE. - DEZE INKOMSTEN MOGEN SLECH'TS VAN DE UITGEKEERDE INKOMS'l'EN
AFGETROKKEN WORDEN, INDIEN DE GERESERVEERDE INK OMS TEN ONVOLDOENDE ZIJN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARB.ESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
IlELAS'l'INGEN. ~ AFTREKKING VAN DE REEDS
AANGESLAGEN NE'l"l'O-INKOJ\ISTEN, 1'EN EINDE
DURBELE AAN SLAG VAN EENZELFDE INKOMEN IN
HOOFDE VAN EENZELFDE BELASTINGPLICH'l'IGE
TE VERJ\IIJDEN. BESLISSJNG DIE HET BEDRAG VAN DIE INKOMSTEN AF'l'REKT VAN DE
UITGEKEERDE DIVIDENDEN ZONDER. VOORAF VAST
TE STELLEN DAT DE GERESERVEERDE INKOMSTEN ONVOLDOENDE WA!.~EN OM DIE 1\.FTREKKING

1'0E 'l'E LATEN. BESLISSING NIET WE'l'TELIJK GEMOTIVEERD.

1° De belastingplichtige beschilct over· een

lc·in_q toe te laten (1). (W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943,. art. 52, § 6.i
3o Is niet wetteUj 7c gemotiveenl, cle beslissing die van de 7titge7cee,.rde dividenden
het bedTag van de . reeds almgeslagen
netto-inlcornsten ajtr·ekt, zonder vooraf
vast te stellen dat die inlcornsten niet
van de ger·eserveercle inlcornsten lconden
afgetrolclcen worden wegens de ontoer·eilcenclheid van deze laatste. (Grondw.,
art. 97 ; wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengescllukeld
de
31 Juli 1943, art. 52, § 6.)
(REHEER VAN FINANCIEN, T. «SOCIETE ANONYi\fE
FINANCiii:RE J<,T COMMERCIALE DE TRANSPORTS,
D'ELECTRICI1ui: ET D'INDUSTRIE [ELECTROFINA] )).)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, de 18 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 112 van de Grondwet en van artikel 61, § 3, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat het bezwaarschrift van 26 September 1945 tegen de
mobilH!nbelasting van 18.750 frank, welke
de 14 J uli 19-14 door de verzoekende vennootschap bij de bron is gestort geweest.
niet te laat werd ingediend :
Overwegende dat, luidens artikel 8 van
de wet van 23 Augustus 1947 «worden opgeheven alle verjaringen en verval voltrokken tussen 10 Mei 1940 en 31 Maart
1945 inclusief voor de vorlleringen tot
reclamatie tegen de in cle directe belastingen bij
dubbel gebruik geregelde
aanslagen, met inbegrip van de aanslagen
welke geheel of gecleeltelijk zijn gegrond
op reeds belaste inkomsten bedoeld bij.
artikel 52 der samengeschakelde inkomstenbelastingwetten )) ;
Dat de tweede alinea van deze bepaling
voor de voltrekking van deze verjaringen
en vervallenverklaringen een nieuwe termijn van drie maand verleent, met ingang
van de datum van bekendmaking van cle
wet in het Belgisch .Staatsblacl, dit wil
zeggen van 8-9 September 1947;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en

niettwe tennijn van clTie rnaanclen, van
8-9 September· 1947 M, clatttrn van cle
belcenclrnalcing, in het Belgisch Staatsblad, va.n cle wet vwn 23 Attg7tSt7ts 1947,
om zich floor· bezwal1/rsc7wift te •voorz·ien
tegen een bij clttbbel gebTtt-ilc gevestigcle
awnslag in cle rnobilUJnbelasting, wa.nneer· zijn recht om een r·eclamatie tegen
het beclr·a.g van z·ijn awnslag in. te clienen
vervallen is t1tssen 10 Me·i 1940 en
31 Maar-t 1945. (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 31 Juli 1943, art. 61, § 3; wet van
23 Augustus 1947, houdende opheffing
van verjaringen en verval en houdende
verlenging van sommige termijnen in
fiskale zaken, art. 8.)
2o Het bearag van cle reeds aangeslagen
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer hager
netto-inlcomsten rnag, in cle vennootbiz. 334, verbr., 15 Juni 1948 (Bull. en PAsrc.,
schappen rnet rechtsper·soonlijlcheid, ten 1948, I, 389) en arrest van zelfde dag (Bull. en
einde d7tbbele aanslag van eenzelfde inPASIC., 1948, I, 390)'
lcornen in hoojde van eenzelf;cle be(2) Verbr., 11 Mei 1948 (zie hager, biz. 275;
lastingplichtige te verrnijclen, van de
Bull. en PAsrc., 1948, I, 321); 15 Juni 1948
rtitgelr.eerde inlcornsten slechts afgetrolc(Bull. en PAsrc., 1948, I, 390) en 5 October 1948
lc.en .wor·den, inclien de gereserveerde in(zie hager, blz. 473; Bull. en PAsrc., 1948, I,
lcornsten onvoldoende zijn orn die ajtrelc- '545).

------------
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van artikel 52, § 6, van dezelfde samengeschakelde wetten, doordat het bestreden arrest, zonder rechtvaardiging, enerzijds, als beclrag der reeds aangeslagen
inkomsten · het door de verzoekster aangegeven cijfer aanneemt en stilzwijgend het
door de administratie verbeterde cijfer
verwerpt en, anderzijds, het integraal bedrag.der reeds aangeslagen inkomsten van
het bedrag der uitgekeerde inkomste'n aftrekt, zonder vooraf de aftrekking op het
bedrag der niet uitgekeerde inkomsten te
hebben verricht;
Overwegencle dat, krachtens artikel 52,
§ 6, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de aftrekking der reeds aangeslagen netto-inkomsten op het bedrag der niet-uitgekeerde inkomsten geschieclt en, zo deze
niet volstaan, op het bedrag der uitgekeerde inkomsten ;
Dat echter uit geen enkele vaststelling
van het bestreden arrest blijkt dat het
bedrag der niet-uitgekeerde inkomsten
niet volstond om deze aftrekking · mogelijk te maken ;
Dat er uit volgt dat het bestreden arrest aan het Hof niet toelaat de wettelijkheid van de vernietiging van de uitgesproken aanslag na te gaan en, derhalve, de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schell(lt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zover het de betwiste
aanslagen nietig verklaart in de mate clat
deze betrekking hebben op een bedrag van
uitgekeerde inkomsten dat hoger is dan
124.454 fr. 20; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant der vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent; verwerpt de voorziening voor het
overige.

9 November 1948. - 2" kamer. ---.,. Voo1·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1-slaggever, H. Connart. - Gelijklmaenae
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Van Leynseele en Simont.

2•
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9 November 1948.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.ZAKEN VAN REJCHTSTREJElKSEl BEJLASTINGEJN. - 0NTBREKEN VAN EEN ELAD VAN HET VERZOEKSCHRIFT. VERZOEKSCHRIFT DAT DE
UITEENZETTING VAN DE MIDDELEN EN DE AANDUIDJNG VAN Dl!: 'GESCHONDEN WETTEN EEVAT.
- 0NTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. -

ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE EELASTINGEN. HANDTEKENING VAN DE DEURWAARDER, DIE
HET VERZOEKSCHRIFT EETEKEND HEEFT. HANDTEKENING DIE OP HET AFSCHRIF'I' DE
MELDING VOORAFGAAT BETREFFENDE DE INVENTAR[S VAN DE EI.J DE VOORZIENING GEVOEGDE
ST=KEN. - 0NTVANICELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. INVENTARIS VAN DE BIJ RET VERZOEKSCHRIFT
GEVOEGDE STUKKEN. - NIE1' VEREIST.
4° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSEELASTING. VERSCHULDIGD OP
DE WINSTEN VAN DE HANDELSEEDRIJVEN EN OP
DE EATEN VAN ALLE WINSTGEVENDE VERRICH'I'INGEN.
5° HANDELSDADEN. - WINSTEN EN EATEN DIE ERUIT VOORTVLOEIEN, VERWEZ!cNLIJK1'
UIT WINSTEEJAG.
.
6° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECH'.rER OVER DE GROND.
VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL. WINS'l'EEJAG.
7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
. ARRESTEN.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE EELASTINGEN. - VASTSTELLING DAT
DE DOOR EEN VERENIGING ZONDER. WINSTGF.VEND DOEL VERWEZENLIJKTE EATEN UIT VER~
RICHTINGEN MET HANDELSKARAK'l'ER VOO'RII'vLOEIEN. - VASTSTELLING DAT ZIJ NIET DE
VRUCHT UITMAKEN VAN EEN UIT WINSTEFJAG
UITGEOEFENDE EEROEPSEEDHii.JVIGHEID. - TEGENSTRIJDIGHEID VAN REDENEN DIE MET EEN
ONTSTENTENIS VAN REDENEN GELIJKSTAAT.

1° Het ontbreken van een blaa in het
verzoekschritt tot ve1·bTeking in zaken
van rechtstreelcse belastingen, ve1·zoeksch1'ift aat vooraf aan ae ve1·weerdeT
betekena wera, is zonaer invloea op ae
geldigheia· van ae vooTziening evenals
op ae betekening van aeze laatste, op
VOOTWaar(le dat het Ve1·zoelcsclwift de
uiteenzetting van ae rniaaelen en ae
aandttiding van ae geschonaen wetten
inhotule. (Wet van 6 September 1895,
art. 14.)

2° De ornstanaigheia aat ae hanatelcening
van ae voo1' ae betelcening van een voo1·zienin.g optreflencle ae'n1·waa1·aer in zalcen van Techtstreelcse belastingen, op
het atsclwift ae meldi1tg voo1·ajgaat lietrejfenae ae inventaTis vwn cle bij ae
voo1·ziening gevoegae stulclven., is zondceT
invloerl op cle geldigheia vwn ae voo?·ziening, aaar ae handelenae ambtenaa1·
ae gelijklttidendheicl vam het atschrift
'met Twt origineel veTlclaara he eft, aoor
er Z'i.jn hanatelcening op te pla.atsen.
(Wet van. 6 September 1895, art. 14.)
3° De inventaris van ae bij het inleiaena
ve1·zoelcsch1·itt gevoegae stttlclcen worat
niet vereist in ae 1·echtspleging tot veTbrelcing in zalcen van TechtstTeelcse be-
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1895, art. 14.)

4° De winsten van de handelsbedrijven en
de baten van alle winstgevende veTrichtingen zijn onderwoTpen aan de belasting op de bedT·ijfsinlcomsten (2). (Wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 12 September 1936,
art. 25.)
·
5° Het behoort tot het wezen van ellc
handelsbed·F'ijf dat de winsten en baten
die het venvezenlijlct heett, het we1·den
ttit winstbejag (3) (4).
6° De rechter over de ,qrond beoordeelt
so1tverein at de door een vereniging zonder winstgevend doe~ uitgevoerde ver·richt-ingen al daQ" n:iet uU w·instbejag
verwezenUjkt tvenlen (5).
7° Is met te•gen.strijcligheicl behept en,
bijgevolg, n1.et wettelijl.; gemotiveerd,
het arrest clat vctststelt, enm·zijcls, clat
cle dom· een ve1·eni.ging zoncZe1· winstgevencl cloel venvezen.lijlcte bctten ·ttit ve1·'l"icht·i;ngen met hanclels T•ct1'ct.lcte·r· voot·tvloeien en, ande1"Zijcls, elM cleze bMen
de vnwht n·iet ttitmalcen van een ttit
tvinstbeja[f nitgeoetencle beroepsbedrijtYighe·id (6). (Grondw., art. 97.)
(BEHEER VA:\' FINANOIEN, T. << L'ALLIANCE
INTERNATIONALE DE TOUI!lS~iE ll.)
ARREST.

IIET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, cle 28 Juni 1944 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;
Over cle gronden van niet-ontvankelijk(1) Zie de nota 1, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 624.
(2) Zie verbr., 29 Februari 1932 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 87) ; 25 Februari 1946 (An·.
Ve1·br., 1946, biz. 82; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 86).
(3) Zie verbr., 30 December 1946 (A1·1·.
Verb1·., 1946, biz. 454; Bull. en PASIC., 1946,
I, 489).
(4). De inkomsten en baten die zonder winstbejag verwezenlijkt worden zouden niet, krachtens artikelen 25, § 1, en 31, § 1, van de samengeschakelde wetten, aan de bedrijfsbelasting
kunnen onderworpen worden (zie verbr ., 25 Februari 1935, Bull. en PAsrc., 1935, I, 170, en
30 December 1946, A1·1·. Yerb1·., 1946, biz. 454;
Bull. en PAsrc., 1946, I, 489; raadpl. verbr.,
5 Juli 1937, Bull. en PAsrc., 1937, I, 212).
(5) Zie verbr., 25 Februari 1935 (Bull. en
PAsrc., 1935, I, 170). Het Hof heeft, in onderhavige zaak, de onderstelli1}g beschouwd van een
vereniging zonder winstgevend doe!. De re.gel
die het voorschrijft is dezelfde voor een feitelijke vereniging die de door de wet van 27 J uni
1921 bepaalde voorwaarden niet zou verenigen.
(6) Zie verbr., 30 December 1946 (An-.
Ve1'b1·., 1946, biz. 454; Bull . .en PAsrc., 1946,
I, 489).

heicl, welke d_oor verweerster in haar memarie tot antwoorcl werden afgeleid hieruit dat : 1 o aangezien cle litigieuze belastingen gevestigd werden ten laste van de
heren Duchaine en Dubois, onderscheidenlijk secretaris-generaal en algemene
schatbewaarder van de vereniging zonder
winstoogmerk «-L'Alliance internationale
de tourisme ll, de voorziening van het
Beheer van :financien aan ieder van_beide
belanghebbenden persoonlijk moest worden betekend, dan wanneer zij aileen aan
« L' Alliance internationale de tourisme >>
is betekend geweest, en clat de handelende deurwaarder slecllts een afschrift
heeft overhandigd; 2° gezeg'd betekend
afschrift onvolledig is en, daarenboven,
nit dit afschrift blijkt dat de vermelding
van de inventaris de onder de voorziening
aangebrachte handtekening van aanlegger
voorafgaat, handtekening welke niet herhaalcl geweest is na gezegcle inventaris :
Overwegencle clat, blijkens het bestreden
arrest, de betwiste belastingen niet ten
laste van de secretaris-generaal en de algemene schatbewaarder die de vereniging
« L'Alliance internationale de tourisme ''
in de zaak vertegenwoorcligden, gevestigd
werden, maar, in tegenstelling met de
bewering van verweerster, ten laste van
de vereniging zelf ;
Overwegende dat de voorziening van
het Belleer van :financien aan verweerster
in haar maatschappelijke zetel, Wetstraat, 139, te Brussel, werd betekend,
maar dat de hanclelencle deurwaarder, wijl hij aldaar noch maatschappelijk
orgaan, noch becliende of dienstbocle heeft
ontmoet, en aangezien• de buur aan welke
hij het afschrift heeft aangeboclen, geweigercl heeft dit laatste in ontvangst te nemen, zich naar het gemeentehuis begeven
heeft alwaar hij gezegd afschrift heeft
overhandigcl aan de claartoe door het college van schepenen gedelegeerde ambtenaar, welke het oorspronkelijke heeft
geviseerd;
Overwegende uat de voorziening niet
diencle betekend te worden rian de natuurlijke personen clie de vereniging in de
zaak vertegenwoorcligclen,- en clat de cleurwaarder niet cle verplichting had zoveel
afschriften af te geven als er personen
waren die cle betrokken vereniging vertegenwoorcligden;
Overwegende, ten anderen, clat het verzoekschrift waarvan het afschrift is betekend geweest, overeenkomstig artikel 14
van cle wet van 6 September 1895, de uiteenzetting van de i:niddelen en de aandui~
ding van de geschonden wetten inhoudt,
en dat, clienvolgens, het door verweerster
aangehaalde ontbreken van het tiende
blad van dit verzoekschrift niet de minste
invloed kan hebben op cle geldigheid van
de voorziening of van haar betekening;
Overwegende, ten slotte, clat het aan
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verzoekschrift, waarop de vermelding van
de inventaris der bij de voorziening gevoegde stukken voorkomt, door de handelende deurwaarder voor gelijkluidend is
verklaard, en dat de omstandigheid, dat
<leze vermelding van de inventaris v66r
of na de handtekening van aanlegger op
het verzoekschrift voorkomt, verweerster
niet toslaat de juistheid van het alzo door
de handelende publieke officier voor gelijkluidend verklaard afschrift in twijfel
te trekken;
Dat, daarenboven, deze vermelding van
de inventaris enkel in burgerlijke zaken
is voorgeschreven bij artikel 18 van de
wet van 25 Februari 1925 en dat artikel 14 van de wet van 6 September 1895
betreffende de voorziening in verbreking
in fiscale zaken, geen gewag maakt van
deze inventaris ;
Dat uit deze beschouwingen volgt dat
geen enkele der gronden van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25,
§ 1, 1 o en 3°, en 31, § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van
12 September 1936 en, bijgevolg, van artikelen 2, § 1, en 6 van de wet van 17 Juni
1938 tot wederinvoering van de nationale
crisisbelasting, alsmede van artikel 7, § 1,
van de wet van 23 Maart 1932 tot vaststelling van de tijdelijke maatregelen met
het oog op de handhaving van het begrotingsevenwicht, doordat het bestreden arrest de vereniging « L' Alliance internationale de tourisme (A. I. T.) ll vrijstelt van
de te har~;m laste gevestigde aanslagen op
grond van de netto-inkomsten welke evenredig voorkomen uit de door haar uitgeoefende werkzaamheden met een handelskarakter, met uitsluiting van de ontvangsten van bijdragen, toelagen, giften, toevallige meerwaarden van de activa, enz.,
onder het voorwendsel dat, enerzijds, bovengezegde vereniging niet mag worden
beschouwd als een handelsbedrijf en dat,
anderzijds, de baten welke zij heeft verwezenlijkt, ofschoon voortkomend uit verrichtingen met een wel bepaald handelskarakter, niet belastbaar zijn om de bij
de wet niet voorziene reden dat zij niet
de vrucht uitmaken van een beroepsbedrijvigheid welke met een winstgevend
.doel werd uitgeoefend :
Overwegende dat artikel 25 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen aan de bedrijfsbelasting onder meer de winsten van de
handelsbedrijven en de baten van elke
winstgevende betrekking onderwerpt; dat
artikelen 2, § 1, en 6 van de wet van
17 Juni 1938, tot wederinvoering van de
nationale crisisbelasting, en 7, § 1, van de
wet van 25 Maart 1932 tot vaststelling
VERJBR., 1948. - 35

van tijdelijke maatregelen met het oog
op de handhaving van het begrotingsevenwicht eveneens bovengezegde winsten
en baten treffen;
Overwegende dat ieder handelsbedrijf
essentieel onderstelt dat de erdoor behaalde winsten en baten nit winstbejag
verwezenlijkt werden ;
Overwegende dat de vereniging zonder
winstgevend doel een vereniging is welke,
zoals bij artikel 1 van de wet van 27 Juni
1921 wordt bepaald, rechtspersoonlijkheid
geniet, maar geen nijverheids- of handelszaken drijft, of welke niet tracht aan
zichzelf of aan haar leden het genot van
stoffelijke voordelen te verschaffen ;
Overwegende dat, zo in principe vreemd
aan elk winstbejag, de inkomsten van
dergelijke verenigingen aan de bedrijfsbelasting en aan de gelijkaardige belastingen ontsnappen, het anders is wanneer
de vereniging zonder winstgevend doel,
het haar door de wet toegewezen en omschreven gebied van bedrijvigheid verlatend, winsten of baten verwezenlijkt
welke voortkomen nit verrichtingen die
uit winstbejag werden ondernomen;
Overwegende dat het aan de rechter
over de grond behoort sonverein en feitelijk te beslissen of de door een vereniging zonder winstgevend doel verrichte
handelingen al dan niet nit winstbejag
verwezenlijkt werden; dat hij de verplichting heeft zijn beslissing desbetreffende
te rechtvaardigen door motieven welke
van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid
.vrij zijn;
Overwegende dat, door vast te stellen,
enerzijds, dat de bewuste vereniging niet
als een handelsbedrijf mag worden beschouwd en, anderzijds, dat de ..baten welke zij heeft verwezenlijkt, ofschoon uit
verrichtingen met handelskarakter voortkomend, niet de vrucht uitmaken van een
uit winstbejag nitgeoefende beroepsbedrijvigheid, onverenigbare en tegenstrijdige
motieven, het bestreden arrest zijn beslissing niet heeft gemotiveerd naar de eis
van artikel 97 van de Grondwet en de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, de door aanlegster
voorgebrachte gronden van niet-ontvankelijkheid afwijzend, verklaart het middel
gegrond; verbreekt dienvolgens het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verwerende vereniging tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
9 November 1948. - 2<' kamer. - VoorzUter, H. Connart, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin.
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Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. __:__ Pleite1·s, HH. V'an Leynseele en
Simont.

1"

12 November 1948.

KAMER.

1° BEWlJS. - .AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE 'rROUW. - RECH'l'ER OVER DE GROND
' EEN BEDING VAN EEN SCHRIITTELIJKE HUUROVEREENKOMST VERKLARENDE, - VERKLARING VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN HE'r
REDING. - SOUVEREINE INTERPRETA'l'IE.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. WERKELIJKE KOOPKRACHT VAN DE FRANK.
3° HUUR.- Huun VAN JIUNSTENS DRIE JAAR
VAN EEN VOOR EEN HANDELSBEDRIJF BESTEMD
ONRIOEREND GOED. - VERLENGING KRACHTENS
HEl' BESLUIT-WET VAN 5 DECEMBER. 1946. BEPALING TOEPASSELIJK OP DE HANGENDE
GEDINGEN. - VONNIS GEWEZEN OP 10 DECEMBER 1946. - lNTREKKING VAN DE VERLENGING
01\_£ EEN ANDERE I:iiEDEN DAN DE NIET-UI'fVOE-

RING VAN DE V!CRPLICHTINGEN YAN DE HUURDER. - 0NWET'l'ELI.JKHEID.
1° Is soztve1'ein, de dooT cle 1·eohte1· over
cle groncl aan het bCcling van een soh1"iftelijlce hztuToveTeenlcomst gegeven inte1'pretatie, wanneeT zij niet ntet cle te1"men van dit bOding strijdig is (1).
2° Is souve·rein, cle vaststellin.g cloo1· de
Teohte1" over de g-rand dat, bij veTgelijlcing met de toestand op 1 Mei 1940, ae
Belgisohe /Tank, in DeoembeT 1944, een.
waaTdevennindering oncleTgaan had wat
zijn weTlcelijlce koozJlcmoht betTeft (2).
3° DaaT de bepalingen van het beslttit-wet
van 5 December 1946, op sste van zelfcle
maancl in werking getreden, moeten toegepast wo1'clen op de hangencle geclingen,
is onwettelijlc het op 10 Deoe1nbe1" 1946
gewezen. vonnis clat, om een ancle1'e reclen dan de niet-ttitvoeTing doo1· de htdwdeT van cle verplioht'ingen d;ie de wet en
cle hztttToveTeenlcomst hern opleggen, de
veTlenging van de htr.tt1' intTelct van een
voor een handelsbeclrijf bestemd on1'0e1'encl goed en waarvan cle aanvanlcelij lee
d·nu1· minstens dT·ie jaar bedroeg. (Be-

sluit-wet van 5 December 1946, artt. 1,
4, 6 en 7.)
(1 ° N. V.

BROUWERIJ PIEDBCEUF, T. HERD ;
2° ECHTELIEDEN SMEERS-DE SUTTER, T. N. V.
BROUWERIJ PIEDBCEUF EN HERD.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 27 Juni 1946 (A1·r. Ye1·br., 1946,
blz. 249; Bull. en PAsrc., 1946, I, 270).
(2) Zie verbr., 19 December 1940 (Bull. en

PAsrc., 1940, I, 324).

vonnis, op tegenspraak gewezen de 10 December 1946 door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik, uitspraak doende in hoger
beroep;
Overwegende dat de voorziening van de
naamloze vennootschap << Brouwerij Piedbceuf ll en de voorziening van de echtelieden Smeers-De Sutter, welke gericht zijn
tegen een zelfde vonnis dat over een 'enkele rechtspleging werd gewezen, samenhangend zijn; dat er aanleiding toe is ze
samen te voegen ;
Aangaande de door de naamloze vennootschap cc Bromverij Piedbceuf ll ingestelde voorziening :
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1709 en 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 3 van de Muntwet
van 30 Maart 1935, 1 en 2 van het besluitwet van 10 Mei 1940 houdende schorsing
van de terugbetaling der briefjes van de
Nationale Bank van BelgH\, 1 en inzonderheid 1, 2°, van het besluit van 3 Juli
1940 betreffencle de vaststelling der prijzen en cliensten, 1 en 2 van het besluitwet nr 5 van 1 Mei 1944 waarbij de Koning gemachtigd wordt tot het bepalen
van de voorwaarden inzake aankoop en
verkoop van goud en buitenlandse munt
en de Nationale Bank van Belgie ontheven wordt van de verplichting tot het
handhaven van een kasvoorraad in goud
en buitenlandse deviezen welke ten minste
met 40 t. h. van haar verbintenissen op
zicht overeenstemt, 1 van het besluit del'
in raacl vergaderde ministers van 1 September 1944 op het bevriezen van de onder
cle bezetting opgelegde prijzen, 5 en .6 van
het ministerieel besluit van 12 October
1944 lwudende bepaling cler maximum-·
prijzen der producten, stoffen, eet- of
koopwaren, doorclat het bestreden vonnis heeft aangenomen dat verweerders
Herd zich beriepen op de bedingen van het
1
hum·contract van 23 Maart 1943, waarbij
' de cc benadeelde partij ll er toe wercl gemachtigd de huur te verbreken in geval
van « wijzigingen in de muntwaa:rde ll,
deze zijnde ((de waarde van de Belgische frank op de 1 !Vlei 1940 )), onder het
voorwendsel : clat de partijen zouden heb- ·
ben willen verwijzen naar een muntwaarde, zoals die tijdens een no:rmaal
tijdperk was vastgesteld; dat een wijziging zich op nationaal gebied in de .munt- ·
waarde zou hebben voorgedaan op het
ogenblik van de toezending door gezegde
verweerders van de opzegging van 9 December 1944; dat deze wijziging zou
voortvloeien, erierzijds, nit zekere verklaring welke door de Regering de 7 October 1944 werd afgelegd, en, anderzijds, uit
de bepalingen van het ministerieel besluit
van 12 October 1944 waarbij de gemiddelde prijzen tijdens het eerste. halfjaar ·
van 1939 met 65 t. h. werden verhoogd ~
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dat de muntwaarde, op nationaal gebied
genomen en ten opzichte van een normaal
en stabiel tijdperk, een vermindering zou
hebben ondergaan welke door een wettekst wordt vastgesteld ; dat ten tijde van
het toezenden van de opzegging, gezegde
verweerclers, evenals alle eigenaars, door
deze beweerde · daling van de muntwaarde
benadeeld zouden zijn geweest, dan wanneer, indien, nit kracht van artikelen 1
en 2 van het besluit-wet nr 5 van 1 Mei
1944, de frank van het goud is losgemaakt
geweest, hieruit geenszins voortvloeit dat
zijn wettelijke waarde zou verlaagd zijn
geweest ten opzichte van die Welke hij op
de 1 Mei 1944 had, vermits het nieuwe
goudgehalte van de frank nog niet vastgesteld werd, en dat de · bevrijdencle
kracht van de nationale munt geenszins
gewijzigd werd; dat de verklaring welke
de Regering de 7 October 1944 heeft afgeleg"d en de bepalingen van het ministerieel
besluit van 12 October 1944 evenmin een.
vermindering van de wettelijke muntwaarde aamiemen (schending van voormelde bepalingen van de muntwet van
30 Maart 1g.35, van het besluit-wet van
10 Mei 1940 en van het ministerieel besluit van 12 October 1!144) ; dat de gedurende de bezetting opgelegde prijzen,
onder meer, bij besluit van 3 Juli 1940
inzake huurcontracten, gehandhaafd werd
bij besluit der in raad vergaderde ministers van 1 September 1944, en dat, bijgevolg, verweerders Herd niet benadeeld
kunnen geweest zijn door een beweerde
verlaging van. de muntwaarde (schending
van voormelcle bepalingen van het besluit
van 3 Juli 1940 en van het besluit der
in raad vergaderde ministers van 1 September 1944) ; waaruit volgt dat, door
uitspraak te doen zoals zij hebben gedaan, de· rechters over cle grond insgelijks het geloof v~rsclmlcligd aan bovenaangeduide vermeldingen en bedingen van
het huurcontract van 23 Maart 1943 hebben geschonden (schencling van artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en de gevolgen dezer bedingen
hebben miskend (schending van artikelen 1134, 1135, 1709, 17~7 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, de bedingen 19 en
21 van het huurcontract verklarend, hetwelk de 23 Miwrt 1943 tussen aanlegster
en de gebroeders Herd werd afgesloten,
volgens welke de zich in de muntwaarde
voordoende wi,izigingen de niet vergoede
verbreking van het hum·contract toelaten
ten voordele van de benadeelde partij,
de voor de bepaling van de huurprijs in
aanmerking genomen waarde die zijnde
van de Belgische frank op de 1 Mei 1940,
het bestreden vonnis beslist dat de partijen een feitelijk waardeverlies, of een
vermindering van de· werkelijke koop-

kracht van de Belgische frank bedoelen;
dat het de op deze bedingen gegronde
opzegging gelclig verklaart, welke de 9 December 1944 door ver"reerders Guillaume
en Fran(;ois Herd a an aahlegster, de
naamloze vennootschap « Brouwerij Piedbmuf )) werd gegeven ;
·
Overwegende clat de verklaring, welke
van de betwiste bedingen werd gegeven,
aangezien zij niet onverenigbaar is met
hun bewoordingen, souverein is;
Overwegende dat, door vast te stellen
llat, in vergelijking met de toestand op
de 1 Mei 1940, de Belgische frank ten
tijde der opzegging, wat zijn werkeli,ike ·
koopkracht aanging, een waardeverlies
had ondergaan, en dat hieruit voor verweerclers een nadeel was ontstaan, de
rechter over de grond niets anders heeft
geclaan clan Yan zijn souvereine beoordelingsmacht gebruik te maken;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel tot verbreking, schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 4, 6, 7 van· het besluit-wet
van 5 December 1946 tot instelling van een
voorlopig regime inzake h~t verstrijken
van bepaalde huishuurovereenkomsten,
voor zoveel Iiodig van artikelen 7 en 41 ·
van het besluit-wet van 12 lVIaart 1945
waarbij uitzonderingsbepalingen van tijclelijke aard inzake huishuur worden.'
voorzien, doordat, vaststaancle dat het
huurcontract van 23 Maart 1943 betrekking had op een onroerend goed dat door
de overeenkomst der partijen tot exploitatie van een handelsbedrijf was bestemd; ·
dat cle aanvankelijke bij overeenkomst bepaakle duur cler verhuring ten minste clriel
jaar bedroeg en clat verweerders zich niet
beroepen op het niet-nakomen door aanlegster van de bij het huurcontract of de
wet te haren laste gelegde verplichtingen,
het bestreden vonnis heeft beslist dat aanlegster geen verlenging· van de huur zou
genieten en dat hetzelfde zougelden voor
verweerders Smeers-De Sutter, onder
voorwendsel dat verweerders Herd de
noodwendigheid inriepen voor hun eigen
rekening het cafe te exploiteren waarvan
zij ·eigenaars waren en dat deze reden
voldoende was om aan de huurders het
voordeel der huurverlenging te onttrekken, dan wanneel", luidens artikelen 1; 4,
6 en 7 van het besluit-wet van 5 December 1946, hetwelk de 8 December 1946 in
de loop der beraadslaging over de· zaak in
werking is geti·eden en op de hangende
geschillen toepasselijk was, boverigezegcl
huurcontract van rechtswege behoorde te
worden verlengd; dat" althans, op gevaar
hun beslissing niet te motiveren overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet, de
rechters over de grond dienden aan te
duiden om welke reden zij zouden geoordeeld hebbe'n het litigieuze huurcontract
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dat zij, in iedere onderstelling, het punt
in het onzekere hebben gelaten of zij aan
aanlegster de bij het besluit-wet van
12 Maart 1945 voorziene gerechtelijke verlenging van de huur weigerden, ofwel of
zij haar het voordeel ontnamen van de
bij het besluit-wet van 5 December 1946
voorziene verlenging van rechtswege, en
dat deze dubbelzinnigheid· met het ontbreken van motieven gelijkstaat, hetgeen
het Hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt om zijn toezicht naar de eis
Yan artikel 97 van de Grondwet uit te
.(Jefenen :
Overwegende dat bet besluit-wet van
5 December 1946 t.(Jt instelling van een
voorlopig regime· inzake het verstrijken
van bepaalde huishuurovereenkomsten,
hetwelk de 8 December 1946, dag van zijn
bekendmaking in het Belgisch Staatsbla.d,
in werking is getreden, bij artikel 1 van
Techtswege verlengt de huurovereenkomsten met betrekking tot het geheel of een
gedeelte van onroerende goederen, door
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst der partijen bestemd tot de exploitatie van een handels- of nijverheidsbedrijf, in zover de bij overeenkomst bepaalde aanvankelijke duur van de verhuring
minstens drie jaar bedraagt; dat, volgens
artikel 4, de verlenging de huurder
slechts kan onttrokken worden ingeval
hij de verplichtingen hem door de huurovereenkomst en de wet opgelegd, niet
zou nakomen; dat, volgens artikel 6, de
beschikkingen van het besluit-wet toepasselijk zijn wat het berechten betreft
der reeds aanhangig gemaakte en thans
hangende geschillen ;
Overwegende dat het besluit-wet van
5 December 1946 gebiedend is; dat het de
toestand van de lmurder, die een handelsof nijverheidsbedrijf exploiteert, onveranderlijk maakt tot dat een wet in
werking trede welke de stabiliteit van
1let handelsfonds moet verzekeren door
die van llet aan de exploitant toegestane
huurcontract; dat geen enkele andere reden, dan die van het niet-nakomen van
zijn verplichtingen door de huurder, mag
worden ingeroepen om de verlenging van
rechtswege tegen te werken;
Overwegende dat de bestreden beslissing
vaststelt dat aaillegster, de naamloze vennootschap « Brouwerij Piedbceuf ll, voor
een termijn van ;negen jaar, aanvang nemend de 1 .April1943, een tot cafe dienend
onroerend goed, gelegen te Luik, aan de
rue d'.Amercamr, 2, eigendom van verweerders Herd, in huur houdt;
Overwegende dat het betwist huurcontract een bij overeenkomst bepaalde aanvankelijke duur had van minstens drie
jaar; dat de omstandighekl dat bet verbreekbaar was, ingeval van in de muntwaarde voorkomende wijzigingen, zonder

is wat de beoordeling aangaat van
I invloed
zijn aanvankelijke duur; .
Overwegemle dat door aan aanlegster,
de « Brouwerij Piedbceuf ll, het voordeel
der verlenging te onttrekken om de enige
door verweerders Herd ingeroepen reden
dat de noodwendigheid om voor hun eigen
rekening het cafe te exploiteren waarvan
zij eigenaars zijn, het onttrekken rechtvaardigt, het bestreden vonnis, hetwelk
de 10 December 1946 werd gewezen, artikelen 1, 4, 6 en 7 van het besluit-wet van
5 December 1946, die op het ogenblik van
de uitspraak van kracht waren, heeft
miskend, en derhalve deze bepalingen van
openbare orde heeft geschonden;
Aangaande de door de echtelieden
Smeers-De Sutter ingestelde voorziening :
Over beide middelen tot verbreking te
zamen : het eerste, schending van artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1709 en
1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2
en 3 van de muntwet van 30 Maart 1935,
1 en 2 van het besluit-wet van 10 Mei 1940
houdende schorsing van de terugbetaling
der briefjes van de Nationale Bank van
Belgie, 1 en, inzonderheid, 1, 2", van het
besluit van 3 Juli 1940 betreffende de
vaststelling der prijzen en lonen, 1 en 2
van het besluit-wet nr 5 van 1 Mei 1944
waarbij de Koning gemachtigd wordt tot
het bepalen van de voorwaarden inzake
aankoop en verkoop van goud en buitenlandse munt en de Nationale Bank van
Belgfe ontheven wordt van de verplichting tot het handha ven van een kasvoorraad in goud en buitenlandse deviezen
welke ten minste met 40 t. h. van haar
verbintenissen op zicht overeenstemt,
1 van het besluit der in raad vergaderde
ministers van 1 September 1944 op het
bevriezen van de onder de bezetting opgelegde prijzen, 5 en 6 van het ministerieel
besluit van 12 October 1944 houdende bepaling der maximum-prijzen der producten, stoffen, eet- of koopwaren, doordat
het bestreden vonnis heeft aangenomen
dat verweerders zicll beroepen op de bedingen van het hum·contract van 23 Maart
1943, waarbij de « benadeelde partij ll er
toe werd gemachtigd de huur te verbreken in geval van cc wijzigingen in de
muntwaarde ll, deze zijnde cc de waarde
van de Belgische frank op de 1 Mei 1940 ll,
onder het voorwendsel dat de partijen
zouden hebben willen verwijzen naar een
muntwaarde, zoals die tijdens een normaal tijdperk was vastgesteld; dat een
wijziging zich op nationaal gebied in de
muntwaarde zou hebben voorgedaan op
het ogenblik van de toezending door gezegde verweerders van de opzegging van
9 December 1944; dat deze wijziging zou
voortvloeien, enerzijds, uit een zekere
verklaring welke door de Regering de
7 October 1944 werd afgelegd, en, anderzljds, nit de bepalingen van het ministe-
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de gemicldelde prijzen tijdens het eerste goed dat door de overeenkomst der parhalfjaar van 1939 met 65 t. h. werden tijen tot exploitatie van een handelsbeverhoogd; dat hieruit zou moeten worden drijf was bestemd, dat de aanvankelijke
afgeleid dat de muntwaarde, op nationaal bij overeenkomst bepaalde duur der vergebied beschouwd en ten opzichte van een huring ten minste drie jaar bedroeg en
normaal en stabiel tijdperk, een vermin- dat verweerders zich niet beriepen op het
dering zou hebben ondergaan welke door niet-nakomen door de naamloze vennooteen wettekst wordt vastgesteld; dat ten schap << Brouwerij Piedbreuf JJ of door
tijde van het toezenden van de opzegging, aanleggers van de bij het huurcontract
gezegde verweerders, evenals alle eige- of de wet te haren laste gelegde vernaars, door deze beweerde da1ing van de plichtingen, het bestreden vonnis heeft bemuntwaarde benadeeld zouden zijn ge- slist, dat de naamloze vennootschap << Brouweest, dan wanneer, indien, krachtens werij Piedbreuf JJ geen ve~·lenging van de
artikelen 1 en 2 van het besluit-wet huur zou genieten en dat hetzelfde zou
nr 5 van 1 Mei 1944, de frank van het , gelden voor aanleggers in verbreking, ongoud is losgemaakt geweest, hieruit der het voorwendsel dat verweerders de
geenszins voortvloeit dat zijn wettelijke noodwendigheid inriepen voor hun eigen
waarde zou verminderd zijn geweest ten rekening het cafe te exploiteren waarvan
opzichte van die welke hij op de 1 Mei zij eigenaars waren en dat deze reden vol·
1944 had, vermits het nieuwe goudgehalte doende was om aan de huurders het voorvan de frank nog niet vastgesteld werd, deel der verlenging te onttrekken, dan
en dat de bevrijdende kracht van de na- wanneer, luidens artikelen 1, 4, 6 en 7 van
tionale munt geenszins werd gewijzigd ; het besluit-wet van 5 December 1946, hetdat de verklaring welke de Regering welk de 8 December 1946 in de loop der
de 7 October 1944 heeft afgelegd en de beraadslaging over de zaak in werkipg
bepalingen van het ministerieel besluit is getreden en op de hangende gescl;tillen
van 12 October 1944 evenmin een vermin- toepasselijk was, bovengezegd huurconderil!g van de wettelijke muntwaarde tract van rechtswege behoorcle te worden
aannemen (schending van voormelde be- verlengd; dat althans, op gevaar af hun
palingen van de muntwet van 30 Maart beslissing niet te motiveren overeenkom1935, van het besluit-wet van 10 Mei 1940 stig artikel 97 van de Grondwet, de rech·
en van het ministerieel besluit van 12 Oc- ters over de grond dienden aan te duiden
tober 1944) ; dat de gedurende de bezetting om welke reden zij zouden geoordeeld
opgelegde prijzen, onder meer, bij besluit hebben ·het betwist huurcontract van
van 3 Juli 1940 inzake huurcontracten, rechtswege niet te moeten verlengen; dat
gehandhaafd werden bij besluit der in zij, in iedere onderstelling, het punt in
raad vergaderde ministers van 1 Sep- het onzekere hebben gelaten of zij aan
tember 1944; en dat, bijgevolg, verweer- aanleggers de bij het besluit-wet van'
ders niet benacleeld kunnen geweest zijn 12 Maart 1945 voorziene gerechtelijke verdoor een beweei'de vermindering van de lenging van de huur weigerden, ofwel of
muntwaarcle (schending van voormelde be- zij hun het voordeel ontnamen van de bij
palingen van het besluit van 3 Juli 1940 het besluit-wet van 5 December 1946 vooren van het besluit der in raad vergaderde ziene verlenging van rechtswege, en dat
ministers van 1 September 1944) ; waaruit deze dubbelzinnigheid met het ontbreken
volgt dat, door uitspraak te doen zoals van motieven gelijkstaat, hetgeen het
zij hel:)ben gedaan, de rechters over de Hof van verbreking in de onmogelijkheid
grond ingelijks het geloof verschuldigcl stelt om zijn toezicht naar de eis van araan bovenaangeduide vermeldingen en be- tikel 97 van de Grondwet uit te oefenen :
Overwegende dat de bestreden beslisdingen van het huurcontract van 23 Maart
1943 hebben geschonclen (schending van sing vaststelt dat aanleggers, echtelieden
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger- Smeers-De Sutter, van de naamloze venlijk Wetboek) en de gevolgen dezer be- nootschap << Brouwerij Piedbamf JJ bij
clingen hebben miskend (schencling van huurcontract waarvan de bedingen en
artikelen 1134, 1135, 1709, 1737 van het voorwaarden volkomen gelijk zijn met
Burgerlijk Wetboek); het tweede, scherr- die van het tussen de << Brouwerij Piedding van artikelen 97 van de Grondwet, bamf JJ en de gebroeders Herd, eigenaars,
1, 4, 6, 7 van het besluit-wet van 5 De- afgesloten huurcontract, het cafe in huur
cember 1!J46 tot instelling van een voor- houden dat gelegen is te Luik, aan de rue
lopig regime inzake het verstrijken van d'Amercreur, nr 2; dat zij aan de echtebepaalde huishuurovereenkomsten, voor lieden Smeers-De Sutter het voordeel der
zoveel nodig van artikelen 7 en 41 van verlenging onttrekt om de reden welke
het besluit-wet van 12 Maart 1945 waar- werd ingeroepen om aan de « Brouwerij
bij uitzonderingsbepalingen van tijdelijke Piedbreuf JJ dit voordeel te onttrekken;
aard inzake huishuur worden voorzien,
Overwegende dat de voorziening van de
doorclat, vaststaimde dat het huurcontract << Brouwerij Pieclbreuf Jl en de voorziening
van 23 Maart 1943 en dit van 8 December van de echtelieden Smeers-De Sutter de
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schending. inroepen van dezelfde wetsbepalingen; dat de middelen in geheel gelijkluidende bewoordingen zijn opgesteld
en dat zij dezelfde oplossing vergen;
Om die redenen, de voorzieningen wegens hun samenhang bijeenvoegend, ve'rbreekt het vonnis gewezen op tegenspraak
de 10 December 1946 door· de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik, uitspraak
doende in hoger beroep, in zover het beslist heeft dat aanleggers de naamloze
vennootschap << Brouwerij Piedbamf ll en
·de echtelieclen Smeers-De Sutter geen verlenging van de huur zouclen genieten en
in zover het over de kosten uitspraak
heeft gedaan; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
1·egisters van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietig(le .beslissing ; veroordeelt Guillaume en Jj~ran<;ois Herd tot de
helft der kosten van de voorziening ingesteld door de naamloze velinootschap
« Brouwerij Pieclbamf ll, en (leze tot (le
helft der kosten van de voorziening welke
door de echtelieden Smeers~De Sutter
wenl ingeste1cl; legt de andere helft ten
laste van de onderscheiden aanleggers ;
verwijst de. aldus beperkte zaak naar {le
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers,
uitspraak doende in hoger beroep.
12 November 1948. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eeste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis. Gelijlcluidenrle concl~tsie, H. Roger Jansse:q.s de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Simont, della Faille d'Huysse en
Veldekens.
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EPURATIJD
INZAKEJ BURGERTROUW .. - BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945 EN BESLUIT VAN DE REGEN1' VAN
12 NoVEMBER 1945. - VERKLARING VAN
VERVAL VOORZIEN BiiT ARTIKEL 1, ALINEA'S 1
EN 2, VAN RET BESLUIT-WET. - MOET DOOR
DE MINISTER UITGEREIKT WORDEN. - MAG
DOOR DE SECRETARIS-GENERAAL VAN RET DEPARTEMENT ONDERTEKl!:ND WORDEN E:RACHTENS
DE ALGEMENE HEM TOEGEKENDE DELEGATIE.
2° MIDDELEJN TOT VEJRBREJKING. ZAKEN VAN EPURATIE INZAKE BURGElRTRClUW.
-:1\iiDDEL GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN EEN
MINISTERIEEL BESLUIT. - BESLUIT NIE'J' IN
RET BELGISCH STAATSBLAD BEKENDGEMAAKT.
- BESLUIT NIET IN REGELMATIG AFSCHRIFT
OVERGELEGD. - NIET-ON'J'VANKELIJK.

doot· de bevoegd~ n~iniste1· moet nitgereikt wo1·den, mag door de secretarisyenemal van het departement, handelende TM·achtens de. al.oemene hem toelcende delegatio, ondertelcend 1VQrden.

(Besluit van de Regent van 12 November 1945 betreffende de epuratie inzake
burgertrouw, art. 1.)
VIM~ ep1watie inzMGe b1t1·gm·tro1tW, lc1tnnen cle micldelen niet aangenom.en wordm~, afgelei<l nit cle schending
van een ministe1"i.Cel besluit dat niet
wenl belcenclgema<tlct in het Belgisch
Staatsblad en niet in 1·egelmatig atsclwift bi:i cle stttlclcen van cle 1'echtspleging wenl gevoegd.

2° In zalcen.

(LEONARD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, cloor het Hof van beroep te Brussel op 17 Maart 1948 gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikel 1, § 1, van het Regentsbesluit van
12 November 1945, doordat het bestreden
arrest eisers verval van het recht om te
stemmen heeft aangenomen op grond van
een verklaring uitgereikt, niet door de
Minister van verkeerswezen, onder wien
eiser ressorteerde, maar door de secretaris-generaal van het Ministerie van verkeerswezen :
Overwegende dat artikel1, § 1, van het
Regentsbesluit van 12 November 1945 niet
voorschrijJ!t dat de daarbij bedoelde ver·
klaring dOor de minister ondertekend
weze, maar alleen dat zij door hem uitgereikt zij; dat indien de verklaring aanlegger betreffende door de secretaris-generaal
ondertekend is geworden, deze ambtenaar
heeft gehandeld krachtens de hem toegekende algemene delegatie, « voor de Minister van verkeerswezen >l ;
'
Dat daaruit volgt dat de bewuste verklaring moet worden geacht door de Minister
uitgereikt te zijn ;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede en het derde middel
samengevoegd :
Tweede midclel, het bestreden arrest
roept in dat aanlegger « afgezet ll werd,
dan wanneer het ministerieel besluit del.
16 Juni 1945 zegt dat hij. nit zijn ambt
« ontzet ll werd :
Derde midclel, de ministerHlle beslissing
dd. 16 Juni 1945 verklaart niet dat aanlegger uit zijn ambt ontzet is geworden op
grond van zijn gedraging ten opzichte van
de vijand tijdens debezetting, voorwaarde
welke vereist is voor het oplopen van het

1° De verlclatring vwn verval, voorzien bij
a1·tilcell, alinea's 1 en 2, van het besluit1Vet van 19 September 1945 betreffende
de ep·LW<l!tie inzalce b1u·.qe1·trouw en die

(1). Vergel. verbr., 18 November 1946 (Arr.
Verb1·., 1946, biz. 387; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 422).
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-551verval voorzien bij artikel 1 van het besluit-wet van 19 September 1945 :
·
Overwegende dat die middelen enkel
gesteuncl zijn op de bewoordingen van een
ministerieel besluit dd. 1G Jun~ 1945;
Overwegende dat geen regelmatig afschrift van gezegd ministerieel besluif bij
de stukken der procedure werd gevoegd;
Dat de middelen derhalve niet kunnen
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
15 November 1948. - 26 kamer.- VoorWouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Smetrijns. - Strijdige oonolttsie, H. Colard,
advocaat-generaal.
·
·

zitter, H.
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I

MILITIE. - STELLEN, VOOR DE HOGE MILl1'IERAAD, VAN EEN AANVRAAG OM GEWOON
UITSTEL IN DE PLAATS VAN EEN AANVRAAG OM
UITZONDERINGSUITSTEL.
NIET-ONVANKELIJKHEID.
Daa1· alle aanvragen tot nitstel, hetzij om
gewoon ttitstel, hetzij om ttUzonde1·ingsttitstel, tot de b1wgemeeste1· moeten
gerioht wonlen, mag de dienstpliohtige,
d·ie een aa1w1·aag om ttitzonderingsnitstel heett ingecl-iencl, v661" cle hoge m·ilitieraacl geen aanvraag om gewoon
ttitstel vn cle plaats stollen van zijn
oorspronlcelijlce aanvmag (1). (Op 15 Fe-

bruari 1937 samengeschakelde wet op
de militie, de werving en de dienstverplichtingen, artt. 11, 12 en 16.)

om uitzonderingsuitstel bij toepassing
van artikel 12 der militiewet, en dat, nu
ufwijzing· dezer uanvraag door de militieraad te Brugge, hij, tot staving van het
hoger beroep dat hij voor de Hoge Militieraad instelde, aanvoerde dat de gemeentediensten, bij vergissing, zijn verzoek om uitstel hadden voorgesteld als
vallend onder toepassing van artikel 12,
dan wanneer hij Vl:'erkelijk gewoon uitstel
had aangevraagd op grond van artikel 11
der militiewet, en de Hoge Militieraacl
verzocht die verkeerde opvatting recht
te zetten en hem gewobn uitstel toe te
staan;
·
Overwegende dat, welke ook de redenen
wezen waarom een dienstplichtige niet
van den beginne af een aanvraag om gewoon uitstel heeft gedaan, wanneer hij
enkel bij de militieraad een verzoek om
uitzonderingsuitstel heeft ingediend, hij
niet gerechtigd is, na afwijzing van dit
verzoek door de militieraad, voor het eerst
in graad van hoger beroep voor de Hoge
Militieraad zijn oorspronkelijke aanvraag
te vervangen door een verzoek om gewoon
uitstel; dat immers, krachtens artikel 16
der wet, alle aanvragen om uitstel, hetzij
om gewoon uitstel, hetzij om uitzonde,
ringsuitstel, vooreerst aan de burgemeesfer cler gemeente moeten worden gezonden·;
:Overwegende dat het middel, derhalve,
niet kan worden aangen.omen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 November 1948. - 2<> kamer. - VoorWouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslaggever, H. Vandermersch. Gelijlcltticlencle conclttsie,
H. Colard, advocaat-generaal.
zittm·, H.

(VAN COILLIE.)
, ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, uitgesproken door de Hoge
Militieraad op 9 Juni 1948;
Over het enig middel tot verbreking, door
dat de Hoge Militieraad beslist dat het uitzonderingsuitstel, voorzien bij artikel 12
der militiewet, aan aanlegger niet kan
worden verleend, dan. wunneer uanlegger
geen aunvraag had ingediend om uitzonderingsuitstel op grond van artikel 12,
maar wel een aanvraag om gewoon uitstel
op grond van artikel 11 der militiewet :
Overwegende dat blijkt uit de stukken
der procedure dat aanlegger op 16 Januari
1948, bij het gemeentebestuur te Oostnieuwkerke een aanvraag heeft ingediend
(1) Verbr., 6 Maart 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 210, B, 1').
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - IN DE DAGVAARDING BEDOELDE BETICHTING llEWEZEN VERJ{LAARD. - REDENEN DIE, OM DE CONCLUSIES
VAN DE VERDEDIGING 'l'E llEAN'J'WOORDEN, OP
ZEKERE FEI'rEN WIJZEN DIE EEN ANDERE llETICH'l'ING ZOUDEN KUNNEN UITMAKEN. - GEEN
'l'EGENSTRIJDIGEID VAN REDENEN,
E1· bestaat geen tegenstrijcligheicl van redenen wanneer de beslissing van veroo1·cleling, na de in de da,qvaarding bedoelde
betichtin{! bewezen te hebben verlclaard,
om cle conclu.sies van de ve1·dediging te
beantwoo·nlen, op zelcere feiten wijst
d·ie, een anclero betichting zonclen lc,wnnen nitmalcen.

552 (O'fTELOHE.)
ARREST.

HEJ'.r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen op 17 Juni 1948;
Over bet eerste middel tot verbreking,
schending van de rechten der verdediging,
' doordat eiser veroordeeld werd op grond
van artikel 40 van het koninklijk besluit
van ·1 Februari 1934 houdende het algemeen 1~eglement op het verkeer, dan wanneer bij alleen beticht was van <<'weggebruiker zijncle, aan een halte van voertuigen op rails, niet voorzien van een
vluchtheuvel, en zich bevindende aan de
kant waar het in- op uitstapiJeli der reizigers geschiedt, verzuimd t-e hebben stil
te houden wanneer hij geen vrije ruimte
van drie meter tussen zijn voertuig en het
voertuig op rails kan laten >>, dit is wegens overtreding van artikel 39 van gezegd reglement :
Overwegende dat, luidens de inleidende
dagvaarding, aanlegger vo6r de Rechtbank van Politie te Borgerhout werd vervolgd om « weggebruiker zijnde, aan een
halte van voertuigen op rails, niet voorzien van een vluchtheuvel, en zich bevindend aan de kant waar het in- op uitstappen der reizigers geschiedt, verzuimd te
hebben stil te houden wanneer hij geen
vrije ruimte van drie meter tussen zijn
voertuig en bet voertuig op rails kan laten»;
Overwegende dat in de opstelling dezer
telastlegging de bewoordingen van het artikel 39 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 letterlijk worden overgenomen; dat in de inleidende dagvaarding
verder wordt bepaald dat deze telastlegging onder toepassing valt van « het artikel 39 van de W egcode » ;
Overwegende dat het vonnis van de
Rechtbalik van Politie te Borgerhout,
dat door het bestreden vonnis worclt bevestigd, na, vooraan, de opstelling van de
inleidende dagvaarding te hebben herhaald, en namelijk de opstelling van de
telastlegging waarbij de bewoordingen
waren overgenomen van het artikel 39
·van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, alsook de verwijzing naar dit artikel, in zijn bescbikkend gedeelte bepaalt
dat het aanlegger veroordeelt bij toepassing van voornoemd artikel; dat uit geen
enkele schikking, noch van het ;:v.onnis van
de Rechtbank van Politie te Borgerhout,
noch van het bestreden vonnis blijkt dat
aanlegger zou veroordeeld geweest zijn
wegens inbreuk op artikel 40 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934;
Overwegende dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het tweede middel tot verbreking,
sell ending van artikel 97 van de Grondwet,

wegens tegenstrijdigheid in de beslissing
welke gelijkstaat met een gebrek aan motieven, doordat het eerste vonnis, waarvan
het vonnis in hoger beroep de redenen aanneemt, eiser veroordeelt op grond van artikel 39 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, dan wanneer het vaststelt dat eiser de tram links voorbijgestoken heeft, wat hij, volgens de rechter
over de grond, niet mocht doen omdat het
geen lange stilstand geldt, wat de overtreding van artikel 40 zou uitmaken :
Overwegende dat in het beschikkend
gedeelte van zijn vonnis, de Rechtbank
van Politie te Borgerhout, welker beslissing door het bestreden vonnis wordt bevestigd, uitdrukkelijk bepaalt dat ·het
aanlegger .veroordeelt bij toe passing van
artikel 39 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934; dat, in. de beweegredenen harer beslissing, zij vaststelt dat
« aanlegger een stilstaand tramrijt1Jig
links is voorbijgereden terw"ljl rechts de
reizigers in- of uitstapten, dat het feit
zich heeft voorgedaan op een halte waar
geen vluchtheuvel aanwezig was en waar
geen ruimte van drie meter tussen het
voertuig en het voertuig op rails kon gelaten worden, en dat, inclien de weggebruiker die een voertuig op rails voorbijsteekt in principe de rechterzijde van de
weg moet volgen, hij aan de halten zonder vluchtheuvel moet stilhouden, indien
hij geen vrije ruimte van drie meter kon
laten tussen zijn voertuig en de tram, en
dit totdat de reizigers in of uit zijn gestapt;
Overwegende dat door deze beweegreden
de rechtbank voldoicmde de veroordeling
heeft gemotiveerd die zij heeft uitgesproken op grond van artikel 39;
Overwegende dat, indien de rechtbank,
na aldus te hebben vastgesteld dat aanlegger zich had schuldig gemaakt aan een
inbreuk op artikel 39, daaraan toevoegt
dat « aanlegger niet gerechtigd was de
tram links voorbij te steken omdat de
tramhalte, waar het feit zich heeft voorgedaan, een gewone halte was die niet als
lange stilstand kon doorgaan », zij :z;ulks
uitsluitencl blijkt te hebben gedaan om de
besluiten van aalilegger te beantwoorden
waarbij deze had opgeworpen dat, vermits hij de halte links en niet rechts was
voorbijgereden, hij niet onder toepassing
viel. van artikel 39, en om aldus er op te
wijzen dat aanlegger zich niet onttrekken
kon aan de bestraffing op grond van dit
artikel onder voorwendsel dat hij de
halte links was voorbijgereden; dat de
becloeling ·van de rechtbank niet is geweest tenlaste van aanlegger een inbreuk
vast te stellen en te weerhouden wegens
inbreuk op artikel 40 waarvoor zij ten
andereu geen veroordeling uitspreekt;
Overwegencle dat de beslissing van de
rechter over de grond derhalve geen te-
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genstrijdigheid omvat en dat het middel
niet gegrond is ;
Overwegende dat de substantiele of op
straf
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeling overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeel aanlegger tot de kosten.

15 November 1948. - 2• kamer. - VoMzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijlclttidende conclusie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
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1o WET EN KONINKLIJK BESLUIT.lNTERPRETERENDE WET. - TERUGWERKENDE
KRACHT .. -- BESLUIT-WET VAN 17 DECEMBER 1942, ARTIKEL 1, HETWELK ARTIKEL 113
VAN HET STRIAFWE'riJOEK VERKLAAR'l'. -TOEPASSELIJK OP DE FElTEN GEPLEEGD VOOR ZIJN
AFKONDIGING.
2o MISDRIJF. - MISDRIJF GEPLEEGD TUBSEN DIE EN DIE DATUM, - DRAAGWIJDTE VAN
DIE BEWOORDINGEN.
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. AANGIFTE
AAN DE VIJAND. ~ ARTIKEL 121bis VAN HET
STRAFWETBOEK. MISDRIJF VAN GEMEEN
RECHT.
4° STRAF. - AANGIFTE AAN DE VIJAND. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. DOODSTRAF VERVANGEN DOOR DE STRAFFEN OPGESOMD BIJ ARTillEL 80 VAN HET STRAFWETBOEK.
5o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL GENOMEN UIT HET GEBREK AAN
DAGVAARDING VOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. - VERSCHIJNING EN VERDEDIGING V66R
HET MILITAIR GERECHTSHOF. VERWERPING.
6° HOGER BEROEP. - STRIAFZAKEN. KENNISNEMING DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP. - VERIKLARING VAN BEROEP EN NIET
DAGVAARDING.
7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- S'rRAFZAKEN.- GEEN ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL VOORGESTELD
IN REGELMATIGE CONCLUSIES DOOR DE BURGERLIJK VERANTWOORDELI.JKE PARTIJ.
ARREST NIET' GEMOTIVEERD.

1 o De bepaling door artilcel 1 van het beslu'i(-wet van 17 December 1942 toegevoegd a,an artilcel 113 van het Stratwetboelc, dit laatste verlclarend, is toepas-

selijlc op de feiten gepleegd v661' de afvan het besluit-wet (1).
2o Het misdrijf tussen die en die datttn~
gepleegd we?·d ttitgevoe1·d ten vroegste
de dag na de eerste .datum en ten laatste
de dag v661' de tweede.
3o H oetvel voorzien door artilcel 121bis
va,n het Stratwetboelc, ·ingelast in het
hoofdstulc betrejfende de misdaden en
wanbedrijven tege1~ de uitwendige veili,qheid van de Staat, maakt de aangifte
aan de vijand een misdrijf ttit van gemeen recht tegen pm·sonen (2).
4o In geval van verzaohtende omstand·i,qheden, wordt de doodstTaf, voorzif!n
voor de aangifte aan de vijand, vervangen doo·r de strajfen opgesomd bij
artjlcel 80 van het Stmtwetboelc en niet
door deze opgesomd bij artilcel 81 (3).
5o Kan niet aangenomen wonlen, het middel afgeleid uit de sohending van de
reohten van de veTdediging en getTolclcen uit het geb1·elc aan dagvaaTding
v661' het militaiT gerechtshof, wanneer
de beklaagden v66r d-it Teohtscollege versohenen zijn, eT httn veTweerrniddelen
hebben voorged·ragen en het uit geen
enkel stulc voortvloeit dat zij zottden
hebben aangevoerd dat de voorbm·eiding
van deze rniddelen httn onmogelijlc zou
gemaalct zijn geweest.
r,o De zaalc wordt bij de 1·eohter in hager
beroep aanhan.g·ig gemaalct door de verklaA"ing van hager bm·oetJ en niet door
de dagvaa1·ding (4).
7o Is niet gemotivee1·d, het an·est van het
militair ge1·eohtshof dat de vader van
een belclaagde verooTdeelt als burgerlijlc verantwoordelijlc voo1· de daden
van zijn rnindeTjat·ige zoon d·ie bij hem
inwoo·11t, zonclet· de oonolttsies te beantwoorden, die deze verantwoM·delijlcheid betwisten om reden dat het misdt'i.if geplee,qd werd wanneer belclaagde
zioh onder het toezioht bevond van een
onderwijsinstelling. (Gronclw., art. 97.)
lcOI~diging

(MAURICE MAT'l'HIJS EN EMILE MAT'l'HIJS,
'1'. HERVE CAPIAU EN JOSEPH SCHAMPHELEER.)
ARREST ..
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 25 Juni 1948 door het
Militair Gerechtshof te Gent;

(1) Verbr., 21 Augustus 1947 (A1-r. Verbr.,
1947, biz. 271; Bull. en PASIC., 1947, J, 350) ;
28 Juni 1948 (zie hoger, blz. 354; Bull. en
PASIC., 1948, I, 414).
(2) en (3) Verbr., 29 September 1947 (Arr.
Verb1·., 1947, biz. 297; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 387).
(4). Verbr., 14 Juli 1947 (Arr. Jlerbr., 1947,
biz. 259; Bull. en PAsrc., 1947, I, 334).

554Aangaande de voorzieningen tegen de
beslissingen over de publieke vordering :
Over het eerste middel voorgesteld door
beide aanleggers, schending van artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek, gewijzigd door het besluit-wet van 11 October 1916 en van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest vaststelt
dat de betichting I << in 1943 JJ werd gepleegd zonder te bepalen dat het ook na
de inwerkingtreding van het besluit-wet
van 17 December 1942 was en d'at tegen
Belgie of tegen Belgie's bondgenoten de
wapens werden opgenomen of taken van
militaire aarcl vervulcl en niet tegen een
Staat die, afgezien van een verdrag van
bonclgenootschap, oorlog voert tegen een
Staat waai·mede Belgie zelf in oorlog is :
Overwegende dat, luidens artikel 117
van het Strafwetboek, gewijzigcl door het
besluit-wet van 11 October 1916, de straffen, vermelcl bij de wetsbepalingen welke
het opsomt, o. m. bij artikel 113 van
voormeld wetboek, dezelfde zijn, hetzij
<la t de bij deze artikelen voorziene misdaclen tegen Belgie werden gepleegcl, hetzij tegen de bondgenoten van Belgie,
handelende tegen de gemeenschappelijke
vijancl;
Overwegende dat het besluit-wet van
17 December 1942, artikel 2, door artikel 117 van het Strafwetboek, gewijzigd
zoals hierboven is gezegd, een tweede lid
cc ter verklaring JJ heeft gevoegd luidens
lletwelk, voor de toepassing van artikel117,
« Belgie's bondgenoot is JJ elke Staat die,
zelfs afgezien van een verdrag van bonclgenootschap, o01·log voert tegen een Staat
waarmede Belgie zelf in oorlog is;
· Overwegencle dat de in artikel 2, § 1,
van het besluit-wet van 17 December 1942
voorkomende woorden cc ter verklaring JJ
aantonen dat llet in de bedoeling lag van
de wetgever van 1942 te bepalen welke,
naar de wetgever van 1916, de omvang is
van het begrip « Belgie's bondgenoot JJ;
Dat wijl, naar de verklaring van de
wetgever, door de uitdrukking « Belgie's
bondgenoot JJ het besluit-wet van 19 Juli
1934, van meet af heeft bedoeld elke tegen
BelgHl's
vijand
mede-oorlogvoerende
Staat, het militaire gerechtshof vaststellende in de bewoordingen van de wet
<lat aanlegger Maurice Matthijs zich, tussen 10 Mei 1940 en 4 September 1944,
schuldig heeft gemaakt aan de bij artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek
voorzierte misdaden, aan zijn beslissing
omtrent het eers.te der voormelde aanlegger ten laste gelegde feiten een wettelijke
grondslag heeft gegeven en zijn arrest, bij
gebrek aan conclusies desbetreffend, behoorlijk heeft gemotiveerd;
Dat hetmiddel niet opga!Lt;
Over het tweede middel aangevoerd
door be1de aanleggers, schending van artikel 121bis van het Strafwetboek, volgens

de opstelling van het besluit-wet van
8 April1917, artikel1, van de artikelen 62,
G5, 81 en 82 van het Strafwetboek en van
:irtikel 97 van de Grondwet doordat :
eerste onderdeel, het bestreden arrest de
betichting 2 ten laste van Maurice Matthijs heeft weerhouden met vaststelling
dat de aangiften tussen 28 Januari 1943
en 4 September 1944 « wetens JJ werden gepleeg{l, dan wanneer zulke feiten, op ,
28 Januari 1943 gepleegd, slechts strafbaar waren indien ze met « een kwaad
opzet JJ werden verricht, daar het besluitwet van 17 December 1942 slechts op
2!J J anuari 1943 in werking is getreden;
tweede onderdeel, doordat, zelfs in geval
het eerste middel verworpen wordt, de
veroordeling tot levenslange · dwangarbeid,
wegens inbreuk op artikelen 113 en 117
van het Strafwetboek, niet wettelijk gerechtvaardigd is :
Overwegencle dat, naar gewoon spraakgebruik, het voorzetsel « tussen JJ, wanneer
het met betrekking tot de tijd wordt gebruikt, d~ tijdspanne bedoelt die aanvang
neemt na de eerste vermelde dag of uur
en eincligt v·66r de laatstvermelde; dat
aldus de vaststelling, dat de bewezen verklaarde te last gelegde verklikkingen aan
de vij and gepleegd werden tussen de in
het mkldel bedoelcle data, betekent dat,
naar de souvereine beoordeling van de
rechter, bewuste misdaden werden gepleegd het vroegst de 29 Januari 1943, dag
waarop het besluit-wet van 17 December
1942 in werking is getreden en ten allerlaatste op 3 September 1944;
Dat het eerste onclerdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende clat, blijkens .de vaststellingen van de rechter over cle grond, de
bewezen verklaarde aangiften aan de
vijancl van enige persoon en zonder tussenkomst van een nieuwe aangifte, een
van de bij artikel 121bis, alinea 3, voorziene gevolgen heeft. gehad;
Overwegende dat hij die schulclig wordt
bevonclen aan de bij deze bepaling voorziene misdaad met de doodstraf worclt
gestraft;
Dat de aangifte aan de vijand niet een
misdaad is tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat, maar wei een misdaad tegen personen; dat, dienvolgens, de doodstraf, indien er verzachtende omstandigheden bestaan, vervangen wordt door levenslange of tijdelijke clwangarbeid, door
opsluiting of door gevangenisstraf van ten
minste drie jaar;
Dat deze straf de zwaarste is en, derhalve, de straffen opslorpt waarmede de
wet tegen de andere bewezen verklaarde
misdaclen dreigt ;
Dat ook het tweede onderdeel van het
middel niet opgaat;
Over het derde middel, voorgesteld door
beide aanleggers, schending van artike1

-555len 182 en 211 van het Wetboek van strafvordering, 2 van het b.esluit-wet van
26 Mei 1944 betreffende de rechtspleging
inzake misdrijven tegen de veiligheid van
de Staat, doordat geen dagvaarding noch
arrest van verschuiving bestaat v66r de
zitting van 18 Juni 1948 in de loop derwelke de zaak werd behandeld, dan wanneer vrijw~llige verschijning v66r het
militailr gerechtshof niet is toegelaten
door de wet:
Overwegende dat, · blijkens de processtukken alle in de zaak betrokken partij en regelma tig en tijdig in hoger beroep gekomen zijn van het vonnis gewezen op 29 Mei 1947 door de krijgsraad en
dat op 18 Juni 1948 aanleggers v66r het
militair gerechtshof verschenen en hun
verweermiddelen voordroegen;
Dat uit geen stuk, waarop het Hof acht
zou kunnen slaan, blijkt dat aanleggers
v66r het militair gerechtshof voorgewend hebben dat de voorbereiding van
hun verdediging onmogelijk was gemaakt;
Overwegende dat de zaken bij het militair gerecht'lhof; zetelende in tweede aanleg, evenrrls bij alle andere rechtscolleges zetelende in hoger beroep, aanhangig
worden gemaakt, geenszins door de clagvaarding, maar wel door het hoger beroep
ingesteld tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis;
·waaruit volgt clat de bestreden beslissing noch de in het middel vermelde wetsbepalingen noch de rechten van de verdediging geschonden heeft ;
Overwegende, bovenclien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefd en
dat de uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn ;
Aangaande de voorzieningen tegen de
beslissingen over de vorderingen van de
burgerlijke partijen :
· A. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Maurice Matthijs :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel miduel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
B. Met betrekking tot ue voorziening
ingesteld door Emile Matthijs, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Over het vierde middel, schending van
artikel 97 vaJJ. de Grondwet en van arti- '
kel 1384, alinea's 2 en 4, bij gebrek aan
antwoord aan een verweermiddel bij regelmatig neergelegde besluiten aangevoerd,
doordat het bestreden arrest niet antwoordt:
Eerste onderdeel, op de omstandigheid
door aanlegger ingeroepen dat de ten
laste gelegde feiten slechts gedurende de
lesuren gebeurden wanneer zijn zoon on-

der toezicht van zijn leraren stond. en dat
de verantwoordelijkhe'ld van de ouders
en die van de onderwijzers niet mogen
samengevoegd worden wanneer het toezicht aan de onderwijzers werd opgedragen :
Tweede onderdeel, op de besluiten waarbij Emile Matthijs aanvoerde dat de
schade, waarvan de burgerlijke partijen de
herstelling eisen, werd veroorzaakt door
de sclmld van deze laatste die verzttimd
hebben aanleg·ger bekend te maken met
de · betrekkingen die zijn zoon, aanlegger
Maurice Matthijs, met de Geheime Feldpolizei had aangeknoopt en welke zij kenden:
Overwegende clat, bij regelmatig, ter
zitting van het militair gerechtsllof, op
18 Juni 1948 neergelegde conclusies, aanlegger Emile Matthijs betwist heeft dat
hij burgerlijk aansprakelijk was voor de
schade veroorzaakt aan de burgerlijke
partijen door de ten laste van zijn zoon
Maurice gelegde misdrijven o. m. omdat
deze werden gepleegd wanneer zijn zoon
de leergangen volgde van het Sint-Amandusgesticht te Gent, derhalve zich bevond
onder het toezicht van de leraren van bewust gesticht, en dat de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de onderwijzers, naar recht, niet kunnen samengevoegd worden ;
Overwegende dat het militair gerechtshof dit middel moest beantwoorden;
Overwegende dat het bestreden arrest
eenvoudig vaststelt dat Emile Matthijs de
vader is van de minderjarige Maurice
Matthijs, die bij hem inwoont, en dat
Emile Matthijs niet heeft aangetoond dat
hij zijn zoo11 voldoende heeft bewaakt;
Dat, het beroepen vonnis op deze grond
bevestigende, het bestreden arrest aanleggers conclusies niet gepast heeft beantwoord en dienvolgens artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen in zover het aanlegger Emile Matthijs burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de tegen zijn
:won uitgesproken veroordelingen tot schadevergoeding; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Militair Gerechtshof te
Gent en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld; verwijst aanleggers in de drie vierden en ieder der
burgerlijke partijen in een twaalfde der
kosten.
15 November 1948.-26 kamer.- VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ver-slaggeve1·, H. Sizitter-,
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HOF VAN ASSISEJN. -

Moonn. -

VER-

scHILLENDE BESCHULDIGDEN. ElEN ENKELE
VRAAG BETREFFENDE DE VOORBEDACHTHEID. MEERVOUDIGE VRAAG.

W anneer ve-rschillen.rle person en beschuldigd worclen van mom·d, lean de pe1"S001'!l-ij7ce verzivaren.fle omsta,qt.digheid van
moorbedachtheid, het voorweqJ niet uitmaTcen van een enkele in ontJeTsoo•nUjTce
en objectieve vorm aan cle j-nr·y gestelde
v·raag (1). (Wet van 15 Mei 1838, arti-

kel 20.)
(MARTINY EN CONSOORTEN,
T. MARIE DE BACKER, WEDUWE ALLY.)
ARREST.

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 8 .Juli 1948 cloor het
Hof van assisen van Oost-Vlaanderen ;
I. Aangaande de voorzieningen tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schencling van artikel 20 der wet van
15 Mei 1838 :
Overwegende dat aanleggers Martiny
en Poppe, samen met een medebeschuldigde die zich niet in verbreking heeft
voorzien, naar het Hof van assisen van
Oost-Vlaandel'en verwezen zijn geweest
wegens : te Lovendegem in de nacht van
2 op 3 December 1946, als daders of mededaders om de misdaad uitgevoerd te
hebben of aan de uitvoering er van rechttreeks 'medegewerkt te hebben, hetzij om,
door welke daad ook, tot de uitvoering
zodanige hulp verleend te hebben dat
zonder hun bijstand de misdaad niet kon
gepleegd worden, doodslag gepleegd te
hebben op de persoon van August-Rene
Ally;
Dat aanlegster Sidonie Vanden Driesse,
echtgenote Hendrik Van Bever, tevens
naar bovenbedoeld hof verwezen wercl
wegens : te Brussel of elders in het
Rijk, sinds min clan clrie jaar v·66r 7 December 1946, met samenhang, zich schulclig te hebben gemaakt aan daden van
medeplichtigheid nan de misdaden vocil.·zien onder de beschuldiging A, om, bekend
zijnde met het miscladig gedrag van de
boosdoeners Arnold Korsunsky, Louis
(1) Zie verbr., 9 l\fei 1899 (Bttll. en PAsrc.,
1899, I, 240) ; Repert. pmt. d1·. belge, v• Cottr
d'assises, n" 844 tot 891.

Martiny, Petrus Poppe, die r<iverijen plegen of gewelddaden tegen de openbare
rust tegen personen of eigenclommen,
hun gewoonlijk een verblijf, een schuil- of
vergaclerplaats te hebben verschaft;
Overwegencle dat de voorzitter de vragen heeft gesteld als volgt : 1° is het
gebleken dat te Lovendegem, in de nacht
van 2 op 3 December 1946, een doodslag,
het. is te zeggen een docling met het oogmerk om te doden, vrijwillig gepleegd
werd op de persoon van August-Rene
Ally, zijnde de persoon die aangetroffen
of ontmoet werd, ook al was dit oogll,lerk
afhankelijk . van enige omstandigheid of
van enige voorwaarcle, en 2° als vraag
volgencle uit de debatten : is het geblekel,l
dat de cloodslag, orrischrl!ven in de eerste
hierbovenstaande vraag, gepleegd wercl
lllet voorbedachte raad?
Dat, na deze vragen, die geen der beschuldigden persoonlijk bedoelden, de
voorzitter, voor elk der beschuldigden die
vervolgd werden als daders van de misdaad, een vraag heeft gestelcl in dezer
voege : is het gebleken dat (naam en
voornaam van de beschuldigde), alhier
aangeklaagd, schuldig is aan de doodslag
in de twee eerste hierbovenstaande vragen beschreven, als dacler om de misdaad
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
er van rechtstreeks medegewerkt te hebben, hetzij om tot de uitvoering zodanige
hulp verleend te hebben clat, zonder zijn
bijstand, de misdaacl niet kon gepleegd
worden?
Overwegende clat de voorbedachtheiu
een persoonlijke verzwarende Qmstandigheid is, welke ten laste blijft van de deelnemer aileen in wiens hoofde zij vastgesteld wQrdt; waaruit volgt dat, voor ieder
der beschuldigden Martiny en Poppe, de
gezworenen moesten ondervraagd worden
afzonderlijk : 1 o over het hoofdfeit;
2° over de verzwarende Olllstandigheid ;
Overwegende dat, derhalve, de vragen,
die aanleggers Martiny en Poppe bedoelen,
meervoudig zijn; waaruit volgt dat de in
het middel vermelde bepaling geschonden
werd;
Overwegende, met betrekking tot de
voorziening van aanlegster Sidonie Vanden Driesse, dat deze slechts kan medeplichtig zijn aan de misdaad, doodslag
of moord, waaraan haar medebeklaagden
wettelijk schuldig zullen verklaard zijn
geweest;
Dat, derhalve, de verbreking van de beslissing over de publieke vordering aangaande aanleggers Martiny en Poppe, de
verbreking medebrengt van de beslissing
betreffende aanlegster Vanden Driesse ;
II. Aangaande de voorzieningen ingesteld tegen de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij :
Overwegende uat de verbreking van de
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-557beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de eis van de burgerlijke partij ;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest; beveelt ·dat onderha vig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het I-Iof van assisen der provincie
Oost-Vlaanderen en dat 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 I-Iof van assisen der
provincie West-Vlaanderen.
15 November 1948. - 2° kamer. - VoorWouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, I-I. Simon. - Gelijlel~tidende conclnsie, I-I. Colard, advocaat-generaal.
zitter, I-I.
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RECI-ITERLIJKE 'INRICI-ITING. - I-IoF
VAN BEROEP. - 8'1'RAFZAKEN. --:- MELDING IN
RET ARREST VAN DE MAGIS'l'RATEN DIE. RE'l'
REBBEN UITGESPROKEN. - MELDING IN RET
ZITTINGBLAD VAN DE MAGISTRATEN DIE RET
ONDERZOEK VAN DE ZAAK TER ZITTING REBBEN BIJGEWOOND. - GEBREK AAN OVEREENS'l'EMMING. - NIETIGREID VAN RET ARREST.
Is nietig, het a1Test van het hot van beroep venneldend dat het uitgespmken
werd doo1· andm·e magistraten dan degene die, volgens de meldingen van het
zittingblad, het onderzoek van de za.ale
ter zitting hebben bijgewoond (1). (Wet

van 20 April 1810, art. 7.)

traten werd ondertekend; dat, daarentegen, in het zittingblad van dezelfde terechtzitting, waarop de beklaagde werd
onderhoord en zijn verweermiddelen heeft
voorgedragen en waarop het openbaar ministerie zijn vorderingen heeft uiteengezet, wordt aangewezen dat het hof was
samengesteld uit raaclsheer Bossaert,
dienstcloende voorzi tter, en de raadsheren de W alque en Verougstraete ; dat
verder niet wordt vermeld dat, in de loop
der debatten, de behandeling der zaak
werd hernomen in aanwezigheid van een
andere raadsheer in vervanging van raadsheer Verougstraete;
Overwegende dat de tegenstrijdige
vermeldingen , van het arrest en van het
zittingblad niet toelaten vast te stellen
of al de rechters, die deel hebben genomen
aan de uitspraak van het bestreden arrest en het hebben onclertekend, wel al de
behandelingen van het onderzoek ter terechtzitting hebben bijgewoond;
Overwegende dat, luidens het artikel 7
van de wet van 20 April 1810, de arresten
gewezen door rechters die op al de terechtzittingen der zaak niet zijn aanwezig
geweest, nietig zijn;
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 der vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het I-Iof van beroep te Brussel.
15 November 1948. - 2e kamer. - Voorzitter, I-I. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Vandermersch. - Gelijlehticlende conchtsie,
H. Colard, advocaat-generaal.

(BARIKIAN.)
ARREST.
I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 3 Juli 1948;
Over het middel tot verbreking ambtshalve opgeworpen en afgeleid uit de
schending van bet artikel 7 van de wet
van 20 April 1810 :
Overwegende dat de uitgifte van het
bestreden arrest vermeldt dat bet werd
uitgesproken door de derde kamer van
het Hof van beroep te Gent, samengesteld
uit raadsheer Bossaert, dienstdoende
voorzitter en de raadsher~n Jacquart en
de Walque en dat bet door deze magis(1) Verbr., 8 Augustus en 14 October 1946
··(A rr. Verbr., 1946, biz. 278 en 337; Bull. en
PASIC., 1946, I, 306 en 364).
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RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - ElED VAN DE GETUIGEN. - PROCESVERBAAL VAN DE TERECRTZITTING DE BEWOORDINGEN VAN' DE EED IN DE FRANSE TAAL VASTSTELLENDE. -- VASTSTELLING DAT AL DE GETUIGEN DE EED REBBEN AFGELEGD DOCR DAT
EEN GE'l'UIGE ZICH IN DE NEDERLANDSE TAAL
UITDRUKT. -- VASTS'l'F.LL1NG DAT DE RECRTERS DEZE 'l'AAL MACHTIO ZIJN. - BEWIJS
DAT DE GETUIGE DE EED REEF'!' AFGELEGD
ZOALS HIJ DOOR DE WET IS VOORGESCHREVEN.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE IN
STRIAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR EEN PARTIJ. - VERBREKING VAN RET BESCRIKKEND
GEDEELTE. - NOODZAKELIJK ZONDER VOORBEROUD TEN BATE VAN ElSER.

558go

VERWIJZING NA VERBREKING. VERBREKING OP DE ENKELE
VOORZIENING DOOR
DE VEROORDEELDE.
RECHTER VAN VERIWIJZING DIE TEN LASTE
VAN BEKLAAGDE EEN ZWAARDERE VEROORDELING UITSPREEKT DAN DE VERBROKEN VEROORDELING. VEROORDELING DIE DE RECHTER
WIENS BESLISSING VERBROKEN WOBDT HAD
JIIOGEN UITSPREKEN. WETTELIJKE VEROOBDELING.
S1'RA~'ZAKEN. -

4°

VERBREKING. DBAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR. BEKLAAGDE ALLEEN. - · VERBREKING VAN DE VEROORDELING. GEVOLGEN TEN OPZICHTE VAN DE
BURGERLlJK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ.

[io VERWIJZING NA VERBREKING. VERI!lREKlNG OP DE ENKELE VOOR.ZIENING DOOR
BEKLAAGDE. GEEN VOORZIENING DOOR DE
BURGERLIJK
VERAN'l'WOORDELIJKE
PARTIJ
NOCH '£EGEN HAAR. RECH'l'ER VAN VERWIJZING DIE HAAR' BURGERLIJK VERANTWOORDEUJK VERKLAART VOOR VEROORDELINGEN DIE
DEZic OVERISCHRIJDEN WAARVOOR ZIJ BUBGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJK WERD VERKLAARD
DOORJ DE BESLISSING W AARTEGEN DE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE WAS GERIOHT.
ONWicTTELIJKHEID.

6°

l\HDDELEN TOT VERBREKING.
S'fRAFZAKEN. lVIIDDEL HIERUIT GENOJIIEN
DAT DE BUBGERLIJKE PARTIJ NOCH REGELJIIATIG GES'l'ELD WAS NOCH REGELJIIATIG VERTEGENWOORDIGD YOOR DE BECHTER OVER• DE
GROND. NIEUW JIIIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. LEVERINGEN
VAN HULP IN LEVENSMIDDELEN AAN DE VIJAND,
LEVERINGEN VAN BIER. ARTIKEL 115,
§ 2, go VAN HE'r ST;RAFWETBOEK. ToEPASSELIJKHEID.

1Jrooes-ver·baa~ van
de ter·eohtzitting van de krijgsraad, behalve cle vermel1Ung dat, vooraleer· te
gettt·lgen, ellce getuige overeenicomsUg de
wet de eed heett afgelegd, en 't weer·geven in de taal van cle r·eohtspleging,
hetzij in de Fnvnsc taa.l, van cle wcttelijke bcwo·onUngcn van cle eed, cle vaststalling bevat aat een getu,ige zioh in
het Nederlands heett uitgeclrukt dooh
dat de leden van de lcTijgsraad aeze
ta(J)l maohi·ig zi.jn, wordt afgeleicl cl<tt
deze getuige in cle N eae'l"l.anclse taal cle
eecl heett afgelegcl in cle door cle wet
voorgesohrevcn bewoonUngen (1).
2° De verbrelcing van het beslissend ge-,
deelte op de voor·ziening van een partij
is noodzalcelijk uitgesprolcen zonder
voorbehoud ten bate van eiser, die niet

1° Uit het feit dat het

(1) Raadpl, verbr., 10 Mei 1948 (zie hager,
blz. 272; Bull. en PASIC., 1948, I, 315).

mag beweren het voordeel te behouden
va:n ae beslissing waar·van hij cle verbreking verlc1-ij gt (2).
go 1V1mnee·r cle verbrelcing 'van een besohilclcencl gecleelte wordt ttitgespro7cen·,
in str·atza.Jcen, op voor·ziening clam· belclna.gde, en de zaulc naur· een ander
r·eohter ver·wezen wonlt, mag deze elke
besUssing vellen, .cz.ie de r-eahtm·, wiens
beslissing ve1·brolcen wonlt, ten. OlJZiohte
vun eise·r wettelijlc had mogen tlitsprelcen,· hij mag gebeurlijlc ten laste van
eiser, binner~ de perlcen van de wet,
een zwaar·dere veroor·aeling uitspr·elcen
dan aeze die verbroken werd (3).
4° W anneer belcluagde z·ich ulleen in verbreking voor·zien heett tegen het arrest
van ·veroordeUng, maalct de verbrekiny
van de te z·ijnen laste uitgespr·oken
veroor-deUng, zonde·r voor·weT1J de beslissing tvctarbij clc r·eohtcr· o1:er rle g·ronrl
een persoon voor· deze veroor·deling btwger·Ujlc verantwooraelij lc
he eft vcrlclacwd (4).

5° 1Vanneer, bekluugde zioh ·in ve·rbrelcinrJ
voorz·ien hebbende, de te zijnen laste
veroor·deUng met verwijzing verbmlcen worclt, ()n wanneer· de
bttrgerlijlc verantwoordelijlce part'ij zich
niet in verbrelcing voorzien had en geen
enkele pur·tij zich tegen haur voorzien
hacl, mag de r·echter vun ve1·wijzing
hucw niet btwger·lijlc ver·unttvoor·delijlc
verlcluren voo-r gelclelijlce veroordelingen of tentgguven, d·ie deze overschrijden, waa-rvoo,r zij burgerlijk verantwoordelijk wenl vet'lclaurcl door de beslissing, waartegen de voo·rz·ienin,q vun
de bekluagcle wenl gericht.

ttitgespr·olcer~

6° Belcluagcle is niet ontvunlcelijlc om
voor· de eer·ste maal v66r· het Hot van
ver-brelcing te bewer·en dat cle b'ur·ger·lijlce par·tij noah r·egelmatig gestelcl was
noah regelmatig vertegenwoorcligd wera
v66r de r-eohte·r over· 1le gr·orul (5) .
7° De bepuz.in.g van artikel 115, § 2, 3°, vun
het Stmtwetboelc is toepasselijk op de
leveringen van httlp in levensmiddelen
(2) en (3) Verbr., 6 Juni .1939 (A·rr. Verbr.,
1939, blz. 173; Bull. en PAsrc., 1939, I, 291);
21 April 1947 (A,.,·. Ye,-b,-., 1947, blz. 129; Bull.
en PASIC., 1947, I, 166), alsook de nota onder
verbr., 18 October 1943' (Bull. en PASIC., 19f4,
I, 5).
(4) Zie redenen verbr., 4 en 25 October 1948
(zie hager, blz. 460 en 511; Bull. en PAsic.,
1948, I, .532 en 588) .
(5) Verbr., 10 November 1947 (An·. Verbr.,
1947, blz. 356; Bull. en PAsic., 1947, I, 469) ;
5 Januari en 24 Mei 1948 (zie hager, blz. 6
en 283; Bull. en ·PAsiC., 1918, I, 7 en 328). Zie
oak de nota ~ onder verbr:, H Juni 1948 (Bull.
en PASIC., 1948, I, 386).
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aan de vijand, namelijk op de levedngen.van bier (1).
(HEUGEBAERT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARHEST

(2).

RET ROF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 19 Maart 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Drussel;
Over het ee~;ste iniddel, schending van
artikelen 44, 87, 106, 107 en 173 van het
vVetboek van strafrechtspleging voor het
landleger, in werking gesteld bij besluit
van de Prins-Souverein van 20 Juli 1814
en voor de Delgische troepen verplichtend
verklaard bij besluit van de Prins-Souverein van 21 Augustus 1814, 44, 75, 155, 189,
211, 215 en 317 van het Wetboek van strafvordering, 101 van de wet van 15 Juni 1899
inhoudende titel II van het Wetboek van
strafrechtspleging voor het leger, van het
koninklijk besluit van 18 September 1894
tot vaststelling van de Vlaamse tekst der
in gebruik zijnde eedforinules, van artikel 97 van de Grondwet en van de rechten
der verdediging, doordat het bestreden
arrest door uit de debatten de verklaring
niet te weren van getuige Petrus De
Duck, welke ter zitting van de Krijgsraad
te Gent van 22 Januari 1946 zonder regelmatige eedafiegging werd verhoord, en
zonder ~at ~et althans mogelijk zij de
regelmatighe1d van de afgelegcle eed na te
gaan, deze nietigheid heeft overgenomen,
vermits het militair gerechtshof verklaart
over de stukken te oorclelen; doordat de
beslissing van het bestreclen arrest alzo
gegrond is op een onderzoek aangetast
door een gebrek wegens niet-naleving van
een substantH\le formaliteit, welke de nietigheid medebracht; doordat in elk geval
noch de vermeldingen van het proces-verbaal der zitting van de Krijgsraad te
Gent van 22 Januari 1946, noch enig ander
stuk van de i·echtspleging ·toelaten na-te
gaan of de getuige De Duck, van wie gezegd wordt dat hij 1n het Vlaams getuigenis aflegde, in de bewoordingen der wet
de eed heeft gedaan (Vlaams formulier
van de getuigeneed, voorgeschreven bij
koninklijk besluit van 18 September 1894)
en dat de wettelijkheW van het arrest
derhalve niet kan nagegaan worden :
Overwegende dat het middel steunt op
de bewering dat de vermelding betreffencle
de eedafiegging, welke voor de gezamenlijke getuigen globaal werd vermeld in
het proces-verbaal van de zitting van de
krijgsraad en het wettelijk eedformulier
(1) Zie volgend arrest.
,
(2) Ret arrest op de eerste voorziening van
eiser werd uitgesproken de 17 N ovembe~ 1947
(Bull. ,,en PAsrc., 1947, I, 488).

in cle l<'ranse taal herhaalt,' niet afdoend
is om de regelma'tige eedafilegging door
getuige Petrus De Buck vast te stellen,
welke op die zitting zijn verklarlng in de
Nederlandse taal heeft afgelegd;
Overwegende dat v66r de Krijgsraad te
Gent de rechtspleging in de Franse taal
wercl ' gevoercl; dat, anderzijds, l!et vro~
ces-verbaal der zitting van 22 Jamiari
1946, in de loop waarvan de getuigen in
verhoor werden genomen, vastgesteld
l!eeft dat de leden van de krijgsraa(} ae
Vlamnse taal machtig waren;
Overw"egende dat het wettelijk formnlier van de getuigel).eecl in cle Nt.'derlandse
tekst precies in dezelfde bewoordingen is
gesteld als in de Franse tekst;
Overwegende dat de vaststelling van de
eedaflegging de taak is van de rechter;
Dat, dienvolgens, wanneer de recl!ter de
kennis bezit van beide talen, het autl!entiek bewijs dat de eed door de getuigen in
de bewoording·en der wet is afgeleg(} geweest blijkt, zo voor de eed in de Franse
taal als voor die in de N ederlantlse taal,
nit de vaststelling welke er van is gedaan
in bet proces-verbaal der zitting door de
herl!aling van het eeclformulier in de taal
der rechtspleging;
Overwegende dat in onderhavig geval,
aangezien hij door zijn kennis van beide
talen bekwaam was om te verklaren dat
l!et formulier van de door de getuigen
afgeleg-cle eed zowel in de Nederlandse als
in de Franse taal het wettelijk formulielc
was, de recl!ter regelmatig de wettelijke
bewoordingen van de zo in de ene als in
de andere der talen afgelegde eed l!eeft
vastgesteld door enkel het Frans formulier over te nemen;
Dat het proces-verbaal der zitting van
de Krijgsraad te Gent van22 Januari 194(;
alzo regelmatig l!eeft vastgesteld dat de
getuige De Duck, welke op deze zitting
verhoord wercl, in de bewoordingen uer
wet de eed l!eeft afgelegd ;
Dat l!et middel niet kan worden aanvaard;
Over het tweede middel, scl!ending van
artikelen 216, 373, 407, 416, 428, 429 tot
435 van het Wetboek van strafvordering,
1 van het besluit-wet van 19 October 1944
tot regeiing van de uitoefening der
voorziening in verbreking tegen de arresten van l!et militair gerecl!tshof, 17 van
de wet van 4 Augustus 1832 tot inricl!ting
van de rechterlijke orde, 97 van de
Grondwet, van de rechten der verdediging en van het beginsel van de overbren.
gende werking der venvijzing na ·. verbreking, doordat het militair gerechtsl!of,
zetelende als recl!tscollege waarheen de
zaak verwezen werd, na de verbreking
van zijn arrest van 12 Mei 1947, op voorziening door de beklaagde aileen, bij l!et
bestreden arrest, aan de ene zijde, over
de publieke vordering uitspraak doende,
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was dan de door het verbroken arrest uit- verbetering in zijn voordeel uitgesproken
gesproken straf, tegen de veroordeelde de is, dit wil zeggen enkel voor zover het
ontzetting uit de titels, rangen, functH!n, disposltief der beslissing voor hem onbedieningen en openbare ambten, waar- gunstig is ; dat zij door het Hof wordt
mede hi.i bekleed was, heeft uitgesproken, beslist, zonder dat ten voordele van aande kosten, waarvan hij voorheen was vrij- legger enig voorbehoud wordt gemaakt,
gesteld, te zijnen laste heeft gelegd en de overeenkomstig de algemene bepaling van
duur van de lijfsdwang voor gezegde kos- artikel17, tweede alinea, van de wet van
ten van een op drie .maanden heeft ge- 4 Augustus 1832;
Overwegende dat deze regel in overbracht, en, anderzijcls, over de burgerlijke
vordering uitspraak doende, eveneens de eenstemming i,; met de aard zelf van de
aan de burgerlijke partij toegekende scha- eis tot verbreking ; dat degene die om verdevergoeding met de gerechtelijke interes- nietiging van de bestreden titel verzoekt
ten en de kosten van 10.000 frank tot en deze bekomt, geen aanspraak erop kan
1.000.000 frank heeft verhoogd en de duur maken tegelijk het voordeel er van te bevan de lijfsdwang tot invordering van houden;
<leze sommen op drie maanden heeft vastDat uit deze overwegingen voortvloeit
gesteld en, bijgevolg, wat ·at cleze punten dat het hof, waarheeh de zaak verwezen
aangaat, de toestand van de beklaagde op werd, en bij hetwelk de zaak aanhangig
onwettelijke wijze heeft verzwaard alsook werd gemaakt cloor een onbeperkte verhetgeen de schadevergoeding en de kosten wijzing ten opzichte van aanlegger, in de
betreft, die van de burgerlijk verantwoor- plaats was gesteld van het hof waarvan
delijke partij, dan wanneer de verbreking het arrest vernietigd wenl en dat zowel
van het arrest van 12 Mei 1947 enkel op de beklaagde als het openbaar ministerie ·
cle voorziening van de beklaagde was ge- en de burgerlijke partij, partijen v66r
schied, en zijn toestand en die van de bur- het Hof van verbreking, weder v66r het
gerlijk verantwoordelijke partij derhalve gerecht waarheen de zaak verwezen werd,
niet mochteu verzwaard worden door llet waren geplaatst in de staat waarin zij
als gerecht, waarbeen de zaak verwezen zich bevonden v•66r het rechtscollege dat wenl, oordelende militair gerechtshof, en de verbroken beslissing had gewezen;
dan wanneer eindelijk, de door de veroorOverwegende dat de door het bestreden
deelde ingestelde voorziening in geen ge- arrest tegen eerste aanlegger uitgesproken
·val in het voordeel van de burgerlijke veroordelingen die niet te boven gaan
partij mocht uitvallen :
welke het militair gerecbtshof, waarvan
Overwegende dat aanleggers staande het arrest werd verbroken, had kunnen
houden dat, aangezien bet arrest van het uitspreken;
militair gerechtsbof van 12 Mei 1947 verDat het middel, wat aanlegger betreft,
broken was geweest door bet Hof van in rechte faalt;
verbreking de 17 November 1947 op voorWat de burgerlijk verantwoordelijke
ziening door beklaagde alleen, thans partij, vennootschap «Grote Brouwerijen
eerste aanlegger, diens toestand evenmin Ultra ll aangaat :
als die der burgerlijk verantwoordelijke
Overwegende clat deze partij zich tegen
partij, thans tweede aanlegster, door het het arrest van 12 Mei 1947 niet voorzien
hof, waarheen de zaak verwezen wenl, had en dat geen voorziening tegen haar
verzwaard mochten worden en dat de door werd ingesteld; dat zij er dus niet om
de beklaagde ingestelde voorziening in had verzocht en dat geen partij tegen
geen geval in het voordeel van de burger- haar had verzocht dat het haar betreflijke partij mocht uitvallen;
fend dispositief verbroken zou worden;
Wat de beklaagde aangaat :
Overwegende ongetwijfelcl dat, vermits
Overwegende ongetwijfeld dat, daar het voormeld arrest haar burgerlijk verantHof van verbreking enkel kennis neemt . woordelijk had verklaard voor bepaalde
van de voorzieningen in het belang der tegen de beklaagde uitgesproken veroordepartijen welke ze hebben ingesteld (besluit lingen, deze verklaring haar voorwerp vervan 15 Maart 1815, art. 9) , de eis tot loor zodra de tegen de beklaagde uitgeverbreking van de beklaagde aileen aan sproken veroordelingen op diens voorziehet onderzoek van het Hof slechts de ning verbroken was; dat het binnen deze
schenclingen van de wet onderwerpt clie grenzen is dat het dispositief met betrekten nadl:'le van de beklaagde werden be- king tot de burgerlijk verantwoordelijke
gaan;
partij, welke geen partij was v66r het
Overwegende echter dat de schending Hof van -verbreking, enkel op de voorzieder wet, eenmaal vastgesteld, naargelang ning vim de beklaagde is kunnen verbrovan de gevallen, de algehele of gedeelte- ken worden;
lijke, doch steeds eenvouclige verbreking
Overwegende dat de rechter, waarheen
ten gevolge beeft, van de bestreden beslis- de zaak verwezen werd, dus, wat de vensing; dat er nit volgt dat de verbreking nootschap <<Grote Brouwerijen Ultra ll

-561aanging, slechts diende te beslissen, in- houdende titel I van het Wetboek van
dien de veroordelingen waarvoor zij ver- strafrechtspleging voor het leger en 97
antwoordelijk werd verklaard, geheel of van de Grondwet, do01·dat het bestreden
gedeeltelijk gehandhaafcl werden ;
arrest aan de bnrgerlijke partij schadeDat hij niet de- macht had haar burger- vergoeding heeft toegestaan tqt herstel
lijk verantwoordelijk te verklaren voor van het nadeel dat voortvloeit nit een
geldelijke veroordelingen of teruggaven ander misdrijf of nit awlere misdadige
welke diegene te boven gingen waarvoor handelingen dan die waarop de eis dezer
zij burgerlijk aansprakelijk werd ver- partij gegrohd was, wegens welke zij ·geklaard door een arrest dat niet het voor- conclndeerd had en waartoe zij , haar eis
werp was geweest van een ingestelde voor- hacl beperkt; en, in elk geval, de bnrgerziening door haar of tegen haar ;
lijke vordering berechtende, zonder reden
Overwegende dat, in onderhavig geval, het middel der conclusies van aanleggers
het bestreden arrest de eisende vennoot- heeft afgewezen, hetwelk er toe strekte
schap burgerlijk verantwoordelijk heeft deze vordering, « zoals ze omschreven
verklaard voor kosten en schadevergoe- en opgesteld was ll niet ontvankelijk te
ding welke diegene te boven gingen welke horen verklaren of althans niet gegrond :
Over het eerste onderdeel :
het voorwerp waren van de te haren laste
door het arrest van 12 Mei 1947 uitgesproOverwegende dat de burgerlijke partij;
ken veroordeling ;
bij v66r het militair gerechtshof genomen
Dat het mfddel gegrond is wat deze conclusies, tot staving haren vordering,
onder meer verklaarde « dat de ten laste
aanlegster betreft ;
Over het derde middel, schending van van de beklaagde gelegde feiten door de
artikelen 1107, 1134 en 1135 van het Bur- gegevens der zaak bewezen zijn ll en << dat
gerlijk W etboek en van het gerechtelijk de levering van bie1' met hoge densiteit
contract, 1319, 1320 en 1322 van hetzelfde aan de vijand onbetwistbaar de verschafwetboek en van het aan de akten ver- fing van hulp in levensmiddelen of proschuldigde geloof, 152, 183, 204 en 208 van ducten aan de vijand uitmaakt, welke
het Wetboek van strafvordering, 33 van bij artikel 115, 4°, van het Strafwetboek
de wet van 15 Juni 1899 inhoudende titel I wordt beteugeld ll ;
Overwegende clat aanleggers veroordeeld
van het Wetboek van strafrechtspleging
voor het leger en 97 van de Grondwet, werden wegens hulpverschaffing aan de
doordat het bestreden arrest vaststelt dat vijancl op grond van 3° en 4° 'van de
de burgerlijke partij, de Belgische Staat, tweede paragraaf van artikel 115 van het
vertegenwoordigd zou zijn geweest door Strafwetboek;
Overwegende, enerzijcls, dat 3° van de
Mr Wintergroen, « houder van volmacht ll,
met schending van de niet ondertekende § 2 van gezegd artikel 115 de verschaffing
beteugelt ·van hnlp aan de vijand
akte van volmacht welke zich in het dossier van het onderzoek bevinclt, en de eis bestaancle onder meer in het verschaffen
van ae burgerlijke partij, de Belgische << proclucten of levensmiddelen ll en, anderStaat, heeft ontvangen en de conclusies -zijcl_s, dat geheel de § 2 van artikel 115
ingewilligd heeft welke in haar naam van het Strafwetboek precies de vierde
werden genomen door Mr Wintergroen, alinea van gezegd artikel 115 is, gewijverschijnende zonder regelmatige of re- zigd bij het besluit-wet van 25 Mei 1945;
gelmatig vastgestelde bijzondere lastge- clat cle vordering der burgerlijke partij
ving; doordat het militair gerechtshof alzo alzo gegroncl was op wetsbepalingen nit
de conclusies van de bni·gerlijke partij hoofde waarvan aanleggers veroordeeld
heeft ingewilligd welke aan dit hof niet werden;
Dat clit onderdeel van het midclel. feiteregelmatig werden onderworpen;
·
Overwegende dat nit geen enkel stuk li.ike grondslag mist ;
der rechtspleging blijkt dat aanleggers,
Over het tweede onclerdeel :
v66r de rechter 6ver de grond, de geldigOverwegende dat aanleggers, om de vorheid hebben betwist van de stelling van dering der bnrgerlijke partij noch ontde burgerlijke partij, de Belgische Staat, v?-nkelijk noch gegrond te doen verklaren,
of· de regelmatigheid van de volmacht die z1ch er toe beperkten bij conclusies midaan Mr Wintergroen werd afgeleverd om delen in te roepen welke op de publieke
deze partij te vertegenwoordigen ;
v?.rdering betrekking hadden, en waarbij
Dat alzo, wijl het niet aan het militair ZlJ het bestaan cler betichtingen betwisten
gerechtshof werd onderworpen, dit aan en, in ondergeschikte.orde; staande te hon~
de openbare orde vreemde middel niet ont- den dat de werkelijkheid van een nadeel
vankelijk is;
in hoofde van de Staat niet bewezen; was ;
Over · het vierde middcl, schending van
Overwegende dat het bestreden arrest
artikelen 1101, 1107, 1134 en 1135 van het de grondslag van de publieke vordering
Burgerlijk Wetboek en van het gerechte- onderzoekend, de onderscheidene .aanvoelijk contract, van artikelen 152, 183, 204 ringen der conclusies heeft beantwoord,
en 208 van het Wetboek van strafvorde- wat onclerhavig middel niet betwist; dat,
ring, 33 . van de wet van 15 Juni 1899 in- aangezien zij alzo antwoord heeft. verVERBR., 1948. 36

-562strekt op de conclusies aangaande het be- 2° REOHTSPLEGING IN STRAF'ZAstaan der misdrijven, de bestreden beslisKEN. - HOGERI B~1ROEP. - 0NDERVRAGING
sing, door clit feit zelf, op deze aanvoering
VAN BEKLAAGDE. - NIET DOOR DE WET VOORantwoord heeft verstrekt voor zove,el zij
GESOHREVEN. - BEKLAAGDE MOET, OP ZIJN
insgelijks op de btlrgerlijke vordering van
AANVRAAG, HET LAATSTE WOORD VERKRIJGEN.
toepassing was ;
Overwegende, anderzijcls, dat op het on- 1 o De levering van h7tlp in zevensmiddelen,
dergeschikt middel waarbij de werkelijk1Utmelijk van f1"ttit, doo1· een in bezet
heid der schade werd betwist, het bestreg·ronclgeb·ied verblijvend persoon, die
den arrest, waar het beslist dat er grond
n·iet aan het vijandelijk Zege1· ot om in
is om aan de burgerlijke partij een som
de militaire behoetten van de vijand te
.toe te kennen ten eincle << het nadeel te
voo1·zien, gedaan wordt, doch aan de
herstellen dat haar door de misdadige
vi:iandelijke bw·gerlijlce bevollcing wordt
hai1delingen van de besclmldigde werd bebeteugelcl i1t de voorwaarden voo1·z·ien
rokkend )), de ondergeschikte aanvoering
d001• 3° Va1t cwtilcel 115, § 2, Va1t het
heeft beantwoord door de werkelijkheid
St1·atwetboelc en valt niet ondm· toepasvan een schade vast te stellen;
sin.g van 1° va~•· deze wetsbezJaling (1).
Dat dit onderdeel van het middel niet
2°
De voorzitter van het rechtscollege in
kan worden aanvaard;
hoger beroep is n·iet ertoe gehouden ove1·
Overwegende voor het overige, wat 'de
te gaan. tot de onllervraging van beover de· publieke vordering gewezen belclctagde, doch cleze Zaatste, inclie1i hij m·
slissing aangaat, dat de substantiele of
om verzoelct, moet het Zaatste woor·fl
op straf van nietigheid voorgescl),reven
1!erlcrijgen. (Wetb. van stntfv., art. 210
rechtsvormen nageleefd werden ei:t dat de
[koninklijk-besluit nr 258 van 24 Maart
beslissing wettelijk is ; wat de beslissing
1936, art. 4].)
aangaat die gewezen werd over de vordering door de burgerlijke partij ingesteld,
dat aanleggers geen ander middel inroe(PEERBOOM, T. BELGISCHE STAAT.)
pen en dat het Hof er ambtshalve geen
opwerpt;
ARREST.
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zoveel het aanlegster burgerHET HOF; - Gelet op het bestreden
lijk verantwoordelijk verklaart voor de
veroordeling tot de kosten en tot schade- arrest, de 28 Januari 1948 gewezen door
vergoeding welke het ten laste van aan- het :M:ilttair Gerechtshof, zetelende te
legger uitspreekt; beveelt dat onclerhavig Luik;
arrest zal worden overgeschreven in de reI. Aangaancle de voorzleiling van aangisters van het militair gerechtshof en dat legger Peerboom :
meWing er van :r,al worden gemaakt op de
Over het enig midclel, schending van
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwerpt de voorziening van aan- artikel 115, § 2, van het Strafwetboek en
legster voor het overige, alsmede die van van artikel 97 van de Grondwet, doordat,
aanlegger; veroordeelt laatstgenoemde tot na te hebben vastgesteld dat alle leverinde helft der kosten ; legt de andere helft gen van fruit, behalve die aan Bontridten laste van de Staat, burgerlijke partij ; der (18.286 fr. 50), aan de Duitse burgerverwijst de aldus beperkte zaak naar het bevolking werden gedaan, verklaard heeft
militair gerechtshof, anders ,samengesteld. dat cleze levering-en onder toepassing vielen van 1 o en niet van so van de § 2 van
16 November 1948. - ze kamer.- Voor- voorrnelcl artikel 115, omdat de eerste
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver- dezer teksten iedere hulpverschaffing in
slaggever, H. Giroul. Geli.ikl7tidende · levensmiddelen aan de vijand verbiedt,
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termien niet enkel de verschaffing van hnlll in
court, eerste advocaat-generaal. - Plei- levensmiddelen aan het vijandelijk leger
ters, HH. Delacroix en della Faille en doordat het arrest aanl'eggers geschred'Huysse.
ven conclusies desbetreffende niet heeft
beantwoord :
Overwegende dat verweerder tegen het
middel een grond van niet-ontvankelijkKAMER. 16 November 1948.
heicl opwerpt welke steunt hierop dat de
1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN vaststelling van het arrest dat een « leveTEGEN DE UITWENDIGE VEILIG- ring >) van fruit ten belope van 18.286 fr. 50
HEID VAN DE STAAT. - LEVERINGEN aan de I?nitse ziekenhuizen was gedaan
VAN HULP IN LEVENSMIDDELEN AAN DE VIJAND. geweest )) ,-in elke onderstelling de veroor- LEVERAAR VERBLIJVJGNDE IN BEZET GR.ONDGEBIED. - LEVERINGEN GEDAAN AAN DE VIJANDELIJKE BURGERILIJKE BEVOLKING. - BETEU(1) Zie voorgaand arrest, alsook de redenen
GELD NIET DOOR 1° DOOR DOOR S 0 VAN ARTI- van verbr., 2 December 1946 (A1-r. Ve,,M., 1946,
:KEL 115, § 2, VAN HE'J' STRAFWETBOEK.
biz. 426; Bu.ll. en PASIC., 1946., I, 458).

zc
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werd bij toepassing van artikel115, § 2, 1 o,
van het Strafwetboek, aangevuld bij het
besluit-wet van 25 Mei 1945;
Overwegende echter dat het arrest, in
een ander zijner motieven, deze levering
rekent tot de « onrechtstreekse leveringen aan de Duitse burgerbevolking >>; dat
het karakter van hulpverschaffing aan het
vijandelijk leger of om te voorzien in de
militaire behoeften van de vijand dus niet
vastgesteld is, zelfs voor deze levering ;
Overwegende, derhalve, dat de grond
van niet-ontvankelijkheid niet kan uanvaard worden :
Overwegende dat het arrest beslist dat
in artikel 115, § 2, 1°, van het Strafwetboek, aangevuld bij besluit-wet van 25 Mei
1945, de woorden cc hulp verschaft heeft
in levensmiddelen voor de ravitaillering
van de vijand Jf ieclere, aan de vijand vrij
gedane levering van levensmiddelen bedoelen, van welke aard zij ook weze » en
al ware zij zelfs aan de burgerbevolking
gedaan geweest, vermits zodanige levering 's .vijands oorlogspotentieel verhoogt;
Overwegende dat deze interpretatie tegengesproken wordt door het verslag
aan de Regent dat het besluit-wet van
25 Mei 1945 voorafgaat; dat luidens dit
verslag, het 1 o van artikel 115, § 2, bedoelt cc degenen die rechtstreeks voor de
militaire behoeften van de vijand hebben
gezorgd » terwijl het 3° van deze bepaling
betrekking heeft op de leveranciers aan
de vijand die cc zonder leveringen of werken van specifiek militaire aard te hebben
uitgevoerd, hem in zijn oorlogseconomie
geholpen hebben » in omstandlgheden of
voorwaarden welke cc het bewijs leveren
van schuldige inschikkelijkheid om in de
behoeften van de bezetter te voorzien » ;
Overwegende bovendien dat, indien in
voormeld artikel 115, § 2, 1 o, cle woorden
cc hulp verschaft heeft in levensmiddelen
voor. de ravitaillering van de vijand »
iedere levering van levensmiddelen aan
de vij and bedoelden, zelfs die welke niet
ten do'el heeft in zijn militalre behoeften
te voorzien, men niet zou inzien waarom 1
artikel 115, § 2, 3°, de beteugeling
van leveringen van niet militaire aard
« van levensmiddelen of dieren » van
nauwkeurige voorwaarden afhankelijk
stelt:, zonder dat het een ondeTscheid
maakt tussen de voor de voeding geschikte levensmiddelen en dieren en de
andere levensmiddelen of dieren ;
Overwegende, · eindeli.ik, dat men noch
in de tekst van het verslag aan de Regent,
noch in de economie van de bepalingen
van het besluit-wet van 25 Mei 1945 een
reden kan ontdekken om, onder de leveringen aan de vijand « van grondstoffen
of bewerkte stoffen, producten, levensmiddelen of dieren » welke Iiiet ten doel

hebben in de militaire behoeften van de
vijand te voorzien, de beteugeling van
leveringen van eetwaren of voor de :voeding bestemde producten aan strengere
voorwaarden te onderwerpen;
Waaruit volgt dat het miudel gegrond
is;
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking medebrengt van de
beslissing van veroordeling over de vordering van de burgerlijke partij ;
II. Aangaande de voorziening van aanleg·ger Houbiers :
A. Wat de beslissing over de publieke
vordering betreft :
Over het eerste, hct tweede en het
viet·de middel, schending van artikelen 97
van de Grondwet, 115 en 121bis van het
Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegger door het
arrest veroordeeld is geweest tot een enkele
straf van zes jaar gewone hechtenis uit
hoofde van de inbreuken op artikelen 115
en 12lbis van het Strafwetboek, welke in
het middel zijn aangeduid, en uit hoofde
van inbreuken op artikel 118bis van hetzelfde wetboek; dat artikel 123ter op hem
niet toegepast werd ;
Waaruit volgt dat de uitgesproken straf
wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststellingen van het arrest met betrekking
tot de inbreuken op artikel 118bis van het
Strafwetboek en dat de eis tot verbreking,
welke slecht.'l op de inbreuken op artikelen 115 en 121bis betrekking heeft, niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel, schending van
artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering, doordat het proces-verbaal van
de zitting van het militair gerechtshof
niet vaststelt dat aanlegger door de ·voorzitter ondervraagd werd over elke der
te zijnen laste gelegde betichtingen :
Overwegende dat artikel 210 van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij artikel 4 v.an het koninklijk besluit
van 24 Maart 1936, er de voorzitter van
het rechtscollege in hoger beroep niet toe
verplicht tot de ond17rvraging van de beklaagde over te gaan; dat het vereist dat
de beklaagde zijn middelen van verweer
tot staving van de tegen het beroepen
vonnis ingebrachte grieven zou kunnen
laten gelden en, indien hij er om verzoekt,
het laatste woord zou verkrijgen; dat het
proces-verbaal der zitting en het arrest
vaststellen dat de wettelijke voorschriften in zake nageleefd werden ;
Dat het middel in rechte faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken straf wettelijk is;
B. Wat de beslissing over de vordering
der burgerlijke partij betreft;

-564
. Over het. middel, door aanlegger voorgebracht in dezelfde bewoordingen als het
enig door aanlegger Peerboom ingeroepen
mijldel, hetwelk hiervoren is opgenomen :
Overwegende da t het arrest aanlegger
tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij veroordeelt e:rikel wegens aan
de vijand verrichte leveringen van fruit
welke door het arrest. geoordeeld werden
een inbreuk op artikell15, § 2, 1°, van het
Strafwetboek uit te maken;
Overwege:ride dat uit de bovenvermelde
overwegingen inet betrekking tot de voorziei:ting van aanlegger Peerboom blijkt dat
het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het uitspraak doet
over de publieke en de burgerlijke vordering welke tegen aanlegger Peerboom werden ingesteld, en over de burgerlijke vordering welke tegen aanlegger Houbiers
werd ingesteld; verwerpt diens voorziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het militair gerechtshof en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger Houbiers tot een vierde der kosten,
terwijl het overblijvende deel ten laste
van de burgerlijke partij wordt gelegd;
verwijst de alzo beperkte zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld.
16 November 1948. - 26 kamer.- Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Versla,qgeve1·, H. Demoulin. - GeUjkl~tidende
concl·ugie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter,
H. della Faille d'Huysse.
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1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - BESLUIT-WET
VAN 10 NOVEMBER 1945. - MACHT VAN DE
KRiiGSRAAD. ~ BEPERKT TOT DE AANNEMING
OF WEIGERING VAN AANNEMING VAN DE VOORGESTELDE SANCTIES. - VONNIS BESLISSEND
DAT (( ER GEEN BEDEN IS OM UITSPRAAK TE
DOEN ll. - VoNNIS WEIGERENDE DE SANCTIES
AAN TE NElliEN.
2° MHiDADEN EN W ANBEDRIJVIDN
TEGEN bE UITWIDNDIGE VEILIGHIDID VAN DID STAA'l'. --,- BESLUIT-WETVAN 10 NOVEMBER 1945. - VONNIS WElGERENDE DE VOORGESTELDE SANCTIES AAN TE
NEMEN. - LATER VONNIS DAT ZE AANNEEMT.
- MACHTSOVERSCHRI.JDING.
3° VIDRBRIDKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN EEN BESLISSING VAN VEROORDELING, - VERNIETI-

GING VAN AL WAT ER AAN IS VOORAFGEGAAN,
VAN DE EERS'l'E NIETIGE AKTE AF.

1" In de vereenvoudigde 1'echtspleging
ingevoenl

doo1·

het

besluit-wet

van

10 November 1945, is de 'fnacht van de
krijgsraacl beperlct : hij lean slechts de
door de lvrijgsa~tditeur aan belclaagde
voorgestelde en door deze laatste aanvaarde sancties aannemen of weigeren
aan te nemen. Door te beslissen dat « er
geen ,-eden is om ~titspraak te doen l>,
weigert de krijgsraad de voorgestelde
sancties aan te nemen (1).
2° Begaat een machtsoversch1'ijding, de
lc1'ijgsnt-ad clie, b·ij toepass·in,q van cle
vereenvoudigde 1·echtspleging, ingevoerd
bij besluit-wet van 10 November 1945,
de door de lcrijgsa~tditeur aan belclaagde voorgestelde sancties aanneemt, na,
door een vo1·ig vonnis, geweigerd te hebben gezegde sancties aan te nemen (2).
3° Doo1· een beslissing van veroordeling
te verbrelcen, ve1'nietigt het Hot wat er
aan is voora[gegaa1~, van de eerste nieti,qe alcte at. (Wetboek van strafvorde-

ring, art. 408.)
(HOSTIJN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 23 Maart 1948 gewezen door de
Krijgsraad te Brussel;
Over beide micldelen te zamen, het
eerste, schending van het aan de akten
en aan het gerechtelijk contract verschnldigcl geloof en miskenning van het gezag
van het gewijsde; schencling van artikelen 4, 1101, 1134, 1317·, 1319, 1320,
1349, 1350, 1351 van het Burgerlijk Wethoek, 258 van het Strafwetboek, 1 van het
besluit-wet van 10 November 1945 tot
vereenvoudiging der procedure in sommige
gevallen van misdrijf tegen de uitwenclige
veiligheicl van de Staat, 97 van de Grandwet : eerste onclercleel, doordat het bestreden vonnis verklaart dat het vonnis van
30 Juli 1947, b'lj hetwelk de krijgsraad,
waarbij het verz;oek om bekrachtiging van .
de vereenvoudigde procedure aanhangig
was, gezegcl had « clat er geen aanleiding
toe is uitspraak te doen aangaande het in
zake Hostijn ingediende verzoek om vereenvoudigde procedure ll, noch een definitief noch een interlocutoir karakter heeft,
maar een eenvoudig voorlopig karakter,
en de krijgsraad niet belet opnieuw kennis te nemen van hetzelfde · vel·zoek om
bekrachtiging, clan wanneer, blijkens de
tekst van het vonnis van 30 Juli 1947. en
(1) en (2) Zie verbr., 20 October 1947 (A1'1'.
Ve1·br., 1947, blz. 325; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 424) ; 3 Mei. 1948 (zie hoger, blz. 248; Bull.
en PASIC., 1948, I, 290).
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toe was uitspraak te doen ten opzichte
van Hostijn, omdat deze ter zitting zijn
bekenttmis van verantwoordelijkheid en
zijn instemming met de uit te spreken
sancties had ingetrokken, hetgeen, naar
het oordeel van de krijgsraad, het besluitwet van 10 November 1945 niet toepasselijk maakte; tweede onderdeel, doordat
het bestreden vonnis verklaart dat, bij
vonnis van 30 Juli 1947, «de krijgsraad,
waarbij een verzoek om bekrachtiging van
de vereenvoudigde procedure aanhangig
was, en welke, om uitspraak te doen geen
andere mogelijkheid had dan het aan te
nemen of het te verwerpen, noch het een
noch het andere heeft gedaan, maar verklaard heeft, zoals het uitdrukkelijk zegt,
dat er geen aanleiding toe was uitspraak
te doen >>, dan wanneer, indien het alzo
geinterpreteerd werd, het vonnis van
30 Juli 1947 ongetwijfeld een, aan strafrechtelijke sancties onderworpen rechtsweigering zou uitmaken, maar desniette-.
min het gezag van het gewijsde zou
bezitten met betrekking tot de beklaagde,
en als zodanig zou dienen te worden geeerbiedigd; het tweede, schending van het besluit-wet van 11} November 1945 tot vereenvoudiging der procedure in sommige gevallen van misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, inzonderheid van artikel 1, schending van artikeL 4 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel258 van
het Strafwetboek; schending van het adagium non bis in idern en van de beginselen
inzake graad van jurisdictie ; schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
de krijgsraad bij het bestreden vonnis het
verzoek om bekrachtiging van een vereenvoudigde procedure, hetwelk door het openbaar ministerie ten laste van aanlegger
werd ingediend krachtens een door hem
de 2i April 1947 gegeven instemming, geldig bij zichzelf aanhangig verklaart en
over dit verzoek opnieuw uitspraak doet,
dan wanneer de krijgsraad, bij vonnis van
30 Juli 1947 over clit verzoek oordelende,
verklaard had dat er geen grond was -om
uitspraak te doen over het verzoek hetwelk in zake de beklaagde Hostijn werd
ingediend, aangezien deze zijn bekentenis en zijn inste!llming had ingetrokken,
beslissing welke, zelfs in de onderstelling
dat zij' een rechtsweigering uitmaakte,
zoals het bestreden vonnis verklaart, evenwei aan de bevoegdheid van de krijgsraad
een einde stelde·, en hem al'zo verhinderde
weder kennis te nemen van hetzelfde verzoek :
Overwegende dat de krijgsraad, uitspraak dieneride te doen over een vereenvoudigde procedure bij toepassing van
artikel 1, zesde en tiende alinea, van het
besluit-wet van 10 Noyember 1945, bij vonnis vari 30 Juli 1947, ter zitting vaststel-

lend 'dat aanlegger geen schuld meer bekende en de hem voorgestelde sancties
niet meer aannam,-' besliste dat er «in
deze omstandigheden geen aanleiding toe
is uitspraak te doen betreffende het ingediende verzoek om vereenvoudigde procedure>>;
Overwegende dat aanlegger, ten gevolge
van dit vonnis, v66r de krijgsraad werd
gedagvaard om uitspraak te horen doen
over de te zijnen laste gelegde mis;
drijven; dat de krijgsraad zich bij vonnis
van 9 Maart 1948 onbevoegd verklaarde
daar hij, gelet op <<de staat der procedure », achtte slechts over de grond der
zaak uitspraak te kunnen doen zo de
krijgsraad weigert de hem onderworpen
sanctievoorstellen goed te keuren >> ;
:Overwegende, eindelijk, dat de krijgs'.
raad opnieuw uitspraak dienende te doen
over de vereenvoudigde procedure, bij het
bestreden vonnis dat de 23 Maart 1948
werd gewezen, de hem onderworpen sanctievoorstellen goedkeurde ;
Overwegende dat het besluit-wet van
10 November 19i5 tot enig voorwerp heeft
de procedure tot beteugeling van sommige
gevallen' van misdrijven tegen de uitwenc1ige veiligheid van de Staat te verkorten;
dat het besluit-wet, ten einde dit doel te
bereiken, een procedure heeft ingevoerd
welke van het gemeen recht afwijkt;
Overwegende dat de machten van de
krijgsraad in dergelijke procedure beperkt zijn; dat hij, naar luid van artikel 1, zesde en tiende alinea, van het
besluit-wet van 10 November 1945, de hem
onderworpen voorstellen slechts kan aannem:en of afwijzen;
Dat er uit volgt dat, door enkel te
steunen op de intrekking ter zitting van
aanleggers aanneming, om te beslissen
« dat er geen aanleiding toe is uitspraak
te doen >>, het vonnis van 30 Juli 1947
noodzakelijk geoordeeld heeft dat er geen
aanleiding toe was de voorstellen van het
openbaar ministerie aan te nemen ;
Overwegende dat, aangezien de sanctievoorstellen alzo afgewezen werden, de publieke vordering haar loop moest vervolgen;
Dat de krijgsraad, door de voorstellen
aan te nemen welke hij voorheen had
verworpen, het bij artikel 1, zevende
alinea, van gezegd besluit-wet voorziene
machtsoverschrijding begaan heeft;
·
Om die redenen, en gell\t op artikel 408
van het Wetboek van strafvordering, verbreekt het bestreden vonnis en hetgeen
hetzelfde voorafgegaan is, van het vonnis
af van 9 Maart 1948 inbegrepen; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overge,
schreven in de registers van de krijgsraad
eri dat melding er van zal worden ge~
maakt op de kant van de vernietigde beslissingen; verwijst de zaak naar de
Krijgsraad te Luik.
·
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16 November 1948.-26 kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Versla.qgeve·l·, H. Sohier. Gelijlcl~tidende
conclus·ie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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KAMmR. -

BFJWIJS. - AAN DE AKTEN. VERSCHULDIGDE
TR10UW. - BESLISSING GESTEUND OP HE'!'
ACCOORD VAN PARTIJEN. - 00NCLUSIES VAN
EEN RUNNER EEN S'l'ELLING. VERDEDIGENDE DIE
IN STRIJD IS MET DIT BEWEERD ACCOORD. SCHENDING VAN DE AAN DE CONCLUSIES VERSCHULDIGDE 'fROUW.
Sohendt cle t1·01tw ve1·sch~tlcligcl (tan de
conchtsies, het vonnis dat op het alclcoonl
vctc~t cle partijen ste'll:nt om te beslissen
flat ee1J' huurovereenlcomst gesloten werd
voo1· de du1w van het .leven van de hulwder, dan wwn·1we1· de concl?tsies van de
verhmtrder staande hielden flat de ve1·h1t1'·ing ~·oo·r een. onbepaalcle clmtr wen!
a.angega.an. (Burg. Wetb., artt. 1319 en

l1l20.)

(PETS,

'!'.

GEERTS.)

ARREST.
HET HOF; - Gezien het vonnis del.
6 December 1945, gewezen cloor de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde,
zetelende in hoger beroep ;
Over het enig middel, schending ,van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
·wetboek, waarbij het· aan de akten verschuldigd geloof wordt geregeld, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, de bewijskracht van de geschreven
stukken miskennende, uit de conclusies
van de ge!ntimeerde het akkoord van deze
laatste afleiclt om aan te nemen dat de
overeenkomst onderschreven werd voor de
duur van het leven van de appellant, dan
wanneer die conclusies, integencleel, zoals
de eerste rechter, bepaalden dat de overeenkomst gesloten werd voor onbepaalde
duur, wat de geintimeercle toeliet er op
elk ogenblik een eincle aan te stellen mits
inachtneming van cle gebruikelijke opzegging:
Overwegencle clat verweercler, bij zijn
in hoger beroep neergelegcle conclusies, ·
kwestieuze huurovereenkomst kenschetste
als zijnde aangegaan voor onbeperkte
duur, het is te zeggen « voor de tijd clat
het de hmuder zal behagen het huis te
betrekken ll ·
:Ove~·wege~cle, amlerzijds, dat de besluiten van eiseres vermelden dat « .partijen
het eens zjjn om staancle te houden dat de
)murovereenkomst, welke tussen hen tot
stand kwam, wel een overeenkomst is
van onbepaalde duur ll ;

Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart « dat beide partijen het eens
zijn om de verhuring te beschouwen als
aangegaan voor de duur van het· leven
van de appellant ... ll, en vercler, '' dat de
eensluidende mening der handelende partijen de betekenis bepaalt van hetgeen
twijfelachtig schijnt in een overeenkomst ll;
.
Overwegende dat deze bewoordingen
van het vonnis duidelijk aantonen dat de
overtuiging der rechtbank, als zouden partijen akkoord zijn g·egaan over de duur
van cle huurovereenkomst, niet is ontstaan
uit cle bepalingen dezer overeenkomst,
doch wel uit de door partijen v66r de
rechtbank aangenomen stelling; dat het
vonnis ongetwijfeld op de conclusies der
partijen zinspeelt, wanneer het verklaart
dat zij het eens cc zijn ll om ... , en zulks
zorl{ler eerst enige melding te hebben gemaakt der bepalingen van kwestieuze
overeenkomst;
Overwegende clat de in het vonnis voorkomende bewering van het akkoord der
partijen om de verhuring te beschouwen
als aangegaan voor de duur van het leven
van verweerder, in de besluiten van eiseres geen grondslag vinclt, en, integencleel,
claartegen inclruist ;
Overwegende clat, door uit de beweerde
en af te leiden in feite onbestaancle eensluidende mening der handelende partijen
clat eiseres « het recht niet had v66r het
einde van het leven van de appellant
een opzegging te doen om einde te stellen
a an de overeenkomst ll, het bestreden
vonnis de aan de conclusies van eiseres
verschuldigde trouw heeft geschonden en,
bijgevolg, de in het middel ingeroepen
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk W etboek ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
der Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, zetelende in hoger beroep.
18 November 1948. - 16 kamer.- Vom·zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bareel. GeZijlcluidende oonol·usie, H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
(loco Struye) en Van Ryn.
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HUUR. - HUISHUUR. ~ VERZET TEGEN DE
JlESLISSING DIE DE ONTRUIMING BEVEELT. WE!' VAN 31 JULI 1947, ARTIKEL 42, § 1.
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TOEPASSELIJK WANNEER DE HUUR VERSTREKEN IS.

Artilcel 42, § 1, van de wet van 31 JuU
19!{/, vet·leent acm ellce bewone1·, die :zijn
verplichtingen van hmtt·der heeft nageleefd, het recht vm·:zet aan te telcene·1~
tegen (le besliss'ing die zijn ontntiming
beveelt, onverschf.lUg of cle h1w1· loopt
of verstrelcen is.
(TYSSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bevelschrift,
op 16 September 1947 gewezen door de
Voorzitter van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen, zetelende in kortgeding;
.
Over bet enig middel, schending van
artikelen 1, 3, 4, 36, 41 en, bijzonderlijk,
artikelen 42, § 1, en 43 van de wet .van
31 Juli 1947, artikel 1 van de wet van
12 Mei 1947 en enig artikel van de wet
van 30 Mei 1947, houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden bevelschrift verklaart dat de wet
van 31 Juli 1947 enkel van toepassing is
op regelmatig bestaancle en in voege ziJnde huurovereenkomsten en dat, bijgevolg,
aanlegster niet meer in de omstandigheden verkeerde om deze;wet te kunnen inroepen, dan wanneer de wet uitdrukkelijk
aan de voorzitter van de rechtbank het
recht verleent de ontruiming uit te stellen
en uitspraak te doen wat zulks betreft,
overeenkomstig de nieuwe wet, in de gevallen waarin een nog niet ten uitvoer
gebrachte beslissing ingetreden is, waartegen niet in hoger beroep kan gekomen
worden wat de grond betreft, welke ontruiming gelast, clus in gevallen waarin
geen huurovereenkomst meer regelmatig
bestaat en in voege is :
Overwegende dat artikel 42, § 1, van de
wet dd. 31 Juli 1947 beschikt dat, indien
een bevel tot ontruiming is tussengekomen om enige andere oorzaak dan het
niet-naleven van de verplichtingen van
de huurder, deze verzet kan aantekenen
bij de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg ;
Overwegencle dat, volgens het bestreden
bevelschrift, die bepaling slechts van toepassing zou zijn op de in werking zijnde
huurovereenkomsten en dat, aldus, aanh~gster, die het goed slechts bezet krachtens een uitstel clat haar voor de ontruiming werd toegestaan, . gezegde bepaling
niet zou kunnen inroepen ;
Overwegende dat cterge'lijke--jnterpretatie aan bedoelde bepaling alle draagwijdte
ontneemt; dat het, inderdaad, onbetwistbaar is dat, indien een bevel tot ontruiming werd verleend, het is omdat de huur-

overeenkomst einde heeft genomen, hetzij
~loor het verstrijken van de termijn, hetzij
krachtens een beslissing van het gerecht;
Overwegende dat de wet in algemene
woorden is opgesteld; dat ze geen onderscheid maakt tussen inwerkingzijnde en
vervallen huurovereenkomsten; dat zij
alle gevallen insluit waarin de ontruiming bevolen werd, behalve wanneer die
maatregel genomen werd weg<ms de handelingen van de hum·der die in gebreke
gebleven is z'ijn verplichtingen na te leven;
Overwegende dat door lmurder dient
verstaan de bewoner wiens huurovereenkomst einde heeft genomen; dat de wet
van 30 Mei 1947 artikel 1 der wet van
12 Mei 1947 in die zin geinterpreteerd
heeft;
Qverwegende dat uit die overwegingen
blijkt dat het bestreden bevelschrift de
in het middel aangeduide bepalingen geschomlen heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden bevelschrift; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de koste:h; verwijst de zaak
naar de Voorzitter van de Rechtbimk van
eerste aanleg te Mechelen, zetelende in
kortgeding.
18 November 1948. - 1" kamer. - Voor:zittet·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggeve·t·, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijlcl1tidende , conclns·ie, H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Veldekens.
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22 November 1948.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -·
STRAFZAKEN.- WliLITAIRE RiECRTSCOLLEGES.
ARTIKEL 2, 1°, VAN RET BESLUIT-WE'r
VAN 26 l\IIEI 1944. GEE<"' BEPALING RETREFFENDE DE BEVOEGDHEID.

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. SAMENSTELLING VAN HET MILITAIR GERECHTSROF. ARTIKEL 11 VAN RET BESLUIT-WET
VAN 26 MEl 1944. - JHISDRIJF DAT, BIJ RET
VERSTRiiJICEN VAN HET TIJDPERK BEPAALD )liJ
ARTIKEL 1 \'AN GEZEGD BESLUIT-WET, REEDS
RET VOORWERP VAN EEN ONDER'ZOEK UITMAAKTE. BETEKENIS VAN DEZE LAA'l'STE
WOORDEN.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. INBREUK OP ROOFDSTUK II
VAN TITEr. I VAN BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK EN MISDRIJVEN BERORENDE TOT DE BEVOEGDREID VAN HET GEWOON GERiECHT. SAMENRANG Tl'SSEN AL DE l\HSDRIJI'EN VASTGESTELD DOOR RET MILITAIR GERECRT. -

::r:;:::............
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'J~OT DE BEVOEGDHEID VAN HET GEWOON GEREOH:r BEHOR!ENDE MISDRIJVEN NIET ONDERWORPEN AAN DZ MILITATRE REOHTSMACH'l' VAN
WIJZEN, NOCH RET VOORWERJ' UITMAKEND
VAN EEN ONDERZOEK DOOR RET MILITAIR GERECHT, VOOHt 16 FEBRUARI 1946. 0NBEVOEGDHEID VAN RET MILI'!'AIR GER·ECHT TEN
OPZICHTE VAN AL DE MISDRIJVEN.

1o Artikel 2, 1°, van het besl·uit-wet van
26 Mei 1944 is geen bepaling die de
bevoegdheid r·egelt; het heett tot voorwerp bijzondere regelert bet~·efjencle, de
rechtspleg·ing · en betrefjende de samenstelling van de zetel toepasseUjlc te malcen, ged~wende een bepaald tijdpm·Tc, op
het onclerzoek ert de ber·echting van zeTcere m;lsckljven door de militalre rechtscolleges (1).
2° Lttidens artilcel 11 van het besluit~wet
van 26 Jtm·i 1944 en van hOt beslttit van
de Regent van 18 September 1945, moet
het miUtair gerechtshof, dat bevoegd
is om Jcennis te nemen van een door artilcel 2, to, van gezegd besZttit-wet bedoeld misdr·ijf en., desgevaUend, van samenhangencle misd·rijven, sctmengestelcl
zijn, om ze te ber·echte·n, zoals voo1·zien
wor·dt bij artilcel 7, inclien het rwisdrijf
of de misdT'ijven r·eeds het voor·werp ·uitmaakten vaat een. onderzoek v66r· 16 Febtuar·i 1946,· deze voorwaarde is vervulcl
wanneer het oncler·zoek v66r• 16 Febntar··i
1946 geopen(l wer·d; de omstandigheicl
dat, na voo1'lopig te zijn gesloten geweest door een beschikking van niet- ·
·vervolging cleze datum voorafgaande,
het wegens nieuwe bezwaren slechts na
15 Febntar·£1946 henwmen werd, is zonder belang (2).
3° wa.nneer het militair gerechtshof kennis neemt van inbTe~tlcen op artikelen 115, 118bis en 121bis van het Stmtwetboelc en van inbre~tkm~ .behorend tot
(1) Verbr., 26 Januari en 5 April 1948 (zie
hager, blz. 43 en 192; Bull. en. PAsrc., 1948,
I, 51 en 221).
De bevoegdheid van de militaire gerechten
om van deze misdrijven kennis te nemen vloeit
inderdaad niet voort uit artikel 2, 1'; 'van het
besluit-wet van 26 Mei 1944, doch uit artikel 16
van de wet van 15 Juni 1899, gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 19 Juli 1934 (verbr.,
6 Mei en 24 Juni 1946, Arr. Ve1·br., 1946,
blz. 170 en 240; Bull. en PAsrc., 1946, I, 177
en 259).
.
(2) Omtrent het punt of een · beschikking
van niet-vervolging slechts een voorlopig karakter heeft en kan herroepen worden in geval van ontstaan van nieuwe bezwaren, wanneer het oin hetzelfde feit gaat, zie verbr. Fr.,
30 October 1946 (SIREY, 1947, 1, 12) en de in
nota 1 onder Burgerlijke Rechtbank Aarlen,
18 Februari 1930 (PAsrc., 1930, III, 104) gedane
verwijzingen.

de bevoegdheid van het gewoon gerecht,
en wanneer deze laatste. misclr'ijven,
v66r· 16 Februar-i 1946, noah aan de
m'ilitai-re rechtsmacht van w·ijzen onderworpen waren, n.och het voorwet·p ttitmaalcten van een onderzoelc door· het
militair gerecht, moet het, indien het
vastste!t flat de inbreulcen op voormelde
ar·tilcelen 115, 118bis en 121bis en de tot
de bevoegdheid van het gewoon ger·echt
misdrijven
samenhangend
behor·ende
zijn, zioh onbevoegd verlclaren orn over
de ene en de andere uitspr-aak te
doen (3). (Besluit-wet van 26 Mei 1944,
artt. 1, 2, 1 o, 2bis en ll; besluit-wet van

9 Januari 1945, art. 1; wet van 30 April
1919, art. 15; besluit van de Regent van
18 September 1945.)
(AUDITEUR-GENERAAL, T. PIGEOLE'!'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrederi
arrest, de 19 October 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, !(,etelende te
Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 8 en 105 van de Grondwet, 1, 2,
7 en 11 van het besluit-wet van 26 Mei
1944, 1 van het besluit-wet van 18 December 1945, 16 (gewijzigd bij artikel 3 van
de wet van 19 Juli 1934) en 102 van de
wet van 15 Juni 1899, cloorclat het bestreden arrest beslist heeft dat de krijgsraacl,
en clienvolgens het militair gerechtshof,
welke overeenkomstig het besluit-wet van
26 Mei 1944 waren samengestelcl, onbevoegd waren o~ kennis te nemen van de
ten laste van de beklaagde gelegcle inbreuken op artikelen 115, 118bis en 121bis van
het Strafwetboek, welke inbreuken in oorlogstijd werden gepleegcl en deel uitmaken
van hoofdstuk II van titel I van boek II
van het Strafwetboek :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
vaststellend dat de verweerder ten laste
gelegde inbreuken op artikelen 115, 118bis
en 121bis het ·voorwerp zijn geweest van
een onderzoek door de krijgsauditeur, hetwelk de 29 Maart 1945 werd afgesloten
en, wegens nieuwe bezwaren, enkel in
October 1946 werd hern:omen, om -deze
enige reden het beroepen vonnis -vernie-·
tigt en beslist dat het militair gerechts(3) Verbr., 8 November 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 610).
Omtrent het punt of het bestaan van sa~
menhang. tussen verscheidene misdrijven· van
feitelijke omstandigheden afhangt, waarvan de
opsporing en vaststelling aan de rechter over
de 'grand behoren, zie verbr., 22 September
1947 (A1'1". Yerbr., 1947, biz. 278; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 366) en de nota's 1 en 2 onder
dit arrest.

-569hof, luidens artikelen 1 en 11 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944 onbevoegd is
om kennis te nemen van de ten laste van
verweerder gelegde feiten;
Overwegende; enerzijds, dat de omstandigheid dat de inbreuken op artikelen 115,
118bis en 121bis van· het Strafwetboek
aan de tDepassing van artikel 11 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944 ontsnappen,
op zich zelf niet de onbevoegdheid ten
gevolge heeft van het militair gerecht;
dat, luidens artikel 3 van de wet van
19 Juli 1934, het militair gerechtshof, samengesteld zoals bij artikel 105 van de
wet van 15 Juni 1899 wordt voorzien, bevoegd blijft om kennis er van te nemen,
tenware het het bestaan vaststelt van
samenhang tussen deze inbreuken en inbreuken welke behoren tot de bevoegdheid
van het gewoon gerecht (wet van
30 April 1919, artikel 15) ; dat het bestreden arrest dergelijke vaststelling niet bevat;
'Oat indien, zoals het bestreden arrest
erop wijst, het besluit-wet van 26 Mei 1944
verscheidene bep:ilingen inhoudt met betrekking tDt de bevoegdheid, artikel 2, 1°,
zich er tDe beperkt op het onderzDek
over en de ):Jerechting van de misdrijven
voorzien bij artikelen 113 tot 123q7ti.nquies
van het Strafwetboek, en gepleegd in oorlogstijd, zekere bijzondere regelen van
rechtspleging en betreffende de samenstel- ling van de zetel toepasselijk te maken;
Overwegende, anderzijcls, dat de woDrden van artikel 11 van het besluit-wet van
26 Mei 1944 cc de misdrijven die reeds JJ
dit wil zeggen v66r het verstrijken van
het bij artikel 1 bepaald tijclperk, cc het
voorwerp uitmaakten van een onderzoek JJ
de misdrijven bedoelen aangaande welke
door het militair gerecht een onderzoek
werd geopend v66r het verstrijken van
gezegd tijdperk, namelijk y66r 16 Februari 1946 (besluit van de Regent van
18 September 1945) ;
Dat, aangezien het onderzoek wegens
de inbreuken op · artikelen 115, 118bis en
121bis, volgens de vaststellingen van het
arrest, de 29 Maart 1945 gesloten werd
bij bevelschrift van de krijgsanditeur, en
nadien in October 1946 wegens nieuwe
bezwaren hernomen, er nit voortvloeit
dat het v66r 16 Februari 1946 werd .geopend;
Overwegende dat nit deze beschouwingen volgt dat de motieven van het arrest
zijn dispositief niet wettelijk rechtvaardigen en dat het arrest, bijgevolg, de in
het middel •aangecluide bepalingen schendt;
En overwegende dat, vermits aileen het
openbaar ministerie zich in verbreking
heeft vDorzien, de beschikking betreffende
de burgerlijke vDrdering bij het HDf niet
aanhangig gemaakt is geweest ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arre'st voor zoveel het gewezen werd

over de vordering.ingesteld door het openbaar ministerie; beveelt dat onderhavig
arrest zal wDrden overgeschreven in de
registers van het Militair Gerechtshof te
Brussel en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; verDordeelt verweerder tot de kDsten; verwijst de zaak
naar het mil-itair gerechtshDf, anders samengesteld.
22 November 1948, - ze kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. GirouL Gelij7cl7tidende
concl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaaL

2e

22 November 1948.

KAMER. -

STRAF,- ARREST DAT DE BEKLAAGDE WEGENS
WANBEDB[JF VEROORDEEL'l', - BEKLAAGDE
VROEGEl~ TOT EEN
LI,JFSTRA~' VEROORDEELD
DOOR! EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE
BESLISSING. - RECHTER OVER DE GROND DIE
NIET VAN AMBTSWEGE OPSPOORT OF ER MATER[iCLE SAMENLOOP BESTAAT TUSSEN RET WANBEDRIJF EN DE MISDAAD. - ARREST NIET AANGETAST DOOR ONWE1'TELIJKHEID,
Is niet door onwettelijlcheid aangetast, het
arrest dat beldaagfle wegens een wanbedrijf veroordeelt zonder van ambtstt:ege op te sporen of er mate1·iele · samenloop bestaat t7tssen dit wanbedrijf en
een misdaad wegens wellce beklaa.gde
vroege1· door een in k1·acht van gewijsde
gegane beslissing veroordeeld we1·d, en
ald7ts de vraag van de vermenging of
van de samenvoeging '!:an de· st·raften
open laat (1) .

(VAN VEGHEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 24 September 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brnssel;
Over het middel, doordat ·het misdrijf
van heling wegens hetwelk aanlegger
door het bestreden arrest· tot een eon·ectiDnele straf veroordeelcl werd, in samenlDop was met de inbreuk op artikel 118bis
van het Strafwetboek, welke zijn veroordeling tDt de doodstraf bij eindarrest van
7 OCtober 1946 van het te Antwerpen zete~
lend 'Militair Gerechtshof, heeft gerechtvaardigd, en doordat het arrest de nieuwEi
veroorcleling niet opgeslorpt heeft -ver(1) Vergel. verbr., 18 November 1946 (Arr.
Ve1·br., 1946, blz. 386; Bull. en PASrc., 1946,

I, 4.·21). en nota 1.

-570klaard door de voorgaande, overeenkomstig artikel 61 van het Strafwetboek :
· Overwegende dat, noch uit het bestreden
arrest, noch uit enig stuk der rechtspleging blijkt dat conclusies v66r de rechter
over de grand genomen werden met betrekking tot de vermenging van de door
het middel aangeduide straffen; dat het
arrest dienaangaande niets oordeelt; dat
de kwestie van samenvoeging of vermenging der straffen, indien daartoe aanleiding is, opgeworpen zal kunnen worden
.bij de tenuitvoerlegging er van;
Dat het middel niet kan worden aanvaard;
J!ln overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd zijn geweest en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
~·

.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 November 1948. - 2° kamer.- VoorzUter·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever·, H. Connart. - GeUjkluidende
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termieourt, eerste advocaat-generaal. - Plei-

tm·, H. Auvray (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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22 November 1948.

UITLI!JVI!JRING. - WET VAN 8 JULr 1946.
-- ADVIES VAN DE KAMER VAN INBESCHUL1 DIGINGSTELLING. VOORZIENING IN VERBREKING. - NIET-ONTVANKELI.JKHEID.

Brussel de 23 September 1948 werd verstrekt over een tegen hem gericht verzoek
om uitlevering;
Overwegende dat de wetten van
15 JVlaart 1874, 8 .Juli 1946 en het besluit
van de Regent van 27 Augustus 1946,
artikel 1, aan de regering de macht toekennen uitsluitend op haar verantwoordelijkheid te beslissen over de verzoeken
om uitlevering, uitgaande van de regering
van een met Belg~e in de strijd tegen de
gemeenschappelijke vijand verenigd land,
wegens misdaad of wanbedrijf tegen de
uitwendige veiligheid van de Staat, na het
advies te hebben ingewonnen Villi de kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof van beroep in het rechtsgebied waarvan de vreemdeling aangehouden werd ;
Overwegende dat dit advies de regering
niet bindt, <fie vreemdeling van geen enkel
recht beroojjt en er hem geen verleent; dat
het alzo niet de aard heeft van een beslissing welke aanlekling geven kan t<Jt verbreking naar de eis van artikel 15 van cle
wet van 4 Augustus 1832;
Om die redenen, verwerpt het verhaal
en veroordeelt · aanlegger tot de kosten.
22 November 1948. - 2" kamer. - Voo1·zUte1· en veTslaggever·, H. Louveaux, voorzitter.
GeUjlcluidende
conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Meyers
(van de Balie bij het Hof van. beroep te
Brussel).

2°

KAMER. -

22 November 1948.

H et advies ·van de kamer van inbeschttl-.
cUgingstelling voor·zien dom· de wet van
8 JuU 1946 in zalcen van ttitlevering,
heett niet (le aanl van een beslissing die
het voorwerp lean ttitrna.ken van een
voo·rz·iening in ver·br·elcing (1).

1° HI!JRZII!JNING. - VERNIETIGING VAN EEN
AUREST VAN HET HOF VAN BEROEP. - VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF Yi\N BEROEP.
2° GERI!JCH'l'SKOSTEN. - AANVRAAG TOT
HERIZIENING; - VERNIETIGING VAN RET ARREST VAN VElioOUDELING. - KOSTEN TEN
LAS1'E YAN DE STAA'r.

(LEDUC.)

1° 1-TTanneer na regelmatig ondet·zoelc van

1\URES'l'.
HI!JT HOF; - Gelet op het verhaal,
door Edmond Ledile ingesteld tegen het
advies dat door de Kamer van inbeschulcligingstelling van het Hof van beroep te
(1). Verbr., 6 Januari 1913 (Bull. en PAsrc.,
1913, I, 49); 4 Maart 1929 (ibid., 1929, I, 117);
25 Maart 1935 (ibid., 1935, I, 205, A; 3') ;
22 Juli 1935 (ibid., 1935, I, 333, A, 2').
Deze arresten beogen weliswaar de uitlevering voorzien door de wet van 15 Maart 1874,
maar de bepalingen van deze wet werden uitgebreid tot de uitlevering voorzie11 door de
wet van 8 Juli 1946 (besl. van de Reg. van
27 Augustus 1946, art. 1).

een, aanvra,ag tot herziening door· een
hot van beroep, het Hot V{Vn verbreking
een cloo·r een hot van ber·oep gewezen
(t?Test vwn veroo?'deling ve1·nietigt, geschie(U cle ver·w·ijzing van de zaalc nactr
een ander ho1 van be·roep dan dit wa.ar·vwn het verniet-i,qd arrest voot·tkmnt (1).
2o Wanneer· het Hot van ve1·brelcing, lcen' nis nemend van een aanvr·aag tot her·ziening, een ver·oordCling vernietigt, zijn
de lcosten van cle aanleg v66t· het Hot
en v66r het hof van beroep dat de aanvraag onder·zooht heett ten laste van de
Staat, zelts inclien er in za./ce een btwger·Ujlce· pa.1·tij is (2).

(1) en (2) Verbr., 5 April 1948 (zie hager,
biz. 180; B"ll. en PAsrc., 1948, I, 208).

-571(CAMPION, T. BOTTE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het door dit
Hof de 28 April 1947 gewezen arrest, bij
hetwelk het Hof van beroep te Luik gelast werd een onderzoek in te stellen over
het verzoek van : 1 o Emile Campion,
handlanger, woonachtig te Buzet; 2° Maria Campion, echtgenote van Nicolas Van
Bellinghen, woonachtig te Buzet, beiden
vertegenwoordigd door Meester Van Leynseele, advocaat bij het Hof van verbreking, strekkende tot de herziening van de
tegen hen gevelde veroordelingen, zo over
de publieke vordering als over de vordering van de burgerlijli:e partij, bij in
kracht van gewijsde gegaan arrest van
het Hof van beroep te Brussel van
21 Maart l!l44 ;
Gelet op de tussenkomst van Armand
Botte, burgerlijke partij in de zaak ;
Gelet op het onderzoek op tegenspraak,
hetwelk, overeenkomstig de voorschriften
van de wet van18 Juni 1894 gedaan werd
door de eerste kamer van het Hof van beroep te Luik, voorgezeten door de heer
Voorzitter Van de Kerkhove, welke de
eerste voorzitter, die verhinderd was,
verving;
Gelet op het gemotiveerd arrest van
27 Mei 1948 waarbij gezegd hof het advies
te kennen geeft dat er grond is tot herziening van bovengemelde veroordelingen;
Gelet op artikelen 443, 3°, en 445 van het
"\Vetboek van strafvm.:dering, gewijzigd
bij de wet van 18 J uni 1894 ;
Om die redenen, vernietigt de veroordeJingen welke ten laste van aanleggers
werden uitgesproken bij arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 21 Maart
1944 en verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik; kosten ten laste van
de Staat.
22 November 1948.- 26 kamer.- Voorzitter·, H. Louveaux, voorzitter. Verslag,qever·, H. CoJ;~.nart. - Geli.ilcluidende
conal?tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'!'RAFZAKEN.- HOI!' VAN ASSISEN.- ARREST
VAN VEROORDELING. MIDDEL GESTEUND OP
DE' 'NlE'fiGHEID VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK. NIE'l'IGHEID ALLEEN OP DIT ONDERZOEK BETHEKKING HEBBENDE. l'\1:IDDEL
NIET ONTVANKELIJK.

2° MIDDELEN 'rOT VERBREKING. STRAI!'ZAKEN. MIDDEL l!'EITEN AANVOEREND,
TEGENGESPROKEN DOOR HlCT PROCES-\;ERBAAL

VAN DE TERECHTZITTING 01!' ZONDER STEUN IN
HET ARREST 01!' IN EEN STUK VAN DE RECHTSPLEGIJ'lG. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.

1° Is niet ontvarn./celijlv, het rniddel opgewor·pen tot staving van een voorziening
tegen het a•rr·est van veroordelin:g gewezen door· het hof varb assisen, dat een
nietigheid aanvoert d·ie alleen op het
voorbereidend
onderzoelc
betrelclcing
heett en, bijgeuolg; het onderzoelc ter
zitting van het hot van assisen nil3t ongeldig heeft gemaalct (1).
2° Mist yr·ondslag ·in feite, het rniddel dat
te·iterb aarwoer·t clie tegengeszwolcen worden clo01· het proces-verbaal van de r·echten over· cle gmnd of geen ste~n vinden
in het arrest of in een st?tlr. van de
reohtstJleg'in.g waarop het Hot acht lean
sla·an (2).
(DIDIER.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 26 Juni 1948 gewezen door het
Hof van assisen van Henegouwen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 37, 38 en 39 van het Wetboek
van strafvordering, doordat een in beslag
genomen aantekenboekje te laat nedergelegd werd ter griffie van de rechtbank en
noch verzegeld noch gestempeld werd, en
doordat sommige andere in beslag genomen documenten niet ter griffie van de
rechtbank ingeleverd werden :
Overwegende dat het middel, in zover
het tegen het voorbereidend onderzoek is
gericht, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan voorziening tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen;
Overwegende, voor het overige, dat het
middel niet aanvoert dat de betwiste documenten niet aan het hof van assisen
-''erden onderworpen ;
Dat het dus vreemd is aan het onderzoek vo6r clit hof ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 329 van het W etboek van strafvordering, doordat de stukken betreffende
het wanbedrijf, welke tot de vorming van
de overtuiging konden dienen, aan de beschuldigcle niet wecler vertoond werden :
Overwegende dat het middel, in strijd is
met de vaststellingen van het proces-verbaal der zitting en, alzo,. feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, schending van
(1) Verbr., 6 Januari 1941 (Ar1·. Ye1·br., 1941,
biz. 2; Bull. en PAsrc., 1941, I, 2) en nota 2;
17 Januari 1944 (Arr. Fe?·b,·., 1944, biz. 81;
Bwll. en PASIC., 1944, l, 156).
(2). Zie het arrest van zelfde dag (zie verder,
biz. 578; Bull. en PAsrc., 1948, I, 657; en nota.4).

-572ai·tikelen 2()6 en' volgende van het Wet- strafvordering, 3 van de wet van 17 April
boek ·van strafvordering, doordat ·de on- 1878 en van de rechten der verdediging,
derzoeksrechter De Gand, zonder machti- doordat aan de burgerlijke partijen toeging van de voorzitter van het hof- van · gestaan werd te besluiten over de grond
assisen nit kracht van zijn vrije macht, en te pleiten in aanleg van hoger beroep,
gednrende de debatten te zijnen hnize is dan wanneer zij geen hoger beroep hadovergegaan tot de ondervraging van een den ingestel!l en aanlegger, wat hen begetnige :
trof, van zijn hoger beroep afstand had
Overwegende dat het aangehaald feit gedaan:
noch nit het . bestreden arrest, noch nit
Overwegende dat aan de burgerlijke
enig stuk waarop het Hof acht kan slaan, partij, welke in eerste aanleg schadeverblijkt; dat het middel feitelijke grondslag goeding heeft beli:omen en tegen welke de
mist;
beklaagde geen hoger beroep heeft ingeEn overwegende da t de bestreden be- steld, evenals wanneer zij zelf hoger beslissing wettelijk is en gewezen werd over roep heeft ingesteld, client toegestaan, op
een rechtspleging waarin de snbstantiiHe het hoger beroep door de beklaagde of
of op straf van :nietigheid voorgeschreven door het openbaar ministerie, aan de debatten v66r cle rechter in hoger beroep
rechtsvormen nageleefd werden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- deel te nemen, om de reden dat de vrijning; veroordeelt aanleggers tot de kos- spraak van de beklaagcle de veroordeling
ten.
zou ten gevolge hebben van deze burgerlijke partij tot de kosten der publieke
22 November 1948. - 2" kamer. - Voor- vordering;
zUter, H. Louveaux, voorzitter. VerDat het middel naar recht faalt;
sla_qgeve1:, H. Sohiei·. Gelijlcluidende
In zover de voorziening gericht is tegen
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi- de over de bnrgerlijke vorderingen gewecourt, eerste advocaa t-generaal. - Plei- zerl beslissing ;
ters, HH. Colmant en Moreau (beiden
Wat de beslis-sing betreft die gewezen
van de Balie te Bergen).
werd over de vordering van de bnrgerlijke partij, de Belgische Staat :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder m:ldde-1 inroept en dat het Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
2" KAMER. - 22 November 1948.
Wat de beslissing betreft die werd geov:er de vordering van de andere
HOGER BEROEP. - STRAFZA.KEN. - Ho- wezen
GER BEROEP DOOR BEKLAAGDE .BEPERRT TOT burgerlijke partijen :
Overwegende dat het arrest, hetwelk
DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERJNG.
- BURGERLIJKE PARTIJ TOEGELA'l'EN TOT HET zich er toe beperkt de afstand van het
DEELNEMEN AAN DE DEBATTEN OVER, RET HOGER hoger beroep door aanlegger te decretere:ri,
hem generlei nadeel toebrengt; dat het
BEROEP. - .,WETTELIJKHEID.
middel dus niet ontvankelijk is bij gebrek a an belang ;
Hoewel belclaagde- zijn ho_qer beroep beOm die redenen, verwerpt de voorzieperlet· heett tot de beslissing ove1· de p~t
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
blieke vorder'in_q, moet de b~tr_qerlijke
partij toegelaten worclen tot het deelnemen aan de debatten v66r de r·echter in
hog@r be1·oep, orn'dat de vrijspraak van
belclaagde de veroordelin_q vart deze pa1·tij tot de ko·sten. VWI~ de p~tblielce vor·dering zo~t ten _qevolge hebben (1).

(WARZEE, T. LOUIS.)

22 November 1948. - 28 kamer.- Vom·zitte1", H. Louveaux, voorzitter. - Ver·sla_q_qever, H. Sohier. Gelijlcl1tidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Plei-

ter, H: Kerckhofs (van de Balie te Namen) ..

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 26 Juni 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Lnik;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing :
Over het enig middel, schending van
artikelen •63 en 408 van het Wetboek van
(1) Zie het arrest van zelfde dag (zie verder,
blz. 578; Bull. en PASIC., 1948, I, 657, en nota 3).
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1° l\1IDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. -ElSER VEROORDEELD WEGENS
INBREU.K OP ARTIKEL 12lbis VAN HET STRAFWETBOEK. ~ MIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT
DE TEN LASTE GELEGDE FElTEN SLEC'IITS EEN
POGING TOT DIT MISDRIJF UITMAKEN.
STRAF DIE GERECHTVAARDIGD BLIJFT.
J\IIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMID-

-573DEL OPLEGT, BEWIJSKRACHT VAN DE GETUIGENISSEN. SOUVEREI)liE BEOORDELING
DOOR DE RIECHTER OVER DE tlROND.

1 o Is niet ontvanlcelijlc tot staving van
een voorz·iening tegen een an·est van
veroorileling wegens inbreulc op artiTcel 121bis van het Stratwetboelc, het
middel hientU genornen dat de door de
rechter over de grand voo·r vaststaa.nd
gehouden, feiten slechts een paging tot
flit rnisd!·ijf 7titrnalcen, dan wannee!', al
was het rn·iddel gegmnd, fle 7titgespmTcen stratten nietternin wettelij lc ·gerechtvaard·igfl zo7tden blijven.
2o In strafzalcen, wannee1· de wet geen
bijzonde·r bewijsrniddel oplegt, beom·deelt de 1·echte1· over de grand so7tverein vo/.gens zijn geweten de bewijsTc!·acht van de afgenornen get7tigenissen (1).

artikel 97 van de Grondwet, 121bis en
123bis. van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest, ten overstaan van de
formele verklaringen van de bijzonderste
getuige waarop gelleel de besclluldiging
rust, verklaringen volgens welke de beklaagde hem enkel zou gevraagd. hebben
(( verslagen te steunen ll, dit wil zeggen
een vroegere .aangifte te steunen, dergelijk verzoek gelijkstelt met een eigenlijke
aangifte;
Overwegende dat dit middel rust op
feitelijke beweringen welke door het bestreden arrest worden tegengesproken en
aan de beoordeling van het Hof ontsnapp@;

.

Over het vierde middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 121bis van
het Strafwetboek, en van de rechten der
verdedigfng, doordat het arrest weigert
nit de veranderingen van de aanklacht de
besluiten af te leiden welke geboden waren :
(BILLEN, T, GILSON.)
Overwegende dat, behoudens het a~n
onderha vige zaak vreemd geval waarm
ARRES'l'.
de wet een bijzonclere bewijsvoering opHET HOF: - Gelet op het bestreden legt, de rechter over cle groncl vrij en volarrest, de 14 Juni 1948 gewezen door het o-ens zijn geweten cle bewijskracht beoorMilitair Gerechtshof, zetelende te Brus- deelt' van de getuigenissen en verklaringen die in de loop der rechtspleging worsel;
den afgenomen ;
I. yoor zover de voorziening gericht
Dat het middel niet kan worden aanis tegen de beslissing gewezen over de puvaard;
blieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
Over het tweede middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 51, 52, 53,
artikcl 4 van de Grondwet, en van arti- 113 123bis van het Strafwetboek :
kelen 51, 52, 79, 80, .81, 82 en 121bis van
Overwegencle dat het midclel enkel
llet Strafwetboek, doordat llet bestreden tegen het arrest is gericht in zover het
arrest aanlegger heeft veroordeeld om, ten laste van aanlegger cle betichting
door de aangifte van een werkelijk of heeft aangenomen van, Belg zijnde, te
denkbeelclig feit, de burgerlijk~ partij en hebben gepoogd de wapens tegen BelgHl
derden te hebben blootgesteld aan ge- op te nemen;
strengheclen vanwege de vijand door vast
Overwegende dat aanlegger tot een ente stellen, enerzijds, dat llet feit slechts kele
straf van vier jaar gevangenis · verter kennis wenl gebracht van een Belg, . oordeeld
wercl, niet aileen nit hoofde van
welke waarnemend burgemeester was en clit misclrijf,
ook om, door de aanzegde « nieuwordens Jl te zijn, en, ander- gifte van eendoch
werkelijk of denkbeelclig
zijds, dat geen van voormelde personen
wetens, om het even welke personen,
door de bezettende overheid verontrust feit,
en onder meer Leopold Gilson, te hebben
werd:
.
blootgestelcl aan opsporingen, vervolginOverwegeude dat, volgens wat het mid- gen of gestreng·heden vanwege de vijand;
der beweert, de door het arrest vastgeOverwegende dat, in de onderstelling
stelde feiten enkel een poging zouden uit- dat het middel gegrond zou zijn, de vermaken tot het misdrijf voorzien bij arti- oordeling
desniettemin gerechtvaardigd
kel 121bis van het Strafwetboek, gewij- zou blijven;
·
zigd bij artikel 4 van het besluit-wet van
Dat het middel niet ontvankelijk is bij
17 December 1942;
gebrek aan belang;
Overwegende dat, al was deze bewering
clat de substantHHe of
juist,. de door het arrest uitgesproken ver- opOverwegende
straf van nietigheid voorgeschreven
oo:rdelingen desondanks gerechtvaardigd rechtsvormen werden nageleefd en dat de
zouden blijven; dat het mid del niet ont- uitgesproken veroordeling wettelijk is;
vankelijk is bij gebrek aan belang ;
II. Voor zover de voorziening betrekOver het derde middel, schending van
king heeft op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de uitgesproken ver(1) Verbr., 22 Maart en 19 April 1948 (Bull.
oordeling gegi·ond is op de inbreuk op
en PAsrc., 1948, I, 196 en 268),
artikel 121bis van bet Strafwetboek;
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Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten ..
22 November Hi48. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslagge.ve1·, H. Oonnart. - Gelijklttidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Le Olerq (van de Balie bij het Hof

van beroep te Brussel.)

2e
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1° VOORZIENING IN VERBREKING. PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH TE VOORZIEN. - ARREST DAT GEEN ENKELE VEROORDELING TEN LASTE VAN ElSER UITSPRF..EK'l' OP
DE DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELDE VORDER·ING. -.VOORZIENING GERICH'l'

geen schencling ttit van de ·rechten vwn
cle ve·rcle(lig·~1tg of vcm het lca1·a1ct~r van
<< OtJ tegensp1·aak >> geclaan. oncle1·zoelc te1·
zUting, inclien op cleze twee laatste zUtingen tot deen en/eel ondeTzoelcsvetTichting of tot geen enlcel clebat overgegaan
WeTcl (2).
so Knwhten·s art'ilvel 31 van het lconinkli.jk
besl·ttit van 1 Febnuwi 1931,, 1noe't cle
weggebntilcer, cUe links wil atsla.an, de
ttiterste rechterzijrle van. de 1"ijwe_q ho·nclen zelfs op een lcntising (3). (Konink-

lijk besluit van 1 Februari 1934, artt. 29
en 31.)
(WILMS, T. RENIN.)
ARREST.

stTeclen an·est geen enlwle ve1·oonleling
u.Uspreelct op de vm:clering ingestelcl
clo01· het openbaar 1ninistm··ie, ·is niet
ontvankelijlc om tegen d-it laatste een
voDTziening te 1·ichten (1).
2° vVannee1· het hot van beToep, na onclerzoek ·en clebatten otJ tegenspraak cle
zaalc heett ttitgesteld naa1· een bepaalde
latere zUt·iJng, alleen ten einde necleTlegging van de 'tnmclels, nutalct cle omstancUgheid dat op aeze 2'-itting de zaalc opnienw te zelfclen einde uitgesteld wenl
naar een latere zitting bij atwez·igheid
van een parti,i, zonileT dnt het an·est vari
1titstel aan cleze Taatste betekencl wenl,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 8 Maart 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat het arrest slechts bestreclen wordt voor zover het uitspraak
doet over de vordering van het openbaar
ministerie en over de burgerlijke vorderingen van verweerders tegen aanlegstet'
en van deze tegen Alexandre Renin;
Voor zover de voorziening is gericht
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat, vermits het arrest
geen veroordeling van aanlegster op de
vordering van het openbaar ministerie
uitspreekt, de voorziening niet ontvankelijk is;
.
Voor zover de voorziening is gericht
tegen Alexandre Renin en tegen Paulette
Renin :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 182, 190 en 211 van het W etboek
van strafvordering, doordat het bestreden
arrest van 8 Maart 1948 het beroepen vonnis behoudens twee wijzigingen bevestigd
heeft; dan wanneer, de zaak ter openbare terechtzitting van 11 December 1947
op tegenspraak tot 5 Januari 1948 uitgestekl zijnde voor nederlegging van de bundels, het hof op deze datum de zaak tot
voortzetting van de debatten Ol) 9 Februari 1948 verschoof, op welke zitting
het de clebatten gesloten verklaarde en
zegde dat de 8 Maart 1948 over de zaak
uitspraak zou worden geclaan, dan wanneer aanlegster in verbreking burgerlijk
aansprakelijke en burgerlijke partij, welke op gezegde zitting van 5 Januari 1948
noch aanwezig nod1 vertegenwoordigd
was, niet gedagvaard werd om ter zitting
van 9• Februari 19>48 te verschijnen, en er
evenmin op aanwezig was of vertegenwoorcligd werd, zodat de voorschriften
cler wet met betrekking tot de dagvaar-

(1) Verbr., 30 Januari 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 23) ; 4 October 1948 (ibid:, 1918, I, 530)
en nota 1, biz. 531.

(2) Verge!. verbr., 28 November 1932 (Bull.
en PASIC., 1933, I, 33).
(3) LES NovELLES, Code de Ia route, n' 1339.

'l'EGEN HE1' OPENBAAR :MINISTEHIE. ~ NIET-

ONTVANKELIJKHEID.
2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING
(SOHENDING vAN DE). - STRAFZAKEN. - HOB' VAN BEROEP DAT DE ZAAK Url'STELT, NA ONDERZOEK EN DEBATl'EN, VOORI
NEDERLEGGING VAN DE BUNDELS. - ZAAK EEN
TWEEDE MAAL 'l'E ZELFDicN ElNDE UITGESTELD
BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN PARTIJ. - GEEN
ENKELE ONDEHZOEKSVERRICHTING OF DEBAT
OP DEZE l'WEE ZITTINGEN. - TWEEDE AR'HEST
VAN UITSTEL NIET BETEKEND AAN DE AFWEZIGE
PARTIJ. - GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VEHDEDIGING.
S 0 VERKEER. - LINKS AFSLAAN. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934,
ARTIKEL 31. - VERPLICHTING DE UITERSTE
RECHTERZIJDE VAN DE RIJWEG TE HOUDEN. VERPLICHTING OPGELEGD ZELFS AAN EEN KRUISING.
1° Een part'ij, ten laste waarvan het be-

-575ding van de partijen geschonden zijn geweest :
Overwegende dat het hof van beroep
er zich ter zitting van 9 Februari 1948 toe
lleeft beperkt te zeggen dat de debatten
gesloten waren en dat over de zaak de
8 Maart 1948 uitspraak zou worden gedam::~,; .dat, vermits geen enkele onderzoeksverrichting of geen debat tijdens deze zitting heeft plaats gevonden, het middel, wijl aan aanlegster geen enkel nadeel werd toegebracht, niet kan worden
aanvaard;
Over het tweede middel, schencling van
artikel 29 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1931 houdende algemeen reglement over de politie van het vervoer
en het verkeer, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat de schuld van
Wijnants bestond in het feit clat hij niet
de reglementaire uiterste rechterzijde van
de rijweg gehouclen had, clan wanneer,
daar het ongeval voorgevallen was op een
kruising die aangeduid is op het plan
waarnaar het arrest verwijst, en clie uitdrukkelijk in het beroepen vonnis is vermelcl, de weggebruiker de uiterste rechterzijde van de rijweg niet hoefde te !loudell"
O~erwegende {lat, volgens het beroepen
vonnis waarnaar het arrest stilzwijgend
verwijst, het bewust ongeval zich voorgedaan heeft op het ogenblik dat « Wijnants
rechts van Renin kwam gereden en afsloeg in de richting van de door deze gevolgde weg JJ, namelijk naar links; dat uit
cleze vaststellingen voortvloeit dat Wijnants, daar hij links afsloeg, krachtens
artikel 31 van het koninklijk besluit van
1 Fehruari 1931, de verplichting had <( de
bocht zo ruim mogelijk te nemen JJ, bijgevolg uiterst rechts te rijden; dat, ware
het middel gegrond, de ten laste van
Wijnants uitgesproken veroordeling niettemin gerechtvaardigd zou blijven; dat
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de' kosten en tot een vergoecling van 150 frank
jegens Alexandre Renin.
22 November 1948. - 2" kamer. - Vo01·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - VerslaggeVC1·, H. Sohier. Gelijlclnidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
PleUe1·,
H. Veldekens.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

Is 11;ieUg, het vomJ;is va·i! veToorcleling, gcwezen in stratzalcen doo1· een cOI'I'ectionele rcohtbanlc, hetwellc de handtelcening van geen enlcel van de ~·eohte1·s
d·ie ·het gewe.-zen hebben draagt, dooh
alleen deze van een gTijfier, clan wannee?· de onrnogelij lcheicl voo1· de reohtet·s
het vonnis te ondertelcenen niet werd
vastgesteld (1). (Wet van 18 Juni 1869,

art. 164.)
(DUPONT, T. JACOBS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de· 26 Apl'il 1948 gewezen door de
OorrectiOiiele Rechtbank te Luik, uitspraak doende in hoger beroep;
Aangaande de voorziening van de veroordeelde Dupont :
Over het enig middel, schencling van artikelen 211, 234 van het Wetboek van'
strafvordering en 164 van de wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat het vonnis niet bekleed is met cle
handtekening der rechters welke het hebhen gewezen : ·
·
Overwegende dat, volgens de uitgifte
van het bestreden vonnis, het noch door
de voorzitter, noch door een der rechters
welke het hebben gewezen, ondertekend
werd, zonder dat vastgestelcl zij clat zij
zich in de onmog·elijkheicl zouclen hebben
bevonden om het te ondertekenen;
Waaruit volgt clat de beslissing nietig
is en het mid del gegroncl;
Aangaande de voorziening van de burgerlijke partij Jaclot, echtgenote Dupont :
Overwegende dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen micldel inroept
en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zover het uitspraak heeft
gedaan over de publieke vordering welke
tegen Jacques E. M. G. Dupont werd ingesteld; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te 'Luik
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietig{le
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de alzo beperkte zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te Hoei,
uitspraak doende in hoger beroep; verwerpt de voorziening van de burgerlijke
partij1 Jadot, echtgenote .Dupont; veroordeelt aanlegster tot de kosten van deze
voorziening en tot een vergoeding van
150 frank jegens verweerder Jacobs.

STRAF-

ZAKEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. GEEN HANDTEKENING VAN DE
RECHTERS DIE HET GEWEZEN HEBBEN. NIETIGHEID.

(1) Verbr., 5 Juli 1948 (zie hoger, blz. 372;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 430) en nota, ondertekend R. H.
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22 November 1948. ~ 2" kamer. - Voor:z'itte1' en verslaggeve1·, H. Louveaux, voor:zitter.
GelijkMtidende
concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ndvocaat-generaal. Pleite1·, H. Veldekens,

2°

KAMER. -

22 November 1948.

1° l\HDDELEN TOT VERBREKING.KIESZAKEN. - MIDDEL AANVOEBEND DAT HET
HOF VAN BEBOEP GEWEIGERD HEEFT DE WETTELIJKHEID NA TE GAAN VAN EEN BESLUIT WAARVAN HET TOEPASSING DOET, - ARREST VAN
HET HOF VAN BEROEP DA'l; DE WE'l'l'ELIJKHEID
VAN RET BESLUI'l' NAGAAT. - l\fiDDEL DA'l'
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2° WETTEN EN BESLUI'l'EN. -- BESLUI'l'-WET BINNEN HET KADER VALLENDE VAN
DE WET VAN 20 MAAB.T 1945. - TOEZICHT
OVER, DE GRONDWET'l'ELIJKHEID VAN HET BESLUI'l'-WET. - BEHOOR'l' NIET AAN DE HOVEN
EN RECH'l'BANKEN.
3°
EPURATIE
INZAKE
BURGERTROUW. - BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945, AR'l'IKEL 1. - TI'l'ULARIS VAN EEN
OPENBAAR MANDAAT VERVALLEN VERKLAARD OP
GROND VAN ZIJN GEDRAGING TEN OPZIOH'l'E VAN
DE VIJAND. - 0NTZETTING VAN HET RECHT
Ol\I TE S'l'El\IMEN. - WE'l'TELIJKE BEPALING.
4° BEVOEGDHEID. - TOEZIOHT OVER DE
O'EPASTHEID VAN EEN BESLUIT VAN DE UITVOE-

RENDE MACHT. BEHOORT NIET AAN DE
RECHTERLIJKE MACHT.
5° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
KIESZAKEN. - 0NDUIDELIJK MIDDEL, - HET
HOF HOUDT ER GEEN BEKEN~NG MEDE.

1 o Mist gTondslng in teite, het miflclel flat
het hot van bm·oep ve1·wijt geweigeTd
te hebben fle g1·onclwettelijlcheicl na te
gaan tian een beslttit ~vacwvwn het toepnssing cloet, clan. wannee1· het hot van
beroetJ tot clit na.<Jicll t is ove1·gegaan.
2° De hoven en 1·echt1Janlcen cloen geen
1titsp1·aak over cle overeenlcomstigheicl
met cle GTonclwet van een besl~tit-wet
flat valt binnen. het leafleT van fle wet
van 20 MaaTt 1945 (1).
3° De bepaling van artilcel 1 van het bf!sluit-wet van 19 September 1945, betrettencle cle eptwatie inzalce bur,qertrouw,
naaT ltticl waarvan cle titttlaTis van een
ozjenbawr manclaat, vervnllen ve1·1cla.ctnl
op g1·ond vnn zijn geclrnging ten opz'ic,hte van de vijnnd tijdens de bezet-

(1) Raadpl. verbr., 9 December 1946 (A•·•··
Yerb1·., 1946, blz. 432; Bull. en PASIC., 1946,
I, 468); 27 Februari en 20 Maart 1947 (A1-r.
Yerbr., 1947, biz. 68 en 87; Bull. en PAsrc.,
1947, I; 92 en 118).

t-ing, ontzet is, onde1· meer, van de uitoejening van het 1·echt om te stemmen,
ove1·sclwijclt de rnachten. niet door 4o
van artilcel 1 va.n cle wet va.n 20 ]Jfa.a.rt
1945 aa;n cl~ Koning toegelcend (2).
4° De hoven en rechtba.nken behoren de
gepa.stheid niet te beom·delen van een
besl1tit genomen cloo1· c1e Koning binnen
cle pe1·1cen van de rnnchten hem toegelcencl cloo1· de wet (3).
5° Het Hot houclt geen relcening met de
middelen die, wegens hltn oncluidelijlcheicl, niet lctmnen beant-wo01·d wol·clen (4).

(GRAAS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 22 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, zetelende in
kieszaken;
Over het eerste, het derde en het zevenue micldel, schending van artikelen 25, 28,
30, !J3 en 107 van de Grondwet, 28 en volgende van het Kieswetboek : eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest weigert de wettelijkheid na te gaan van het
besluit-wet van 19 September 1945 :
Overwegencle dat, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, aanlegger
bij besluit van de Regent van 17 Maart
1945 van zijn hoeclanigheid van plaatsvervangend provincieraadslicl vervallen werd
verklaard, bij toepassing van het besluitwet van 21 December 1n44, hetwelk de
vervallenverklaring voorziet van het pro"
vincieraaclslicl (( dat onder de bezetting
een onwaardige houding heeft gehad )),
welk besluit-wet zelf gegrond is op de wet
van 14 December 19±4 welke aan de Koning de macht geeft uit de provincieraden
te verwijderen << de leclen waarvoor dergelijke maatregel, wegens hun gedraging
tijdens de bezetting, zich opdringt )) ; dat
aanlegger, ingevolge deze vervallenverklaring, · van de kiezerslijst werd geschrapt bij toepassing van artikel 1 van
het besluit-wet van 19 September 1945 hetwelk. het volgende voorziet «van het
recht ... om te stemmen ... zijn van rechtswege levenslang vervallen de titularissen
van alle mandaten ... die werden vervallenverklaarcl ... op grond van hun gedraging
ten opzichte van de vijand )), besluit-wet
hetwelk door de Regent. werd genomen
(2) Raadpl. verbr., 9 December 1946 (A1'T.
Yerb1·., 1946, biz. 432; Bull. en PASIC., 1946,
I, 468).
(3) Verbr., 3 Juli 1939 (Bull. en PASIC., 1939,
I, 346); 19 Februari 1945 (Arr. Verbr., 1945,
blz. 111; Bull. en PASIC., 1945, I, 122).
(4) Verbr., 8 Maart 1948 (zie boger, blz. 131;
Bull. en PASIC., 1948, I, 148).

-577uit kracllt van de macllten welke llem bij
de wet van 20 .M:aart 1945 werden verleend;
Overwegende dat, aangezien aanlegger
tegen deze schrapping een bezwam· heeft
:ingediend .bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeerite Tilff,
en daar hetzelfde werd verworpen, hij
v66r het Hof van beroep te Luik verhaal
heeft ingesteld; dat het bestreden arrest
dit verhaal afwijst;
Overwegende dat, wat betreft de wettelijkheid van het besluit-wet van 19 September 1945, het arrest vaststelt dat dit
besluit « valt binnen het kader van de
bijzondere machten welke aan de Regent
werden verleencl bij de wet van 20- Maart
1945 Jl en deze vaststelling rechtvaardigt;
dat alzo, ver van te weigeren de wettelijkheid van het besluit-wet na te gaan,
het arrest tDt clit nazicht overgaat; dat
dit ondercleel van de middelen feitelijke
gronclslag ontbeert;
Over het tweede Dnderdeel, doordat het
bestreden arrest weigert na te gaan of
het besluit-wet van 19 September 1945
grondwettelijk is :
Overwegende dat, door te beslissen dat
de hoven en rechtbanken geen bevoegdheid hebben om na te gaan of het besluitwet van 19 September 1945 overeenkomstig
de GrDndwet is, daar cUt besluit-wet bevult binnen het kader van de wet van
20 Maart 1945, het arrest er zich toe beperkt · deze wet 1 toe te passen; dat derhalve dit onderdeel van tle middelen naar
recht fault ;
Over bet tweede middel, schending van
artikelen 6, 47, 92 en 107 van de Grondwet,
1, 4o, van de wet van 20 Maart 1945, 46 en
volgende van llet Kieswetboek,· doordat
het bestreden arrest het besluit-wet van
19 September 1945 ondanks zijn onwettelijkheid toepast :
Overwegende clat, VDlgens het middel,
het besluit-wet van 19 September 1945 de
machten zou te buiten gaan welke aan
de Koning bij de wet van 20 l\Iaart 1945
werden toegekend; dat deze wet, door het
4o van haar artikel 1, aan de Koning
enkel het recht verleent om uit het openbaar leven de personen te verwijderen
« wier bedrijvigheid tijdens de vijandelijke bezetting 's lands belangen emstig
geschaad heeft Jl; dat het besluit-wet door
aan « titularissen van mandaten... vervallen verklaard op grond van hun gedraging tijdens de bezetting ll hun rechten
te ontnemen, de uit dit artikel blijkende
., grenzen miskent, vermits het aan de man~
datarissen die op grond van tun gedraging ten opzichte van de vljand vervallen
werden verklaard, het recht om te stemmen ontneemt zelfs indien hun bedrijv:igheid 's lands belangen niet ernstig
heeft geschaad ;
Overwegende dat de Koning, zonder de
YERIJR.,
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machten te buiten te gaan welke hem bij
het 4° van artikel 1 van de 'wet van
20 Maart 1945 verleend werden, van mening is kunnen zijn dat ieder openbaar
mandataris die tijclens de bezetting ten
opzichte van de vijand een geclraging
heeft gehad welke van aard was om de
vervallenverklaring van zijn mandaat
te rechtvaardigen een persoon was wicns
bedrijviglleid in de loop der vijandelijke
bezetting 's lands belangen ernstig !lad
geschaad; dat, indien aan de recllterlijke
macllt het toezicht belloort over de wettelijklleid der besluit-wetten, zij niet net
toezicht bezit over de gepastlleid er van;
dat !let mid del naar recllt fault;
Over !let vierde, !let vijfde, het zesde
en het aclltste middel, schending van artikelen 8, 9, 71, 93, 94, · 97 en 107 van de
Grondwet, 1, tweede alinea, van !let besluit-wet van 21 December 1944, 28 en volgende van het KieswetbDek, doordat het
bestreden arrest weigert de wettelijkheid
na te gaan van « de administratieve handeling welke door de gouverneur van de
provincie Luik wen1 verricht ter uitvoering van het besluit van de Regent van
12 November 1945 ll en deze gouverneur
aanwijst als de « natuui·lijke rechter ll
van aanlegger :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
zijn cUspositief niet steunt op .een handeling gesteld door de gouverneur van
de provincie Luik ter uitvDering van het
besluit van 12 November 1945;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
niet beslist dat de gouverneur de natuurlijke rechte1· van aanlegger is, maar dat
deze « bij besluit v;:m de Regent van
17 Maart 1945, overeenkomstig de .door de
wet voorgeschreven procedure en zonder
aan zijn natuurlijke rechter te WDrden
onttrokken, vervallen werd verklaard als
zijn hoedanigheid van plaatsvervangend
provincieraadslid onwaardig zijnde ll ;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het negende middel, schending van.
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest « de rechtsonderhorige in
de onn1ogelijkheid laat de werkelijke reclenen te kennen welke het hof geleid hellben tot de genomen beslissing ll, en over
het tiende middel, doordat het arrest << het
aan de conclusies verschuldigde geloof
schendt, dDordat het geen akte geeft van
de feiten tot vaststelling waarvan het hof
bij conclusies werd verzocht ll :
Overwegende dat deze middelen, wegens
hun gemis aan duidelijkheid, niet kunnen
worden beantwoord;
Om die redenen, verwerpt de · voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 November 1948. - 2 6 kamer. -· Voot·zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. ~ V~:w-,
slaggever, H. Sohier. - Gelijlcluide,nde
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conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite·r,

H. Dehin (van de Balie bij het Hof van
beroep te Luik).
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HERZIENING,
VERZOEKSCRRIFT.
INDIENING DOOR DE VEROORDEELDE. - GEEN
HANDTEKENING VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET
HOF VAN VEBBREKING. - NIET-Ol'l'l'VANKELIJKREID.
I
Is niet ontvankeUjk, het ·verzoelcschr·itt
tot herziening in.gediencl dom· cle veroordeelde en niet voor·zien van de handtekening van een advocaat b·ij het Hot
van ver·brelcing (1). (Wetboek van straf-

vordering, art. 444.)
(MELLAERT.)
ARREST.
HET HOF; - Over de ontvankelijkheid:
:Overwegende {1at, luidens het herziene
artikel 444 van het Wetboek van strafvordering, de door {1e veroordeelde ingediende aanvragen tot herziening bij het
Hof van verbreking aanhangig worden
gemaakt bij een door een advocaat bij het
Hof ondertekend verzoekschrift, de omstandige opgave van de feiten en de omschrijving van de grond tot herziening
behelzende ;
Overwegende dat uit de parlementaire
besprekingen blijkt dat het optreden van
een advocaat bij het Hof van verbreking
een substantiele rechtsvorm uitmaakt, een
noodzakel:ijk geachte waarborg en, zoals
de Minister van justitie heeft gezegd, een
der « voorzorgen welke behm·en te worden
opgehoopt bij de aanvang van de geilingen tot herziening )), 'opdat bij het
opperste Hof aileen de verzoekschriften
aanhangig worden gemaakt welke waardig zijn aan hetze1fde .te worden onderworpen;
Overwegende dat aanleggers verzoekschrift enkel diens handtekening draagt ;
dat het dus niet in behoorlijke vorm werd
ingediend en het niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift en veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
22 November 1948. - 2° kamer. - TToorzUtCJ", H. Louve·aux; voorzitter. TTer·Zaggever. H. Giroul. GelijlcZ~bidencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
(1) Verbr., 4 October 1897 (Bull. en PASIC.,
1897, I, 282).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - 1\IIIDDEL GERICHT TEGEN EEN
TUSSENARREST VAN HET ROF VAN BEROEP. VOORZIENING ENKEL GERICRT TEGEN · RE'r
EINDARiiEST. - 1\IIIDDEL NIE'f ONTVANKELIJK.
2° VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET VAN
BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BESLISSING OVER
DE PUBLIEKE VORDERING. - BURGERLIJKE
PARTIJ TOEGELATEN TOT RET DEELNEMEN AAN
DE DEBATTEN OVER RET VERZET. - WETTELIJKHEID.
so MIDDELEN '£0'£ VERBREKING. STRAFZAKEN. - AANVOERING VAN FElTEN. FElTEN TEGENGESPROKEN DOOR RET ARREST OF
DOOR DE STUlCKEN VAN DE RECRTSPLEGINIJ. 1\IIIDDEL OAT GRONDSLAIJ MIST IN FEITE,
1° Is niiJt ontvan1celij7c, b'ij gebr•elc at1Jn
voo·rwer·p, het middel ger·icht tegen een
t~tssencwTest Vt1Jn het hot van bemep tot
sta.ving van een voor·ziening die enkel
ig ger·ioht tegen het einaarr·est (2).
2° HoeweZ bek~aagde, veroor·cleelcl bij ve·l'stelc door· het hot van bemep zowel op
cle vublielce vor·dering als op de vo1'de1"ing van cle burgedijlce paTtij, zijn ver·zet beperlct heett tot cle beslissing ove,r
de vubz.ielce vor·cle1'ing, moet ,de burgerZijlce partij toegelaten wor'den tot het
deelnemen aan de debatten ove1· het ve1'zet, omdat cle vr·ijspraalc van beklaagde
cle vemoTdeUng van cle b~t1.(fC1'lijke pa,rtij
tot fle lcosten van cle publielce vo1·der·ing zo1t ten gevolge hebben (S).
so Mist grondslag ·in teUe, het rniddel dat
te.iten aanvoert flie wo-rclen tegengesp1'o7cen fl001' ae bestr·eden beslissing of floor
ae stnklven vnn de r·echtsp·leging (4).

(ANSIAUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de S1 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, doordat het
hof van beroep, bij hetwelk in de loop der
rechtspleging een aanvraag om inobserva(2) Verbr., 3 November 1947 (.Arr. Verbr.,
1947, biz. 343; Bull. en PASIC., 1947, I, 454).
(3) Zelfde oplossing in 'geval van hoger beroep ingesteld door de veroordeelde tegen de •
beslissing gewezen over de publieke vordering :
verbr., 30 Juni 1930 (Bull. en PAsrc., 1930, I,
281); 24 Mei en 22 November 1948 (zie hoger,
blz. 290 en 572·; Bull. en PASIC., 1948, I, 337
en 651).
(4) Verbr,, 2 Februari 1948 (zie hoger,
biz. 68; Bull. en PAsiC., 1948, I, 76); 24 Mei
1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 333).
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tiestelling van aanlegger werd aanhangig
gemaakt, in de raadkamer, buiten aanwezigheid VRQ. de beklaagde of van zijn
advocaat, een beslissing zou hebben gewezen welke aan de beklaagde niet zou betekend geweest zijn en waarvan deze slechts
na het bestreden arrest officieus kennis
zou hebben gekregen :
Overwegende dat het middel is aangevoerd tegen een door het hof van beroep
gewezen tussen arrest, dan wanneer de
voorziening enkel tegen het eindarrest
is gericht;
Dat het m'iddel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan voorwerp ;
Over het tweede middel, doordat het
arrest, om het bestaan te bewijzen van
bedrieglijke handelingen welke het wanbedrijf van oplichting uitmaken, op beweerde checks zonder provisie steunt, dan
wanneer er noch in de vordering Van de
openbare partij, noch in de conclusies van
de burgerlijke partij sprake is geweest
van deze checks en dat beklaagde desbetreffende nooit ondervraagd werd :
Overwegende dat de bewering dat er
noch in de vordering van het openbaar
ministerie, noch in de ondervragingen van
aanlegger sprake is geweest van checks
zonder provisie, evenmin in het arrest als
in enig stuk der rechtspleging staving
vlndt ·
Dat' het arrest, bovendien, aileen over
de publieke vordering uitspraak doet,
waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
'
Over het derde middel, doordat, ter zitting van 24 l\llei 1948, hoewel het arrest
van 2 Juni 1947 waartegen aanlegger verzet had aangetekend, op tegenspraak werd
gewezen wat de burgerlijke partij aanging, deze laatste in haar middelen gehoord werd:
Overwegende dat, ofschoon aanlegger
zijn verzet aan de burgerlijke partij niet
had aangezegd, het a an deze . diende te
worden toegelaten deel te ;nemen aan de
debatten vo6r het hof van beroep uitspraak
doende" over de publieke vordering, om de
reden dat de vrijspraak van aanlegger de
veroordeling van deze burgerlijke partij
tot de kosten van de publieke vordering
ten gevolge zou hebben;
Dat het middel naar recht faalt :
Over het vierde middel, doordat het aan
het hof onderworpen dossier noch het
door de rechtbank bij verstek gewezen
vonnis, noch het eerste vonnis van de
rechtbank waarbij het verzet ontvankelijk
werd verklaard, inhield :
Overwegende dat h'et middel tegengesproken wordt door de stukken der rechtspleging; dat het feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvor~n werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

Om die redeuen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 November 1948. - 2" kamer. - Voor·zitter·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Oonnart. - Gelijkluidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termlcourt, eerste advocaat-generaal. -Pleiter·,
H. Bauthier (van de Balle b'ij het Hof
van beroep te Brussel).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STHAFZAKEN. VOORZIENING DOORo DEKLAAGDE. - l\IIIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT
DE UITGESPROKEN STRAF LAGERt IS DAN DE
WETTELIJKE STRIAF. - GEBREK AAN· DELANO.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VASTSTELLING VAN HET MISDRIJF IN DE WETTELI.JKE DEWOORDINGEN. - GEEN CONCLUSIES.
- VASTSTELLING VAN HET NIET-DESTAAN VAN
DE DOOR AR'I;IKEL 71 VAN HET STRAFWETDOEK
VOOR'ZIENE GROND VAN RECH'l'VAARDIGING.
1o De vemordeelde is niet ontvan.TceUjlc,
b·ij gebrek aan belan.g, on~ v66r het
Hot van vMbreking te beweren dat de
door· de r·eohter over de grand ~titgespro
ken strat lag01' is dan deze door de wet
bepaald (1).
2° Het arrest dat, in de bewoordingen va1t
de wet, belclaagde sohuldig verklaar·t
aan een wanbedr·ijf, beslist stilzwijgend
dat er geen grand van r·eohtvaardiging
in zijn voor·deel bestaat, onder meer (le
grand va1t r·eohtvaardiging voorzien Mj
artilcel 71 va1t het Stmtwetboelc; bij ge-.
MeTe aan oonalusies over dat pttnt, is de
reohter niet gehottden zioh desbetr·etfend meer· breedvoerig ttit te laton (2).

(MOREAU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 10 Mei 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, (l;etelende te Brussel;
Overwegende dat aanlegger, volgens artikel 5 van het besluit-wet van 19 October
1944, om een memor'ie tot staving van de
voorziening neder te leggen, beschikt ·
(1) Verbr., 24 Mei 1948 (zie hager, biz. 286;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 332).
(2} Verbr., 14 Juni 1948 (zie hager, biz. 328;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 381). Zie, in geval van
conclusies, de nota onder verbr., 4 October 1948
(zie boger, blz. 459; Bwll. en PAsrc., 1948, I,
530, en de nota, ondertekend R. H., blz. 531).
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over een te-rmijn van vijf Vl'lJe dagel\ te
VAJ.'l HET ONDERZOEK VOOR DE EERS'l'E RECH·
r.e:kenen van zijn verklaring tot voorzie'IER EN DIE SLECHTS HET VONNIS KAN ONGELning; dat er geen grond is om rekening
DIG MAREN, BESLISSING IN HOGER BEROEP
te houclen met cle <<. 1nemori>en van grieNIET GES1'EUND OP DE REDENEN VAN DE EERS'l'E
RECHTER. :--- NIETIGHEID DIE NIET VOORI DE
ven JJ welke de 3 Juni en de 1 September
EERSTE MAAL VOOR HIC"l' HOF MAG INGEROEPEN
1948, te laat, werden neclergelegcl;
WOBoDEN.
Over de miclclelen van de memorie welke
cle 19 Mei 1948 werd neclergelegd :
Over het eerste micldel, doordat l)et H et miclclel genomen uit cle in eer·ste aanleg
begane nietiglwicl, cloch clie vr·eemcl ill
bestreclen arrest aanlegger zou hebben
aan cle regelmatigheicl van het oncler~
veroordeeld tot een straf clie lager is dan
zoelv v66r· cle eerste r·echter en gebettrlijlc
het wettelijk minimum :
enlcel het vonnis ongelcl·ig maalct, mag
Overwegende chit het middel niet ontniet voo·1· de ee1·ste maa.l v66r· het Hot
vankelijk is bij gebrek aan belang voor
vnn verbrelcing too1'Clen inger·oepen, clan
aanlegger;
wc~nneer cle r·echter in. hager beroetJ
Over het twee{le miclclel, schending van
niet op cle r·eclen.en van. het beroepen
artikel 97 van de Gronclwet, doorclat het
vonnis gesteuncl heett en, clienvolgens,
bestreclen arrest artikel 123bis van het
z·ich cleze niet·igheia niet heeft k7~mien
Strafwetboek (wet van 19 Juli 1934) niet
toei!igen.en (1). (Wet van 29 April 1806,
vermeldt :
art. 2.)
Overwegende clat, wijl het arrest artikel 123bis n'iet toepast, dit niet hoefde te
(LAMY.)
worden aang·eclnicl;
Dat het micldel naar recht faalt;
ARREST.
Over het derde middel, schencling van
urtikel 71 van het Strafwetboek, cloorclat
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
het arrest cle grond van rechtvaanliging
niet heeft in acht genomen welke door arrest, de 5 Met 1948 gewezen door het
aanlegger wenl afgeleid nit de clwang· Hof van beroep te .Luik ;
Over het mklclel, doordat het vonnis van
waaraan hij heeft gehoorzaamcl;
Overwegencle clat het arrest vaststelt de correctionele rechtbank, hetwelk cloor
dat aanlegger nit eigen beweging de aan- drie rechters wercl gewezen, onclertekend
gifte heeft geclaan welke. het m:isclrijf nit- . werd omler meer door een rechter welke
maa:kt; clat het arrest er zich, bij gebrek geen deel had uitgemaakt van de zetel :
Overwegencle dat deze beweercle nietighan conclusies, mocht toe beperken de
betichting in cle bewoorclingen cler wet lleicl vreemd is ann de bevoegdheicl en
aan de regelmatigheicl van het onderzoek
vast 'te stellen;
Dat het middel feitelijke gromlslag voor de correctionele rechtbank; dat zij
enlrel het vonnis zou kunnen g·ebrelrkig
mist;
Overwegende dat de memorie voor het makeil;
Overwegencle clat zij v66r het hof van
ovedge slechts feitelijke beschouwingen
inroept waarop het Hof geen acht kan beroep niet werd ingeroepen en door clit
hof niet werd overg-enomen, vermits llet
slaan;
En overwegende dat de substantWle of ziju arrest niet op de motieven van llet
beroepen
vonnis is gegroncl;
op straf van nietigheicl voorgeschreven
Dnt llet middel, clienvolgens, niet ontrechtsvormen nageleefcl werden en dat de
veroordeling de bij de wet voorziene vankelijk ·is (wet van 29 April 1806, artikel 2);
straffen niet te boven gaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzieEn overwegende da t de substantiele of
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kos- op straf van nietigheicl voorgescllreven
rechtsvormen werclen nngeleefd en clat de
ten.
beslissing overeenkomstig de wet is ;
22 November 1948. - 26 kamer. - Voor·Om clie reclenen, verwerpt de voorziezitter·, H. Louveaux, voorzitter. - VM'ning ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
sktggever, H. Sohier. Gelijlcluiclencle
concMtsie, H. Raoul Hayoit · cle Termi22 November 1948. - 26 kamer. - Voorcourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter·, zitter~, H. Louveaux, voorzitter. - Ver·H. Collette.
· slag{Jever, H. Sohier. - Gelijlcluiclencle
conclt~sie, H. Raoul Hayoit ·de Termiconrt, eerste aclvocaat-generaal.
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22 November 1948.
TOT

VERBREKING.

STRAFZAREN. MIDDEL GENOMEN UIT. EEN
NIETIGHEID BEGAAN IN EERISTE AANLEG. NIETIGHEID VREEMD AAN DE REGELMATIGHEID

(1) Raadpl. verbr., 21 October 1946 (Bull. en
PASIC., 1946, I, 368); 3 November 1947 (A1·r.
Ve1·b1'., 1947, blz. 345; Bull. en PASIC., 1947,
I,· 458); }8 October 1948 (zie hager, blz. 494;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 571).
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1o

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR EEN BEKLAAGDE. GERTCHT TEGEN EEN MEDE-BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ, NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VERKEER. BUURTSPOORWEGEN. PLAAl'SING VAN VERKEERS'l'EKENS. KoNINKLTJK BESLUIT VAN 24 l'lfEI 1913. VoOR/WAARDE VAN DEZE VERPLICHTING.

1o Is niet ontvanlceli.jlc, de voorziening van
een belclaagfle oer"icht te,qen een meclebelclaagcle en cle voor aeze burger·lijlc
vemntwoonlelijke 11artij (1).
2o Lttiflens artilcel 5 van het lconinlclij lc
besltdt van 24. Mei 1913, is ae plaatsin.g
van ver·keerstelcens in rle omtr"elc van
cle spoorbaan van een btttwtspoorweg
sleohts ver·plicht op rle plaatsen waar
rleze maatregel nooflzalcelijlc is om rle
veilighei1l vwn de rloOTtooht te verzelcer·en ·van rle djtttigen e·n trams en. van
het verlceer· van rle tveggebntilcer·s,
(DEFAYS, T, NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN,)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 13 Maart 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Aangaande de voorziening met betrekking tot de beslissing welke werd gewezen over de vordering ingesteld door
het openbaar ministerie tegen Victor Van
Kerkhoven, medebeklaagde van aanlegster, en. tegen de partij welke voor deze
beklaagde burgerlijk verantwoordelijk is:
Overwegende dat aanlegster niet gerechtigd is om de bestreden beslissing te
bestrijden in zover zij over deze vordering uitspraak heeft gedaan;
II. Aangaande de voorziening met betrekking tot de beslissing welke ten Iaste
van aanlegster werd gewezen :
A, Wat de publieke vordering betreft :
Over het eerste middel, schending van
artikel 8 van de wet van 24 Juni 1885
over de buurtspoorwegen, van artikelen 5,
10, vierde alinea, en 11, 3°, van het koninklijk besluit van 24 Mei 1913, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 22 November
1932 genomen ter uitvoering van deze wet,
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden ·arrest de schulcl van
aanlegster heeft aangenomen door in zijn
motieven onder meer erop te wijzen dat,
(1) Verbr., 8 December 1947 (Bull. en PAsiC,,
1947, I, 526); 15 Maart 1948 (ibid., 1948, I,
. 170).

aangezien een in de straten ener bebouwde
kom aangelegde tramweg geen overweg
uitmaakt, gezegde plaats niet moest worden aangeduid door een verkeersteken, en
dat anderzijds, het door· Van Kerkhoveri
bestmu·de tramkonvooi op het ogenblik
van het ongeval slechts tegen een matige
snelheid reed, dan wanneer deze beschouwingen aan de vereisten van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen niet
beantwoorden :
Overwegende dat het arrest de ten
laste van aanlegster gelegde betichting
voorzien door artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek lleeft . aangenomen, na te
hebben vastgesteld dat zij onwetend was
en van het gevaar opgeleverd door het
kruispunt waar de botsing tussen haar
wagen en de buurttram is gebeurd, en van
het bestaan van de spoorweg die deze
plaats doorloopt;
Dat het daarna vaststelt dat aanlegster
clit kruispunt tegen een overdreven snelheid is genaderd, en dat zij, nadat zij de
tram uit een straat zag komen gereden,
de snelheid van haar wagen nog verhoogde,
en poogde over de spoorweg te komen door
een gevaarvolle manamvre die de botsing
moest veroorzaken;
,
Overwegende dat het dispositief van het
arrest, bij ontstentenis van conclusies door
aanlegster, alzo gerech1waardigd was, en
dat de critiek van zekere motieven van
het arrest, welke door het middel worclt
gedaan, van belang is ontbloot ;
Over het tweede middel, schend'lng van
de in het voorgaand middel aangeduide
bepalingen en van artikel 26 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934
lloudende algemeen reglement over de
politie van het verkeer, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 17 Januari 1936,
cloordat het bestreden arrest zijn dispositief gegroncl heeft op de overweging dat,
vermits hij op de verkeersvoorrang aanspraak mocht maken (art. 26 van gezegd
beslnit), de trambestuurder niet hoefde te
remmen noch op enige wij.ze de vaart van
zijn konvooi te matigen, om het even
welke de toestand en de handelwijze van
aanlegster waren :
Overwegencle dat, in strijd met hetgeen
het midclel aanvoe~·t, het arrest, ver van
zijn clispositief alleen op deze overweging
te steunen, de verantwoordelijkheid voor
de botsing op aanlegster heeft gelegd
door, zoals hiervoren werd gezegd, te lmren Iaste een geheel van foutieve manamvres en overtredingen op het algemeen
reglement over de politie van het verkeer
te weerhouclen;
Dat het middel, dienvolgens, in de onderstelling dat het gegroncl zou zijn, de verbreking van de beslissing over de publieke
Yordering nlet zou kunnen medebrengen,
daar deze beslissing door andere mOtieven gerechtvaardigd zou Nijven;
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gebrek aan belang;
Overwegende dat de substanWolle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing ove·reenkomstig de wet is ;
B. Wat de burgerlijke vordering betreft :
Over beide vorenaangeliaalde middelen :
Overwegende dat het arrest aanstipt :
ten eerste, dat het gezichtsveld van aanlegster op de plaats van de bosting, ofschoon beperkt, volstond om het ongeval
te vermijden; ten tweede, dat de trambestuurder, wegens cle omstandigheden,
met recht mocllt menen dat aanlegster
zou stilg·ehouden hebben en niet, tegen
alle verwacllting in, haar vaart zou hebben opgedreven; ten derde, dat de trambestuurder tegen een zo matige snelheid
reed dat hij, na het ongeval, zijn konvooi tot stilstancl brengen kon op een afstand welke merkelijk kleiner is clan {le
reglementaire afstand ;
Overwegende dat uit deze vaststellingen blijkt dat ter plaats van het ongeval
verweerster niet hoefde enigerlei bij.zondere veiligheidsmaatregel te nemen welke
niet genomen zou zijn geweest, {lat {le
snelheicl van de tram in genen dele cle
oorzaak van het ongeval is en ten slotte,
dat cle aangestelde van ·verweerster, ver
van misbruik te .maken van zijn voorrangsrecht, voorzichtig gehandeld heeft;
Dat het eerste middel derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, en dat
het tweede middel van feiteiijke gronclslag is ontbloot;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 November 1948. - 2° kamer.- Vo01·zitte1', H. Louve·aux, voorzitter. - Ve1'slaggevM, H. Connart. - Gelijleluiden,de
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Deslaeve (van. cle Balie bij het

Hof van beroep te Brussel) en Hermans.
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23 November 1948.

INKOMSTENBEL.A.STINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - .A.ANDEELHOUDERS VAJN
EEN VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AANDELEN OF VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - ZIJN VENNOTEN. - BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND WEGENS HE'f EFFECTIEF
UITOEFENEN IN DE VENNODTSCHAP VAN WE~E
LIJRE EN VASTE FUNCTIES. - BEGREPEN
ONDER DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN DE. VENNOO'fSCHAP. . ,
De aandeelh01tdet·s van em~ venrwotschwp
bij wijze van geldschieting op aandelen

of van een naamloze vennootschap zijn
vennotetn.
De vaste ot vet·ande1·lijlee bezoldigingen,
adln aancleelhou.de1·s van een vennootschap bij wijze van geldschieting op
aa,ndeleo1 of va;n een na,amloze vennootscha,p toegekend, wa,nneer zij worden
toegekencl weumvs het e}'fectief ~titoefe
nen, b·ij wijze V(l,1~ opclracht of ove1·eenkomst, vcvn ~verlcelijlce en vaste functies,
zijn beg1·e1Jen onder de bela,stbat·e inlcomsten. van cle vennoo•tschap, cloch
slechts in cle ma,a,t bepacvld bij a,t·tikel 35,
§ 3bis, va11 cle samengeschaleelcle wettmv (1) (2). (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, samengeschakeld op
31 Juli 1943, art. 35, §§ 3 en 3bis.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP << CRAYERES, CIMENTS ET FOURS A
CHAUX D'HARJ\IIGNII'S ll.)
ARREST ..
HE'£ HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 April 1948 gewezen cloor het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het tweede middel, schencling va)l
artikelen 112 van de Grondwet, 35, §§ 3 en
3bis, van cle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van ~1 .Juli 1943, en, bij samenhang,
van artikel 2 van cle besluiten betreffencle
cle nationale crisisbelasting, samengeschakelcl ,bij besluit van 31 Juli 1943, doordat ,llet bestreclen arrest beslist << dat het
woorcl << vennoten ll meer in het bijzonder
voorbehouclen is voor de leclen van personenvennootschappen welke rechtstreekser deelnemen aan de beclrijvigheid cler vennootschap, in tegenstelling met de aan{leelhouder van vennootschappen van kapitalen, welke eenvoucUg· niet werkzame
gelclschieter zijn >l, en clit axioma stilzwijgencl en op algemene wijze toepast op het
woord << vennoten l> dat in artikel35, clerde
paragraaf, van de samengeschakelde wetten betreffende cle inkomstenbelastingen
voorkomt, om er bij vergissing uit af te
leklen {lat, in het inzicht van de wetgever, het woorcl << vennoten ll nooit wordt
toegepast op de vemwten in cle vennoot_(1) Toepassing makeud van arLikel 25, § 1,
almea 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de iukomstenbelastingeu, op het geval van een aandeelhouder, tit.ularis van een
bezoldigd ambt en dit amb~ in een personenvennootschap met beperkte ,aansprakelijkheid
uitoefenend, heeft het Hof van verbreking deze
als een vennoot beschouwd (verbr., 28 October
1946, A1•r. J!e1'b1·., 1946, blz. 357; Bull. en
PASIC., 1946, I, 385).
(2) Zie onder meer : wetten op de vennootschappen, samengeordend op 30 November 1935,
artikelen 29, 31, 64, 148, 149, 179, 182 en 183.
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in strijd is met de geest en de letter van
bovengezegd artikel 35, derde paragraaf :
Overwegende dat aanlegger, om de toepassing te rechtvaardigen van §§ 3 en
3bis van artikel 35 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen op de bezoldigingen toegekend a an de her en Jean
en Robert Pourbaix, welke met het algemeen beheer van de verwerende naamloze
vennootschap waren belast, de hoedanigheid van « vennoten » dezer bestuurders
in gezegde vennootschap inriep, hoedanigheid die afgeleid is uit het feit dat zij
aandeelhouders zijn van die _vennootschappen;
Ove·rwegende dat het be.streden arrest,
om zijn beslissing te motiveren, verklaart
dat de aandeelhouders van een naamloze
vennootschap niet hoeven te worden beschouwd als « vennoten ll naar de betekenis van dit woord in artikel 35, derde paragraaf, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van 31 Juli 1943;
Overwegende dat de derde paragraaf
van voormeld artikel 35 voor een soort
vennootschappen, waaronder de vennootschappen op aandelen, andere dan de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, dit wil zeggen onder
meer voor de naamloze vennootschappen
en de vennootschappen bij wijze van
geldechieting, de inkomsten bepaalt die
aan de bedrijfsbelasting onderworpen
zijn;
Dat §§ 3bis en 3teT van hetzelfde artikel deze bepaling aanvullen, door bijzondere regelen te formuleren voor de toepassing of beperking van de in de clerde
paragr{laf vooropgestelde beginselen ;
Overwegende dat krachtens §§ 3 en 3b·is
van artikel 35, in de bij •§ 3bis bepaalcle
maat, in de belastbare inkomsten van de
vennootschap begrepen. zijn .de sommen
welke gediend hebben om werkelijke en
vaste functie-s, toegekend b'ij wijze van
opdracht of overeenlwmst, en in de vennootschap uitgeoefend door hen die er de
vennoten van zijn, te bezoldigen;
Overwegende dat in principe de aan{]eelhouders van een naamloze vennootschap er de vennoten van zijn; dat het
w-oord « vennoten ll dat in de bewuste
bepaling gebruikt is, ver van door zich
zelf de toepassing ervan op de aamleelhouders van een naamloze vennootschap uit
te sluiten, dezelfde onder die in haar algemene betekenis genomen benaming aanduidt;
·
Overwegende dat, indien weliswaar het
woord « vennoten l> op meer specifieke
wijze kan worden toegepast op de leden
van personenvennootschappen die rechtstreekser aan de werkzaamheid der vennootschap deelnemen, in tegenstelling met
de aandeelhouder in vennootschappen van

kapitalen die eenvoudig een niet werkzaam ge}{lschieter is, dit onderscheid van
terminologie desniettemin niet blijkt geleid te hebben tot het bezigen van het
woord « vennoten ll in de bewuste bepaling, aangezien dit woord er niet gebruikt
wordt in tegenstelling met enige andere
soort leden der vennootschap, en onder
andere niet met die der aandeelhouders,
zoals in artikel 105 van de samengeordende wetten op de handelsvennootschappen;
Dat buitendien, zo, in de bepaling welkJ
voormeld artikel 105 van de vennootschap
bij wijze van geldschieting op aandelen
geeft, het woord « vennoten ll de werkende
vennoten aanduidt in tegenstelling met
de stille vennoten, welke aandeelhouders
worden genoemd, het anders is in de bewuste beschikking van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, waar het
woord « vennoten ll, voor de vennootschappen bij wijze van gelclschieting op aandelen, de stille vennoten aanduidt, clit wil
zeggen, de aandeelhouders ;
Dat, inderclaad, § 3te'l' van voormeld
artikel 35, we1ke § 3 van hetzelfde artikel
aanvult, verklaart dat de aan de cc werkende vennoten ll toegekende bezoldigingen niet opgenomen worden in de belastbare winsten; dat indien het woord cc vennoten ll van § 3 van artikel 35, zoals in artikel 105 van cle wetten op de handelsvennootschappen, enkel op de werkende vennoten van toepassing ware geweest, § 3ter
op algemene wijze had dienen te verklaren
dat §§ 3 en 3bis niet van toepassing waren
op de vennootschappen b~j wijze van geldschieting op aandelen; dat wijl het zulks
niet heeft geclaan, doch cle uitzondering
wetens en willens tot een enkele soort
leden heeft beperkt, er nit volgt dat de
andere leden, namelijk de stille vennoten
of aandeelhouders, van het voordeel der
1 vrij.!!Jtelling
uitgesloten zijn en begrepen
blijven bij de in de derde paragraaf aangeduide vennoten;
Overwegencle, derhalve, dat, indien de
aandeelhouclers van de vennootschappen
bij wijze van gelclschieting op aandelen in
het W\)Ord cc vennoten ll begrepen zijn, er
·geen enkele reclen is om daarln de aancleelhouclers van de naamloze vennootschappen niet te begrijpen, aangezien deze
twee soorten vennootschappen belde becloelcl worden onder de vennootschappen
op aandelen, waarop de bewuste bepaling
toegepast wordt, en aangezien artikel 107
van de wetten op de handelsvennootschappen in principe de aandeelhouders van cle
vennootschappen bij wijze van gelqschieting op aanclelen gelijkstelt met diegenen
van de naamloze vennootschappen;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door te beslissen clat het woord cc vennoten ll van de dercle paragraaf van artikel 35 van de wetten betreffende de inkom-
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stenbelastingen niet van toepassing is op
de aandeelhouders van de naamloze vennootschappen, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden;
O:tp. die redenen, zonder dat er grond
:olj 'om het eerste middel te onderzoeken,
verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat
onderhavig arrest zal word(m overgeschreven in de registers van het. Hof van beroep te Brussei en clat melding er van .zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerster tot de kosten; verwljst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
23 November 1948. - 2" kamer. - TToo?·H: Louveaux, voorzitter, - Verslaggeve1·, H. Gil·oul. Gelijkltticlende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van cler
Meersch, advocaa:t-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en Feye (deze laatste
van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
zitte~·,
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23 No.vember 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING. · GEMEEN'IEBELASTINGEN. VOORZIENING GERICRT TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE. VERPLICRTING AAN TE ZEGGEN
BINNEN DE TIEN DAGEN AAN DE TOEKOMSTIGE
VER)VEERDER.

De voorz·iendng, ge1·icht tegen ee·11 floor cle
bestenclige cleptttatie in zalcen van gemeentebelastingen gewezen beslissing,
moet, OtJ stntf .va1u nietighe·iel, binnen
cle tien clagen aCIJil(Jezegcl wonlen aan
de pa1·ti.i waa1~zij-gericht is. [\Vet

van 22 Juni 1865 op de voorziening in
verbreking tegen de beslissingen van de
bestendige deputaties in zaken van
rechtstreekse belastlngen, art. 2; wet
van 22 Januari 1849 op het patentrecht,
art. 4.)
(CR. VINCK, WEDUWE FLORIMOND LEBACQ,
EN CONSOORTEN, T. GEMEENTE JUMET.)
ARR@T.

Het HOF; - Geiet op het bestreclen
besluit, de 28 Mei 1948 gewezen door de
Bestendige Deputatie van de Provinciale
Raad van Henegouwen;
Overwegende clat, luidens artikel 4 van
de wet van 22 Januari 1849,' de voorzieniitg tegen een besluit van de bestendige
deputatie gewezen in zaken van gemeentebelasting'en; op straf van nietigheid, binnen tien clagen dient te worden aangezegd
a an cle partij tegen welke zij is gericllt;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt clat deze formaliteif in onderhavig geval wenl vervulcl;

Dat de voorziening van aanlegger, bij
gemis van deze aanzegging, niet ontvanc
kelijk is;
Om die reclenen, verwerlJt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kos-

ten.
. 23 November 1948. - 2" kamer. - TTo01·zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H: Oonnart. - Gelijkluidencle
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H: Simont.
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23 November 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. NEDERILEGGING VAN RE'l' VOORAF BETEKEND VERZOEKSCHRIFT, VAN DE UITGIFTE VAN RET ARREST EN VAN DE STUKKEN TOT STAVING VAN DE
VOORZIENING, TER GR.IFFIE VAN RET ROF VAN
BEROEP, BINNEN DE TERMIJN VAN VEERTIG DAGEN TE REKENEN VAN DE DATUM VAN HET ARREST. SANCTIE : VERVAL.

Het voo1·aj i;e.telcend verzoel"sclvritt tot het
hot vctn ve1·b1·eking ge'l'icht tegen een ·in
zalcen van 1'echtst1·eelcse belasti1igen gewezen a1Test va1t het hot van be1·oep,
alsoolc een ~titg·itte van het an·est en de
st~tkl•en tot staving van de voo1·ziening,
1noeten, op st·rat van verval, neclergelegcl wonlen te1· g1·if]i.e vnn het hot van
be·roep, b·innen de ter1nijn van vee1·tig
clagen te !'el;;en'en vctn cle clctt~t1n van het
an·est (1) (2). (Wet van 6 September

1895, art. 14.)
(l) Het verval, opgelopen wegens verzuim
aan nederlegging van de stukken tot staving
van de voorziening ter griffie van het hof van
beroep, binnen de termijn van veertig dagen
te rekenen van de datum van het arrest, zou
het verval van het verhaal niet kunnen zijn,
hoewel de tekst van artikel 14 van de wet van
6 September 1895 gee'n onderscheid maakt tussen de draagwijdte van het verval wegens verzuim vaii nederlegging van het vooraf betekend verzoekschrift en van de uitgifte van het
arrest, of wegens verzuim van nederlegging
van stukken.
Het enig verval opgelopen om zich er van
onthouden te hebben ter griffie, binnen de terinijn van veertig dagen, de stukken tot staving
van de voorziening neder te leggen, is dit van
het recht ze na het verstrijken van deze termijn necler te leggen. Het Hof zou geen rekening kunnen houden met een stuk da t niet is
nedergelegd of slechts werd nedergelegd wanneer de termijn verstreken was (zie nota 1, ondertekend W; G., onder verbr., 9 November
1948, B1<ll. en PAsiC., 1948, I, 624).
(2) Zie de nota 2, ondertekend W. G., onder
dit arrest hi B1tll. en PAsrc., 1948; I; 665.
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(BEHEER VAN ~"INANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOT. SCRAP << CHARBONNAGES D'AMERCCJWR. ll.)
ARREST.

RET HOF; - Over de van ambtswege
tegen de voorziening opgeworpen, groml
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat, ki·achtens artikel 14
van de wet van 6 September 1895, het verzoekschrift tot het Hof van verbreki'ng,
hetwelk vooraf betekend is geweest aan
de verweerder, een uitgifte van het arrest, alsmede de stukken nocUg tot staving
van de voorziening, op straf van nietigheid ter griffie van het hof van beroep
nedergelegd moeten worden binnen veertig dagen te rekenen van de clatum van
het arrest;
Overwegende dat het bestreden arrest
de 8 Juli 1g.47 door het Hof van beroep
te Brussel werd gewezen; dat het verzoekschi-ift tot verbreking alsmede de voormelde stukken enkel de 18 Augustus
1g.47 ter griffie van het hof van beroep
nedergelegd zijn geweest, namelijk de een
en veertigste dag te rekenen van de datum
van het arrest; •
Overwegende dat aanlegger du.s van zijn
verhaal vervallen is ;
Om die redenen, verwerpt het verhaal;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ze

23 November 1948. kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Demoulin. - St'l'ijdiye conclusie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van

Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. AANGIFTE DOOR DE RECHTSPERSONEN ALSOOK
. DOOR DE VERENIGINGEN, GROEPEN EN GEMEENSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID.
TERMIJN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. lVIoBILIENBELASTING. FEIT DAT DE BELASTING DOET ONTSTAAN. TOEKENNING OF BETAALBAARSTELLING VAN RET INKOMEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAAR. -

TERMIJN.

4° INKOMSTENBELASTINGER
BEZWAA&. BEDRAG VAN DE AANSLAG BEPAALD VOLGENS DE AANWIJZINGEN VAN DE AANGIFTE.- 0NTVANKELIJKHEID ZELFS WANNEER
RET BEDRAG VAN DE AANSLAG NIET HOGER IS
DAN DIT VOORTS\'LOEIENDE UIT DE AANWIJZINGEN VAN DE AANGIFTE.

5° INKOMSTENBELASTINGEN. BEZWAAR. -

HE1' DIENS1'JAAR, DAT DE TER-

MI.TN OM BEZWAAR IN TE DIENEN BEPERKT,
WORDT BEPAALD DOOR m; DATUM VAN .TOEKENNING VAN RET INKOMEN AANGEDUID IN DE AANGIFTlc.

1 o De mobUaire inkomsten of bedrijfsinJcomsten, andere dan deze bedoeld b·ij
§ 1 van a·rtilcel 54 van cle• samengeschaJcelde wetten, moeten bij de ontvange1·
van de belastingen van het gebied aangegeven worden, door de 1·echtspersonen,
evenals door de ve1·eniginyen, gmepen
en yemeenschappen zonder Techtspe1·soonlijkheid, binnen vijftien dagen na
de toekenning of betaalbaarstelliny e·r
van. (Wetten betreffende de inkomsten-

belastingen op 31 Juli 1943 samengescltakeld, artt. 54, §§ 1 en 2, en 59, § 1.)
2° Het feit dat cle belasting op de inlwmsten van roe1·e1ule lcapitalen doet on tstaan is de toelcenning of de betaal1Jcta1·stellinr; van de a an aa.nslag ondenuorz1cn
inlcomsten.
3° Het bezwaar teyen het beclnw van
cl.e acmslag moet, op skat van 1;-e1·val,
door de belasUngpHcht·ige nite1'lijlc de
31 Maart van het tweede dienstjaa·r
in,qediend worden, zoncle1· clat de tennijn
nochtans m·inrler dan zes rnaanden nut[!
becl'tayen van de fla.tnm af van de
inning, voo1· de belastinycn op een
a11rZere wijze dan per lcohie·r ge'inrl. (Samengeschakelde wetten, art. 61, § 3,
al. 2.)
·
4° H et bezwam·, inr;ecUend door de belasUngpl'ichtige bjnnen de; wetteUjlce te·rm·ijn, tegen de aanslag gevesUyrZ valgens de ger;evens van zijn aany'ifte in de
inlcomstenbelastinyen, is ontvanlceUjk,
zelfs wannee·r het berl'l'afl van de aftns~a.g
niet hoyer is dan het berZray dat nit rle
aanwijzingen VCM1 zijn aanyifte moct
voortvloeien (1). (Stilzwijgende oplos-

sing.) (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de .ill Juli
1943, artt. 53, § 1, 54, §§ 1 en 2, 55, § 1,
en 61, § 3.)
5° W a1vneer cle belasUnyplichtiye, in zijn
aangifte, de datnm aanduidt van de toelcen.niny of van de uetaal1Jaa1·stelling
van de cuvn aansla.g ondeTworpen. inlcomsten, is het aan het dienstjaa1·, waaPin
cleze dcbt·unt beg1·epen ·is, flat cle betwiste
a.anslay moet verbonden worclen, en is
het, bijgevolg, 1tite1'l·ij7c de 31 Maa1·t van
het tweede clienstjacw dat het bezwaa·r
van de belastinyplichUye teyen het bed1·ay van zijn aanslag moet inyedJenrl
worden, zonder dat de termijn noahtans minde1· dan zes maanden mag bedrayeJ1 van de clatnm af van de innin,q
van ,de belastiny op een ande1·e wijze
(1) Cf. verbr., 24 October 1938 (A'"'· Ye•·b•·.,
1938, biz. 218; Bull. en PASIC., 1938, l, 330).
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treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, artt. 53,
§ 1, 54, §§ 1 en 2, 55, § 1, en 61, § 3.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «UNION
T. DEHEER VAN FINANCIEN.)

>>,

.~BREST.

IIET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 28 Januari 1947 gewezen clopr
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 21, 54, 59
en 61 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij koninklijk besluit van 31 Juli 1943, cloordat
het bestreclen arrest, ofschoon het aanneemt clat de inkomsten waarover het geschilloopt van de mobiUenbelasting waren
vrijgesteld, dat zij de 10 October 1945 noch
toegekend waren geweest, noch betaalbaar gesteld, clat cle belasting, zomler
tevoren te zijn ingekohierd geweest,
de 15 .J anuari 1945 werd geincl, desniettemin lleeft beslist clat het cloor aanlegster de 16 en 18 1\'Iaart 1946 ingediencle bezwaarscllrift te laat was, dan
wanneer de mobilienbelasting enkel in
llet clienstjaar mag worden opgenomen in
de loop waarvan cle belasting·sclluld ontstaan is; dat artikelen 54, tweecle aline a,
~n 59, eerste lid, van de samengescllakelde wetten niet 1nogen worclen toegepast op overigens van de belasting vrijgestelde inkomsten welke niet toegekend
zijn geweest, noch betaalbaar gesteld; dat
het aan de mobilienbelasting onclerworpen
inkomen :piet mag opgenomen worden in
het clienstjaar van cle toekenning of cle
betaalbaar.Sitelling wanneer cleze niet hebben plaats gevonden :
Overwegende clat kraclltens artikel 54,
tweecle licl, van de samengeschakelcle wetten, de andere inkomsten van roerencle
zaken of de andere beclrijfsinkomsten clan
die welke 'hi llet eerste lid worden aangecluicl, dienen te worden aangegeven bij
de ontvanger van het gebied binnen cle
bij het eerste lid van artikel 59 bepaalde
termijn, te weten, binnen vijftien dagen
na de toekenning of de betaalbaarstelling
er van;
Overwegencle dat ult het bestreclen arrest en nit de andere stukken der rechtspleging blijkt dat aanlegster de 17 Januari 1945 in cle· mobilienbelasting een
geheel van niet bepaalcle inkomsten van
buitenlanclse oorsprong heeft aangegeven,
en dat zij op dezelfcle datum aan de aclministratie 1 een van de 15 J anuari 1945 gedagtekeni:le postcheck heeft laten gewor(1) Zie de nota 2, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 666.

den ten bedrage van het beloop cler belasting welke gevestigd ,werd op het cijfer
van (le door haar aangegeven inkomsten;
Overwegende dat aanlegster in de' ingediende aangifte verklaarcle clat de toekenning of de beta'albaarstelling van bovengemelde inkomsten, welke gedeeltelijk het
bedrag vertegenwoorcligclen van de coupons van de Belgiscll-Amerikaanse lening
7 t. h., 1925-1955, cle 10 October 1944 was
geschied, omstancligheicl welke, bij toepassing· van artikel 21 der samengeschakelde wetten, het verschuldigcl zijn van de
mob'ilienbelasting medebracht;
Overwegende clat aanleg.ster door haar
bezwaarschrift van 16 en 18 l\![aart 1946
om te·rugbetaling verzocllt van de belasting· welke zij beweerde ten onrechte geind
te zijn geweest;
Overwegende dat gezegd bezwaarschrift,
omdat het te laat wercl ingecliend, niet
ontvankelijk werd verklaarcl door het bestreclen arrest, lletwelk de beslissing van
de Mrecteur der belastingen bevestigd
heeft;
Overwegende dat volgens artikel 61,
§ 3, tweede alinea, van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, de bezwaarschriften, op straf
van verval, uiterlijk de 31 Maart van het
tweecle clienstjaar moeten ingediencl worden, zoncler dat de termijn nochtans mincler clan .zes maanclen moge beclragen
van {le datum af van het aanslagbiljet of
van de kenntsgeving van cle aanslag of
van cle datum af van de inning cler belastingen op een andere wijze clan per kohier;
Overwegencle dat aanlegster niet betwist
clat het feit waaruit cle belasting ontstaat
de toe-kenning of de betaalbaarstelling 'is
van de aan de belasting onclerworpen
inkomsten, welk feit zij, volgens de door
haar ingecliende aangifte, op de 10 O~to
ber 194;4 heeft vastgesteld;
Dat cle belasting, waarover het geschil
loopt, clus rran llet clienstjaar 1944 moet
worden verbonclen;
Overwegencle,- bijgevolg·, clat, zoals het
be-streden arrest heeft beslist, aangezien
het de 16 en 18 Maart 1946 is toegootuurcl
g·eweest - dit is na cle 31 Maart van het
tweecle jaar van llet clienstjaar 1944 en aangezien de alzo verlopen termijn
meer clan zes maanclen beclroeg· vanaf de
15 Januari 1945, datum waarop de belast.ing wercl betaald op een andere wijze
dan een per ko hier geinde belasting, llet
bezwaarschrift te laat werd ingecliencl;
Dat het micldel niet kan worden aanvaarcl;
Om die redeJien, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 November 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitte1•, II. Louveaux, voorzitter. - Verslauueve1·, H. Demoulin. - Gelijlcluidende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van cler
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HH. Resteau en Van Leynseele.
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KAMER. -

25 November 1948.

AR'BEIDSONGEVAL. -

BESLUIT-WET VAN
0NGEI'AL IN WELKER OOR"
ZAJl:EN EEN OORLOGSFEIT VOORKOM'l'. BE'l'EKENIS VAN RET WOORD « OORLOGSFEIT >>.

19 MEl 1945. -

In het besluit-wet van 19 Mei 1945 heett
het woo1·d « oo1·!ogsteit >> zijn gebrnilcelijlce betelcenis en bedoelt bijgevolg de
lcrijgsven·-ichtingen, dit wil zeggen de
stTijd t·ussen oo1·Zogvoerende legeTs en
de gebett1'tenissen d·ie daa1·mede eng ve1·band houden; de omstan,digheid, dat een
a1·beidsongeval of een ongeval op de weg
van de arbeid, dat zich in BelgiiJ heett
voo1·gedaan na de capitttlatie van Dttitsland, « door ee~~ vrachtwagen van het
.Amerilcaans leger veroorzaalct we1·d die
een militaire opdracht ve1'vttlde ll, zonde1' nadere bijzondMheid omtTent ·fleze
laatste, volstaat niet om te bewijzen dat
een oorlogsfeit, naar de zin van artilcele1~ 2, 13 ot 36 van het beslttit-wet van
19 Mei 1945, onder de oorz(J)lcen. van het
ongeval voorkomt (1).
(HET SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDING DER
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEI'l'EN, T. «CAISSE
COM~illNE D' ASSURANCES « L'INDUSTRIE MINIERE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
yonnis, de 16 April 1946, gewezen door de
Recht bank van eerste aanleg te Luik;
Over het enig middel, ·S<Chending van
artlkelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 13, 14,
15, 20, 21, 22, 23 van de nieuwe wettekst
voortvloeiende uit het besluit-wet van
19 Mei 1945 betreffende de vergoecling der
schade voortspruitende uit arbeidsongevalIen in welker oorzaken een oorlogsfeit
yoorkomt, en in dit besluit-wet opgenomen ; 1 en 2 van de wet van 24 December
1903 op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen en de
wijzigende wetten, samengeordend bij koninklijk besluit van 28 September 1931,
doordat het bestreden vonnis heeft beslist
dat onder << ongeval in welker oorzaken
een oorlogsfeit voorkomt ll, luidens artikelen 13 en 14 van het besluit-wet van 19 Mei
1945, cliende te worden verstaan datgene
dat « oorlogsschade >> had berokkend, dit
begrip als juridische oorzaak een « oorlogsfeit >> in zich sluitend, en clat, derhal(11. Raadpl. de twee volgende arresten.

ve, een ongeval veroorzaakt na de stopzetting der vijandelijkheden, buiten iedere
operatie, maar 'tijdens de staat van om·log
en door een militaire vrachtwagen met een
opclracht gelast veroorzaakt was door een
oorlogsfeit, clan wmmeer het « begrip van
oorlogsfeit ll, met uitsluiting van aile gebeurtenissen waartoe de oorlog slechts
aanleiding geeft, maar welke soms een
schade berokkenen welke als << oorlogsschade->> wordt hersteld, wettelijk behoort
te worden beperkt!' tot de feiten die in een
rechtstreeks en nooclzakelijk verband
staan met de operaties van de tussen de
oorlogvoerende staten ingezette strijd :
Overwegende clat, blijkens de vaststellingen van de rechter over de grand, de
29 Mei 1945, toen hij zich op de normale
terugweg van zijn arbeid bevond, de mijnwerker Paul Miszta het slachtoffer werd
van een verkeersongeval, doordat · een
vrachtwagen, bestuurd door een soldaat
van het Amerikaans leger, in hevige botsing kwam met de tramaanhangwagen
waarin deze arbeider plaats genomen had,
en deze aanhangwagen nit de rails wierp ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
de mening toegedaan zijnde dat dit ongeval, ofschoon het zich meer dan twintig
clagen na de onvoorwaarclelijke capitulatie
van Duitslancl had voorgedaan, te wijten
was aan een « oorlogsfeit », naar de zin
van het besluit-wet van 19 Mei 1945, het
bij cl'lt besluit-wet ingesteld Speciaal Fond.s
ertoe heeft veroordeelcl het slachtoffer
schadeloos te stellen in de plaats van de
« Caisse Commune d' Assurances « L'Industrie Miniere », tweecle verweerster in
verbreking ;
Overwegencle dat de door de voorziening
opgeworpen yraag is of, door in de hier
te voren herhaalde omstancligheclen de
aard van « oorlogsfeit >> toe te kennen
enkel aan de tussenkomst van een vrachtwagen van het Amerikaans Ieger in de
oorzaken van het betwist ongeval, het
bestreden vonnis aan het woord c< oorlogsfeit ll geen clraagwijdte heeft gegeven
welke het wettelijk niet bezit;
Overwegende clat het besluit-wet van
19 Mei 1945, evenmin als het besluit van
9 Augustus 1941 hetwelk hetzelfde voorwerp had, uitclrukkelijk het begrip cc oorlogsfeit >> hebben omschreven; dat de ontwerpers van het besluit-wet in hun verslag a an de Regent,· de beoordeling van
clit punt aan de rechtbanken overlaten;
Overwegende dat, zo men'zich houdt aan
de gebrliikelijke en· normale betekenis er
van, het woord c< oorlogsfeit >> de krijgsverrichtingen bedoelt, dit wil zeggen de strijd
tussen oorlogvoerende legers en de gebeurtenissen weike daarmede eng verband handen;
Dat men, zonder haar zin te verdraaien,
deze uitdrukking niet zou kunnen toepassen op feiten welke zich enkel naar aan-
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in ver verband zonden staan;
Overwegencle clat dit het inz'icht was
van de ·ontwerpers van het besluit van
9 Augustus 1941, wanneer zij, in de voorafgaande algemene beschonwingen gewag
maken, van <<de krijgsverrichtingen en de
bombardementen JJ, welke aan de arbeiders een zeker getal ongevallen hebben
veroorzaakt, en hieraan toevoegen : << Dergelijke m:lgevallen knnnen zich ook in de
toekomst voordoen, zolang cle -i•ijandelijkheden zullen voortcluren JJ ;
. Overwegende dat het verslag aan de
Regent, hetwelk client tot memorie van
toelichting van het besln'it-wet van 19 Mei
1945 ongeveer hetzelflle verklaart, wanneer het het belang onderstree·pt clat er
in bestaat het Speciaal Fonds in stand
te houden << zolang de hnidige oorlog
dnurt, zelfs tot het vervallen der lasten
welke voortspruiten nit de ongevallen die
tot op clien clatum nag znllen worden
aangegeven JJ ;
Overweg·encle, ongetwijfeld, dat de staat
van oorlog· niet nooclzakelijk een einde
neemt met de capitula tie van cle vijand;
Dat cle nitvoering van het verdrag van
overgave (ontwapening van cle overwonnen troepen, gevangenneming van de vijandelijke soldaten) aanleiding kan geven
tot incidenten welke de staat van oorlog
verlengen en alzo de tnssenkomst vergen
van de strij.clkrachten van cle overwinnaar;
Overwegende echter dat het bestreden
vonnis, om zijn dispositief te rechtvaarcligen, zich er toe beperkt te verklaren clat
« de vrachtwagen van het Amerikaans
leg·er, oorzaak van de schade, een militaire opdracht vervnlde JJ, en generlei bijzonderheid verstrekt nopens de aard dezer
opclracht; clat het aldus het punt in het
onzeket·e laat of zij met een krijgsverrichting verband hield, derwijze dat men
het feit clat cleze vrachtwagen op de weg
reed met een oorlogsfeit zou kunnen gelijkstellen ;
. Overweg·encle, clienvolgens, clat llet bestreden vonnis aan llet Hof van verbreking niet toelaat zijn toezicht utt te oefenen en, alzo, de in het middel aangeduide
bepalingen scllendt, inzonclerheid artikel 97 van de Gronc1wet ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in cle registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Lnik en clat melding er van zal worden
gemaakt op cle kant van de vernietigde
beslissing ; veroonleelt verweerster tot de
kosten; verwijst de zaak naar cle Reclltbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak
doende in hoger beroep.
25 November 1948. -

1" km,ner. -

Voor-

zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Ve1·slcbggevm·; H. Oonnart. GelijlclU'idende concl·zbsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaaL - Ple·ite1·s, HH. VanRyn en Simont.
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KAMER. -

25 November 1948.

ARBEIDSONGEVAL. - BESLUIT-WET VAN
19 MEl 1945. 0NGEVAL IN WELKER
OORZAKEN EEN OORLOGSFEIT VOORKOM'l'. ONGEVAL QEBEURD NA DE CAPITULATIE VAN
DUITSLAND. - ZONDERI RECHTSTREEKS VEilBAND MET EEN OORLOGSVERRICH'l'ING. - 0NGEVAL ONDER DE OOI\:ZAKEN WAARVAN GEEN
OORLOGSFEI'f VOORKOMT.
Beslist wettelijlc clat geen ongeval uitmaalct
wellcer oorzaken een oo1'logsfeit v'oor·komt, naa1· de Z'in van. cleze uitcln~kking in arUkelen 2, 13 en 36 van het
besl·wit-wet van 19 lYie·i 1915, het vonnis
clat vaststelt clat fl'it arbeiclsongevnl of
ongeval OlJ cle weg naar of van het
we1·k, clat zich 1u~ de cap'itulatie van
Dtt·itslwnfl heeft voo1·gerZawn, zoncle1·
·rechtstreelcs verb an cl is met een 001'Zogsve·rrichting (1).

vn

(«CAISSE COMMUNE DES CHAR.BONNAGES DU COUCHANT DE MONS Jl, T. RET SPECIAAL FONDS
VOOR DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEV ALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, de 4 Juli 1947, gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
nitspraak cloende in hoge1• beroep ;
Over het enig midclel tot verbreking,
l'Chending van artikelen 97 van de Grondwet, 1 van het besluit-wet van 19 lVIei 1945
betreffencle de vergoeding der schade voortspruitende 'Hit arbeidsongevallen in welker oorzaak een oorlogsfeit voorkomt,
3, 13, 14 en 15 van cle bepalingen voorzien bij gezegcl artikel 1 van llet beslnitwet van 19 Mei 1945 ter vervanging van
de bepalingen der besluiten van 9 Augustus 1941 en 11 Februari 1943, 1, en
inzonderheid 1, zesde alinea, van de wetten op de vergoeding der scllade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, samengeordencl bij koninklijk besluit van
28 September 1931, 1, 2 en 8 van het besluit-wet van 13 December 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitericle uit ongevallen die zicll op de weg
naar of van het werk voordoen, 19 van cle
(1} Raadpl. voorgaand arrest en volgend arrest.'
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wet van 11 Juni 1874 betreffende de verzekeringen, 58 van de wet van 15 Juni
1899 inhoudende titel II van het Wetboek
Yan strafrechtspleglng voor het Ieger,
1 van het koninklijk besluit van 26 Augustus 1939 betreffende de mobilisatie van het
Ieger, voor zoveel nodig 1 en 2 van het
besluit-wet van 17 December 1946 tot verlenging van de duur der toepassing van
gezegd besluit-wet van 13 December 1945,
doordat, vaststaande dat het ongeval
waarvan de man van verweerster in
verbreking, .Mathieu, de 15 Maart 1946, op
de terugkeer van zijn werk het slachtoffer
was, veroorzaakt is geweest door een
Amerikaanse militaire vracht·wagen die
bestuurd werd door een Duits krijgsgevangene, het bestreden vonnis beslist dat
de wettelijke vergoeclingen ten laste van
aanlegster in verbreking, als wetsverzekeraar vallen, en niet ten laste :van het Speciaal Fonds, tweede verweerder in verbreking, hetwelk nit kracht van het besluitwet van 19 Mei 1945 geh{)uclen was tot
vergoeding van de schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen in welker oorzaken een oorlogsfeit voorkomt, onder het
voorwendsel, dat de werkelijke staat van
om·log de 15 .Maart 1!)46 sinds lang een
einde had genomen; dat het feit dat het
{)ngeval door een krijgsgevangene veroorzaakt is geweest nlet afdoend is; dat
duizenden krijgsgevangenen in Belgi.e te
werk zijn gestelcl en hetzij voor de Belgiselle economie, hetzlj voor de geallieerde
overheden arbeidden; dat het op de
15 Maart 1946 niet meer mogelijk is
staande te houden dat de militaire overbeicl, door welke de krijgsgevangene te
werk was gesteld, nog oorlog V{)erde en
met de vrachtwagen een oorlogsvervoer
verricbtte; dat het onge'l•al niet kan gelijkgesteld worden met een oorlogsfeit vermits h{)t geen volcloende rechtstreeks verband houdt met een krijgsverrichting; dan
wanneer de staat van oorlog bestaat sinds
de mobilisatle van bet Ieger en slechts een
einde neemt nadat bet Ieger weder op vredesvoet is gesteld geweest (art. 58 van de
wet van 15 Juni 1899; 1 van het koninklijk besluit van 26 Augustus 1939) ; dat
bet Speciaal Fonds ingesteld is geweest
voor een termijn ingaande de 1 J anuari
1945 en eindigende drie jaar na het elude
van de oorlogstijd, einde welk bij konink.
lijk besluit client te worden vastgesteld
(art. 3 van de tekst uitgevaardigd bij besluit-wet van 19 .Mei 19-45) ; dat het begrip
van het arbeidsongeval ingevolge een oorlogsfeit clit uitsluit van een << werkelijke ))
staat van om·log, welke onderscheiden zou
zijn van de bij gezegd besluit-wet bedoelde
staat van o01·log, en waaraan de 15 Maart
1946 sinds lang een einde werd gesteld; dat
dit begrip daarentegen toelaat te verklaren dat de militaire overbeid op deze datum 110g oorlog voerde en met krijgsver-

1

richtingen .verband houdend vervoer verrichtte of kon verricbten (schend'lng van
artikelen 1 van het besluit-wet van
19 Mei 1945, en 3, 13, 14 en 15· van de bij
deze bepaling uitgevaardigde tekst), waaruit volgt clat het bestreden. vonnis, op
grond van de motieven welke daarin
zijn vermeld, de vergoeding van het betwist {)ngeval niet ten laste van aanlegster mocht leggen (scbendtng van artikelen 1 van de wetten samengeordend bij
koninklijk besluit van 18 September 1931,
1, 2 en 8 van bet besluit-wet van 13 December 1945, 1 en 2 van het besluit-wet van
17 December 1946, 19 van de wet van
11 Juni 1874 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, volgens de vaststellin.
gen van het bestreden vonnis, de echtgenoot van eerste aanlegster, toen hij de
15 .Maart 1946 terugkeerde van zijn werk,
door een Amerikaanse militaire vrachtwagen, aan bet stuur waarvan zich een
Duits krijgsgevangene bevond, omvergereden en dodelijk gekwetst werd;
Overwegende dat het besluit-wet van
19 .Mei 1945, in werking getreden m.et terugwerkende kracht tot 1 Januari 1945,
de vergoecling van de ongevallen op de
weg van of naar het werk ten laste van
het Speciaal Fonds legt enkel indien een
« oorlogsfeit )) in de oorzaken er van voorkomt;
Overwegende dat gezegd besluit-wet,
evenmin als het besluit van 9 Augustus
1941 hetwelk betzelfde voorwerp had, het
begrip << oorlogsfeit ll heeft bepaald ; ·
Overwegende dat, zo men zich houdt
aan de gebruikeUjke en normale betekenis er van, clit woorcl de krijgsverrichtingen bedoelt, dit wil zeggen de strijd
tussen oorlogvoerende legers en de gebeurtenissen welke daarmede in eng verband staan;
Dat, deze uitdrukking toepassen op feiten, welke zich enkel naar aanleiding van
de oorlog zouden ·hebben voorgedaan en
met de vijandelijkheden slechts 'in ver
verband zouden staan, er zou O}} neerkomen haar zin te verdraaien;
Overwegende dat zulks klaar blijkt uit
de algemene beschouwingen welke · het besluit van 9 Augustus 1941 voorafgaan,
waarvan het besluit-wet van 19 Mei 1945
daaromtrent de draagwijdte niet heeft
gewijzigd; dat deze beschouwingen de
nieuwe waarborgen, welke ten behoeve der
arbeiders worden ingevoerd, rechtvaardigen door het feit dat deze laatsten talrijke aan ·«de krijgsveTrichtingen en aan
de bombardementen )) te wijten ongevallen
opgelopen hebben, en dat « dergelijke ongevallen zich ook in de toekomst kunnen
voordoen, zolang de vijandelijkheden Z'llllen voortduren ll ;
Dat men tevergeefs zou trachten, om
het << oorlogsfeit ll gelijk te stellen met het
ged)lrende de oorlog begane feit, een argu-
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ment te putten uit artikel 3 van het be"
sluit-wet van 19 Mei 1945, lu'idens hetwelk
het_ Speciaal Fonds tot stand werd gebracht voor een termijn eindigende drie
jaar na het eincle van de oorlogstijd, daar
deze bepaling tot doel heeft, onder meer,
aan dit organisme de noclige tijd te laten
om de vergoedingen te vereffenen welke te
'zijnen laste zouden zijn ;
Overwegende, derhalve, dat, door te beslissen dat het betwist ongev!J-l geen oorlogsfeit tot oorzaak heeft omdat het geen
oorlogsvervoer of een met een krijgsverrichting in rechtstreeks verband staand
vervoer gold, het bestreden vonnis de in
het middel aangeduide bepalingen niet
heeft geschonden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
het Speeiaal Fonds,
25 November 1945. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Ver-slaggeve·r, H. Connart. GeUjlcluiden,(le concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Shnont et Van Ryn.
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ARBEIDSONGEVAL. - BESLUIT-WET \'AN
19 MEI 1945. - 0NGEVAL IN WELKER1 OORZAKEN EEN OORLOGSFEIT VOORKOMT. BETEKENIS VAN RET WOORD « OORLOGSFEIT >>.

In het besluit-tvet van 19 Mei 1945 heett
het woord cc porlogsfeit >> zijn gebr·uilcelijlce betelcervis en bedoelt het bijgevolg
de oorlogsve1Ticht-ingen, dit wil zeggen
de strijd t~tssm~ oorlogvoer·ende leger·s en
de gebeurtenissen die ,daa.r·mede eng ve·l·band hO'ltden; de enlcele omstandigheid
dat een ar·beidsongeval of een onqeval
op de weg nacw of v-wn het wet'lc, dett
zich in BelgW heett voo1·gecletan, zelfs
v66·r de capit~tlett-ie van Dttitsland, veroorzaalct weHl door een cc ~ttobestmw
de·r van het Amel"ilcaan-s Zeger clie een
mi.litaire vrachtwagen voenle » volstaat
niet om te bewijzen dat een oorlogsfeit,
'fhaar de z·in van a1·tikelen 2, 13 en 86
van het beslwit-wet vwn 19 Mei 194.5,
oncler de oo1·zctlcen v·an het ongeval voor·lwmt (1).
(RET SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDING DER
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN, T. ROCHUS

(1) Raadpl. de twee voorgaande an·esten.

EN

«CAISSE

NIEHIE

COMMUNE

« L'INDUSTRIE

MI-

».)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 6 December 1946 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik,
uitspraak cloende in hoger beroep;
Over het enig micldel tot verbreking,
schencling van artikelen 97 van de Grond.
wet, 1, 2, 13, 14, 15, 20, 21, 22 en 23 van
de nieuwe wettekst voortvloeiende uit het
besluit-wet van 19 Mei 1945 betreffende de
vergoeding cler schade voortsprultende nit
arbeidsongevallen in welker oorzaken een
oorlogsfeit voorkomt, 1 en 2 der wet van
24 December 1903 op de vergoeding cler
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en van de wetten tot wijziging, samengeordencl bij koninklijk besluit van
28 September 1931, cloordat het bestreden
vonnis beslist heeft clat er, naar de zin
van het besluit-wet van 19 Mei 1945 (artikelen 13 en 14), cc ongeval in welker oorzaken een oorlogsfeit voorkomt >l bestuat
wanneer cUt ongeval cc zicll niet had
kunnen voord-oen zonder de speciale omstancligheden van ·de staat van oorlog, en
de omstancligheden van het ongeval niet
dezelfde hadden kunnen zijn in vredestijcl » en dat dienvolgens een ongeval, vel~
oorzaakt door een voertuig clat door een
autobestuurder van een vreemd leger bestuurcl wordt, dergelijk karakter vertoont, daar deze militairen een v·orming
en bevelen hebben gekregen welke aan de
regels van het vervoer in vredestijd vreemd
zijn; hetgeen erop neerkomt als door oorlogsfeiten veroorzaakt te beschouwen alle
ongevallen waarin militaire bestuurders,
die tot het na tionaal leger niet behoren,
betrokken zouden zijn ; dan wanneer het
cc begrip van oorlogsfeit », met uitsluiting
van al de gebeurtenissen waarvan de oorlog, en des te meer cle cc staat van oorlog »,
slechts de gelegenheid zijn, wettelijk beperkt moet worden tot de feiten welke in
rechtstreeks en nooclzakelijk verband zijn
met de operaties van de strijd tussen
de oorlogvoerende staten. en dat, bij gebrek aan het bestaan van dergelijk feit
in de oorzaken van het ongeval, hetzelfcle
aan die eis van de wetgever niet beantwoordt (besluit-wet van 19 Mei 1945, artikeien 13 en 14) :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis, de zoon
van eerste verweerster de 17 April 1945
om het leven gekomen is ten gevolge van
een verkeersongeval dat z'ich op de weg
naar zijn werk heeft voorgedaan, en dat
de verantwoordelijke persoon die het ongeval heeft veroorzaakt een autobestuurcler van het Amerikaans leger was welke
een militaire vrachtwagen bestuurde;
Ovenyegende dat het bestreden vonnis
beslist :dat het herstel van de schade,
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tweede verweerster maar wel van aanlegger valt;
Overwegende dat het besluit-wet van
19 Mei 1945, in werking getreden de
1 Januari 1945, de vergoeding van de ongevallen welke zich op de weg naar of van
het werk hebben voorgedaan enkel ten
laste legt van het Speci'aal Fonds indien
een « oorlogsfeit » in de oorzaken er van
is voorgekomen ;
Overwegende dat, evenmin als het besluit van 9 Augustus 1941 hetwelk hetzelfcle voorwerp had, bovengemeld besluitwet het begrip « oorlogsfeit )) heeft omschreven;
Overwegende dat, zoals het bestreden
vonnis doet, aannemen « dat er een als
oorzaak van het ongeval voorkomencl oorIogsfeit bestoncl, naar de zin van het besluit-wet van 19 Mei 1945, wanneer dit
ongeval zich niet had kunnen voorcloen
zonder de bijzondere omstandigheid van
de staat van oorlog en clat de omstandigheden van het ongeval niet dezelfde hadden kunnen zijn in vredestijd )), er op
neerkomt de zin van deze uitdrukking te
verdraaien;
Overwegencle dat gezegde uitdrukking,
in haar gebruikelijke en normale betekenis, de krijgsverrichtlngen bedoelt, dit wil
zeggen, de strijcl tussen de oorlogvoerende legers . en de gebeurtenissen welke
daarmede eng verbonden zijn ; dat zij niet
mag worden toegepast op iedere omstandigheid weike zich niet zou hebben voorgedaan zo er geen ooi·log was ontstaan;
Overwegende, overigens, dat dit wel
degelijk de betekenis is die bl'ljkt uit
de algemene beschouwingen welke het
besluit van 9 Augustus 1941 voorafgaan,
waarvan het besluit-wet van 19 Mei 1945
in dit opzicht de draagwijdte niet heeft
gewijzigd ; dat deze beschouwingen inderdaad de nieuwe waarborgen, welke ten
behoeve der arbeiders worden ingevoerd,
rechtvaarcl'igen door het feit dat « zij talrijke ongevallen hebben opgelopen welke
te wijten waren aan de krijgsverrichtingen en a an de bombardementen )) ;
Overwegende, derhalve, dat, door het
voorkomen van een oorlogsfeit in de oorzaken van het ongeval enkel af te leiden
uit de omstandigheid dat hetzelfde « veroorzaakt is geweest... door een negerautobestuurder van het Amerikaans leger,
welke een militaire vrachtwagen bestuurde )), het bestreden vonnis de in het
m'iddel aangeduide
wetsbepalingen heeft
geschonden; 1
'
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik en dat melding er van zal worden
gemaakt ·op de kant van de vernietigde be-

slissing; veroordeelt verweerster « Caisse
commune « L'Industrie Miniere )) tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak
doende in hoger beroep.
25 November 1948. -1" kamer.- Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. ---cYerslaggeve1·, H. Daubresse. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Simont.
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1° lVIIDDIDLIDN TOT VIDRBREIUNG. BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN
VASTSTELLING VAN RET ARREST BESTRIJDT. BESLISSING WETTELIJK GERECRTVAARDIGI>
DOOR EEN ONDERSCHEIDEN EN NIET GECRITISEERDE VASTSTELLING, - MIDDEL VAN BELANG
ONTIILOOT.
2° IDRFDIIDNSTBAARHIDID. - GEMENE:
MUUR. - WER.I( GES'l'EUND OP EEN GEMENE
MUURI. - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN
GEIIREK VAN EEN ANDER DEEL VAN RE'l' ONROEREND GOED. - RECHTSVORDERING ENKEL GESTEUND OP ARTIKEL 662 VAN RET BURGERLIJK WET!IOEK. - MAG NIET INGEWILI.IGD
WORDEN.
1° Is niet ontvankel'ijlc, bij ge.brelc aan belang, het middel dat een vaststelling van
het arrest bestrijdt, dan wanneer een
ande1·e, onde1·scheiden en niet gem··itiseerde 1Jaststelling cle beslissin g er van
wettelijlc 1·echtvaardigt (1).
2° W annee1· de doo1· ewn mede-eigenaar van
de gemene mltUT beweeTde schacle, niet
we1·d veroorzaa·kt door het w'e1·1c geste!t1ul door de nab·uw·, ·mede-eigenaa1·,
op cle 1nltlti', doch door een gebrelc van
een ancle1· deel van het onmm·end goer!
van deze laatste, lean een alleen op artilcel 662 van het B·urge1·Ujlc Wetboelc
gestew~de Techtsvorclel'ing niet ingewilligcl worden. (Stilzwijgende oplossing.)

(MAMPAEY, T. ROUF!!IGNON.)
ARRES~·.

HID'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 16 Januari 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
nrtikelen 649, 651, 652, 653, 662 en 1370
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
(1) Verbr., 17 Juni 1946 (A1·1·. T'erbr., 1946,
biz. 223; Bull. en PAsiC., 1946, I, 242); 31 Juli
1947 (A1·r. Verb1·., 1947, blz. 264; Bull. en
PASIC., 1947, I, 339).
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artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek van het ar-rest wettelijk rechtvaardigt
interpreterencl, hetwelk aan de nabuur waarbij aanleggers vorclering wercl afgevoorschrijft wat volgt : << de ene nabuur wezen; dat deze vaststelling door het
mag geen holte maken in de gemene muur micldel niet wordt bestreden;
Qf er geen werk tegen aanbrengen of er
Waaruit volgt clat het middel enkel
op doen steunen, zonder de toestemming tegen een overboclige beweegreden van het
van de anClere nabuur of; indien deze wei- arrest is gericht en, clienvolgens, niet ontgert, zoncler door deskundigen cle miclde- vankelijk is ;
Om cUe redenen, verwerpt de voorzielen te hebben dQen bepalen clie-noodzakelijk zijn opdat door het nieuwe werk de ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
rechten van de andere nabuur niet .zouden en tot een vergoecling van 150 frank zowel
worclen geschaad ll, beslist dat deze tekst jegens de eerste twee verweerders als
enkel cle holten bedoelt welke van aard zijn jegens cle dercle verweerder.
om cle stevig·heicl van de muur in gevaar te
25 :November 1948. - 1° kamer. - Voorbrengen of a an zijn cluurzaamheicl te schaclen en, bijgevolg, de vorclering afwijst, z'itte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Qlll cle reden dat de betwiste werken zulke Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. - Gelijkhtiaard niet vertonen, clan wanneer, aange' clencle conclnsie, H. Raoul Hayoit de Terzien zij aan cle bouwer, die van een ge- micourt, eerste aclvocaat-generaal. - Pleimene muur gebruik maakt, verbieclt de te1·s, HH. Van Ryn, Colette en della
Techten van de 11abuur te benaclelen, de.in Faille cl'Huysse.
aanmerking genomen bepaling· wettelijk
moet wonlen geinterpreteerd in deze zin
dat iedere verkorting van deze rechten
2e KAMIDR. - 29 November 1948.
verboden is, zonder dat er aanleiding toe
weze een onderscheicl te maken tussen cle
rechte·n van de nabuur op de muur zelf en 1o HOGER BEROEP. - STR,.FZAKEN. zijn andere eigenaarsrechten; dat deze
vVET oP RET REGIME VAN DE ALCOHOL. in algemene bewoorclingen gestelde tekst
VEROORDELING VAN BEKLAAGDE, SCHULDIG BEinclerclaad eell verplichting instelt Van
VONDEN AAN TWEE ~HSDRIJVEN, TOT EEN ENVOOI'Zichtigheid en tJescheiclenheicl ill het
KELE HOOFDGEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE.
gebruiken van de gemene lllUUr, zodat eens
- HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MIanclers rechten niet benacleelcl worclen, en
NISTERIE. - DRAAGWIJDTE.
clat cleze bescherming beperken tot de 2o HOGER BEROEP. - STRui.FZAKEN. rechten alleen welke in eng verbancl staan
WET o? RET REGIME vAN DE ALCOHOL. met de gebruikte muur, een beperking ZOU
VONNIS TWEE MISDRIJYEN WEERHOUDENDE
uitmaken Welke met de termen cler wet
TEGEN BEKLAAGDE, DOOR SLECHTS EEN ENKELE
()nVerenigbaar iS :
HOOFDGEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE TOEOverwegende, enerzijds, dat, in Strijd
PASSENDE. - GEEN HOGER, BEROEP DOOR RET
met hetg·een het middel beweert, het arVERVOLG!cND BEHEER. - ARl~EST OP DE HOrest niet beslist dat artikel 662 Van het
GERE BEROEPEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijk vVetboek enige bepaling
EN VAN BEKLAAGDE, TWEE HOOFDGEVANGENISwaarop aanleggerS VOrclering gegrond WaS.
S'l'RAFFEN EN GELDBOETEN UITSPREKEND. - enkel de holten bedoelt welke van aard
ONWETTELI.JKE VERZWARING VAN DE vE!JOORzijn om cle stevig·heid van de gemene muur
DELING TOT GELDBOETE.
1
in gevaar te brengen of aan zijn cluur- 3o VERBREKING. _ DRAAGWIJDTE. zaamheicl te Schaclen; Clat het erop Wijst
STRA~'ZAKEN. - WET OP RET REGIME VAN
« dat eerste verweei'Ster tegen de gemene
DE ALCOHOL. _ J\'IISDRIJVEN :MET HOOFDGEmuur een gootsteen en een sanitair toestel
VANGENIS EN GELDBOETE BESTRAF'r. - VERheeft aangebracht Of er in heeft va'stgeBREKING WEGENS DE ONWE'r'J'ELIJKHEID VAN
metseld en dat artikel 662 Van het BurgerDE GELDBOE'l'EN. - VEBBREKING DIE ZICH
lijk W etboek tot doel heeft de medeeig·eTOT DE HOOFDGEV ANGENISSTRAFFEN UITnaar te beletten cle stevigheid Van de
STREKT. - VERIWIJZING VOOB RET GEREEL.
muur 'in gevaar te brengen of aan zijn
<luurzaamheid te schaden ll ;
1° Het hoger beroep van het openbaa1· miOverwegende, amlerzijcls, clat het ben.isterie tegen een vonnis d-at beklaagcle,
streclen arrest zijn clispositief tevens
seh~tldig bevonclen aan twee in1J1·eulcen
grondt op de vaststelling dat de aange01J de wet van 29 Augustus 1919 op het
stekle deskuncligen het nacleel, waarvan
1-egime v~n cle .alcohol, gewijzigd floor
aanlegger gewag maakt, niet toeschrijven
het vesltttt-wet van 14 November 1939,
aan de toestellen waarvan zij enkel de
tot een enlcele hoofdgevangenisstraf en
plaatsing en de werking afkeliren, maar
geldboete veroonleelt, brengt sleehts de
« aan het ho1le, ruwe metselwerk welke
'wetteliflcheid ter spn1,ke van de beslisde keukenvloer vormt ll;
sing, wat de hoofdgevangeni.sstrat beOverwegencle clat cleze vaststelling,
t·reft en de hoeg1-oO'f/tehl van deze straf
welke de gegrondheid van de eis zoals
en onclc1· meer wat de toepassi·ng betrett
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van een enkele hoofdgevangenisstrat
we gens twee misdrijven (1).
2o Op de hogere be1·oepen. van het openbaar
mJiniste1·ie en van belclaagde, tegen een
von.nis dat, al. weeTho·ndt het tegen belclaagde twee inb1·e-uJcen op de wet op
het 1'egime Va1L cle alcohol, sleohts een
enlcele gevangenisst1·at en geldboete heett
uitgesproken, mag het hot van be1'0ep,
bij ontstentenis van hoge1· be1'0ep do01·
het ve1·volgend behee1·, geen geldboete
uitsprelcen we gens elk misd1'ijf (2).
3° lVanneer, op voo1·ziening va1L belclaagde, een a1'1'est, dat hoofdgevange·
11Jisstraffen en geldboeten uitspreelct, wegens inbrettlcen op de wet op het 1·egime
van de IJJloolwl, verlwolcen wordt om 1·e1len 11an £le onwettelijkheid van de veroordelingen tO't geldboeten, strelct de
verbJ·eJC'ing zioh ni-t to•t het besohilclcend
gedeelte llat de hoOfdgeva.ngenisstrafjen
uUspreelct en WOJ'dt de venvijzing bevolen. voor het geheel (3) .
(BODART EN CONSOORTEN, T. BEHEER
VAN FINANCiiiN.)

HET HOF; - Gelet op het arrest, de
14 Juli 19-48 door het Hof van beroep te
Brussei gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit "de schending van artikel 247 der alge(1) en (2) Verbr., 16 December 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 319) en nota's 2· en 3.
Ret hoger beroep van het openbaar ministerie kon, in 't onderbavige geval, niet voor gevolg bebben de scbuldigbeid van beklaagde ter
sprake te brengen, daar deze tussen beklaagqe
en bet bebeer moet besproken worden. Bij gebrek aan boger beroep door bet vervolgend beheer, moest bet bof van beroep, op bet boger
beroep· van bet openbaar ministerie, zijn onderzoek beperken tot de wettelijkheid van het beschikkend gedeelte dat gevangenisstraffen uitspreekt. Door te beslissen da t de twee misdrijven,
met een enkele straf door de eerste recbter beteugeld, elk aanleiding moesten geven tot de
toepassing van een verschillende straf, l1eeft
bet hof van beroep de beslissin.g van de em·ste
recbter over de scbuldig beid van beklaagde
niet bervormd; bet beeft deze niet schuldig
verklaard aan een misdrijf wegens betwelk bij
was vrijgesproken geworden. Ret bof van beroep beeft zicb er toe beperkt te beslissen dat
de eerste rechter ten onrechte de misdrijven
beschouwd had als uit een enkel feit voortv;]oeiende en dat, bijgevolg, de toepassing van
een enkele straf onwettelijk was.
(3)_ Zie verbr., .2Deoember 1946 (Ar1·. Ye,·b,·.,
1946, blz. 421; Bull. en PAsrc., 1946, I, 454)
en de nota 3; 20 September 1948 (zie boger,
blz. 431,; Bull. en P:A,src., 1948,. I, 500).
VERBR.,
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mene wet van 26 Augustus 1822 over de
hefting der accijnsrechten :
Overwegende dat aanleggers, gedaagd
uit hoofde van twee inbreuken op de wet
van 29 Augustus 1919 op het regime
van de alcohol, gewijzigcl door het bee
sluit-wet van ·14 Nm·ember 1939, werden
veroordeeld, de eerste en vierde, ieder tot
een enkele straf van acht dagen gevangenis en tot 400 frank geldboete, de tweede
en derde, ieder tot een enkele straf van
acht dagen gevangenis en tot 100 frank
geldboete;
Overwegende dat het bestreden arrest,
uitgesproken op de hogere beroepen van
de vier aarileggers en van het openbaar
ministerie, de hoger vermelde straffen verzwaarde floor de eer.ste en vlerde aanlegger te veroordelen, ieder tot twee straffen, elk van acht dagen gevangenisstraf
en tot 400 frank geldboete, en de tweede
en derde aanlegger, ieder tot twee straffen, elk van acllt dagen gevangenisstraf
en tot 100 frank geldboete;
Overwegende dat artikel 247 der algemene wet van 26 Augustus 1822 over de
hefting der accijnsrechten bepaalt dat
aile rechtsvorderingen die tot de toepassing van geldboeten strekken, door het
beheer of namens het beheer v66r de correctionele rechtbanken ingesteld en vervolgd worden;
Overwegende dat deze wetsbepaling, luidens artikel 10 der wet van 29 Augustus
1919, gewijzigd dQor het besluit-wet van
14 November 1939, toepasselijk is op de
misdrijven bij laatstgenoemde wet en besluit-wet voorzien;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
hoger beroep, ter zake door het openbaar
ministerie ingesteld, aan het hof van beroep de verzwaring van de hoofdgevangenisstraffen mogelijk maa)l:te, doch aan dit
hof niet toeliet de geldboeten te vermeercleren of te verhogen;
Dat, enerzijds, .het beheer der douanen
en accijnzen, dat aileen over de· vordering
tot opleggen van geldboeten beschikte,
geen hoger beroep had ingesteld tegen de
beslissing van de eerste iechter, en, anderzijds, dat het hoger beroepvan aanleggers geen verzwaring kon medebrengen
van de voor hun, betreffencle de geldboeten, door het vonnis geschapen toestand;
Overwegende dat de beschikking waarbij het hof van beroep ieder der aanleggers tot · twee geldboeten heeft veroordeeld, wi.il !let beroepen vonnis aan ieder
hunner slechts een enkele geldboete had
opgelegd, de beperkte overbrengende uitwerking der ingestelde beroepen heef(;"
miskend; dat zij bi.igevolg onwettig is;
Overwegende dat,, gezie'u cle ondeelbaarheid van de uitgesproken veroordeling, het bestreden arrest in zijn geheel
client te worden verbroken;
Overwegeride dat uit de h'lerbov€n ,iiit~
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door .aanleggers ingeroepen middelen niet
dienen te wor{1en onderzocht;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers van. het Hqf van beroep te Brussel en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant der vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
29 November 1948. - 2B kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vfwslaggever, H. Bareel. - Gelijkluidende conclltsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitter,
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VERKEER. BESTUURDER DIE LINKS WIL
AFSLAAN, BIJ RET NADEREN VAN EEN SPLITSING,
AANSLUITING OF KRUISING. - TE GEVEN VERWIT'l'IGING. VERPLICHTING ZOVEEL MOGELIJK NAAR LINKS UIT 'l.'E WIJKEN. ~ REGELEN VAN ALGEMENE DRAAGWIJDTE.

De bepalin.gen vam artikel 31, 2°, van het
koninlclijlc beslttit van 1 Februari 1934
(besluit van de Regent) van 18 October
1946, art. 3) die aan de besttmnle1·, clie
bij het nacleren van een splitsing, aansluiting of k?'uising links wil afslaan,
voorsclwijven de weggebruike1·s die hem
volgen hie·rvwn te ·ve·rwittigen. en, zoveel
mogelijlc, nawr links wit te wijlcen, zande?· even1.vel het ve1·1cee1· te hincle1·en dat
uit de tegenove1·gestelcle 1"ichting komt,
zijn vooq·z-ichti,qheidsregele·n van algemene d?'aagtvijdte, 1vaarvw~ cle nalevina
zich opdringt, wellce oolc, de q·echten en
ve1·plwhtingen wezen die voo1· de y;eggebntikers ttit hun 1·espectieve stand voortvloeien (1).
(MICHIELS, T, 1° N. V. << BELGISCHE ANKER )) ;
2° N. V. ((ATELIER L'AVENIR )).)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, geveld door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel op 30 Juli 1948;
Over de eerste, derde, vierde en vijfde
middelen tot verbreking : het eerste, het
bestreden vonnis heeft. aanlegger, die de
hoofdweg volgend, op een kruispunt naar
links uitweek om links af te draaien, veroordeeld 'wegens inbreuk op artikel 31,
lid 2, van het koninklijk besluit van 1 Fe(1) Arg. verbr., 31 Maart 1941 (Arr. Verb1·.,
1941, blz. 68; Bull. en PAsrc., 1941, I, 107).

bruari 1934, gewijzigc1 door het besluit
van de Regent van 18 October 1946, dan
wanneer het voerttiig dat hem volgde links
reed, bij een kruispunt de uiterste rechterkant niet heeft gehouden, op een kruispunt heeft voorbijgestoken en links op
dit kruispunt heeft voorbijgestoken, en
aldus aan een weggebruiker een voorrang
heeft toegekend die niet wettelijk is toegelaten; het derde, zelfs indien aanlegger
zou verzuimd hebben van de hem volgende
weggebruiker te verwittigen, deze hem
dan nog niet mocht voorbijsteken op het
kruispt~nt, daar ai-tikel 36, lid 4, van llet
koninklijk besluit van 1 Februari 193± op
uitdrukkelijke wijze het voorbijsteken
verbiedt op een splitsing, aansluiting of
kruising, daar deze die op dergelijke
plaats voorbijsteekt zijn weg niet vervolgt; het vierde, de correctionele rechtbank legt de vier vijfden. der verantwoordelijkheid ten laste van aanlegger,
omdat hij artikel 31, lid 2, zou hebben.
overtreden, terwijl c1e overtreder van artikelen 27, 29, 4°, en 36, 4°, slechts voor
een vijfc1e verantwoordelijk wordt gesteld, en aanvaarclt aldus uitdrukkelijk,
of ten minste stilzwijgend, dat zij de
bepalingen van artikel 36, 4°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 niet
als absoluut beschouwt, en dat in het vonnis uitdrukkelijk wordt gezegd dat de overtrecling die aanlegger zou begaan hebben
niet de enige oorzaak is van het ongeval,
en de rechtbank zo heeft laten blijken dat
zij de gebiedenden aarc1 van artikel 36, 4°,
volstrekt niet aanvaardt; het vijfde, indien aanlegger werkelijk geen richtingsteken naar links zou gegeven hebben, dan
nog mocht hij op c1eze plaats niet voorbijgestoken worden, omclat artikel 96 van het
verkeersreglement bepaalt c1at het gebruik.
van een teken in genen dele de rechten en
verplichtingen kan krenken die wettelijk
voor de gebruikers voortvloeien, onder
meer uit hun respectieve stand of U"it
hun snelheid, en omdat zijn stand op de
kruising dusdanig was dat hij links niet
mocht voorbijgestoken worden. in geen enkel geval, vermits het linker gedeelte van
de weg op de kruising nooit door een voorbijsteker mag gebruikt worden, en de
overtreding van het verbod omvat in :utikel 36, 4°, slechts voor de overtreder volledige verantwoordelijkheid kan medebrengen:
Overwegende dat het bestreden vonnis,
noch in zijn beschikkend gedeelte, noch
in zijn beweegreden verklaart, ten opzichte van de weggebruiker die aan een
kruising naar links afslaat om c1e baan
links in te rijden, voorrang toe te kennen
aan de weggebruiker die hem op deze
kruising voorbijrijdt; dat het geen inbrenk op artikelen 27, 29, 4°, en 36, 4o,
vaststelt ten laste van de aangestelde der
burgerlijke partijen, die echter, wegens
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op vordering van het openbaar ministerie, noch door middel ener rechtstreekse
dagvaarding;
Overwegende 'dat het bestreden vonnis
aanlegger enkel veroordeelt wegens inbrenk op artikel 31, 2°, van het reglement
betreffende het verkeer om « weggebrniker
zijnde van de openbare weg, bij het naderen van een splitsing, aanslniting of krnising, verznimd te hebben, alvorens links
af te slaan, de weggebrniker. die hem
volgde te ve·rwittigen, en zoveel mogelijk
naar links nit te wijken, zonder evenwel
het verkeer te verhinderen dat uit tegenovergestelde richting komt )) ;
Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat aanlegger werll;elijk van de
verkeersvoorrang genoot, hij niettemin
er van slechts gebruik kon maken mits
inachtneming van wat de voorzichtigheid
gebood; dat de bepalingen van artikel 31, 2°, evenals deze van artikel 96 van
het reglement betreffende het verkeer,
voorzichtigheidsmaatregelen zijn van algemene draagwijdte, waartoe ieder weggebruiker gehonden is die op een splitsing,
aansluiting of kruising, zijn richting naar
links wil wijzigen, welke ook de rechten
en verplichtingen wezen die voor de andere
weggebrnikers nit hun stand wettelijk
voortvloeien; dat aanlegger dns in aile
geval deze maatregelen van algemene orde
naleven moest;
Overwegende dat de aansprakelijkheid
van .de aangestelde der burgerlijke partijen aldns niet noodzakelijk aile aansprakelijkheid van aanlegger nitsloot, en dat
het bestreden vonnis, in feite, en bijgevolg
op bindende wijze, heeft vastgesteld dat
de door aanlegge.r begane inbreuk een der
oorzaken van het ongeval was en <fie uitgebreidheid en de verhoncling zijner aansprakelijkheid heeft bepaald;
Overwegende dat de middelen derhalve
niet kunnen aangenomen worden;
Over het tweecle middel tot verbreking,
het bestreden vonnis antwoordt niet op
aanleggers besluiten, waarbij hij aanvoerde dat hij zijn richtingsaanwijzer had
doen werken, en dat de inzittenden van
het autorijtnig dat hem volgde dit niet
betwisten, doch eenvoudig zegden dat ze
het niet gezien hebben, zonder te dnrven
bevestigen dat de richtingsaanwijzer niet
werkte; dat de rechtbank niet zegt op wat
zij zich steunt om de betichting op grond
van artikel 31, 2°, ten laste van aanlegger
te leggen :
· Overwegende dat, in de hesluiten (lie
hij voor de Correctionele Rechtbank te
Brnssel heeft genomen, aanlegger slechts
heeft verwezen naar de gegevens van het
vooronderzoek, waaruit zou gebleken zijn
dat aanlegger steeds verklaarde zijn
richtingsaanwijzers te hebben doen werken, terwijl de getnigen, die door de
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rijkswacht werden onderhoord, enkel zouden verklaard hebben dat zij het niet. gezien hadden, doch geen een onder hen zon
hebben volgehouden dat de richtingsaanwijzer niet zou gebrand hebben;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest vaststelt dat « uit het onderzoek
ter zitting gedaan gebleken is dat aanlegger, bij het naderen van een splitsing,
aansluiting of krnising, verzuimd heeft,
alvorens links af te slaan, de weggebruikers die hem volgden te verwittigen ll
het aanleggers besluiten beh{)orlijk heeft
beantwoord;
Overwegende dat het middel aldns in
feite niet opgaat;
Overwegende dat de substant11He of op
straf van nietigheid voorgescln·even rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeling overeenkomstig de wet
is, en dat, wat betreft de burgerlijke vordering, geen andere middelen worden aangevoerd en het Hof er geen ambfshalve
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
29 November 1948, -

26 kamer. - Vo01'Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zittef, H.
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29 November 1948.

1o HOGER BEROEP. -

EERSTE RECHTER
DIE ZIJN RECHTSMACHT HEEFT UITGEPUT. WIJZIGING VAN DE WET GEDURENDE DE AANLEG
IN HOGER BEROEP.
TOEPASSING VAN DE
NIEUWE WET DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP.
2o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- WIJZIGING VAN DE WET GEDURENDE RET
GEDING. GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER PARTIJEN UIT TE NODIGEN OM HUN
CONCLUSIES VOOR TE DBAGEN, BEKENING HO'GDEND MET DE NIEUWE WET.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- EPURA'riE INZAKE BURGERTROUW.- ARREST DAT EEN TI.TDELIJKE VERyALLENYERKLARING VAN DE RECHTEN IN DE
PLAA'rS STELT VAN EEN LEVENSLANGE VERVALLENVERKLARING. - 0NTSTENTENIS VAN CONCLUSIES. - GEEN ·V]TIRPLICHTING DE REDENEN
VAN DE DUUR VAN DE UITGESPROKEN VERVALLENVERKLABING AAN TE DUIDEN.

1° Een op de zaak toepasseli{lce wijziging
van de wet, die zich gedlwende de aanleg
in hager bemep heeft voo1·gedaan, machMgt .de 1·echter in hager bemep niet om
de zaalc te verwijzen naar de ee1·ste
1·echter, die over de grand .heeft ~t-itge- ·
spmken en zijn 1'echtsmacht heett ~tit-

-

596-

goptt t, 01Jclat h'ij cle niottwQ wet zott toopas son; hot bohoo1·t aan ·ao reohtor in
hoge1· beroop zo zelt toe te passen, incUen claartoo reclen is.
TVanneo1· clo 01J de. zaak toepassolijlce
wet gea~wencle het gecling gewijzigd
wordt, heott d'e ?'echtor niot tot plicht
clo pwrtije11 ~~it te nodigen om httn oonclnsies voo1· te ckagon, 1·elcening hanelena met cle nie·nwe wet.
3o H et a1Tost clat een tij delijlce vo1·vallonvo1'lcla1··ing van de 1·eohton 01Jgesomd bij
a1·tilcel 123sexies van het St-raf1oOtbook,
in cle plaMs steU van cle levenslange
vo1·vallenmerklaring, moet, bij ontstentenis van conolusios ove1· tlit punt, de 1·eclenen niet aanduide?t, clie cle 1·eohter
f31'toe gebl'aoht hebben, cle clthw van cle
t1itgesp1·olce1t vorvallonveTkla1'ing vast
to stollen. (Wet van 14 Juni 1948.)

2o

(HOSTE.)
ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 14 Juli 1948, door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 2, 4 en 6
van het besluit-wet van 19 September
1946 betreffende cle epuratie inzake burgertrouw, 2, 3, 4 en 6 van de wet van
14 Juni 1948 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, doorclat het bestreden
arrest, clat op het verhaal door eiser ingestelcl tegen het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg beslist, gezegcl verhaal
verwerpt om reden. dat << cle eerste rechter
uit deze bescheiden het bewijs heeft kunnen putten van het lidmaatschap van het
V.N.V. en van De Vlag JJ, dan wanneer
het hof van beroep - rechter over de
grond - zelf over de feiten moest beslissen en zelf moest nazien of de kwestieuze
liclmaatschappen, die clo,or eiser betwist
waren, in boger beroep nog bewezen waren gebleven en zich niet kon vergenoegen met de vaststelling dat de eerste
rechter het bewijs er van uit bescheiden
had kunnen putten :
Overwegende dat de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel· het verzet, ing·esteld door aanlegger tegen de beslissing
van de krijgsauditeur ingevolge derwelke
zijn naam werd vermeld op de lijst opgemaakt overeenkorristig artikel 4 van
het Msluit-wet van 19 ·September 1945,
heeft verworpen op grond o. m. van zijn
toetreden tot het V.N.V. en van het feit
dat hij, tijdens de bezetting, een ijverig
v.oorstander is geweest van de nieuwe
orde;
Overwegende dat het bestreden arrest,
uit verschillende feiten welke het bewezen
verklaart door de overgelegde bescheiden, afieidt. dat. de eerste rechter nit die
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bescheiclen llet bewijs lleeft kunnen putten dat aanlegger lid is geweest van het
Vlaams Nationaal Verbond (V.N.V.) en
van de Duits Vlaamse Arbeidsgemeenschap (De Vlag) na 1 .Ta.\luari 1942; dat
llet arrest bovendien niet bewezen verklaart clat beroeper, zoals llij beweerde,
sabotage heeft gepleegd tegen bet V.N.V.;
Dat de bestreclen beslissing, bet beroepen vonnis op voormelde gronden bevestigend, ondubbelzinnig vaststelt dat, naar
het oorcleel van het hof, bovenbecloelcle
lidmaatscllappen bewezen zijn gebleven
door de debatten v66r het hof ;
Dat, aldus, llet middel feitelijke grandslag mist ;
Over het tweede midclel, schending van
de wet van 14 Juni 1948 betreffende de
epuratie inzake burgertrouw, van het
besluit-wet van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, van
artikel 97 van de Gronclwet, cloorclat het
bestreclen arrest uitspraak lleeft geclaan
over een verhaal, ingestelcl teg·en een beslissing van de reclltbank uitspraak
cloencle krachtens het besluit-wet. van
19 September 1945, die door de wet van
14 Jun:i 1948 fe niet geclaan wercl, en gezegcle wet aan eiser toepast, zoncler hem
verzocht te hebben zijn verdediging over~
eenkomstig gezegcle wet voor te clragen,
dan wanneer ten gevolge aan de tussenkomst van cle wet van 14 Juni 1948- die
gelleel andere principes clan bet besluitwet del. 1945 aanneemt - eisers verhaal
v66r de rechtbank verzpnclen moest worden op gevaar van hem van een graad van
aanleg te beroven, clan wanneer het hof
eiser, in elk g·eval, moest verzoeken zijn
verdecliging en zijn besluiten volgens de
nieuwe wet voor te dragen alvorens overeenkomstig cleze wet te beslissen, clan
wanneer het bgstreden arrest geen redenen inroept om de toepassing ·die het cloet
van de wet van 14 Juni 1948 te rechtvaarcligen en, nap:telijk : 1° geen redenen
aancluidt om het verval der rechten voor
vijftien jaar te rechtvaardigen; 2° verzuimt cle recllten te bepalen waarvan het
verval behouclen worclt :
Overwegende dat de rechtbank door de
uitspraak van bovenbedoelcl vonnis haar
1;echtsmacht. heeft uitgeput;
Dat geen enkele wetsbepal'lng de rechter
in boger beroep gebieclt noch toelaat, in
geval van wijziging van de wet, een bij
hem aanhangige eis te verwijzen naar cle
eerste recllter die uitspraak heeft geclaan
over de groncl, opclat deze cle nieuwe wetsbepalingen zou toepassen ;
Dat, in clergelijk geval, de rechter in
tweede aanleg de zaak berecht en, inclien
het behoort, zelf de nieU:we wet toepast;
Dat, clerhalve, bet eerste onderdeel van
het micldel in rechte faalt;
Overwegende clat de wet van 14 Juni
1948 betreffende de epuratie, bekend ge-
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maakt in llet Belgisch Staatsblad van 26
van dezelfde maand, bij gebreke van met
artikel 4, alinea 1, der wet van 18 April
1898, .strijdige bepaling, verplichtend was
de 12 Juli 1948, dag waarop, volgens het
proces-verbaal der zitting, de zaak opgeroepen werd en onderzocht volgens de
voorschriften van artikel 3 van het besluit
van 15 Februari 1946 ;
Dat voormeld proces-verbaaj. vaststelt
dat aanlegger werd gehoord en dat zijn
verweermiddelen werden .ontwikkeld door
zijn raadsman, 1\'[r Van Cauwelaert;
Dat niemand wordt geacht de wet niet
te kennen, waaruit volgt dat het .hof van
beroep geenszins de plicht had aanlegger
te verzoeken om zijn besluiten volgens de
nieuwe wet voor te dragen;
·
· Overwegende dat ook dit onderdeel van
het middel in rechte faalt;
Overwegende, met betrekking tot het
derde onderdeel van het middel, dat de
feiten, welke het bestreden arrest souverein bewezen verklaart luidens artikel 2
der wet van 14 Jtmi 1948, de levenslange
of tijdeltjke vervallenverklaring rechtvaardigen van al de of van een gedeelte
der bij artikel J23sexies van het Strafwetboek voorziene rechten;
Overwegende dat- het .arrest het !evenslang verval van alle in artikel 123sexies
vermelde rechten, welk het gevolg was
van het instandhouden van de inschrijving op bovenvermelde lijst, vervangt door
een tijdel'ijk verval;
Dat, bij gebreke van conclusies desbetreffend, het bestreden arrest de duur van
het verval mocht beperken zonder de reden
aan te geven waarom het hof de beroepen beslissing alzo wijzlgt en de duur
van het verval tot vijftien jaar bepaalt;
Overwegende dat nit het vorenstaande
insgelijks volgt dat het bestreden arrest
duidelijk, alhoewel impliciet. bepaalt dat
aanlegger vervallen is van al de rechten,
zonder uitzondering vermeld in artikel 123sexies;
Dat, bij gebreke van conclusies, het bestreden arrest zich niet daarover wijder
moest uitlaten;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 November 1948. - 26 kamer. - Vaarz-itter en ver:slaggever; H. Wouters, raadsheer waarnemen.d voorzitter.. - Gelijlclui·dende · canclttsie, H .. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
Ple-iter,

H. della Faille d'Huysse.
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DOOR DE BURGERLI.JKE PA;RTI.J ALLEEN, VEROORDELING; DOOR DE REOHTER IN HOGER
ilEROEP, OP DE PUBLIEKE \'ORDERING.
0NWETTELI.JKHEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN, - VERilREKING VAN HET VON/US
OMDAT DE. REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
HEEF1' GENOMEN VAN DE PUBLlEKE \'ORDERING
DIE NIET BI.J HEM. AANHANGIG WAS GEMAAKT
EN WAAROVER DE~~INITIEF GEVONNIST WAS. VERBREKING ZONDER VERWI.JZING.·
1 o Op ·het enkel hager beroep van de bu1'ge1'lijke partij tegen een vannis van
vr'ijspraak van belclaagde, mag de 1·echter in hager beraep ten laste van deze
laatste geen vemanleUng ap de publielce
va1·de1·ing ~titsprelcen (J:).
2° lVamtee1· een beslissing slechts ve1'broTcen W01'dt voa1· zaveT de 1'CChte·r in hager bemep Tcennis heett genamen van de
p~tblieke vonlering, cUe niet b'ij hem aanhangiiJ was gemaalct en waarove1· defin.iUef gevannist was, wonlt de vet'b1'eking zonde1· verwijzing tt.itgesp1'aken (2).

(DEMARE1', T. HERNAJ;,STEENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op l1et bestreden
vonnis, op 28 Mei 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank van Gent, bes1issende in hoger beroep ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vorclering :
Over het middel ambtshalve opgewor- ·
pen, schending van artikel 202 van .het
Wetboek van strafvordering, van artikel 7
van de wet van 1 Mei 1849, van artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat aanlegger, rechtstreeks
gedagvaard v66r de po1itierechtbank ten
verz.oeke van de burgerlijke partij, wegens
overtreding van' de Wegcode, vrijgesproken
werrl door de eerste rechter, die dienvolgens de- eis der burgerlijke partij afwees
en haar veroordeelde tot de kosten;
Dat tegen deze beslissing hoger beroep
ingesteld werd door de burgerlijke partij
aileen, zodat bij gebrek aan hoger beroep
door het openbaar ministerie, de, beslissing van vrijspraak definitief was;
Overwegende dat het bestreden vonnis
niettemin het beroepen vonnis te niet
doet, hiet alleen op burgerlijk, maar ook
op strafrechtelijk gebied en aanlegger
veroorcleelt tot emi gelclboete, tot de kosten van het eerste vonnis en tot cle kosten
van het hoger beroep op strafrechtelijk
gebied;

29 November 1948.

1° HOGER BEROEP. -

S'I'RAFZAKEN. VONNIS VAN VRI.JSPRAAK. - HOGER I!EROEP

(1) en (2) Ve1:br., 5 Juli 19,18 (zie hager,
biz. 375; Bull. en PAsrc., 1948, I, 465) en
nota's 1 en 2.
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Overwegende echter dat, luidens artikel 202 van het W etboek van strafvordering, het recllt van hoger beroep tegen cle
vonnissen vim de politierechtbanken aan
de burgerlijke partij behoort alleen wat
haar burgerlijke belangen betreft;
Overwegende, derhalve, dat de rechter
in hoger beroep enkel beslissen mocht
over de belangen der burgerlijke partij
en dit in zover zij een scha'devergoeding
vordercle wegens schade veroorzaakt door
een overtreding waarvan zij het bestaan
te bewijzen had;
·
Dat de bestrellen beslissing aldus, waar
zij het beroepen vonnis van vrijspraak te
niet doet en aanlegger veroordeelt tot een
geldboete wegens inbreuk op de W egcode,
de in het midllel aangehaaWe wetsbepalingen heeft geschonclen ;
Overwegende dat de verbreking client
uitgesproken te worden zonder verwijzing daar het ten laste van verweerder
gelegd feit niet meer vatbaar is voor beteugeling ·op strafreclitelijk gebied;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vorclering 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, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel in zover het, beslissende op strafrechtelijk gebied, aanlegger veroordeelt tot een geldboete, tot de
kosten van het eerste v·onnis en tot de
kosten van hoger beroep op strafrechtelijk gebiecl; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt aanlegger tot de
helft der kosten ; veroorcleelt de burgerlijke partij Hernalsteens tot de andere
helft; zegt clat er geen aanleiding is tot
verwijzing.
29 November 1948. - 2" kamer.- Vool·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. · - Vc1·slaggever, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitt~M·,
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1" MIDDELEN TOT VERBREKING. STRA~'ZAKEN. 1\fiDDEL VREEMD AAN DE
WETSBEPALINGEN WAAROP DE BEWEZEN VERKLAARDE BETICHTINGEN STEUNEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. l'I'IIDDEL DAT SJ,ECHTS EEN
OVERTOLLIGE REDEN BESTRIJDT. NIETONTVANKELIJKHEID.

1° Is niet ontvanlcclijlc, bij gebrelc aan be·lang, het millllel op cle schending wij-

zende van wetsbepalingen die m·eemd
zijn aan deze waarop de bewezen VBI'lclaal·lle beticht,in.gen steunen (1).
2" Is niet ontvanlcelijlc, bij gebl'elc aan
belang, het middel dat slechts een reden van het arrest bestrijdt, dan wannee!' andm·e 1·edenen de beslissing wettelijlc ~·echtvaa1·digen (2).
(VAN DE PUTTE, T. VAN VAERENBERGH.)
ARREST1

HET HOF; - Gelet op het arrest, de
8 ,Juli 1948 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
In zover cle voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het en1g midclel, schending· van
artikel 31, 2°, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, gewijzigd door artikel 3 van het besluit van de Regent van
18 October 1946 :
Overwegencle dat Van Vaerenbergh en
aanlegger v66r de Correctionele Rechtbank te Mechelen werden gedaagd nit
hoofde van, te Bonh~iden, de 12 April
1947 : a) beiclen, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, clocll zoncler het inzicht
om cle persoon van een ander aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen
aan verscheiclene personen te hebben toegebracht; b) Van Vaerenbergh, met samenhang, weggebruiker zijncle, rijdende
met een motorvoertuig op de openbare
weg en links willende afslaan, de doorg·ang te hebben afgesneclen voor degene
cUe zijn weg vervolgde, zonder zich te gedragen naar de bepaling van artikel 31, 2°,
c) aanlegger, met sam en hang, weggebruL
ker zijncle, met een motorrijtuig op de
openbare weg, te hebben voorbij'gestoken
bij het naderen, bij het oversteken of bij
het verlaten van een splitsing, aansluiting
of kruising, buiten het geval voorzien
door artikel 33, 2°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, gewijzigcl door
het besluit van de Regent van 18 October 1946;
Overwegende clat de ten laste van aanlegger gelegde betichtingen door het vonnis cler Correctionele Rechtbank te Mechelen del. 15 April 1948 bewezen werden verklaarcl en dat aanlegger, op voet van artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en
van artikel 36, 4°, van de Wegcode, 'op
strafgebied werd veroorcleeld, terwijl Van
Vaerenbergh vrijgesproken werd;
Overwegencle dat het bestreden arrest
de.ze beschikkingen van het vonnis be·
vestigt;
(1) Zie verbr.; 13 Juli 1937 (BuU. en PAsrc.,
1937, I, 223) .
·
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
11 October 1948 (BuU. en PAsrc., 1948, I, 552\.
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legde en bewezen verklaarde betichtingen
steunen; dat het middel dus niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang voot aan"
2" KAMER. - 29 November 1948.
legger;
En overwegende dat de substanWlle of
REOHTERLIJKE
INRIOHTING. - SAop straf van nietighe'ld voorgeschreven
MENSTELLING VAN DE ZETEL, ARREST VAN
rechtsvormen werden :nageleefd en dat de
RET MILITAIR GEREOHTSHOF GEWEZEN DOOR
beslissing overeenkomstig de wet is ;
REOHTERS DIE NIET ALLEN DE ZITTINGEN VAN
In zover de voorziening gericht is tegen
RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK HEBBEN BIJ"GE{le beslissing over de burgerlijke verdeWOOND. NIETIGHEID.
ring:
Over het enig middel, schending van Is nieti,q, het arrest gewezen door het
voornoemd :utikel 31, 2°, van de Wegcode,
n~ilitair ge1·echtsho! samengeste~d uit
doordat het bestreden arrest eiser verant·rechters> die niet allen al de zittingen
woordelijk stelt vim <le door Van Vaerenhebben b·ijgmvoond, gedurende wellce de
bergh geleden schade, om reclen dat de
Z(l)alc onderzocht werd (1). (Wet van
manceuvre, bij artikel 31; 2°, voorzien,
20 April 1810, art. 7.)
door verweerder niet kon uitgevoercl worden op een smalle baan die slechts 5m75
(VAN R.OOSENDAEL, T. VAN DEB ELST
breed is :
EN OONSOOR.TEN:)
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegger zinnens was, in strijd met
ARREST.
het voorschrift van artikel· 36, 4°, van de
Wegcode; het niotorvoertuig van de burRET HOF; - Gelet op het bestreden
gerlijke partij voorbij te steken op een arrest, gewezen de 17 S~ptember 1948,
aansluiting cUe zichtbaar was doordat de door het Militair Gerechtshof, zetelende
kasseien de tramsporen oversteken; dat te Brussel;
aanlegger met een snelhe'ld van 80 kiloAangaande de voorziening tegen de bemeter in het uur reed en dat hij onoplet- slissing over de publieke vordering :
tend was; dat het arrest hieruit afleidt
Over het middel ambtshalve opgewordat de ten laste van aanlegger gelegde pen, schencling van artilrel 7, alinea 2, der
betlchtingen beweze·n zijn gebleven;
wet van 20 April 1810, doordat het bestreOverwegende dat deze vaststellingen en den arrest gewezen werd door rechters
gevolgtrekking souverein zijn en volstaan die niet al de terechtzittingen van de zaak
om de beslissing te rechtvaardigen, waar- hebben bijgewoond :
Overwegende dat, blijkens de vermeldoor het arrest aanlegger verantwoordelijk stelt wegens de door verweerder ge- dingen van het proces-verbaal der zitting
leden schade ;
van 16 September 1948, in de loop derOverwegende dat de motivering van het welke de zaak door het milita'ir gerechtsarrest, door het middel besproken, gaat hof werd onderzocht, en die zowel van het
over de vel'plichting cUe zich al dan niet proces-verbaal der zitting van 17 Septemaan de burgerlijke partij Van Vaeren- ber 1948, als van het· bestreden arrest, dit
bergh opdrong, zich naar het voorschrift laatste uitgesproken is geweest door rechvan artikel 31, 2°, van de Wegcode te ge- ters waarvan een (kolonel De Bock) bij
het onderzoek cler zaak niet aanwezig is
dragen;
Overwegende dat deze motivering over- geweest;
Aangaande de voor.ziening tegen de bebodig was in zover zij de beslissing ovet
aansprakelijkheid van aanlegger kon slissing over de eisen van de burgerlijke
partijen
:
beinvloeden, vermits deze aansprakelijkOverwegende clat de verbreking van de
heid voortvloeidde uit de door het arrest
vastgestelcle fouten en handelingen, die beslissing over de publieke vordering de
aanlegger in staat, van overtreding stelden verbreking medesleept van de beslissing
met artikelen 418 en 420 van het Straf- over de vorderingen van de burgerlijke
wetboek en met artikel 36, 4°, van de partijen;
Om die redenen, verbreekt het best:reWegcode;
Dat het middel dus, voor aanlegger, den arrest; beveelt dat onderhavig argeen belang heeft ~n het niet kan worden rest zal worden overgeschreven in de registers van het Mnitair Gerechtshof te
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- Brussel en dat melding er van zal w~rden
ning; verwijst aanlegger in de kosten.

de

29 November 1948.- 2e kamer.- TToo1·;;itte1·>

H. Wouters, raadsheer waarne-

(1) Verbr., 15 December 1947 (Bull. en
1947, I, 543).

PASIC.,

-600gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de· burgerlijke par"
tijen ieder tot een negentiende der kosten; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengestelcl.
29 November 1948. - 2" kamer.- VoorzUte?' en veTslaggeve·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclnidende conclttsie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAH'ZAKEN. - 0NNAUWKEURIG JVIIDDEL.
NIET-ONTVANKELIJKTIEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE VORDEHING. - 00NCLUSIES DE .REGELMATIGHEID VAN RET INSTELLEN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING BETWIS'l'END. - ARR.EST ZICH ER TOE BEPERKEND VAS'.r TE STELLEN DAT DE VORDERING DOOR DE ERFGENAMEN
VAN DE BUBGERLIJKE PARTIJ REGELMATIG
HERNOMEN WEmD. - GEilREK AAN REDENEN.
1° Is niet o•ntva?i.JceUjlc, 'het midclel waaTvan de onnattwlcem-igheicl het on,deTzoelo onmogelijlc mcbalct (1).
2° Is niet wettelijlc r1enwtiveerd, het arrest, dat, dan wanneer belclaagde betwistte clat cle bttrge?'lijlce pMtij zich
geldig gestelcl had, zich er toe bepeTkt
vast te stellen dat, cleze paTtij ove'fleden zijnde, de vonlering Tegelmatig
do01· haa1· erfgenamen heTnomen went.

(Grondwet, art. 97.)
(MOER:!IIAN.)
ARRES'.r.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 1 Juli 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste midcl€1, schending van
artikel 97 van de Grondwet, door nietbeantwoording van de conclusies door
aanlegger neergelegd in de loop der terechtzitting van 1 Juli 1948, en van artikel 3 der wet van 9 April 1930 tot bescherming der maatschapp'ij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, door
vormverzuim :
Overwegende dat aanlegger niet bepaalt
welk • van de door hem aangevoerde ver(1) Verbr., 2 September 1948 (Bull. en
1948, I, 477).

PASIC.,

weermiddelen door het bestreden arrest
onbeantwoord is gelaten, noch welke vormen door· het militair gerechtshof verzuimd zijn geweest;
Overwegende dat de. <mnauwkeurigheid
van het middel het onderzoek er van ontnogelijk maakt ;
Dat, dienvolgens, het midclel niet ontvankelijk is;
Overwegende bovendien dat de substanHele Df op straf van nietiglleid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en da t de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Aang·aande de voorziening gericht
tegen de b~slissing over de burgerlijke
vordering van de erfgenamen Coucke :
Over het tweede middel, schending. van
artikel 97 van de Gronclwet en van artikelen 66, 67, 183 .en 204 van het Wetboek
van strafvorclering, 94 van de wet van
Vent6se jaar VII, doorclat het bestreden
arrest : 1° onbeantwo01:d laat de conclusies waarbij aanlegger de ontvankelijkhekl van de stelling van de burgerlijke.
partij Egide Coucke heeft betwist ;
2° aangenmnen heeft dat Egide Coucke
zich regelmatig had aangesteld, allloewel
hij niet in persoon v66r de krijgsraad was
verschenen doch zicll door zijn dochter
had doen vertegenwoordigen :
:Overwegende dat, bij regelmatig ter zitting van llet militair gerechtsllof neergelegde conclusies, aanlegger de ontvankelijklleid heeft betwist van de steUing van
burgerlijke partij cloor Egide Coucke, op
deze rechtsgrond dat v66r de militaire
rechtbanken degene die zicll burgerlijke.
partij, wil stellen persoonlijk moet verschijnen en zich nocll door een pleitbezorger, nocll door een bijzonclere lastllebber
mag laten vertegenwoordigen;
Overwegende dat het bestreden arrest
eenvoudig vaststelt dat Egide Ooucke op
28 Juni 1948 overleden is, als enige erfgenamen nalatende zijn twee kinderen,
Alice Coucke en J osse Coucke, welke op
de terechtzitting van 1 Juli 1948 de vDrdering door hun vader tegen de beklaagde
ingesteld regelmatig hernomen hebben;
Dat llet bestreden arrest, dienv.olgens,
aanleggers conclusies niet op gepaste wijze
heeft beantwoord en, derhalve, artikel 97
van de Grondwet heeft geschonden; waaruit volgt dat het onderzoek van het tweede
onderdeel van het middel overbodig is;
Aangaande de voorziening tegen de beslissing over de eisen van de overige burgerlijke partijen :
Overwegende dat geen bijzonder middel
tot verbreking WDrdt vomgesteld en dat
het Hof er geen· van ambtswege opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest docll in zover aileen het de eis
ingesteld dDor wijlen Egide Coucke hernomen verklaart door Alice 0Ducke en
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-601Josse Coucke en aanlegger veroordeelt tot
het betalen van een schadevergoeding aan
voornoemden ; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Militair Gerechtshof te
Gent en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietig-de beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partijen Alice Coucke en Josse
Coucke tot een vierde cler kosten en aanlegger tot de overige kosten; verwijst .de
zaak, alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
29 . November 1948.- 2° kamer. - Vom·zitte?' en verslaggeve1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende aonalusie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, adv:ocaat-generaal.
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HERZIENING. - NIEUW FElT. - AANVRAGER' DIE NIET REW!CERT HE'L' INGEROEPEN FEI'L'
NIET TE HERREN KUNNEN BEWIJZEN TIJDENS
HET GEDING. - NIET-ON'L'YANKELIJKHEID.
Is niet ontvanlcelljk, de awnvraag tot heTzienting hie1·op gestetmd dat b1'·leven,
door de a.M!m'ager ontvarngen na zijn
ve1'001'delin.g, de onjttistheicl zottden bewijzen van. een document op het gezag
Wflla1·van de ve'/'oonleling zott 1titgesproken zijn, dan wanneer de aanv1·ager
niet aanvoert ziah in de onmogeUjlcheid
te hebben bevonden deze on.juistheid te
bewijzen tijrlens het geding (1). (Wet-

boek van strafv., art. 14g, go [wet van
18 Juni 1894).)
(FOUBERT.)
ARREST.
HOF; Gezien het verzoekschrift dd. 24 Juni 1948, getekend door
Mr Resteau, advocaat bij het Hof van
verbreking, luidens hetwelk ..(\lfons Foubert, nijveraar, gehuisvest te St-Niklaas,
Mercatorstraat, nr gg, woonplaats kiezende bij voornoemde advocaat, Van Elewijkstraat, 15, te Brussel, de herziening
vraagt van de veroordeling tegen hem op
18 Nove~ber 1946 op tegenspraak uitgesproken door de tweede Vlaamse kamer
van de Krijgsraad te Gent, wijzencle naar

de vereenvou(Iigcle rechtspleging voorzien
bij het besluit-wet van 10 November 1945;
Overwegende dat a::mvrager, bij voornoemd vonnis, schuldig werd verklaard
aan hulp aan de vijancl, te Sint-Niklaas
of elders in BelgHl, tussen 10 J\1ei 1940 '311
10 September 1944, en werd veroonleeld
tot een gelclboete van 400.000 frank, deciemen inbegrepen, of een vervangencle
gevangenisstraf van drie maanden;
OverwegEfllde dat dit vonnls kracht van
gewijsde verkregen heeft;
Overwegende dat deze beslissing steunt,
naar aanvragers bewering, op het geloof
gehecht aan een verklaring van cle vertegenwoordigers van de Emissiebank, waaruit bleek dat aanvrager van de vijand
een som van meer clan 2 millioen frank
llad ontvangen voor leveringen verstrekt
aan de vijancl;
Overwegende clat aanYl·ager aanvoert
dat het bewijs van zijn onschulcl, wat de
tegen llem gelegde betichting betreft, uit
twee brieven spruit, hem de 9 en de
11 Juni 1947 door de bestl:iurder van de
Emissiebank te Brussel gestuurcl, en meldende, de eerste dat voornoemde som bij
vergissing op de steekkaart van aanvruger werd gebracht en, de tweecle, dat aanvrager in werkelijkheid slechts enige honderden Rentemark door bemiddeling van
de Emissiebank had ontvangen;
Overwegencle dat aanvrager niet bewijst, noch zelfs aanvoert, dat ten tijcle
dat de zaak v66r de krijgsraad aanhangig was, hij zicl1 in de onmogelijkheid bevond de onjuistheicl der meldingen van de
steekkaart te bewijzen;
Om die redenen, verwerpt als niet ontvankelijk de aanvraag tot herziening· ;
verwijst aanvrager in de kosten.
29 November 1948. - 2e kamer. - Voo·rH. Wouters, ·raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Enreel.. - Gelijlcl1ticlende concl1tsie, H. Roger"Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
zitte·r,

HE'l'

(1). DE HooN, « De la revision des proces criminels », Belg. jud., 1921, kol. 257 en vlg.;
Repert. pmt. d1·: belge, v" Revision, I>'" 53
tot 60 en 124; LEs NovELLES, Procedu•·e penale,
d. II, bd. I, biz. 558, n" 185 tot 187.
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2 December 1948.

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. TIURGERLI.JKE ZAKEN. - VOORZIENING BETEKEND AAN PERSONEN WAARAAN DE HOEDANIGHEID WERD TOEGEKEND VAN ERFGENAMEN VAN
~JEN PARTIJ VOOR DE REOHTER OVER DE GROND.
- 0VERLIJDEN VAN DEZE PAR'L'IJ NIET BEWEZEN. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2° WEGEN. - BUURTWEG. -BEDDING VAN
EEN BEEK. ~ }(AN EEN BESTANDDEEL OF EEN
AANHORIGHEID VAN EEN BUURTWEG UI'fMAKEN.
go VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'l.'EN OVEREENKOMST ONTSTAAN)_
~ SCHADE ONDERGAAN DOOR EEN GEBRIUIKER
VAN DE BUURTWEG. - WEG DIE ZIOH lN DE:

-602STAAT BEVINDT VOORGESCHREVEN DOOR. DE
ADMINISTRATIEVE OVERHEID. WETTIG VER'
TROUWEN VAN DE GEBRUIKER NIET TELEURGESTELD.- GEEN RECHTSVORDERING TEGEN DE
GEMEENTE.

4" VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
..:.... , BUURTWEG. GEBREK AAN ONDERHOUD
DOORI DE GEMEEN'IE. SCHADE VEROORZAAK'l' AAN DE AANGRENZENDE EIGENDOMMEN. GEMEENTE KAN VERANTWOORDELIJK ZIJN.

1 o I8 n.iet on.tvankelijlc, cle voorziening
betelcencl a:wn person.en waaraan cle lweclan'igheicl wenl toegelcencl van erfgena.rnen, van een, part'ij v·661· de rechter
over cle gmncl, clan wanneer geen en.kel
stttlc het ove1·lij den van cleze pa?'tij
bewijst (1).
2° De beclcling van een bee·lc lean, op zelce?·e plaatsen, een bestanclcleel of' een
aanlwrigheicl v·an een bn~wtweg ~titma
lcen (2).
3° Behalve het geval waa1··in h1tn wettig
vertrmtwen door het voo?"/comen van. een
· bmtrtweg wenl becl·rogen, ·heboen cle gebnlli7ce1's e1· van geen verhaal tegen. cle
gemeen te o•p groncl van cle schacle clie
zij naa1· aanleiclvng van :clit gebntilc onclel·gaa?t, clan wcmneM cleze weg zich in
cle staat bev·inclt waa?"in hij zich vol,qens cle beslissin,(] van cle bevoegcle ove?·heicl nwet bevinclen (3).
4° De ,(/emeente lcctn aansp?·aTcelijk zijn
voor cle schacle ve·roorzaa.Jc,t aan cle aang-renzenclc eigenclommen cloo•r een ge1we k a an oncle1'7wucl van een b?t'lt?'tweg,
hocwel de bevoegcle gemeenteove?'lwicl
1Jeslist heett cle weg in cle georelclcige
stawt te laten waariln hij · zich bem:nclt (4). (Burg. Wetb., artt. 1382 en

1383.)
(GEMEENTE LA REID, '1', NAVEAU.)
ARREST.

RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 3 De~ember 1936 (Hull. en PAsrc.,
1936, I, ·1~8) ; 20 April 1944 (ibid.., 1944, I, 304) ;
4 Maart 1948 (zie ho.ger, blz. 126; Bull. en
PASIC., 19•18, I, 142).
(2) Raadpl. FuzrER-HERMAN, v' Chemins vicinaux, n' 122; Fr. verbr., 3 Maart 1846 (SrREY,
1846' 1, 289) .
(3) Verbr., 20 October 1927 (Bull. en PAsiC.,
1927, I, 310); 11 Mei 1933 (ibid., 1933, I, 222)
en de conclusie van het openbaar ministerie;
19 April 1934 (ibid., 1934, I, 249) ; 3 Maart 1938
(ibid.., 1938, .I, 77).; 8 Juli 1943 (ibid., 1943, I,
291); 29 Mei 1947 (A,·r. J!e?'br., 1947, blz. 170;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 216).
(4) Raadpl. nota 1 onder het arrest van
:20 October 1927 (Bull . .en PASIC., 1927, I, 311);

arrest, de 10 December 1945 gewe.zen door
het Hof van be-roep te Luik;
Over cle ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest
g·ewezen is geweest :in zake : ·1 o MarieLouise, Henriette, Caroline Naveau, weduwe Breuls; 2° Mathilde, Jeanne, Josephine Leporck, wecluwe Pirnay; 3° Henri
Pirnay tegen de gemeente La Reid;
Overwegende clat cle voorziening van
deze laatste, s~tb litt. A ingesteld is tegen
de beweerde erfgenamen van MarieLouise, Henriette, Caroline Naveau, weduwe Breuls, te weten : 1° Madeleine,
Marie, Caroline, Leonie, Ghislaine de
Schaetzen van Brienen; 2° Jean, Louis,
Nicolas, Ghislain de Schaetzen van Brienen; 3° Stanislas, Charles, Joseph; Marie,
Ghislain de Schaetzen van Brienen;
4° Benoit, Marie, Pierre, Ghislain de
Schaetzen van Brienen; 5° Albert, Dominique, Marie, Joseph, Ghislain de Schaetzen van Brienen (beide laatstgenoemden
handelend door het orgaan van hun vader, wettelijk bewindvoerder over hun
goederen), Georges, Oscar, Joseph de
Schaetzen van Brienen; 6° de erfgenamen van Norbert, Marie, Ferdinand, Albert, Ghislain de Schaetzen van Brienen,
namelijk zijn voornoemde broeders en
zusters en bovendien zijn vader en zijn
moeder Georges, Oscar, Joseph de Schaetzen van Brienen en Juliette Breuls, echtgenote van gezegde Georges de Schaetzen van Brienen;
Overwegende dat aanlegster noch het
ove-rlijden bewijst van Marie-Louise, Henriette, Caroline Naveau, weduwe Breuls,
tegen welke .z'lj zich had moeten voorzien,
noch het overlijden van Norbert, Marie,
Ferdinand, Albert, Ghislain de Schaetzen
van Brienen, noch de hoedanigheid van
erfgenaam van deze be-ide personen in
hoofde van bovengenoemde verweerders ;
Overwegende dat de voorziening derhalve enkel ontvankelijk is ten opzichte
van Mathilde, Jeanne, Josephine Pirnay,
weduwe Leporck, en van Henri Pirnay ;
Over het enig micldel, schending van
nota 2 onder het arrest van 11 Mei 1933 (ibid.,
1933, I, 226, kol. 2) ; nota 1 onder het arrest
van 3 Maart 1938 (ibid., 1938, I, 78). Immers
omdat het recht van de administratie souverein
het gebruik van een openbare weg te regelen,
de voorwaarden te bepalen waarin gebrtiik er
van zal mogen gemaakt worden, behalve dat
het wettig vertl'ouwen van de gebruikers niet
door een valse schijn mag bedrogen worden,
niet het recht, door een gebrek in de bouw
of in het onderhoud van de openbare weg, een
schade te veroorzaken die van dit gebruik
onafl~ankelijk is, zoals een schade aan de aangrenzende eigendoinmen door waterdoorzijpelingen, door instortingen, en~.

-603artikei IJO, 12°, van de gemeentewet; van
artikelen 1 en 3 van titel XI van de decreten van 16-24 Augustus 171JO; van artikelen 1 en 2 van bet besluit van 28 Augustus 1820, nopens de toepassing van de van
kracht zijnde wetten op de. politie der
door lopend water werkende molens .en
fabrieken, en van artikelen 1, 2 en 3 van
bet besluit van 10 September 1830 waarbij bet toezicht over de niet bevaarbare noch vlotbare waterlopen a an. de Gee
deputeerde Staten wordt opgeclragen, van
artikelen 640, 1315, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 12, 13, 14 el) 22
van de wet van 10 April 1841 op de buurtwegen, IJ2, IJ3, 108 en 97 van de Grondwet, doorclat na in zijn motieven te hebben beslist : a) dat « er in hoofcle .der
gemeente een fout zou bestaan door niet
te zijn overgegaan tot het onderhoud en,
zelfs tot bet in orde brengen van de bedding der beek >>, << dat een nalatigheid z.ou
kunnen uitmaken, naar luid van artikel 1383 vail bet Burgerlijk Wetboek, dus
toerekenbaar aan de gemeente, bet enig
feit nagelaten te bebben de maatregelen
te treffen die nodig waren om bet normale
wegvloeien van cle wateren te verzekeren
in dat gedeelte van de beek dat zou gelegen zijn op de buurtweg nr 5 en langs
de grond van appellanten zou lopen >> ;
lJ) « clat de gemeenten in principe verantwoordelijk zijn voor ieclere schade veroorzaakt door de slechte toestand van een
buurtweg, :zoals bet nadeel veroorzaakt
aan de aangrenzende eigenaars door wateren welke, tengevolge van verwaarlozing, weclerrechtelijk voortkomel). van
de weg ll, bet bestreden' arrest een deskundigen-onderzoek heeft bevolen en de deslmndigen gelastte... : 3° te zeggen of de
schade veroorzaakt aan de eigel\dommen van verweerders in verbreking veroorzaalrt of verergerd is geweest door
het niet-verricbten van onclerhoudswerken
om het normale wegvloeien van het water stroomafwaarts te verzekeren, namelijk in bet gecleelte van de beek dat
loopt langs buurtweg nr 5 en de goederen der appellanten, en of het ontbreken
van onclerhoud of verbetering in het gedeelte van de beek dat stroomafwaarts
gelegen is van de werken van 1928 en
1941 de nit ge:zegcle werken voortvloeiende
schade. veroorzaakt of verergerd heeft;
4° te zeggen of het juist is dat weg nr 5
zich vereenzelvigt met de bedding der
beek, te zeggen of die weg onbruikbaar is
geworden door toedoen van de gemeente
of door enige andere te bepalen oorzaak;
dan wanneer : a) geen enkele wetsbepaling, en onder meer ook niet artikel 90,
12°, der gemeentewet en de besluiten van
28 Augustus 1820 en 10 September 1830,
welke door het arrest worclen ingeroepen,
aan de gemeenten eenvoudig de verplich, ting oplegt over te gaan tot het onder-

boucl, en evenmin tot h~t in orcle brengen
en cle verbetering van de bedding van de
niet-bevaarbare enniet-vlotbare beken, dat
althans geen enkeh~ wet aan de gemeenten
dergelijke verplichting oplegt die ten
voordele der particulieren een burgerlijk
recbt schept op uitvoering van dat onderhoud, recht dat voor hen een titel zou
uitmaken voor het herstel van de schade
voortvloeiend uit de enkele schending er
van; b) b.et feit alleen dat een gemeente
een buurtweg niet 6nderhoudt haar niet
verantwoordelijk kan maken op voet van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en evenmin op voet van artikel 640, hetwelk de eigenaar van het boger liggend erf er geenszins toe verplicht
op zijn erf de werken uit te· voeren die
nodig :zijn om de wateren, welke ·natuurlijk ·op zijn erf komen, te beletten op het
lager liggend erf af te vloeien; door dit
te doen heeft bet arrest de in het middel
opgegeven wetsbepalingen, :zoals bier te
voren is gezegd, gesclwnden, terwijl de
onnauwkeurigheid in :zijn motieven daarenboven een schending van artikel 97 van
de Grondwet uitmaakt, aangezien het arrest onder andere redeneert in de onderstelling dat de buurtweg nr 5 zich met de
bedding der beek vereenzelvigde, wat onaanneembaar is :
Overwegende dat verweerders, aan aanlegster de verantwoordelijkhe.fd toeschrijvend voor de schade welke aan hun
goederen werd · toegebracht door de wateren van de Jebansterbeek, niet bevaarbare nocb vlotbare waterloop, in rechte
zijn opgetreden op grond van artikelen 1382, 1383 en 640 van het Burgerlijk
Wetboek, om het herstel van deze schade
te bekomen en om ei· toe te worden gemachtigd op hun erf, op de kosten van
aanlegster, de werken te doen uitvoeren
welke nodig zijn ter vrijwaring van hun
eigendomsrecht;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel aan het bestreden arrest
verwijt te h.ebben beslist « dat er in hoofde der gemeente een font zou bestaan niet
te zij:Ii overgegaan tot het onderhoud en
zelfs tot het in orde brengen van de bedding der beek ll, en dat « een nalatigheid
zou kunnen uitmaken naar luid van artikel1383 van het Burgerlijk Wetboek, du·s
toerekenbaar aan de gemeente, het enig
feit nagelaten te hebben de maatregelen
te treffen die nodig waren om het normale
wegvloeien van de wateren te verzekeren
in dat gedeelte van de beek dat zou gelegen zijn op de buurtweg nr 5 en langs het
terrein van ap'pellanten (bier verweerders) :zou lopen >);
Overwegende dat aanlegster deze motieven ten onrechte interpreteert als haar
gebeurlijke verantwoordelijkheid steunend op haar verplichtingen in zaken
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van niet bevaarbare noch vlotbare water- bepalen welke de staat ZIJn zal van het
buurtwegennet waarvan het publiek gelopen;
Overwegende dat het bestreclen arrest bruik zal mogen maken, maar deze macht
zicll in werkelijkheid in de onclerstelling begTensd is door de verplichting, behouplaatst dat, zoals verweerders .staande deJL<; wettelijke toelating, het recht van
houden, het deel van de beek, lletwelk eenieder op zijn goederen niet te schaden;
Overwegende, bijgevolg, dat, indien de
lungs hun terreinen loopt, op cle buurtweg
nr 5 zou gelegen zijn; dat het op grand weggebrnikers, buiten het geval waarin
van dergelijke toestantl de verantwoorde- hun wettig vertrouwen teleur is gesteld
lijkheid van aanlegster grondt op de over- geweest, generhande verhaal tegen de geweging « clat cle gemeenten in principe meente. bezitten wegens de schade welke
verantwoordelijk zijn voor iedere door de zij: ondergaan naar aanleiding van het
slechte staat van een buurtweg veroor- gebruiken van een buurtweg, wanneer dezaakte scllade', zoal::; llet nacleel dat aan zelf(le zich in cle staat. bevindt waarin hij
de aangrenzencle eigenaars worclt berok- zich overeenkomstig -de genomen besliskend door de wateren welke, ten gevolge sing moet bevinden, hetzelfcle niet geldt
van verwaarlozing, weclerreclltelijk voort- voor de aangrenzencle eigenaars; dat
komen van de weg >> ;
laatstgenoemden zelfs dan recht hebben
Overwegencle dat alzo blijkt dat het be- op het herstel van de schade voortspruistreden arrest als enige juridische grand- - tende hieruit clat de weg in een zodanige
slag heeft de ve·rpliclltingen der gemeen- staat is gesteld of gehouden dat hij aan
ten betreff'ende llet bu~utwegennet; dat de naburige eig·endommen schade verdat eerste onderdeel van het miclclel, het- oorzaakt, hetgeen bij geen enkele wet is
welk llandelt over de aard en de omvang toegelaten;
van de verplichtingen cler gemeenten wat
Overwegende dat, dienvolgens, door te
betreft de niet-bevaarbare nocll vlotbare beslissen dat aanlegster in voorkoinend
waterlopen, derllalve zonder voorwerp is; geval aansprakel'ijk is « voor het nadeel
Overwegencle, integendeel, dat aanleg- dat aan de aangrenzende eigenaars wordt
ster in llet tweecle onderdeel van het mid- berokkend door de wateren welke, ten gedel de werkelijke grondslag van het arrest volge van verwaarlozing, wederrechtelijk
bestrijdt cloor aan te voeren dat << llet van de weg voortkomen >>, het bestreden
enig feit dat een gemeente een buurtweg arrest geen der in het midclel aangeduide
niet onderlloudt llaar niet verantwoorde- wetsbepalingen heeft geschonclen; dat het
lijk kan maken >> ;
ter ·zake onverschillig is clat het deze beOverwegende dat aanlegste:r te dien slissing, welke wettelijk is en volstaat om
aanzien aan het bestreden arrest tever- zijn dispositief te rechtvaardigen, heeft
geefs verwijt te redeneren « in de onder- doen v-oorafgaan door een juriclische bestelling dat de buurtweg zich met de bed- schouwing die om reden van haar te
cling der beek zou vereenzelvigen, .hetgeen absoluut karakter onjuist is;
onaannemelijk is >> ;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
Overwegencle dat de rechter over de van het mkldel niet kan worden aangrand buurtweg nr 5 niet bescllouwt als vaard;
enkel samengesteld, zelfs over een beOm die redenen, verklaart de voorziepaalde afstand, nit de bedding van de ning niet ontvankelijk voor zover zij
Jehansterbeek, maar als mogelijk erkent wercl ingesteld tegen de verweerders Sltb
dat ge.zegde beek en weg een geheel vor- litt. A, consoorten de Schaetzen van Briemen, dit wil zeggen dat de weg in zijn nen; uitspraak cloende over de voorziegeheel onder meer de bedding van de ning voor zover zij tegen verweerders
beek z·ou begrijpen ;
Mathilde, Jeanne, Josephine/ Pirnay, weOverwegende dat het niet in strijd is duwe Leporck, en Henri Pirnay ingesteld
met de bepalingen van cle wet van 10 April is geweest, verwerpt dezelfcle; veroor1841 dat de bedding van een beek een cleelt aanlegster tot de kosten en tot een
bestanddeel of een aanhorigheicl van een vergoecling van. 150 -frank zo jegens de
buurtweg kan uit.maken; dat dienaan- verweerders sub litt. A, consoorten de
gaande het tweede onderdeel van het mid- Schaetzen van Brienen als jegens cle verdel, in rechte faalt;
weerders consoorten Pirnay. ·
Overwegende, wat het overblijvende gedeelte van clit onderdeel betreft, dat ver2 December 1948. - 1• kamer. - l'oO'I'weerders zich beklagen over de schacle zittm·, H. Soenens, eerste voorzitter. welke llet slechte onderhoud van buurt- Ve1·slaggevfw, H. Daubresse. Gelijlcweg nr 5 voor hun onroerende goederen met liticlende conchtsie, H. Raoul· Hayoit de
zich brengt, en niet over de gevaren welke Te·rmicourt, eerste advocaat-geii.eraal.
deze weg zou opleveren voor diegenen Pleite1·, H. Hermans.
cUe er gebruik van maken;
Overwegende dat ·het aan de gemeenteoverb.eid behoort, onder het administratief toezicht van de hogere overheid, te
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2 December 1948.

1 o W ATEREN.

NOCH BEVAARBARE NOCH
VLOTBARE WATERLOOP. EIGENDOM VAN DE
BEDDING.

2° W ATEREN.

NoCH BEVAARBARE NOCii
VLOTBARE WATERLOOP. EIGENAAR DIE DE
BEDDING VAN DERGELIJICE WATERLOOP OP ZIJN
ERF VERPLAA')'ST. - VERKRIJGT DE EIGENDOM
VAN DE OUDE BEDDING.

10 Indien eT geen strijdige titel bestaat,
maalct de bed:din,q van de noch bevaaTba·re noch vlotba1·e watel"lopen deel ttit
van het domein van de Staat (1). ('Bur-

gerlijk Wetboek, artt. 556 tot 563, 713
en 714.)
2° De eigenaa1· van een. erf, waardoo1· een
noch bevaa1·ba1·e noch vlotbaTe wateTloop loopt, en welke, · overeenlcomstig
een re,qelmatige machtiging, een niettwe
bedd·ing clwars door zijn C1'f aanlegt,
~V01'dt aldt!S eigenaa1' van de O!f.de beddin,q (1). (Burgerlijk Wetboek, artt. 563

en 644, al. 2.)
(JOOS DE 'fER BEERS'f, 'I\ BELGISCHE STAAT.)

ARREST.

HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van lieroep te Gent,
op 10 Juli 1943 gewezen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 537, 538, 551, 561,
563, 644, 712 en 713 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het .bestreden arrest beslist heeft dat de
oude bedding van de noch bevaarbare
noch vlotbare beek, waarvan de aanlegster in verbreking de loop had verlegd,
eigendom was van de verweerder, omdat
de beddingen van dergelijke beken heerloze goederen waren en dus, bij toepassing van artikel 713 van het Burgerlijk
Wetboek, aan de Staat toebehoorden, dan
wanneer de beddingen van noch bevaarbar~ noch vlotbare beken, il1tegendeel
eigendom zijn van de' aanpalende eigenaars d'ier beken :
Overwegende dat indien artikelen 538
en 644, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek aan de waterlopen, die noch bevaarbaar noch vlotbaar zijn, niet het karakter
toekennen van aanhorigheden van het
openbaar domein, nit artikelen 556 tot
5631 van lletzelfde wetboek samen genamen nochtans blijkt, dat, naar het oordeel van de wetgever, de bedding van die
HE'l'

(1) Zie verbr., 27 J"uli 1885 (Bull. en PAsrc.,
1885, I, 242); 7 .Tanuari 1904 (ibid., 1904, I,
103) ; 6 December 1912 (ibid., 1913, I, 26).
DE PAGE, Droit civil, bd. III, biz. 30, en· de
nota bd. VI, biz .. 46.

waterlopen deeluitmaakt van het domein
van de Staat wanneer geen strijdige titel
bestaat (artt. 713 en 714) ;
Overwegende echter dat, lnidens artikel 563, wanneer een waterloop, die nocll
bevaarbaar noch vlotbaar is, een nieuwe
bedding aanneemt en de oude bedding
verlaat, de eigenaar van het nieuw ingenomen erf llet recllt lleeft de oude bedding te nemen; clat, aldus, de Staat, benevens de nieuwe bedding, niet mag beweren de verlaten bedding in zijn clomein
te begrijpen;
Dat, gewis, de wet niet ultdrukkelijk
het geval regelt waarin de nieuwe bedding
van de waterloop doorlleen hetzelfde erf
als de oude bedding wordt gegraven, hetc
zij op natuurlijke wijze, hetzij, zoals in
onderhavig geval, door de daad van de
eigenaar van het. erf die daartoe · regelmatig gemachtigd werd;
Doell overwegende dat, zowel de reden
welke aanleiding heeft gegeven tot artikel 563, als de tekst van alinea 2 van artikel 644 nopen aan te nemen dat het
de wil van cle opstellers van het Burgerlijk Wetboek was dat de Staat, in dergelijk geval, evenmin mocht beweren de
oude bedding van de waterloop in zijn
domein te behouden;
'-Vam·uit volgt dat het arrest, door te
be-slissen <:tat de aanleggers geen eigenaars waren geworden van cle oude bedding van de niet bevaarbare noch vlotbare beek welke door hun erf loopt, dan
wanneer zij overeenkomstig een regel. matige toelating, door hun erf een nieuwe
bedding hadclen aangelegd, de 1h het middel aangeduide artikelen 563 en 644 van
llet Burgerli.ik Wetboek heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderllavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt op cle kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwi.ist de zaak naar het Hof
van beroe;P te Brussel..
2 December 1948. - 1e kamer. - Vo01'zitte1', H. Soenens, eerste voorzitter. Ferslaggeve1', H. Louveaux, voorzitter.
Strijdige conclnsie, H. Coli:n·d, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en
Van Leynseele.
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3 December 1948.

HUUR. HUISHUUR. 0VEREENGEKOMEN
VERLENGING VERSTREKEN. RECHTSVORDERING TUSSEN VERHUURDER EN HU1JRDER BEWONER.. HANGENDE BIJ" liET INWERKINGTREDEN VAN DE WET VAN 31 JULI 1947. TOEPASSING VAN DEZE WET.

-606Moet· gev0111~ist worden ove1·eenkornstig
fle bepalingen van cle wet van 31 Jttli
1947 houflencle ttUzonde1·ingsbepalingen
inzake htt·ishutw, ae 1'echtsvonle!'ing
tttssen C'lgenaar en httttrder bewoner,
a.anhangig bij cle inwe1·Jcingtrecling van
cleze wet, zelfs inclien de ove1·eengekornen ve'l'lenging van de httttr ve1·st1·elcen
was voo1·dat zij ingesteld we1·d.

(VANDENBERGHE, T. EDELYNCK.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis van de· Rechtbank van eerste aanleg te Brugge del. 25 October 1947;
Over het ·enig miclclel, schencling van
artikelen 1, 3, 41, 42, § 2, 43 en 44 der
wet van 31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, 1 cler
wet van- 12 Mei 1947 waarbij sommige
tenuitvoerleggingen inzake 'huurovereenkomsten tijdelijk worden geschorst, verklaard door cle wet van 30 Mei 1947 en,
voor zoveel nodig, 9'7 van de Grondwet,
doordat het bestreclen vonnis eisers ontruiming beveelt om reden « dat de wet
van 31 Juli 1947 geen toepassing vindt in
zake >l, omdat zou voortvloeien nit voornoemde ·artikelen 41 en 42, § 2, dat de
rechter de aanhangige geschillen moet
beslechten <( alsof de nieuwe wet reeds
in werking was op het ogenblik waarop
de zaak ·ingespannen wercl >> en dat op
10 Februari 1947, datum waarop de verweerder eiser clagvaardcle tot nitzetting,
(( er geen liuur meer bestoml, doch slechts
een bewoning zonder titel noch recht >>,
dan wanneer de wet van 31 Juli 1947 van
toepassing is op de geschillen aanhangig
op de dag harer inwerkingtrecling, zelfs
wanneer het huurcontract niet meer van
kracht was op de dag der inleiding van
de vordering en zelfs wanneer er reeds
een beslissing, die de ontruiming beveelt,
getroffen werd, mits de enige twee hiernavolgende voorwaarden : 1 o dat de beslissing niet gesteund zij op het niet naleven
van de verplichtingen van cle huurder,
en 2° clat ertegen riiet meer in beroep lmn
worden gegaan, wat de grond betreft :
voorwaarden wier vervulling in zake
voortvloeit nit de bewoordingen zelf van
het bestreden vonnis, en dan wanneer de
wet van 31 .Jnli 1947 de v66r haar inwerkingtreding gesloten hnnrcontracten verlengt, tot 1949 :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de bestreden beslissing en nit deze
van het vonnis waarnaar het verwijst,
blijkt dat, naar aanleiding van de' opzegging welke de verweerder in verbreking
aan de aanlegger in verbreking had gegeven, deze laatste zich verbonden had de
plaatsen v66r 1 Juni 1946 te ontruimen;
Overwegencle clat uit cle omsHmcligheclen,

waarin cUe belofte wercl gedaan, blijkt
dat deze overeenstemde met een verlenging van huur welke door de verweerder
tot op gezegde datum werd toegestaan;
Overwegende dat, wijl de h1;mr aldus
bij overeenkomst was verlengd geweest,
de aanlegger, in de zin. van de wet del.
31 Juli 1947, nog de hoedanig'heid had van
« huurder >>, en hij als dusclanig gerechtigcl
was om, krachtens haar artikelen 41 en 42,
het voorcleel op te eisen van cle nieuwe
wetsbepalingen in de betwistingen welke
onder het vroeger wettelijk regime waren
opgerezen, cloch op de datum van de invoegetreding der nieuwe wet nog aanhangig
waren;
Dat daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, - door aan de aanlegger de toepassing te · weigeren van de nieuwe wet,
onder voorwendsel dat hij, sedert en door
het feit van zijn tekortkoming aan zijn
verbintenis om op. de overeengekomen
datum de plaatsen te ontruimen, het verhuurde goed zoncler titel noch recht bezette, - de in het middel ingeroepen wetsbepalingen · geschonden heeft ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge en clat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste · aanleg te
Veurne, zetelende in hoger beroep.
3 December 1948. - 1e kamer. - Vo01'zittM, H. Soenens,• eerste voorzitter. V m·slaggeve1·, H. Fontaine. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Vim Ryn.

2" KA:rynm. -

6 December 1948.

1° VERBREKING. -

RECRTSPLEGING.
STRAFZAKEN. - YoORZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VOORGESTELDE MIDDELEN. - ARREST DE VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VERKLAREND BIJ GEBREK AAN UITGIFTE VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - LATERE ON'l'DEKKING VAN EEN TIJDIG NEDERGELEGDE DOOR NIE1' AAN RET HOF VOORGELEGDE
UITGIFTE. -.RET HoF, OP VORDERING•VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL, l'REKT ZIJN ARREST IN EN DOET UI'rSPRAAK BIJ NIEUWE
BESCRIKKING.
2° VERKEER. - VooRBIJSTEKEN OP EEN
KRUISING. - , KONINKLIJK' BESLUIT VAN
1 FE!lRUARI 1934. - VooRWAARDEN VEREIST OPDAT RET VOORBIJSTEKEN GEEN STRAF·BARE INBREUK ;1:0U UITMAKEN.
3° VERKEER. - NoRMAAL vooRBIJSTEKEN.
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI

-

607

1934. -

VOORBIJSTEKEN LANGS DE LINKERZIJDKVAN' RET VOOR TE STEKEN VOERTUIG.

1" Wanneer de voo1·ziening van de

b~trger

Ujlce partij, gestaafd door middelen, als
n:iet ontvankelijlc verwonwn wercl omdat eise1· geen nitgifte van de best?·eden bcslissing bij de stttlcken gevoegd
had, en wanneeT later aan het licht
lcomt dfkt deze ttitg·ifte tijdig was nede1·gelegd gewo1·den om aan het Hot voot""
gelegd ' te wo1·den, doch er niet aan
onderworpen wenl wegens toevallige
aan eise1· niet toe te schrijven omstandigheden, trelct het Hof, op '1/0rclering
van de procnreur-genm·aal, het gewezen
a1-rest in en doet het, door middel va1t
een nieuwe beschilclcing, ttitspraalc over
de voorziening en over de voorgestelde
1niddelen (1).
·
•
2° Opdat de bestmwde1· van een voertttig,
die op een kruising een voorbijstelcingsmanaNtVTe
uitvoe1·t,
geen
st?·afbct?·e
inbrettlc op artilcel 36, .qo, van het lconinlclijlc beslttit van 1 Febnta?'i 1934, zott
plegen, moet hij het bestaan van deze
kntising niet gelcend hebben en moet
het hem, in feite, onmogelijlc zijn getveest, op het ogenblilc dat hij de lcntising naderde, het bestaan m· van te be11W·rlcen (2) (3). (Stilzwijgende oplossing.)
3° Volgens de bij het lconinlclijlc beslttit
van 1 Fe1Jrua1·i 1934 ingevoenle 1·eglemente1"ing, is een nonnaal voorbijste7cen,
het voo1·bijstelcen langs de linlceTzijde
van het vooT te stelcen voet"tuig (4).

(Kon. besl. van 1 Februari 1!}34, art. 33.)
(GILLARDIN, T. GIUST EN SPINETTE.)
ARREST.

HE'l' HOF; --'-- Gelet op de vordering
gericht tot het Hof van verbreking door
de Heer procureur-generaal bij. dit Hof,
welke luidt als volgt :
« Aan de Heren' voorzitter en raadsheren van de tweede kanier varu het Hof
van verbreking,
(1) Omtrent de buitengewone omstandigbeden
waarin de tweede kamer van bet Hof een van
zijn arresten intrekt, raadpl. verbr., 30 Maart
1936 (Rev. droit penal et m·iminologie, 1936,
biz. 427); 13 Januari 1947 (A,.,.. Ve1·br., 1947,
biz. 8; Bull. en PAsrc., 1947, I, 15); verbr. Fr.,
18 December 1947 (Bull. c1·im., 1947, n' 262).
(2) Verbr., 18 Juni 1941 (Arr. Verbr., 1941,
biz. 140; Bull. en PAsrc., 1941, I, 236). Raadpl.
verbr., 16 Februari 1948 (zie hager, biz. 100;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 115).
(3) en (4) Artikelen 36, 4', en 33 van bet
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 werden
gewijzigd bij artikelen 5 en 4 van bet besluit
van de Regent van 18 October 1946.

>> De procureur-generaal heeft de eer te
vertogen dat het Hof de 4 October 1948
een arrest heeft gewezen bij hetwelk
werden verworpen : 1 o de voorziening
ingesteld door Laurent Gillardin, handelaar, geboren te Parijs · de 4 December
1891, woonachtig te Saint-:Mard, rue Lacmane, 31, tegen de beschikkingen van een
vonnis de 2 Juli 1947 gewezen d-oor de
Oorrectionele Rechtbank te Neufchliteau
uitspraak doende in hager beroep, waarbij hij veroordeeld werd tot een geldboete van 15 frank, verhoogd met GO decimes, en tot de kosten der publieke vordering, wegens inbreuk op artikel 96 van
-het koninklijk besluit van 1 F.ebruari
1934; 2° de voorziening ingesteld door
voornoemde r~aurent Gillardin, in hoedanigheid van burgerlijke partij tegen de
beschikkingen van hetzelfde vonnis welke
.zijr;t stelling van burgerlijke partij tegen
Antonio Giust en tegen Armand Spinette
afwijzen en hem tot de kosten veroordelen;
» Overwegende dat de verwerping van
laatstgenoemde voorziening door het bestreden arrest van 4 October 1948 aileen
gegrond is .op het motief dat de voorziening niet ontvankelijk is omdat de aanlegger geen authentieke uitgifte van de
bestreden beslissing bij de stukken heeft
gevoegd;
>> Overwegende dat na de uitspraak van
het arrest gebleken is dat aanlegger regelmatig een authentieke uitgifte van het
bestreden vonnis ter hand had gesteld
van de grilffier van de Rechtbank van
eerste aanleg te Neufchateau, opdat ze bij
de stukken zou worden gevoegd, maar dat
deze, uitgifte ten gevolge van toevallige
en niet aan aanlegger toe te schrijven
omstandigheden aan het Hof niet werd
onderworpen ;
>> Dat, aangezien hij binnen de wettelijke
. termijn ter grilffie van het Hof een memorie heeft nedergelegd tot staving van die
voorziening, aanlegger recht heeft op een
arrest hetwelk antwoord verstrekt op de
door hem ingeroepen middelen;
>> Redenen waarom de procureur-generaal
vordert dat het aan het Hof behage zijn
arrest van 4 October 1{/48 in te trekken,
doch enkel wat die beschikkingen er van
aangaat welke de door Gillardin als burgerlijke partij .ingestelde voorziening afwijzen en hem veroordelen tot de kosten
dezer voorziening, alsmede tot een vergoeding van 150 frank jegens Antonio
Giust en Ar.Iliand Spinette.
l> Opgemaakt in het parket van het Hof
de 12 November 1948.

Voor de procureur-generaal,
De eerste ad:vocaat-generaal,
(w.g.) Raoul Hayoit de Termicourt >>;

Gelet op het vonnis, de 2 Juli 1947 gewe-

-608:zen door de Correctionele Rechtbank te
Neufcllilteau, uitspraak cloencle in boger
lJeroep, in zake Laurent Gillardin tegen
Jclntonio Giust en Armand Spinette ;
Gelet op het arrest van clit :j:[of van
4 October 1948, hetwelk zowel de voorzie:ning van Laurent Gillarclin als beklaagde
verwerpt, als de voorziening welke deze
aanlegger l1eeft ingesteld als burgerlijke
partij;
Overwegencle dat laatstgenoemdes voor:ziening verworpen werd ·om cle enige re<len' dat zij niet ontvankelijk was daar
aanlegger geen authentieke uitgifte van
de bestreden beslissing bij de stukken had
gevoegd;
De motieven van de vordering· van de
procureur-generaal overnemend, trekt het
arrest van 4 October 1948 in, doch aileen
wat die beschikkingen er van aangaat
welke de door Gillarclin als burgerlijke
partij ingestelde vordering afwijzen en
hem veroordelen tot de kosten cler voorziening, alsmede tot een vergoeding van
150 frank jegens Antonio Giust en Armand Spinette;
En over deze voorziening cloor een
11ieuwe bescllikking uitspraak doende
Over het eerste middel, schending van
artikelen 29, 4°, en 36, 4°, van bet koninklijk besluit van 1 Februari 1934 houdende algemeen reglement over de politie
van het vervoer en het verkeer, 44, 45, 70
en 71 van bet Strafwetboek, 3 en 4 van
de wet van 17 April 1878 bevattende -cle
voorafgaancle titel van het W etboek van
rechtspleging in strafzaken, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk W etboek en. 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, ofschoon het vaststelt clat de botsing
tussen de voertuigen zich voorgeclaan heeft
ter hoogte van de aansluiting van de weg
van Am·len naar Neufchateau met die
welke naar Rossignol leidt, wanneer cle
beklaagde Giust aanlegger in verbreking
voorbijreed terwijl deze naar links nitweek ten ei11{1e de zijweg in te rijden,
niettemin beklaagde Giust en de burgerlijk aansprakelijke partij van rechtsvervolging heeft ontslagen en aanleggers
stelling van burgerlijke partij te lmnnen
opzichte heeft afgewezen om de ontoereikende redenen dat geen bord op cle plaats
van het ongeval aanwijst dat alclaar een
kruispunt bestaat en dat ten anderen
Iiiets kan laten vermoeden clat er een zijweg · is die door enig weggebruiker kan
worden. gevolgd, hieruit afieiclend clat geen
wettekst in cleze omstandigheclen aan.
Giust kon verbieden normaal voorbij te
steken, op voorwaarde een stilstaand rijtuig te hebben verwittigd van de aankomst van een. in beweging zijnde rijtuig
en, 'inionderheid, dat de Dlaats waar bet
feit zich heeft voorgeclaan niet onder de
toepassing kan vallen van artikel 36 van
het. besluit van 1 Februari 1934 vermits

niets het bestaan kon laten vermoeden van
een aansluiting, een splitsing of een kruising, dan wanneer voormeld artikel36, 4°,
het voorbijsteken op de splitsingen, aansluitingen en kruisingen verbiedt, zonder
enig onderscheid of voorbehoud te maken
voor het geval waarin de splitsing, aansluiting of kruising niet gesignaleerd is
en niet in het oog valt, en dan wanneer
het volstaat, opdat de bestuurder van
een voertuig welke op een kruising een
voorbijstekingsmanceuvre uitvoert, geen
strafbare inbreuk op artikel 36, 4°, van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
zou begaan, dat bet hem, op het ogenblik
dat hij de knlising nadel"{le, feitelijk niet
mogelijk is geweest het bestaan er van
te bemerken, maar tevens vereist is dat
hij er onwetend van was, omstandigheid
·waarop het vomlis niet wijst in hoofde
van beklaagcle Giust :
Overweg·ende dat het bestreden vonnis ·
vaststelt, enerzijds, dat « niets kan toelaten te vermoeden dat er op de plaats
waar het ongeval is geschied een zijweg
bestaat welke zou knnnen gevolgd worden
door enig' weggebruiker )) en, anderzijcls,
clat verweerder Giust zich door aanleggers toedoen, voor een lrindernis heeft bevonden welke hij niet kon voorzien en
<< welke hij niet had knnnen vermijden >> ;
Dat nit deze tweevoudige vaststelling
zonder dubbelzinnigheicl blijkt dat aanlegger het bestaan van de bij het middel
aangeduide kruising van openbare wegen
niet k~mle; dat het · midclel feitelijke
gronclslag mist ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 29, 4°, van het koninklijk besluit
van 1 F~bruari 1934 houdende algemeen
reglement over de politie van het verkeer
en het vervoer en van artikel 97 van de
Gronclwet, doordat het bestreden vonnis
beklaagde Giust en de burgerlijk aansprakelijke partij Spinette van rechtsvervolging ontslaat, en de stelling van burgerlijke partij van aanleg·ger in verbreking
ten opzichte van dezeUden afwijst, door
enlnil vast te stellen clat Ginst niet schuldig is aan overtrecling van artikelen 36
en 42 van het koninklijk besluit van 1 Febrnad 1934, zonder feitelijk of naar recht
het micldel te beantwoorden van de conclusies, welke regelmatig werden genomen
door aanlegger, die concludeercle dat ook
Giust, cloor niet uiterst rechts te houden
oD een splitsing, artikel 29, 4°, van gezegd
besluit had overtreden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist {lat, wegens de omstandigheid dat
hij niet kon in kennis z'ijn van het bestaan van een kruising van openbare wegen op de plaats van bet ongeval,. verweerder Giust, door aanleggers voertuig
normaal voorbij te steken, mits aanlegger
van deze manceuvre te hebben verwittigd,
« geen enkele wettekst heeft overtreden J) ;
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Overwegende clat een normaal voorbijsteken, volgens de ten tijde der feiten van
kracht zijnde reglementering, een voorbijstekingsmanceuvre was langs de linkerzijde van het voor te steken voertufg
(kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 33) ;
Dat het vonnis, waar het beslist dat verweerder Giust geen inbreuk heeft begaan
door, op het ogenblik van het ongeval,
niet de uiterste rechterzijde van de rijweg te houden, dienvolgens een passencl
antwoord verstrekt op aanleggers conclusies;.
Dat het mkldel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de door aanlegger in de hoedanigheicl van burge-rlijke
partij ingestelde voorziening; veroordeelt hem tot de door hem in gezegde hoedanigheid gedane kosten, terwijl de overige kosten betreffende die voorziening
ten laste van de Staat blijven; veroordeelt hem bovenclien tot een vergoeding
van 150 frank jegens verweerders; beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk ingetrokken arrest van 4 October 11J48.
6 December 1948. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, vom·zitter. Verslaggeve,·, H. Fettweis. ~ Gelijlcltt'idende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
'Pleite1·,
H. Delacroix.
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1° VERKEER. -

BEWIJS VAN.DE MISDRIJVEN. GEEN HEGELMATIG PROCES-VERBAAL.
BEWIJS DOOR ALLE MIDDELEN VAN RECHT.

2° VERKEER. -

OPENBARE WERKEN DIE DE
DOORGANG GEVAARLI-JX MAKEN. WAARSOHUWINGSTEKENS VOOR GEVAAR ·GEPLAATST
DOOR DE PRO\'INCIALE OVERHEDEN. 0N'l'LAS1'EN DE AANNEMER• NIET VAN DE VERPLICH~l'ING DE VOORGESOHREVEN WAAHSOHUWINGSTEKENS TE PLAATSEN.

1 o Bij ontstentenis

'!Xtn re,qelmatig pmces-verbaal, kan het bewijs van een in1weulc op de politic van het verkee·r gelevenl worden doo1· alle micldelen van

mcht. (Wet van 1 Augustus 1899, art. 4,
al. 2.)
2° De aannemer van openba1·e we1·ken die,
doot z·ijn we1·ken, de doorgang op een
openbare weg moeilijlc maakt, heett de
verpUchti:ng de voorgeschreven waaQ·soh·uwingstekens te plaatsen,· het plaa.tsen dam· de pmvinciale ove1'heden van
borden die een gevaar aaQtwijzen antlast hem niet van deze verplichting (1).

(1) Zie verbr., 11 Mei 1937 (A1T. Yerb1·., 1937,
biz. 40; Bull. en PAsrc., 1937, I, 141) .' - LEs
NovELLES, Code de la 1·oute, n' 3128.
VERBR.,

1948. -
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(Kon. besl. van 1 Februari 1934, artikelen 131 en 142.)
(VERBANIS, 'l'. ANOIAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
'Vonnis, de 17 December 1947 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Nijvel, uitspraak doende in hoger beroep ;
I. Over de voorziening tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 4, tweede alinea, van de wet -van
1 Augustus 1899, over de politie van het
vervoer, doordat het bestreden vonnis de
veroordeling gronclt op de vaststellingen
van een proces-verbaal cler rijkswacht
waarbij de inbreuk op de politie van het
vervoer werd vastgesteld, van welk proces-verbaal binnen acht en veertig uren
geen afschrift werd toegestuurd aan de
overtreder :
Overwegencle dat, bij ontstentenis. van
een regelmatig proces-verbaal, het bewijs
van een inbreuk op de politie van het verkeer door alle rechtsmiddelen kan worden geleverd;
Overwegencle dat het zittingblad vaststelt dat getuigen verhoord zijn geweest
ter zltting van 30 September 1947 van
de Rechtbank van Politie te Waver, onder meer rijkswachfer Lecomte, welke het
proces-verbaal heeft opgemaakt; dat het
bestreclen vonnis vaststelt dat aanlegger
bekentenissen heeft afgelegd in de loop
van het onderzoek waartoe werd overgegaan; dat hieruit volgt dat de rechtbank
buiten het onregelmatig proces-verbaal,
over andere bewijsmiddelen heeft .beschikt
om zijn overtuiging te vormen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, schending van
artikei 131 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 over de politie van het
vervoer en het verkeer, doordat het vonnis
beslist clat het niet volstaat dat borden,
dragencle het woord cc gevaar n, op 150 meter van de werken van beklaagde werden
aangebracht, maar dat het daarenboven
nodig is te bewijzen dat deze borden ten
cloel hadclen de wer ken van beklaagde a an
te wijzen, dan wanneer voormeld artikel 131 niet vereist dat het bewezen zij
dat borden cc gevaar ll, zich bevindende
op 150 meter van een gevaarlijke doorgang, bestemd wezen om deze doorgang
aan te wijzen :
Overwegende dat artikel 131 voorschrijft dat, om de weggebruikers' te
waarschuwen omtrent het nadereli van
een gevaarlijke plaats, de tekens worden
gebruikt welke voorkomen in de bij het
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reglement gevoegde tabel I (figuren 1
tot 7);
Overwegende dat het bestreden vonnis
de betichting bewezen verklaart omdat de
werken van aanlegger niet op de reglementaire wijze waren aangewezen met
een teken; dat het vaststelt dat aaulegger
erkend heeft zelf geen waarschuwingsborden te hebben geplaatst en dat de door
de provincie geplaatste bonlen tot waarschuwing voor een gevaar niet ten doel
hadden zijn werken aan te wijzen;
Overwegende dat deze souvereine en
ondubbelzinnige vaststellingen aan de
rechter hebben toegelaten, zonder bovengezegd artikel 131 te schenden, te beslissen dat de werken van aanlegger, waaruit een moeilijke dDorgang was ontstaan,
niet regelmatig aangewezen waren aan de
weggebruikers ;
Dat het middel niet kan worden aanvaard;
En overwegende dat de. substanW\le of
op straf van· nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat
de .uitgesproken veroordelingen wettelijk
zijn;
II. Over de voorziening tegen de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partij Anciaux :
Over het middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het vonnis geen antwoord heeft verstrekt op aanleggers conclusies waarbij cleze betwistte
dat enig verband van oorzaak tot gevolg
zou best a an tussen ·de inbreuk en de
door de burgerlijke partij ondergane
schade :
Overwegende dat aanlegger, om het
ontbreken te bewijzen van een verbancl
van oorzaak tot gevolg tussen de te zijnen laste bewezen 'inbreuk en de door de
burgerlijke partij onclergane schade,
v66r de rechter in hoger beroep zekere
feitelijke beschouwingen heeft ingeroepen; dat het bestreclen vom1is op gepaste
wijze de conclusies heeft beantwoorcl door
de souvereine vaststelling dat de door de
burgerlijke partij geleden schade de inbrenk tot oorzaak heeft zoals zij . ten
laste van aanlegger is bewezen geworden;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 December 1948. - 26 kamer. - Voor·zitter·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever·, H. Fettweis. - Gelifkl~tiden.de
conclusie o·ver het eet·ste middel, en strijdige over het tweede, H. Colard, aclvocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
S'rRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- ARREST DAT HE'r HOGER BEROEP DOOR, DE
BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN INGESTELD NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART. - VOORZIENING
DOOR BEKLAAGDE. NIE'r-ONTVANICELIJKHEID.
Is niet ontvankelijk bij gebt'ek aan ·be~
lang, de vom·zien.ing door beklaagde ·in.gesteld tegen het at·rest gewezen. op de
btwgm·lijke vor·dering wannem·, tl-itspr-a.ak doende over· het en/eel hager· ber·oep van de b~trgerlijlce 11ar·#j, het ar·rest clit hager be·1'oep n·iet ontvankelijl.;
ver·klctar't.

(DARAS.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 6 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Aangaande de publieke vordering :
Overwegende dat de substant~ele of
op straf van nietigheid voorg·eschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Aangaande de voorziening van Daras,
voor zoveel zij ·gericht is tegen de beslissing over cle door de burgedijke partij
ingestelcle vordering :
Overwegende dat Daras geen hoger
beroep had ingesteld tegen .de beslissing
welke over de burgerlijke vordering werd
gewezen; dat het bestreclen arrest, op hoger beroep door de burgerlijke partij, dit
beroep niet ontvankelijk heeft verklaarcl;
Overwegende dat Daras er derhalve
geen ' belang bij heeft zich tegen deze
beslissing te voor.zien; clat zijn voorziening clus niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
6 December 1948. - 2° kamer. - VoMzitte·l', H. Louveaux, voorzitter. - Versla_qgever·, H. Giroul. Gelijlcluidende
conclttsie,' H. Colard, advocaat-generaal.
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EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIKEN
IN DE HANDEL VAN). - WIJNEN. BENAMINGEN VAN OORSPRONG. - TOEKENNING
AAN WIJNEN DIE ER GEEN RECHT OP HEBBEN.BEZORGDHEID OM EEN VERW ARRING TE VERMIJDEN EN NIE'r OM ER EEN TE DOEN ONTSTAAN.- GEEN MISDRIJF.
H et feit a an wijnen benam·ingen van o01·-

-611sprong te geve1i waamp zij geen 1·echt
hebben, maalct gemt rnisddjf uit wanr
nem· de agent alleen de bezoTgdheid
heeft gehad om een verwan.Vnu te vm·mijden en niet om e1· een te doen ontstaan. (Koninklijk besluit nr 58 van

20 December 1934, artt. 6 en 8.)

(NATIONAAL COMITE VAN DE llENAMINGEN
VAN OORSPRONG, T. CAROULIAS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 26 Januari 1948 gewezen door
l1et Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1, 2, eerste en laatste alinea,
en, voor zoveel nodig, 10 van de wet
van 18 April 1927 over de benamingen vim
oorsprong van wijnen en brandewijnen,
va~ artikelen 6, 2°, en 8 van het koninklijk besluit nr 58 van 20 December 1934
betreffende wijn, vrlichtenwijn, wijnachtige dranken en oenologische producten
en van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
ofschoon het in hoofde van verweerder
in verbreking bet feit heeft vastgesteld,
in zijn handelsbrieven op wijnen die er
geen recht op hadden, de benamingen van
oorsprong « Barsac >>, « Pommard >>, <<type
Barsac>> « type Pommard >> te hebben toegepast, hem desondanks heeft vrijgesproken en de vordering tot schadevergoeding
van aanlegger in verbreking 'niet ontvankelijk heeft verklaard, door ten onrechte
ter ontlasting van de beklaagde in te roepen dat de tekst van zijn brief van
13 April 1946, ofschoon hij voor Chileense
wijnen bovengezegde benamingen vermeldde, geen verwarring kon veroorzaken terwijl bet trouwens niet bleek dat
hij wetens en willens aan deze wijnen de
beschermde benamingen van oorsprong
had willen doen toekennen, alsmede dat
er geen enkele mogelijkheicl van een aan
de beklaagcle toerekenbare verwarring bestaan had, dan wanneer het feit alleen
wetens en willens, wat !Jet· geval was,
gezegde benamingen te hebben gebruikt
voor proclucten welke er geen recht op hadden, onder toepassing valt van de in !Jet
middel aangeduide strafbepalingen, zodat
de vordering van aanlegger in verbreking ten onrechte niet ontvankelijk werd
verklaard :
Overwegende dat verweerder, ten gevolge van een klacht van aanlegger welke
zich burgerlijke partij heeft gesteld, enkel vervolgd werd op grond van artikelen 6 en 8, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 20 December 1S34, genomen in uitvoering van de wet van .21 Juli
1934;
'
Over'wegende dat, luidens artikel 6 van
gezegd besluit, de inbreuk welke daarin

wordt voorzien enkel strnfbaar is wanneer de door de wijnhandelaars gebruikte
aancluiclingen en tekens « van aard zijn
om : 1 o te misleiden betreffende de wijze
·van fabricatie, lle aard of de o01·sprong
der door clit besluit bedoelde producten;
2° aan wijn ... die er geen recht op heeft,
benamingen van oorsprong die door de
Belgische Regering behoorlijk aangenomen zijn, te doen toekennen >> ;
·
Overwegende, anderzijds, dat artikel 8,
eerste lid, 1 o, voor dit wanbedrijf slechts
straffen voorziet wanneer de dader wetens
en willens gehandeld heeft ;
Dat bet bestreden arrest aanstipt dat
het aanbod van zekere wijnen gequalificeerd « Barsac >>, « Pommard ll, hetwelk
bij een de 13 April 1946 aan een Zwitserse firma gerichte brief werd geclaan,
niet van aard was om een verwarring te
doen ontstaan omtrent de oorsprong dier
wijnen, vermits hij duidelijk vermeldde
dat het over Chileense wijnen ging;
Dat het arrest er aan toevoegt .dat verweerder, op de hoogte gestelcl van c1e
moeilijkheden welke deze benamingen
hem zouden kunnen berokkenen, zich er
in het vervolg van heeft onthouden ze te
bezigen, behalve 'ln enkele brieven waarin
het voorkwam dat hij, naast de Chileense
benamingen, de termen «type Barsac ll,
« type Pommard ll, in kleine letters geschreven, gebruikte enkel om aan sommige klanten duiclelijk te maken dat deze
wijnen overeenstemden met die waarvan
zij voorheen een monster hadden ontvangen, en geenszins met het oogmerk dat
bij het koninklijk besluit van 20 December 1934 wordt bedoeld;
Dat er u'lt volgt dat het bestreden arrest, .zonder het bestaan te betwisten van
de aan verweerder toegerekende materHlle
feiten, uit de feitelijke gegevens welke
het vermeldt en waarvan ·de beoordeling
souverein is; wettelijk heeft kui1nen besluiten dat de zorg van beklaagde is geweest een verwarting te vermijden en
niet ze in llet leven te roepen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzierrlng; ·veroordeelt aalllegger tot de kosten ·en tot een boete van 150 frank jegens
verweerder.
6 December 1948. - 2 6 kamer. - Voorzitte1', H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Connart. - Gelijlcluidende
concZ.usie, H. Colard; advocaat-generaal.
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1° AMNESTIE.- BESLUI1'-WET VAN 20 SEP1'EMBER 1945. - NIET T\)EPASSELIJK OP DE
INllREUK OP ARTIKEL 125 VAN DE WET VAN
15 APRIL 1896 llETREFFENDE DE ALCOHOL.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. - GEHEIME STOKERIJ. - STRAF, DIE DE DADER
THEFT, TOEPASSELIJX OP ELKE DEELNEMER•.
3° J\IIIDDELEN '.rOT YERBREKING. DOUANEN EN ACCIJNZEN. '----- GEHEIME STOKERIJ. - J\IIIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT HET
ARREST VAN VEROORDELING NIET BEPAALT OF
HET VEROORDEELT WEGENS DADEN VAN UITVOEc
RING OF WEGENS DADEN VAN DEELNEMING ])'fiDDEL ZONDER BELANG.
.
1° Is n'itgezondercl uit ae amnesUe, toegestaan bi1 het besl~tit-wet van 20 Septembe1· 1945, het misdrijf aat betettgela
wo1·at bij a1·tilcel 125 van cle wet van
15 Apra 1896 betre[jende het vervacwaigen. en ae invoer· van alcohol (1). (Be-

sluit-wet van 20 September 1945, art.· 3,
§ 1, litt. e.)
2° In zaken van douanen en ,accijnzen,
onder meer ·wat het misd1'ijf betreft
van exploita.tie 1Jan een gehei;rne st01ce·r·ij, is aegene ctie, als bela:nghebbencle
op eniye wijr;;e cleelneemt aan een feit
van wetsontclttiking, onae'l'lwvig aan cle
tegen ae daaers gestelcle st·mtfen. (Wet

van 15 April1896, art. 132.)
,
3" !11 zalcen vctn donanen en accijnzen,
oncle1" mee1· wanneer ae veroonleling wegens explo·itntie van een geheime stO'lce,.ij wonlt ~titgesproken, is bij geb1·ek
ft•U1~· bela1~g niet ontvankel-ijlc het miclclel hientit genomen clat het an·est niet
bepaalt of het veroonleelt wegens dacle1~ van ttitvoe1·ing of wegens cliulen
va11 cleelneming. (Wet van 15 April1896,

art. 132.)
(NOLIS, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
· arrest, de 2 Maart 1948 gewezen cloor het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, doordat het bestreden · arrest aanlegger heeft veroordeeld als recidivist, dan wanneer het niet
bewezen is dat de in 1943 opgelopen veroordeling welke aan de verklaring van
herhaling ten gronclslag ligt, niet geamnestieercl was bij toepassing van het besluit-wet van 20 September 1945 :
Overwegende dat het bestreden arrest
door de betichting bewezen te verklare~
bij verwijzing naar de vaststellingen van
het beroepen vonnis, het bestaan vaststelt
van de in de dagvaarding aangeduide bestanddelen van het misdrijf, en onder
meer dat aanlegger in staat van herhaling
is, wijl hij de 16 October 1943 door het
Hof van beroep te Brussel uit hoofde van
(1) Yerbr., 18 November 1946 (ArT. YeTb1".,
1946, blz. 384; Bull. en PASIC., 1946, I, 419).

exploitatie van een geheime stokerij veroordeeld is geweest ;
Dat dergelijk misdrijf, hetwelk beteugelcl wordt cloor artikel 125 van de wet
van15 April 1896 betreffende het vervaardigen en de invoer van alcohol, van het
v.oordeel der amnestie is uitgeslciten bij
artikel 3, eerste ·lid, E, van llet besluitwet waarbij amnestie wordt verleend door
zekere misdrijven;
Dat het nrlddel dus niet kan worden
aanvaard;
Over llet tweede middel, doordat het
bestreclen arrest niet bepaalt of het aanlegger veroordeelt als dader, mededader
of mecleplichtige :
Overwegencle dat in zaken van douanen
en accijnzen, en oncler meer wat het
misclrijf van exploitatie van een geheime
stokerij aangaat, dieg·enen die op enige
wijze deelnemen aan een :t'eit van wetsontduiking, strafbaar zijn met de tegen
de daclers gestelde straffen;
Dat bijgevolg het midclel, lletwelk afgeleid is hieruit {lat llet arrest niet bepaalt
of het aanlegger veroorcleelt wegens daden van uitvoering of deelneming te zijnen laste gelegcl als het wanbeclrijf uitmakend van exploitatie van een geheime
stokerij, zoncler belang is en, bijgevolg,
niet ontvankelijk;
En overwegencle dat de substanttele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvmmen werden nageleefcl en dat
cle · beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt nanlegger tot de kosten.
6 December 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitte1", H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Gh·oul. Gelijkluiaen.ae
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

1°

6 December 1948.

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE YEILIGHEID Y AN DE STAAT. - AANBOD oF
VOORSTEL OM HET MISDR!JF TE PLEGEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 120bis, 3°, VAN HET STRAFWETBOEK. - STRAFBAAR ZELFS INDIEN HET
MONDELING OESOHIEDT EN NIET MET GIFTEN
OF BELOFTEN GEPAARD GAAT.
2° STRAF
J\IIISDRIJF STRAFBAAR MET GEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE. - YEROORDELING TOT EEN ENKELE VAN DEZE STRAFFEN. VERPLIOHTING VERZAOHTENDE OMSTANDIGHED'EN IN TE ROEPEN.- YER:ZAOHTENDE O],[STANDIGHEDEN DIE GEEN BELETSEL UITMAKEN VOOR
DE TOEPASSING 'VAN HET MAXIMUM VAN DE
ENKELE UITGESPROKEN STB>AF.
3° VERWIJZING NA YERBREKING.
VERWIJZING NAAR HET MILITAIR GERECHTS0

-

-613'HOF, ANDERS SAMENGESTELD. VAN DEZE BESCHIKKING.

DRAAGWIJDTE

1o Het aan.bod of voo1·stel om het misd1"ijf
te plegen, voorzien bij arUkel 120bis, 3°,
van het Stntfwetboelc, is strajbaar, al
was het .mondeling gesohied en niet gepaard met giften of beloften (1). (Straf-

wetboek, art.· 123bis [wet van 19 Juli
1934, art. 1 ; wet van 10 December
1937, 5°].)
2° Wanneer een misd1·ijf strafbaar is met
een straf ·die geva:ngen:is en geldboete
bed-raagt, lean de 1'eohter slechts een
van deze stra,tfen toepnssen indien hij
verzaohtencle omstnndigheden inroept
(Strafwetboek, art. 85) (2) ; deze vm·znohtende omstandigheden malcen geen
beletsel ~tit tot het opleggen aan verom·deelde van het maxim~tm vnn de
enkele straf die hij ·witspreelct. (Stil-

zwijgende oplossing.)
3o WnnneeT een znnk na verb1'elcing nam·
het militair ,qereohtshof ande1·s snmenvenvezen wordt, mng de zetel
e1·van geen leden bevatten die lwt ve1'b1'olcen arrest hebben ttitgespmlcen; hij
mag leden bevntten die ann het ~titstel
van de zaalc hebbe1t deelgenomen.

geste~d

(LUCAS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 19 Mei 1948, gewezen door het
lVIilitair Gerechtshof, zetelende te Druse!;
Over het eerste ·micldel, schending van
artikelen 9 van de Grondwet, 123bis van
het Strafwetboek, 1 van de wet van 19 Juli
19-34, van het errlg ·artikel, 5°, van de wet
van 10 December 1937, van artikel.1 van
de wet van 7 Juli 1875, doordat het militair gerechtshof aanlegster heeft veroordeeld, dan wanneer noch nit de stukken
der rechtspleging, noch nit de vermeldingen van de vordering van het ,openbaar
ministerie, noch nit de overwegingen van
het arrest blijkt dat de aanneming van
het aanbod de bij artikel 120bis van het
Strafwetboek voorziene inbreuk te plegen,
misdaad welke met de doocl strafbaar is
(art. 120sexies van het Strafwetboek),
afhankelijk gesteld werd van giften of
beloften of dat aanlegster· zich desbetreffende heeft kunnen verdedigen :
Overwegende dat het _bestreden arrest
aanlegster tot drie jaar gevangenisstraf
heeft veroordeeld, bij toepassing van artikelen 120bis, 3°, en 123bis van het Strafwetboek, om, zonder daartoe bevoegd te
(1) Zie Pdstnomie, 1934, biz. 232.
(2) Verbr., !!3 September 1946 (A•·r. Ve•·br.,
1946, blz. 298; Bull. en PAsrc., 1946, I, 328).

zijn, het aanbod of het voorstel te hebbe:ri
aangenomen enig middel van verbinding
of van overseining op afstand in te richten of te gebruiken om inlichtingen met
betrekking tot de verdediging van het
grondgebied of de buitenlandse veiligheid
van de Staat in te winnen of over te rnaken;
·
Overwegende dat het bestaan van deze
inbreuk niet afhankelijk is gestelcl van de
voorwaarde dat de aanneming van het
aanbod of het voorstel, om cle bi.i artikel 123bis van het Strafwetboek in het
bijzoncler aangeduide misdrijven te' plegen door geschrift zou hebben plaats gevonden of met giften of beloften zou ge. paard gaan ;
Dat zo uit de memm'le van toelichting
van de wet van 19 Juli 1934 als uit de
termen zelf der wet blijkt dat ~de misdrij~
ven, welke door cleze wet zijn voorzien,
buiten de toepassing vallen van artikel 1
van de wet van 7 Juli 1875 hetwelk het
aanbieden of het voorstellen om zekere
misdaden te plegen bestraft;
Dat het middel naar recht niet opgaat ;
Over het tweede micldel, schending vari
artikel 97 van de Grondwet, van artlkelen 85 en l23bis van het Strafwetboek,
doordat het militair gerechtshof, in de
voor hetzelfde ontwikkelde motieven het
bestaan vaststelt van" verzachtende omstandigheden ten voordele van aanlegster,
en haar in zijn dispositief desniettemin
veroordeelt tot het maximum van de bij
de wet vom·ziene gevangenisstraf :
Ove-rwegencle clat de bij artikel 123bis
van het Strafwetboek bepaalde straf drie
jaar gevangenisstraf beloopt en 50 tot
1.000 frank geldboete;
Dat het arrest, bijgevolg, aanlegster
wettelijk slechts tot de gevangen:isstraf
aileen kon veroorclelen door de verzachtencle omstancligheden in te roepen ;
Dat het midclel naar recht fault;
Over het dercle middel, schending van
artikel 429 van het Wetboek van strafvordering, doordat het militair gerechtshof, bij hetwelk de zaak aanhangig werd
gemaakt, bij arrest van verwijzing van het
Hof van verbreking van 9 Februari 1948,
op straf van nietigheid ervoor dieride te
zorgen andei·s te zijn samengesteld dan
bij de eerste verschijning van aanlegster ;·
welnu, het zittingblacl van 8 October 1947
stelt vast dat een arrest van verschuiving
van deze datum gewezen werd door een
zetel waarvan een officier van hogere rang
deel uitmaakte die aanwezig was op de
debatten na de verwij.zing, en er toe heeft
bijgedragen het thans bestreden arrest te
wijzen :
Overwegencle dat door de verwijzing
van de zaak te bevelen naar het militair
gerechtshof anclers samengesteld, het arrest van 19 Februari 1948 enkel de samen.
stelling heeft bedoeld van de zetel welke

-614het aan het toezicht onclerworpen arrest
van 27 October 1947 heeft gewezen en niet
degene welke er zich de 8 October 1947 toe
had beperkt de verschuiving van de zuak
te bevelen;
Dat het middel niet kan worden aan-vaard;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
6 December 1948. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggever, H. Connart. - Gelij7Gl7tidenae
eonel7wie, H. Colard, allvocaat-generaal.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. STRAFWETBOEK,
ARTIKEL 115. - ScHULDIGE BEDRIJVIGHEID
IN 'T BEGIN DOOR EEN OPEISING GERECHTVAARDIGD. - BEDRIJVIGHEID DIE DNARNA VRIJWILLIG IS GJi:WORDEN. - STAPPEN VAN DE
AGEN'J' OM ZE TE MOGEN VOORTZETTEN. STRAFBARE MISDAAD.
Een sehuldige beddj"vighe·ia is stmtbaa1·
zelts ind·ien zij, in 't begin, doo1· een
opeising gereehtvaardigd was, wan;neer
zij daarna vrijwillig is gewo1·aen en ae
agent he1·haaldeUjlG stappen heett aangewena om ze te mogen vo01'tzetten.

(MEYER EN ROCHE, T. BELGISOHE STAAT EN
SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP « LE TRAVAIL)).)
ARRES1".
HE'J' HOF; - Gelet op ·het bestreden
arrest, de 15 Juni 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Luik;
Overwegend clat aanlegger Gangolf de
29 Juli 1948 afstand heeft gedaan van zijn
voorziening van 17 Juni 1948;
Voor zover de VDorzieningen {le over de
publieke vordering gewezen beslissing bedoelen :
Aangaande de middelen van aanlegger
Meyer:
·
Over het eerste midclel, schending van
artlkelen 70, 115 en 116bis van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, doorclat
het bestreden arrest het bevel van de
overheid (opeising van de burgemeester
van V erviers) als schulduitschakelend gegeven eenvouclig heeft verworpen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de litigieuze opeising te hebben aangenomen als schuld,uitschakelend feit bij de
aanvang van zijn schuldige beclrijvigheid,
in feite vaststelt ,dat zijn beclrijvigheid
daarna vrijwillig werd en dat hij talrijke voetstappen deed om ze te mogen
voortzetten; dat het arrest alzo op pas-

sende WlJZe aanleggers bewering beantwoorclt en nit deze feitelijke en souvereine vaststellingei1 de niet-toepasselijkheid van artikel 70 van het Strafwetboek
heeft kunnen .afieiden;
Dat het middel feitetijke grondslag mist;
Over het tweede micldel, schending van
artikel 71 van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart dat aanlegger noch enige
clwaling, noch enige stoffelijke of zedelijke clwang kan inroepen :
Overwegencle clat het micldel aan het arrest verwijt de conclusies niet te hebben
beantwoora in zover zij de door aanlegger
ondergane clwang afieiden uft het feit dat
zijn papieren van inlijving bij de Wehrmacht zich in llet dossier bevonclen en uit
hetgeen hij gedurende de om·log 1914-1918
heeft geleden ;
Overwegende dat het arrest op dit gedeelte der conclusies antwoordt dat, in
de onderstelling clat aanlegger te kiezen
zou llebben gehad tussen gemobiliseerd te
worden of zijn schuldige bedrijviglleid
voort te zetten, er voor hem geen verontschuldiging· zou ·1n te vinden zijn, om aan
een kwaacl te ontkomen, een oplossing te
hebben aangenomen welke voor het land
een aanzienlijk kwaacl inhield; dat deze
vaststelling, toegevoegd, aan de vorige
vaststellingen van het arrest, dat aanlegger spontaan talrijke voetstappen had gedaan opdat het gelaakt blad voort zou
kunnen verschijnen, llet feitelijk en souverein oorcleel is dat de uitgeoefende
dwang niet van ;r.pdanige aard was dat
aanlegger er niet aan kon weerstaan; dat
de rechter zocloende op gepaste wijze de
bewering heeft beantwoorcl en niet de verplichting had op alle argumenten antwoord te verstrekken;
Overwegende, voor het overige, dat het
micldel enkel feitelijke beschouwingen
behelst waarop het Hof geen acht lean
slaan;
·
Over llet derde middel, schending van
artikel 1 van de wet van 19 Juli 1934
(oud artikel118bis van het Strafwetboek)
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest het bestaan van
het kwaad opzet in hoofde van aanlegger
afieidt nit het enig feit clat zijn beclrij,
vighe'id vrijwillig was geweest :
Overwegende dat het midclel enkel de
veroordeling van aanlegger wegens de betichting 1 bestrijdt; dat, al werd het ook
aangenomen, de enige uitgesproken straf
gerechtvaarcligcl zou blijven door de toepassing van het nieuw artikel 118bis van
het Strafwetboek op de feiten van betichting 2;
D at het mid del niet ontvankelijk 'ls bij
gebrek a an belang;
Over llet vierde midclel, schending van
artikel 123tm· van het Strafwetboek en
vall artikel 97 van de Grondwet, doordat
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het bestreden arrest de verzwarende omstandigheid van winstbejag heeft behouden en een straf van gemeen recht heeft
uitgesproken :
Overwegencle dat het midclel zich er
toe beperkt feitelijke beschouwingen te
ontwikkelen die aar~ het toezicht van het
Hof Qntsnappen ; ·
Aangaancle beide ·aanleggers :
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen . werclen nageleefd en dat de beslissing wettelijk is ;
Aangaande de burgerlijke partij, samenwerkende vennootschap ·« Le Travail ll :
Overwegencle clat het bestreden arrest,
hetwelk zich er toe beperkt een deskunclig
onderzoek te gelasten, geen eindarrest is ;
dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn voor zoveel zij dit gedeelte van het
arrest bestrijden ;
Aangaande de burgerlijke partij, de
Belgische Staat :
Overwegende clat aanleggers tot staving van hun voorzieningen geen enkel
middel imoepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
•
Om die redenen, decreteert de afstand
door aanlegger Gangolf; verwerpt de overige voorzieningen ; veroordeelt aanleggers
tot de kosten.
6 December 1948. - 2" kamer. - Voo1·zi.tter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1"slaggever, H. Sohier. Gelijlclnidende
conclusie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
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1° OPENBARE ORDE. - WET VAN OPENDARE ORDE. - BEGRIP.
2° HUUR. - PACHT. - NIETIGHEID VAN DE
OPZEGGING GEDAAN ZONDER NALEVING VAN DE
DOOR DE WET VOORGESCHREVEN VORMEN.
NIETIGHEID VAN PRI\'AAT BELANG.
3° HUUR. - PACHT. - NIETIGHEID VAN DE
OPZEGGING GEDAAN ZONDEn, NALEVING VAN DE
DOOR DE WET VOORGESCHRICVEN VORMEN. NIE'ITGHEID DIE DOOR DE PACHTER EN DEVERPACHTER MAG OP<lEWORPEN WORDEN, DOOR
DEGENE DIE OPZEGGING DOE'£ EN DEGENE DIE
OPZEGGIN!l KRIJGT.
4° HUUR. - PACHT. ---,-- 0PZEGGIN!l NIETIG
WEllENS NIET-NALEVING VAN DE WETTELIJKE
VORMEN. - VRIJWILLIGE UITVOERING EN
MET KENNIS VAN HET GEDREK. - BEVESTIGING.

mische of morele orde van de maat' schappij ntst (1).
2° De nietigheid van de opzegging gedaan
zonder naleving van de doo1· a1·tilcel1715
van het Blwge1·lijlc Wetboek (wet van
7 Nlaart 1929, art. 7) voorgesclw(!ven vormen is niet van openbare orde.
3° De nietigheid vctn de opzegging gedaan
zonclm· naleving van de door artilcel1175
van het Blwge1·Ujle Wetboelc (wet van
7 Maart 1929, art. 7) voorgesclweven
vo1·men mag OJJ{Je·wo1·pen wo·rden door
de tJachter en doo1· de verpachter, door
degene die ze gedaan heejt en door degene die ze M·ee_q.
4° Geldt als bevestiging door de pachte1·
van een door hem buiten de door de wet
1Je1·eiste vm·men bete7Cende opzegging, de
1titvoeTing die hij vrijwiUig eraan geejt
en met lcennis van het gebrel;; waa1·doo1·
het aangetast is.

(ECHTELIEDEN GEORIS-GRUSELIN,
T. DE DONHOMME.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 3 April 1947 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant,
uitspraak doende in hoger beroep;
Over het . enig middel, schending van
artikelen 3, 6, 1107, 1133, · 1148, 1315, 1338
en 1339, 1350, inzonderheid 1350, 1 o, en
1352 van het Burgerlijk Wetboek en van
artikelen 1775, inzonderheid 1775, alinea's 1, 2, 4, 5 en 6, gewijzigd bij artikel 7
van de wet van 7 Maart 1929 en 1776 van
het Burgerlijk Wetboek, laatstvermeld
artikel gewijzigd bij artikel 8 van dezelfde wet, en van artikel 97 . van de
Gronclwet, doorclat het bestreden vonnis
de opzegging geldig verklaard heeft welke
tegen 1 Mei 1947 door aanleggers in verbreking, bij niet aangetekende briefkaart,
toegezonden de 20 November 1944 aan verweerster in verbreking werd gedaan, en,
bijgevolg, aanleggers er toe heeft veroordeeld om de 1 Mei 1947 weder te harer
vrije beschikking te stellen de hoeve en
de landerijen bezetten welke zij krachtens
een pacht van negen jaar, die de 1 Nlei
1946 een aanvang had g(lnomen, en in
(lier voege heeft beslist op groncl van de
hiernavolgende motieven, welke in rechte
verkeercl · zijn en onvoldoende om de beslissing te rechtvaardigeri, te weten :
ct) eerste motief : dat het cloel hetwelk
door de wetgever, door de vormen van
opzegging op straf van nietigheid verplichtend te maken, werd beoogcl feitelijk

{o Is slechts van. eigenUjlce openbare onle,
de wet die de essentiele belangen van de
Htaat ot van de gemeenschap makt, oj
die, in het privaat recht, de j1t1"idische
grondslagen vastlegt waarop de econo-,

(1) Zie DE PAGE, 'l'raite Clem. de d1·oit civil
belge, bd. I, 1' uitg., n' 91, biz. 86 en vlg., en
de nota's.

---- 616 volledig werd bereikt, vermits aanleggers
in verbreking blijk hadden gegeven van
het voornemen zich naar de wet te schikken door hun opzegging aan de aantekening ter post te onderwerpen, en vermits deze formaliteit slechts ten gevolge
van omstandigheden van overmacht die
van hun wil onafhankelijk waren, niet
werd vervul~l, lletgeen zou toelaten op
juridisch gebied te beslissen dat zij zicll
strikt naar de wet hebben willen schikke!1, dan wanneer, enerzijds, de pacht
van landelijke goederen, niettegenstaande
elk strijclig becling of gebruik, nit kracht
van de wet, enkel een einde neemt door
een opzegging welke met de opzeggingstermijn en in de vormen voorgeschreven
door de wet wordt gedaan; dat, bij gebreke aan deze opzegging, een nieuwe
pacht ingaat bij het verlopen van cle
vroegere; dat de wetsbepalingen met betrekking tot de opzegging gebiedend en
van openbare orcle zijn, en dat de nietigheid, welke op het niet-naleven er van
uitclrukkelijk is gesteld, volstrekt is en
dat, clerllalve, de door aanleggers in verbreking bij niet aangetekende briefkaart
onregelmatig gedane opzeg·ging· niet geldig
kon worden verklaard noch enig g·evolg
kon voortbrengen (schencling van artikelen 3, 6, 1107, 1133, 1775, inzonclerheid 1775,
alinea's 1, 2, 4 en 6, en 1776 van het
Burgerlijk Wetboek, beide laatstvermelcle
artikelen gewijzigcl bij artikelen 7 en 8
van de wet van 7 Maart 1929) ; dat, anclerzijds, het _voornemen om zich naar de
voorschriften der wet te schikken het gebrek in de vorm van de opzegging niet
kan goedmaken, en dat de wet, wanneer
zij voorschrijft clat de opzegging bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief
moet worden gedaan, aan de opzeggende
partij de kens laat tussen deze twee handelwijzen en dat, {lienvolgens, niet mocht
worden beslist dat aanleggers · in verbreking de voorwaarden der wet nagekomen
waren, of althans zich er strikt lladden
willen naar scllikken, enkel doorclat zij
blijk lladclen gegeven van hun voornemen
hun opzegging aan de aantekening ter post
te ·onderwerpen, maar dat deze formaliteit
slecllts niet zou vervuld zijn geweest ten
gevolge van omstancliglleden van overniacht die van hun wil onafllankelijk waren, aangezien de overmacht enkel van
een, verplicllting outlast wanneer zij de
nitvoering werkelijk onmogelijk maakt,
niet verwezenlijkte voorwaarde en welke,
in geen geval, nit de vaststellingen van
llet bestreden vonnis kan worden afgeleid
(schending van artikelen 3, 6,' 1107, 1133,
1148, 1315, 1460, inzonderlleid 1350, 1°,
1352, 1775, inzonderheid alinea 's 1, 2, 4 en 6,
en 1775 van het Burgerlijk Wetboek, beicle
laatstvermeltle artikelen gewijzigd bij artikelen 7 en 8 van de wet van 7 Maart
1929, en van artikel 97 van de Gronclwet;

b) tweede motief : clat de nietiglleid in de
vorm van de opzegging enkel zou kunnen
worden ingeroepen door _de partij die de
opzegging ontvangt en niet door diegene
die ze cloet en waarvoor de naleving van
de wettelijke vormen verpliclltend is, dit
kraclltens cle beweerde rechtsregel welke
uit de gereclltszaal clegene verwijclerd zou
houden clie tot staving_ van zijn aanspraken alleen zijn eigen tekortkomingen zou
kunnen inroepen, dan wanneer de nietiglleicl van openbare orde, welke op onregelmatige opzegg·ing is gesteld, voor · eenieder
verpliclltencl is en door elke belanghebbende partij kan· worden ingeroepen en
dat de beweerde reclltsregel, welke worclt
ingeroepen om er anders over te beslissen,
niet bestaat of in elk geval in zake niet
toepasselijk is (scllending van artikelen 3,
6, 1107, 1133, 1775, inzonderheid 1775, alinea's 1, 2, 4 en 6, en1776 van llet Burgerlijk
Wetboek, beide laatstvermelde artikelen
gewijzigd bij artikelen 7 en 8 van de wet
van 7 Maart 1929) ; c) derde motief : eindelijk dat de nietigheid van artikel 1775,
a linea 6, van het Burgerlijk W etboek
slechts betrekkelijk en van 11rivaat belang
zou zijn, en in zake door daclen van bevestiging van aanleggers in verbreking
zo11 gedekt zijn, dan wanneer de bewuste
nietigheid daarentegen volstrekt en van
openbare orde is en als zodanig niet vatbaar om door claden van bevestiging te
worden gedekt; dat in elk geval de nietig"
heicl van een in de vorm nietige akte enkel
kan worden llersteld door een nieuwe in
de wettelijke vormen opgemaakte akte, en
dat er slechts gelclige bevestiging· bestaat
wanneer zij gescllieclt met kennis van llet
gebrek hetwelk de nietige akte aantast en
met de bedoeling llet gebrek g-oed te maken,
voorwaarden welke het bestreden vonnis
niet heeft vastgesteld en welke uit de beweerde claden van bevestiging die het inroept niet noodzakelijk kunnen worden
afgeleicl (schending van artikelen 3, 6,
1107, 1133, 1338, 1339, 1775, inzonderheid
1775, alinea's 1, 2, 4 en 6, en 1776 van llet
Burgerlijk Wetboek, beide laatstvermelde
artikelen g-ewijzigd bij artikelen 7 en 8
van de wet van 7 Maart 1929, en van artikel 97 van de Grondwet) :
Overweg·ende dat uit de souvereine vaststellingen van de rechter over de groncl
blijkt : 1 o da t verweerster a an aanleggers
de hoeve genaamd « Ferme de Hordenne >>,
te Anseremme in pacht heeft gegeven voor
een termijn van negen jaar verstrijkencle
de 1 Mei 1947; 2° clat aanleggers bij briefkaart van 20 November 1944, waar-op de
vermelcling « Aangetekencl » was geschreven, de pij artikel 1775 van het Burgerlijk
Wetboek voorziene opzegging hebben aangezegd; 3° clat zij, naclat de aangestelcle
van de aclministratie hen er van op de
hoogte hacl gesteld dat de formaliteit ·van
·de· aantekening ter post wegens de ·oor-
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postdienst hebben verzonden; 4° dat verweerster alsdan, ten gevolge van deze
aanzegging, met een persoon genaamd
Willem een nieuwe pacht heeft afgesloten,
ingaande de l JVIei 1947; 5° dat aanleggers,
<< de door hen gedane opzegging ten uitvoer brengend, met de beer Willem zekere
overeenkomsten afsloten betreffende het
overnemen van' voeder en bezaaiing van
gronden, zoals het tussen intredende en
uittredende pachters gebruikelijk is ll ;
6° dat aanleggers desniettemin daarna geweigerd hebben het verpachte goed te verlaten;
Overwegende dat verweerster in rechte
is opgetreden ten einde hen er toe te doen
veroordelen de hoeve « Ferme de Hordenne ll de 1 Mei 1947 te verlaten;
Overwegende dat artikel 1775 van het
Burgerlijk Wetboek (wet van 7 Maart
1929, art. 7), hetwelk de niodaliteiten van
de opzegging in zake landeigendommen
regelt, bij alinea 6 bepaalt dat « de opzegging op straffe van nietigheid, moet
gedaan worden bij deurwaarc1ersexploot
of bij aangetekende brief ll ;
Overwegende c1at de aard van de nietigheid ener akte afhangt vail het belang
van de regel waarop nietigheid is gesteld ;
Overwegende dat aileen de wet die de
esRentHHe belangen van de Staat of van
de gemeenschap raakt, of die in het privaat recht de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele
orde van de maatschappij rust, eigenlijk
van openbare orde is ;
Overwegende dat voormelde wetsbepaling dit karakter niet heeft; dat zij enkel
private belangen beschermt;
Overwegende nochtans dat de regeling
van de landpacht dDor de wet opgelegd is;
dat de wetgever door deze bepaling aan
te n:emen, bedoeld heeft, zoals het verslag
van de centrale sectie van de Kamer der
VDlksvertegenwoordigers klaar laat blijken, de opzegging met de vereiste waarborgen te omgeven opdat zij werkelijk de
uitdrukking weze van de vaststaande wil
aan de pacht een' einde te stellen;
Overwegende dat, vermits de bedoeling
was beide contractanten, verpachter en
pachter, te .beveiligen tegen de gevolgen
van onbedachtzaam gedane opzeggingen,
er uit volgt dat elke der partijen de nietigheid van een opzegging, welke zonder
naleving van de voorgeschreven vormen
werd gedaan, mag tegenstellen;
Overwegende dat het dus ten onrechte is
dat het ·bestreden vonnis aanneemt dat,
vermits zij betrekkelijk is, deze nietigheid enkel kan worden ingeroepen door
degene ·die de opzegging heeft ontvangen,
en niet door degene die ze heeft gedaan;
Overwegende evenwel, dat gezegd vonnis beslist dat, daar zij van privaat be-

lang is, « de nietigheid zou gedekt ZIJn
door de daden van bevestiging welke de
overeenkomsten nitmaken die tussen appellant (hier aanleggers) en de intredende
pachter werden getroffen ll ;
Overwegende da:t de vrijwillige uitvoering van een akte, die getroffen is door
een niet van openbare orde zijnde nietiglwid, stilzwijgende bevestiging medebrengt, wanneer hij die de akte ten uitvoer brengt het gebrek er van kende;
Overwegende dat de rechter over de
grond nit de door hem vastgestelde feiten,
op gelclige wijze, het bestaan van dergelijke bevestiging heeft knnnen afleiden ;
Overwegende, inderdaad, dat, enerzijds,
aangezien aanleggers, na ongetwijfeld het
voornemen te kennen gegeven te hebben
zich door het gebrnik van cle aangetekende brief naar c\e . wet te schikken,
onmiddellijk kennis hebben gehacl van het
gebrek dat de opzegging aantastte welke
zij volhardden over de post aan te zeggen,
niettegenstaande de niet-vervulling van de
formaliteit der aantekening, en dat zij,
anderzijds, nit eigen beweging, de opzegging ten nitvoer hebben gebracht door met
de intredende pachter te onderhandelen;
Overwegencle dat, wijl het bestreclen
dispositief alclns wettelijk gerechtvaardigd is, geen grDnd ertoe bestaat cle ovwerpingen te onderzoeken welke gericht
zijn tegen andere motieven van het vonnis, die overtollig worden ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerster.
9 December 1948. - 1" kamer. - Voorzltte?·, H. Soenens, eerste voorzitter. Ve?·slaggever, H. Fontaine. - Voo·r het
g?·ootste deel .oel'ijlclnidenfle concltts·ie (1),

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Delacroix
en Collette.
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1°. HUUR. 31 JuLr 1947,

HUIS:HUUR. WET VAN
ARTIKEL 42, § 1 .. - VooR DE
HUURDER OPENSTAAND VERZET. ZIN VAN
HEr WOORD (( HUURDER l).

2°

HUUR. HUISHUUR.- HUUR, OP GROND
VAN EEN DIENSTHUURCONrRAC'l'. 0PZEGGING GESTEUND OP DE VERBREKING VAN }lET

(1) De conclusie van bet openbaar ministerie
was gelijkluidend nopens de door het arrest
opgeloste rechtspunten; zij was het niet nopens
de draagwijdte die het arrest toeschrijft aan
de vaststellingen van de rechter over de grand
betreffende de stilzwijgende bevestiging van de
opzegging.

-618OF DIENS'fCONTRti~C'l' VAN DE ZIJDE
VAN DE WERKMAN OF VAN DE BEDIENDE. DEZE VERBRKKING MOET EEN SCHULDIGE DAAD
Ul'fM,AREN.

.!1 RHEIDB-

1 o De << lHtttn~e·t )), aan W'ie ar·tilwl 42, § 1,
1;an de wet van 31 Jttli 1947 ho~tdende
•u,itzomler·ingsbepaUngen inzalce
h1tiS7HMtt·, het recht ·van ver·zet toelcent, is
ellce bewoner, ver·oonleeld tot ontnt·iming o•m enige rJnclere o-orzf~alc dan het
niet-naleven van zijn vm·pUchtingen,
rloo•r een beslissing rlagtelveneml van
1J66T .l Augustus 19.p, flie niet voor· ver·haal vatbaar ·is en nov niet we'/'fl 1titgevom·d.
2° In geval vnn 'Ver·h,zwi•ng op g1·ond vn~L
een cliensthuwrcontr·act, laat de ver·or·elcing van het wrbeirls- of dienstcontract
11an rle z·ijfle vnn fle we1'7cmwt of van de
lJerUende slechts toe aan de ver·hmtr·de·r
opzegging te floen., wanneeT fle ver·orelcing een sch1t,ldige daad 1titmaalct.

(Wet van 31 Juli 1947, art. 6, § 2.)
(VERBEKE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «UNION
DES FABRIQUES BELGES DE TEXTILES ARTIFICIELS FABI,LTA )) . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
bevelschrift, de 13 October 1947 gewezen
door de Voorzitter van de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel;
Overwegende dat uit de souvereine vaststellingen van de rechter over de grond
blijl,d : 1° dat verweerster de 31 December 1942 aan aanlegger, toen lid van haar
personeel, een huis in hui.1r heeft gegeven;
2° dat de huur toegestaan werd op grond
van het diensthuurcontract dat de partijen verbond ; 3° dat, daar aanlegger van
1'66r 1 Augustus 1945 van zijn werk afwezig is' gebleven wegens ziekte en het cle
6 November daaropvolgend niet heeft hernomen, verweerster aan bet dienstbuurcontract een einde beeft gesteld;
Overwegende dat een door de Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel de 18 Februari
1947 gewezen vonnis, hetwelk een beslissing van de Vrederechter van het kanton
Nijvel van 30 Juli 1946 bevestigde, de door
aanlegger ingestelde eis tot ver;lenging van
het huurcontract heeft afgewezen om de
reden dat het diensthunrcontract, waarvan
de huur een bijlwmend contract was, een
einde had genomen, en de tegeneis van
verweerster beeft , ingewilligd, welke ertoe strekte {le ontJ;uiming cloor aanlegger
van bet verhuurde goed te doen bevelen;
Overwegende dat, vooraleer de tenuitvoerlegging van deze vonnissen voltrokken
was, aanlegger verzet heeft aangetekend
op grond van artikel 42 van {le wet van
31 Juli 1947, welke de 1 Augustus 1947 in
werking is getreden; dat het bestreden

bevelschrift clit verzet heeft ontvangen,
maar het niet gegroml heeft verklaard;
Over de beide onderdelen van het eerste
middel, schending van artikel 42 van de
wet van,31 Juli 1947 en van artikel .97 van
de Grondwet, doordat cle bestreden beslissing de verwerping van het verzet dat
door aanlegger werd aangetekend tegen
het vonnis, hetwelk zifn:,ontruiming heeft
gelast, in hoofdzaak grondt op de reclen
dat het 'Vonnis, waarvan: tenuitvoerlegging wordt vervolgd, · vastgesteld heeft
dat de verzetter het verhuurde goed ~/'..on
der titel'nocb recht bewoont en, derhalve,
zon{ler onderzoek als gegrond en voldoende aanneemt de beweegredenen van het
vonnis tegen hetwelk in verzet is gekomen, dan wanneer dit vonnis gewezen
werd onder toepassing van een opgehe, ven wetgeving en dat artikel 42 van de
wet van 31 Juli 1947 aan de rechter welke
van het verzet client kennis te nemen ·oplegt uitspraak te doen overeenkomstig de
bepalingen van de nieuwe wet, clit wil zeggen van die van 31 Juli 1947; en doordat
bovendien het bestreden bevelschrift zijn
beslissing in boofdzaak rechtvaardigt door
te verldaren dat de vonnissen waarvan
tenuitvoerlegging wordt vervolgd in kracht
van gewijsde zijn gegaan en, derhalve,
stilzwijgend doch zeker verklaart, dat,
door het bij artikel 42 van de wet van
31 Juli 1947 ingesteld verzet geen wijziging
meer kan worden gebracht aan hetgeen
definitief gevonnist is geweest, ·dan wanneer de eerste alinea van voormeld artikel
zegt dat verzet kan worden aangetekend
zelfs tegen een beslissing c< waartegen niet
in hoger beroep kan gekomen worden wat
de grond betreft )) op voorwaarde echter
dat zij nog niet ten uitvoer werd gebracht :
Overwegende dat dit middel het bestreden bev-elschrift bestrijdt voor zoveel zijn
dispositief in hoofdzaak hierop gegrond
is dat <C de vonnissen waarvan tenuitvoerbrenging wordt vervolgd, vastgesteld hebben dat de eiser op verzet het gehuurde
zonder titel noch recht bewoont en dat zij
in kracht van gewijsde zijn gegaan )) ;
Overwegende dat de eerste alinea van
artikel 42 van de wet van 31 Juli 1947
luidt als volgt : « Indien, v66r de inwerkingtrecling van deze wet, een nog niet
ten uitvoer gebrachte beslissing ingetreden
is, waartegen niet in beroep kan gekOJ,nen
worden wat de grond betreft, we}ke ontruiming gelast om enige andere oorzaak
dan het niet naleven van de verplichtingen
van de huurder, dan kan de beslissing niet
uitgevoercl worden gedurende dertig dagen
cli.e volgen op de inwerkingtreding dezer
wet; gedurencle deze termijn kan de huurder verzet aantekenen bij de in kort geding. zetelende voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg )) ;
Overwegende dat uit deze tekst blijkt
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kende recht aileen hiervan afhankelijk is toedoen is voortgekomen :
Overwegende dat dit middel de subsigesteld dat, zoals in zake, het verzet als
voorwerp heeft een beslissing dagtekenend diaire motivering van het bestreden bevelvan v66r 1 Augustus 1947, waartegen niet schrift bedoelt, volgens welke << het vastin hager beroep kan gekomen worden wat staat dat de opposant reeds v66r 1 Aude grand betreft, en welke ontruiming ge- gustus 1945 afwezig gebleven is en zijn
last om enige andere oorzaak dan l1et dienst de 6 November daaropvolgend niet
niet-naleven van de verplichtingen van de had hernomen, dat het dus door toedoen
van aanlegger was dat het dienstcontract
· huurder;
Dat de wetgever, door de uitdrukking· verbroken werd en dat de gegeven opzegging alzo regelmatig is ll ;
<< om enige andere oorzaak JJ te gebruiken
Overwegende dat de tweede alinea van
zijn wil heeft doen kennen, behoudens het
enig uitgezonderd geval, dit recht toe te artikel 42 van de wet van 31 Juli 1947 als
staan aan iedere bewoner die tot ontrui- volgt beschikt : << de voorzitter van de
ming veroordeeld is; dat het, bijgevolg; rechtbank kan de ontruiming doen uitstelin deze zin is, en niet in de gebruikelijke len en doet uitspraak wat zulks betreft,
zin, dat het gebezigde woord << huurder ll overeenkomstig deze wet JJ ;
Overwegende dat artikel 6, § 2, van declient verstaan ;
- Overwegende dat het dus ten onrechte zelfde wet het volgende bepaalt : << wordt
is dat het bestreden. bevelschrift aan aan, de arbeidsovereenkomst met werklieden of
legger het bij voormelde wetsbepaling toe- bedienden verbroken van de zijde van de
gestane voordeel weigert ;
werkman of van de bediende, dan kan
Overwegende, anderzijds, dat het bij deze de huur worden opgezegd indien de
bovengemeld artikel 42 ingesteld verhaal waning hem op grand van het diensthuurenkel op in kracht van gewijsde gegane contract in huur werd gegeven JJ ;
Overwegende dat de parlementaire voorbeslissingen betrekking kan hebben; dat
het feit dat de vonn~sen waartegen ver- bereiding bewijst dat in de zinsnede << van
zet zulk karakter hebben, verre van van de zi.ide van de werkman of van de beaard te zijn om dit verhaal te doen afwij- diende JJ de uitdrukking << van de zijde JJ
zen, een der voorwaarden tot de aanne- het bestaan veronderstelt van een schuldige daad in hoofde van de werkman of
ming er van uitmaakt;
·
Overwegende dat daaruit volgt dat het van de bediende ;
Overwegende, inderdaad, dat het verslag
eerste middel moet worden aangenomen ;
Over het tweede middel, schending van aan de Senaat luidt als volgt : « De Comartikelen 3 en 6 van de wet van 31 Juli missie heeft aanvaard dat het feit, dat
1947, 28 van de wet van 10 Maart 1900, een arbeidscontract met werklieden of be8 van de wet van 7 Augustus 1922, 1148 dienden verbroken worclt van de zijde van
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de de werkman of van de becliende, betekent
Grondwet,. doordat het bestreden bevel- dat de werknemer of de bediende. aanmim,
schrift, na te hebben vastgesteld dat hui- of dat het bij vonnis beslist was, dat bedige aanlegger << wegens ziekte JJ reeds v66r doeld contract tot zijn nadeel was ver1 Augustus 1945 van zijn werk afwezig broken ll;
was gebleven en zijn dienst de 6 November
Overwegende dat, tijdens de bespreking
daaropvolgend niet had hernomen, eruit welke naclien plaats vond in de, Kamer
heeft afgeleid dat het door toedoen van van volksvertegenwoordigers, in de loop
gezegde aanlegger was dat het diensthuur- waarvan voormelde bepaling zonder wijcontract verbroken werd en dat, derhalve, ziging werd aangenomen, de Minister
de door verweerster gegeven opzegging, van justitie, zonder tegengesproken te
om een einde te stellen aan het tussen de worden, deze interpretatie bevestigd heeft
partijen afgesloten contract van verhu- door te verklaren dat de werkman of de
ring van een onroerend goed, regelmatig bediende, die een huis bewoont krachtens
"\vas, dan wanneer : a) de ziekte van aan- een diensthuurcontract, uit hetzelfde
legger op zich zelf gezegd diensthuurcon- slecllts zou kunnen worden uitgezet i'ndien
tract niet heeft lmnnen verbreken, maar hij door eigen schuld afgedankt werd;
enkel de uitvoering er van heeft kunnen
Overwegende, bijgevolg, dat het met
schorsen, en dat het, dienvolgens, niet schending van de in het middel aangedoor toedoen van aanlegger is dat het , duide wetsbepalingen is dat, dan wanneer
diensthuurcontract verbroken werd, en het diensthuurcontract ten gevolge van
b) dan wanneer, luidens artikel 6, aliaanleggers ziekte een einde heeft genanea 2, van de wet van 31 Juli 1947, indien men, zon(ler dat in zijnen hoofde enige
een arbeidsovereenkomst met werklieden schuld bestaat, llet bestreden bevelschrift
of bedienden, waarvan de huur van een beslist << dat deze de voordelen van de wet
onroerend goed het bijkomend contract is, van 31 Juli 1947 niet kan genieten ll;
verbroken wordt, de ·lnmr aan de werkOm die redenen, verbreekt het bestreden
man of de bediende enkel kan worden op- bevelschrift; beveelt dat onderha vig argezegd inclien de verbreking van de ar- rest zal worden overgeschreven in de re-
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WDrden gemaakt op de lmrit van de vernietigde beslissing ; ver<Jordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de za!)k naar
de VDorZitter van de Rechtbank van eerste aanleg te CllarlerDi, zetelencle in kortgec1ing.
9 December 1948. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggeve·r, H. F<Jntaine. Gelijlcluidende conchtsie over het ee1·ste micldel en
stdjdige o·ver het tweede, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Har-

ven en Simont.
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lo BELASTING. -

GEEN UITBREIDENDE TOEPASSING VAN DE WET'l'EKST.
2° MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE 'J:AXES. - FAC'rUURTAXE OP DE
OVERDRACH'l'EN. - RECHTER OVER DE GROND
DIE EEN VENNOOTSCHAP ALS STROMAN BETI'rELT
VOOR EJ<]N AANKOOP VAN KOOPWAREN. - BETl'rELING DIE NIET INSLUIT DAT HIJ AAN DEZE
VENN<JOTSCHAP DE HOEDANIGHEID VAN AANK<JOPCOMMISSIONNAIR TOEKENT INDIEN UIT
DE TEKST BLIJKT DAT HIJ AAN RET WOOED
« STROMAN )) ZIJN R<ECHTSKUNDIGE BETEKENIS NIET HEEFT GEGEVEN.
1° In zalcen vcm belasU.ngen, mag cle wettelcst geen 7titb1'eidende toepassing lwijgen.
2° De omsta1ul'ighe·icl clat cle 1·echter over
de g·rond een vennootschap ctls << stroman )) betUelt voor een aanlcoop van
koopwa1·en slu.it niet in clat hij hcta1· cle
hoeclanigheicl toekent van cwnlco01JCOmmissionnnk voo1· de toepasS'ing van cle
fact7turtame op cle overclrachten, inclien
wit cle tekst bl'ijkt clat hij aan het woonl
« stroman ll zijn 1·echtskmulige betelwn•is niet he eft gegeven. (W etboek van de

met het zegel gelijkgestelde taxes van
29 September 1938, art. 53.)
, (BEHEER VAN PINANCIEN, T. PERSONENVEJiiNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPR.AKELIJKHEID
« LES CHARBONS CEKA )),)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 21 Mei 1947 gewezen door het
Hof vail beroep te Brussel;
Over het enig mic1del, schenc1ing van
artikelen 51 (zoals het gewijzigcl werd
bij artikelen 15 van het kDninklijk besluit van 13 Januari 1933, 3 van het kDninklijk besluit van 3 Juli 193[), nr ;10,
1 van het besluit van dezelfde datum,
nr 12, ·1 van de wet van 30 December 1939

en 1 van het besluit van 13 J anuari 1941,.
nietig verklaard, maar voor tijclelijk geldig gehouden bij artikel 3 van het besluitwet van 5 Mei 1944), 521 (zoals het gewijzigd werd bij artikelen 8 van de wet
van 22 J uli 1931 en 3 van het koninklijk
besluit van 22 Juli 1931) en 53 (zoals het
gewijzigcl werd bij artikel 29 van het
koninklijk besluit van 28 ]'ebruari 1935,
n'' 127, ter uitvoering van cle wet van
31 Ji1li 1934, verlengd en aangevuld bij clie
van 7 December 1934) van het W etboek
der met het zegel gelijkgestelde taxes, ingevoerd bij koninklijk beslnit van 2 JVIaart
1927, ter uitvoering van artikel 36 van de
wet van 8 Juni 1926, doordat het bestreden
arrest, ltoewel het vaststelt dat een derde
als stroman voorkomt in de facturen betreffencle de leveringen van koopwaren
welke door de verkoper aan verw:eerster
in verbreking werden verricht, desondanks beslist dat deze derde, wat de toepassing aangaat van de factuurtaxe voorzien bij artikelen 51, 521 en 53 van het
W etboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes, niet als een aankoopcommissionnair
behoort te worden aangezien, om de reclen
dat het niet bewezen is dat de bewuste
facturen zich in het bezit van gezegde
dercle hebben bevonden, dan wanneer deze
voorwaarde niet vereist is bij artikel 53
van voormelcl wetboek opclat er, naar de
zin van cleze tekst, ontvangst van een factuur plaats vinde, en dan wanneer het voldoende is, opdat een persoon, naar de
eis van hetzelfde .artikel 53, geacht
worcle aankoopcommissionnair te zijn, dat
hij, om enige reden, door middel van een
factuur als schuldenaar van de aankoopprijs aangecluid zij geweest :
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat de besclleiden waarop cle administratie van financi.en steunt « nocli een factuur, noch een kredietnota, nocll enig ander geli.jkwaardig stuk, ontvangen {loor de
zogezeg·de commissionnair of door deze
aan de koper toegezonclen, uitmaken; dat
geen enkel gegeven van de zaak bewijst
dat de ingeroepen facturen in het bezit
zouden geweest zijn van De Boe en
Scheerlinckx; dat integendeel cle appellant zelf erkent dat deze facturen bij de
geintimeerde gevonclen geweest zijn >) ;
Overwegencle dat, zoals het bestreden
arrest te kennen geeft, de in het middel
ingeroepen wettekst niet op uitgebreWe
wijze mag worden toegepast; clat dit inderdaad als beginsel geldt voor alle bepalingen die de vrijdom van de personen en
de zaken beperken ;
Overwegende dat de vorenaangeduide
vaststellingen volstaan om, in zake, de
weigering te rechtvaardigen t<Jepassing
te maken van de ingeroepen wetsbepalingen;
Overwegemle, weliswaar, dat het arrest
, anderzijds vermeldt dat een zekere in de
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zaak besproken vermelding « op de klaarste marrier bewijst dat de vennootschap
De Boe en Scheerlinckx in de bescheiden
betreffende de leveringen van steenkool
aan de geintimeerde enkel voorkwam als
stroman om aan de geintimeerde de voordelen te verzekeren welke voortvloeiden
uit een regime van ristorno's die bij aankopen in grote hoeveelheden werden toegestaan ll;
Doch ovei:wegende dat een gezonde inter'pretatie van deze laatste beschouwing
laat blijken clat, naar het inzicht van de
rechter, de aanduicling, in de bewuste
bescheiden, van de firma De Boe en
Scheerlickx, slechts ten cloel had de berekening van zekere aan de ge'intimeerde
verschulcligcle ristorno's te vergemakkelijken, dit zoncler enigerlei verbancl met
het wettelijk begrip van de stroman, valgens hetwelk hij die optreeclt, de last
verborgen houdend die hem werd gegeven, in eigen naam handelt jegens de
clenlen, en alzo aan de vermoedens van
de ingeroepen wetsbepaling beantwoordt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 December 1948. - 1" kamer. - Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. VeTslaggever, H. Fontaine. - GeUj7cl1tidende conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en
della Faille d'Huysse.
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13 December 1948.

VONNISSEN EN ARRESTEN. -

SrnAF-

ZAKEN. PlWCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. NIET GOEDGEKEURDE BIJVOEGINGEN. VREEMD·'AAN DE VERMELDING VAN DE
SUBSTANTIELE PLEEGVORMEN. GEEN NIETIGHEID VAN HET PROCES-VERBAAL.

N·iet goedgelcmwde bijvoeg·ingen, d·ie ,rJeen
1Jet1·elclc·ing heliben op de ve1·melding van
cle sitlistantiele pleegvoTmen, malcen het
pmces-veTIJaal van cle te1·echtzitting,
~vaa1·in zij aangetmffen worclen, niet ongeld·ig (l).
(CAUBERGH, T. BELGISCHE STAA1'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen de 13 Mei 1948 door het Militair
Gerechtshof, zetelende te Luik ;

I. In zover cle voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering :
. Over het eerste midclel, afgeleid uit cle
nietig·heid van de vertegenwoordiging van
de Dienst van het Sekwester onder het beheerwaarvan deals burgerlijk verantwoordelijk geclaagde naamloze vennootschap
« Etablissements ll Caubergh-Tomsin, was
gesteld, cloordat de machtiging, aan twee
afgevaardigden van de Dienst van het Sekwester gegeven, om Iiamens de dienst in
rechten op te treden, in de Franse taal is
opgestekl, en cloordat de Dienst van het
Sekwester, ter zitting van cle krijgsraad te
Hasselt de· 13 Januari 1947, op onregelmatige wijze was vertegenwoordigd :
Overwegende dat het middel het arrest
slechts bestrijclt voor zover het beslist
ten opzichte van de naamloze vennootschap cc Etablissements ll.Caubergh en Tomsin Jl gedaagd als burgerlijk verantwoorclelijke partij ; '
Overwegende dat deze beschikkii).g van
het arrest aan aanlegger vreemd is ;
Dat het micldel, derhalve, bij gebrek
van belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, nietigheid der
procedure v66r het militair gerechtshof,
doordat de voorzitter aan clit hof lezing
gaf van het proces-verbaal der door de
krijgsraad de 13 Januari 1947 gehouden
zitting, wnarop, in de opname der verklaringen van een deskundige-boekhouder,
dertien woorden underhand werden bijgevoegd zonder te zijn geparafeercl :
Overwegende, enerzijds, clat de woorden
van het zittingblad, door het middel bedoeld, geen betrekking hebben met de
vermelding van een substantiele rechtsvorm; dat aldus het gebrek aan goedkeuring er van de nietigheid van het vonnis
van de krijgsraad niet kan meclebrengen;
Overwegende, anderzijds, dat de deskundige-boekhouder opnieuw door het militair gerechtshof werd onderhoord; waaruit volgt dat de rechten der verclecliging
v66r dit rechtscollege niet werclen geschonden; ·
Dat het mid del niet gegroncl is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid yoorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefrl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In .zover de, voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel aanvoert en clat het Hof er
ambtshalve geen inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.

(1) Verbr., 6 October 1947 (An·. Verbr., 1947,
biz. 303; Bull. en PAsrc., 1947, I, 394); 15 Maart
13 December 1948. - 26 kamer. - Voo1·1948 (zie hoger, biz. 151; Bull. en PAsrc., 1948,
zitteT, H. Wouters, raadsheer waarnemend
I, 171) ..
, voorzitter. -. Ve1·s!aggeve1·, .H. Bareel. -

-622Gelijkluidende condtts-ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaa1.
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13 December 1948.

1d REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STBAFZAKEN. - FEITELIJKE BEOORDELING. - GEEN CONCLUSIES. GEEN VERPLICHTING VOOR DE BECHTER DE
ELEMENTEN AAN TE DUIDEN WAAROP HIJ DEZE
BEOQRDELING STEUNT.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - ARREST VAN RET MILITAIR
GERECHTSHOF DA'l' BEKLAAGDE ZONDER VOORBEHOUD ONTSLAA'l' VAN RtECH'l"SVERVOLGING WEGENS DE FElTEN VAN DE BETICH'l'ING."- ARREST DAT STILZWIJGEND BESLIST DAT DE ~'EI
'l"EN ONDER TOEPASSING VALLEN VAN GEJGN
ENKELE STRAFBEPALING.
1° De 1·echte1· over de grand, cUe een fe·itelij7ce beoonlel-ing cloet, ·is, b'ij ontstenten,is van ooncl1ts·ies oveT clit p·unt, n·iet
geho?tden de elementen aan te d1tiden
waaTop h'ij zijn besl!issi.ng ste1tnt (1).
2° .Het a?Test vcm het mil'itai1· gerechtshof dat, zonde1· voo1·behmtd, een beklaagde ontslaat q;wn alle 1·echt.sve1·volg·i;ng, beslist stilzwijge11d dat hij onde·r
toepassing van geen enlcele st1·a!bepaUng valt wegens de feUen vcm de betichting (2).

(AUDITEUR GENERAAL,

'1'.

VOGELS.)

ARREST.
HET HOF ; ..---,- Gelet op het bestreden
arrest, gewezen cloor het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen op
19 Juni 1948;
Over het enig middel tot verbreking,
aangevoerd tot staving zijner voorziening
door
de auditeur-generaal, schending
van artikel 97 van de Grondwet, artikel 4
van het besluit-wet van 10 Januari 1941,
artikel121bis van het Strafwetboek en artikel 1 van het besluit-wet van 8 April 1917,
doordat het militair gerechtshof, waar
het verweerclers heeft vrijgesproken wegens inbreuk op artikel 4 van het besluitwet van 10 Janna ri 1941, deze beslissing
van vrijspraak niet naar de eis der wet
heeft gemotiveerd : 1 o door enkel vast
(1) Raadpl. verbr., 29 Mei 1922 (Bull. en
PAsrc., 1922, I, 333); 27 Juli 1944 (ibid., 1944,
I, 444); 24 Mei 1948 (ibid., 1948, I, 340); 4 October 1948 (zie hoger, blz. 293; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 530) en de nota.
(2) Raadpl; verbr., 9 Februari 1948 (zie hoger, blz. 73; Bull. en PAsrc., 1948, I, 83); 13 October 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 410).

te stellen dat zekere feiten, welke als
bewezen aangezien worden, geen daden
van samenwerking uitmaakten aan de uitvoering van onregelmatige maatregelen
vanwege de vijand, zonder aan te toneii
welke elementen ontbreken opdat deze feiten werkelijk als dergelijke samenwerking
zouclen kunnen bestempeld worden; 2° door
te verzuimen na te gaan of deze feiten,
zelfs indien ze niet vallen onder toepassing van gemeld besluit-wet van 10 Januari 1941, geen inbreuk uitmaken op een
andere strafrechtelijke bepaling ; alsook
over de middelen aangevoerd door de
burgerlijke partij « Societe Immobiliere
Anversoise ll : eerste middel, schending- van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het
bestreden arrest, alhoewel het verklaart
clat « de voetstappen door verweerders in
verbreking aangewend in de rnaand Juli
1942, ten einde de lmlp van de Duitse bezetter in te ro~pen tegenover de eigenaar
van het gebouw, Meir, 109-111, die een bevel van uitdrijving van het Belgisch gerecht bekomen had, met reden aan beklaagden verweten worden ll, beticllten
nochtans heeft vrijgesproken, onder voorwenclsel dat gezegde voetstappen << geen
feiten zouden uitmaken welke onder toepassing van artikel 4 van het besluitwet van 10 Januari 1941 zouden vallen,
omdat zij niet kunnen aangezien wonlen
als een samenwerking aan de uitvoering
van de onregelmatige maatregelen, welke
de vijand ten aanzien van cle onroerende
goederen genomen heeft, zoals zullrs voorzien wordt door bovengemeld besluit ll,
en doordat llet militair gerechtshof, na de
voetstappen te llebben vastgesteld waarvoor betichten waren vervolgd, en die,
overigens, worden gequalificeerd als hen
met reden verweten, nochtans heiden heeft
vrijgesproken, omdat deze feiten de betichting voorzien door artikel 4 van het
besluit-wet van 10 Januari 1941 niet zouden uitmaken; zonder na te gaan, of, ten
minste, zolilder te verklaren dat deze feiten (voets~appen om de hulp te bekomen
van de Duitse bezetter tegen de eigenaar)
niet onder toepassing vallen van de strafwet; tweecle micldel, schencling van artikel 4 van het besluit-wet van 10 ,J anuari
1941, doordat het bestreden arrest, alhoewel
het vaststelt : 1° dat betichten voetstappen hebben aangewend bij de vijand om
hulp te bekomen tegen de eigenaar van het
huis; 2° dat de vijand onregelmatige maatregelen heeft genomen ten aanzien van onroerende goederen, nochtans verklaart dat
die voetstappen niet kunnen aangezien
worden als een samenwerking aan de uitvoering van deze onregelmatige maatregelen, dan wanneer alle vrijwillige daclen
zonder welke de maatregelen niet hadden
genomen geweest door de vijand, zoals
hier de aangewende voetstappen, natuurlijk als samenwerking ann de uitvoering
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bestreden arrest onbetwistbaar een slecllt
begrip toepast van samenwerking (llet
woord is onderlijnd) waarop heel zijn
redenering is gesteund :
Over het eerste onderdeel van het middel aangevoerd door de auditeur-generaal
en het tweede middel ingeroepen door de
burgerlijke partij :
Overwegende dat, in llet bestreden arrest wordt verklaard (( dat de voetstappen
door verweerders aangewend ten einde de
lmlp van de Duitse bezetter in te roepen
tegenover de eigenaar van het gebouw,
Meir, 109 en 111, cUe een bevel van uitdrijving van het Belgisch gerecht bekomen
had, geen feiten uitmaken welke orider
toepassing van het artikel 4 van het besluit-wet van 10 Januari 1941 vallen, omdat zij niet kunnen aangezien worden alR
een samenwerking aan de onregelmatige
maatregel, welke de vijand ten aanzien
van onroerende goederen genomen heeft,
zoals dit voorzien wordt door bovengemeld
besluit »;
Overwegende dat het arrest aldus, in
strij_d met wat door de burgerlijke partij
in haar voorziening wordt beweercl, niet
vaststelt dat de vijand, ten aanzien van
onroerende goederen toebehorend aan de
burgerlijke partij, een onregelmatige
maatregel heeft genomen voorzien door
het besluit-wet van 10 Januari 1941;
Overwegende clat het arrest evenmin in
rechte beslist dat voetstappen geen medewerking zoudeh kunnen uitmaken in de
zin van artikel 4 van vermeld besluit;
Overwegende dat het militair gerechtshof enkel heeft geoordeeld clat, ten aanzien van de feitelijke omstandigheden der
zaak, de voetstappen door verweerders
aangewend, geen medewerking uitmaken
aan een onregelmatige maatregel van de
vijand;
Overwegende clat dergelijke beoordeling
'aan het toezicht van het Hof ontsnapt en
dat, bij gebreke van conclusies dienaangaancle, de rechter over de grond niet verplicht was de feitelijke elementen te bepalen waarop hij zijn beslissing steuncle;
Overwegencle clat de middelen ·alclus niet
kunnen worden aangenomen;
Over het tweede onderdeel van het middel aangevoerd door de auditeur-generaal
en het eerste middel ingeroepen door de
burgerlijke partij :
Overwegende dat de militaire rechtscolleges, net als de correctionele en politierechtscolleges aan welke de kennis van
de feiten ener telastlegging wordt opgedragen, niet gebonden zijn door de omschrijving die aan deze feiten in de dagvaarcling of in de beslissing van verwijzing werd gegeven; dat zij niet enkel gerechtigd doch verplicht zijn, binnen de
perken hunner bevoegclheid, en, mits in-

achtneming van de rechten der verdediging, de feiten der telastlegging te beoordelen in .hun verband met de strafwet en
hun de wettelijke omschrijying te geven
die erop past, volgens de omstandigheden
gebleken nit het onderzoek ter terechtzitting, op voorwaarde nochtans dat het wel
om dezelfde feiten gaat;
Maar overwegende dat het militair gerechtshof, waar het verweerders wegens
hogerbedoelde feiten der telastleggiug zonder voorbelloud van alle vervolging heeft
·ontslaan, noodzakelijk lleeft geoordeeld
dat die feiten ondet• toepassing van geen
enkele strafbepaling vielen; dat, bij gebrek aan conclusies dienaangaande, het
aan het militair gerechtshof niet behoorde
zijn beslissing met andere redenen te omkleden;
Overwegende dat de middelen derlmlve
gronclslag missen ;
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en de uitgesproken beslissingen overeenkomstig de wet
zijn, en dat, wat betreft de burgerlijke
vorderingen, geen andere bijzondere middelen worden aangevoerd en dat het Hof
er geen ambtshalve opwerpt;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de burgerlijke partij
tot betaling a an elkeen ·van beide aanleggers van een vergoeding van 150. frank ;
veroordeelt de burgerlijke ,partij tot de
helft der kosten, laat de andere helft ten
laste van de Staat.
13 December 1948. - 2e kamer. - V oorzUtc1', H. Wouters, raadsheer waarnemend

voorzitter. - Vcr.~laggever, H. Vandermersch.
GcUjkluiclendc
conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Ple'itcrs, HH. Collette en Delacroix.
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VERKEER. - KoNINKLIJK BESLUI'l' VAN
1 FEBRUA-RI 1934. - HE'l' VALLEN VAN DE:
AVOND, - BETEKENIS VAN DEZE BEWOORDINGEN.
In wrti lcelcn 8;i, 86 en 87 van het 7conin lclijlr; beshtit van 1 Febnta~·i 1934, hoqtdcnrle reglerncnt op cle politie van. hct
vervoet' en van het 1:erkcer, bctekencn
de woo1Ylen. « het vallen van, clc avoncl J}
hct ogcnbUlc wuaro1J, tUb het ondergaan
van de zan, een- voertuig ophoudt gcrnaklcelijk zichtbaat· te zijn op een a,fstand van 150 meter. (Kon. besl. van
1 Februari 1934, artt. 5, F, en 146, § 3.)

624(VERCAM..'II:EN, T. BARRY.)
ARREST.

niet mistig weer niet minder dan 150 meter mag bedragen, dat het inzicht van de
opstellers van · het koninklijk besluit is
geweest, cloor de bewoordingen « het vallen van de avoncl )) en « la tomMe du
jour )) het ogenblik aan te wijzen waarop,
na het onclergaan van cle zon, een voertuig
ophoudt gemakkelijk zichtbaar te zijn
van een afstand af van roinstens 150 meter;
Overwegende dat het miclclel aldus gegrond is;
Overwegende clat de verbreking· van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking meclesleept van cle be..<>lissing
over de burgerlijke vorcleringen;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat onclerhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van llet Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden geroaakt op cle
kant der vernietigcle beslissing ; veroorcleelt de burgerlijke partijen tot cle kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel op 12 .Juni 1948;
Over het eerste roiclclel tot verbreking·,
schencling van de artikele:o' 97 van de
Gronclwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 85, 86 en 87 van het algeroeen reglement op de politie van het verkeer, koninklijk besluit del. 1 Februari 1934, 1 van
de wetten van 1 Augustus 1899 en 1 Augustus 1924 op de politie van het verkeer
doordat het bestreden arrest het door eiser
ingeroepen verdedigingsmicldel verwerpt
dat gegrond was op het gebrek aan verlichting van cle door zijn. voertnig aangereclen. vrachtauto, om reden clat de aanrijding gebeurcle om 18 .u. 35, volgens cle getuige De Bock, die door het hof bijzoncler
geloofwaardig geacht wordt, en clat, derhalve, niet bewezen is « clat het rood licht
verl)lichtend was >>, claar het vaststaat clat
de burgerlijke avondschemering op 10 Oc13 December 1948. - 26 kamer. - Voo1'tober slechts eindigde om 18 u. 37, clan
wanneer cle verlichting van cle in bewe- z·itte1·, H. vVouters, raaclsheer waarneroend
ging of tijclelijk stilstaancle voertuig·en voorzitter. - Ve1·slar1geve1·, H. VanderGeUjlcl!ticlende
conclusie,
door het reglement voorzien. en bevolen mersch.
worclt vanaf het vallen van. de avond, dit H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
is, het begin van de avonclschemering, en aclvocaat-generaal. - Ple-iter, H. della
geenszins vanaf het. eincligen er van, clit Faille cl'Huysse.
is, wanneer de volle nacht is begonnen en
de gehele cluisternis heerst :
Overwegencle dat het· bestreden arrest
beslist clat, door cle bewoorclingen c< het
26 KAMER. - 13 December 1948.
vallen van cle avoncl )) of « la tombee du
jour)), voorkomend in de bepalingen van
de artikelen 85, 86 en 87 van het konink- 1° REOH'J'ERLIJKE iNRIOHTING.
lijk besluit van 1 Februari 1934, het eincle
J\1ILITAIRE GERECHTEN. - 0FFICIER AANGEworclt aangewezen van de burgerlijke
STELD TOT EEN BEPAALDE ORAAD. - BESLUITavonclschemering clie volgt op het onclerWET VAN 10 DECEMBER 1942. - 0FFICIER
gaan van de zon ;
DIE BEVOEGD IS OM ALS OFFICIER VAN DEZE
Overwegencle dat het koninklijk besluit
GRAAD TE ZETELEN IN EKN MILITAIR GERECHT.
van 1 Februari 1934 geen uitleg van voor- 2o REOH'J'ERLIJKE INRIOHTING. melcle bewoordingen verstrekt; clat, naar
1\'IILITAIR GERECHTSHOF. - RESERVE-OFFIhun gebruikelijke zin, zij clit cleel van de
CIER. - 0FFICIER DIE BEVOEGD IS OM TE
dag aancluiclen waarin, vooraleer het vo1ZETELEN IN HET MILITAIRI GEREOHTSHOF.
komen duister is geworclen, het daglicht 3o MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
verminclert; clat cle duur van clit deel van
TEGEN . DE UITWENDIGE VEILIGde dug nooclzakelijk verscllilt, naargelang
HEID VAN DE STAAT. - FElTEN DIE
van de weersgesteltenis, en clerhalve, in
HET IN DE HAND WERKEN VAN 's VIJANDS POLIstrijcl met de beslissing. van het bestreclen
TIEK OF PLANNEN UITMAKEN. - SoUVEREINE
arrest, niet door h'et begrip van cle burgerBEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
lijke avonclschemering lmn worden. gekenGROND. - PERKEN.
schetst;
Overwegende clat blijkt nit het voor- 4° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VAN STKMMEN VEREIST OM DE
werp en. de becloeling van de bepalingen
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER TE VERvan artikelen 85, 86 en 87 van het ko"
ZWAREN. - WET VAN 4 SEPTEMBER 1891,
11inklijk besluit van 1 Februari 1934, alsARTIKEL 2. - ZONDER TOEPASSING OP IJE
ook. nit. de bepalingen van artikel 85, F,
ARRESTEN VAN HET MILITAIR GERECHTSHO~'.
en van artikel .146, 3, van {lit koninkli.ik
besluit, waarbij voorzien wordt dat alle 5° REQHTEN VAN DE VERDEDIGING.
lichten volcloencle liclltsterkte moeten llebSTRAFZAKEN. - STUKKEN AAN DE BUNDEL
ben om gemakkelijk waargenomen te
'fOEGEVOEGD IN HOGER BEROEP. - AAN BElnmnen worden, op een afstand die bij
KLAAGDE MEDEGEDEELD.VOOR HK1' SLUITEN VAN
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RECHTEN VAN DE YERDEDIGING NIET GEKRENKT.

1 o De ojfieiet·, regelmcttig aarngesteld tot
een bepaalde gmad, krachtens het besluit-wet vein 10 December 1942, is bevoegd om te zetelen in een militair get·eoht als ojfioier V(l;n deze graad (1).

2° Luidens at·tilcel 4 van het beslttit-wet
van 4 Mei 1945, worden de militaire leden van het militair gereohtshof ttitgeloot ondet· de ojficieren z·owel van de
reserve van het leget· als van het actief
Zeger.
3° De t·echter ovet· de gmncl beom·deelt
sottverein of handelingen het teit ttitmalcen van « het dienen van 's vijands politielc of plannen Jl, van zodra hij de gewone betelcenis van deze termen niet
mislcent (2).

4° At·tilcel 2 van de wet van 1891 is niet
toepasseUjlc op het militait· gerechtshof (3).
5° De beklaagde lean er ni.et over lclagen
wegens schending van .zi.in recht van
verdedigin.g, dat stttlcken aan de bttndel
in hager beroep werden toegevoegrl, dan
wanneet· deze stttkken hem v66r het
sluiten van de debatten werden medegerleeld en dan wamneer hij geen ttitstel
heett aangevmagd otn zijn verdediging
te verzelceren (4).
(BOUCHERY.)
ARREST

(5).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 9 Juli 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over het eerste middel, schencling· van
artikel 7 van het besluit-wet van 26 Mei
1944, doordat de bestreclen beslissing gewezen wercl door een kamer van het militair gerechtshof waarvan deel.uitmaakten
(1) Verbr., 4 Mei en 4. October 1948 (zie hager, blz. 254 en 464; Bull. en PASic., 1948, I,
296 en 537).
(2) Verbr., 17 Maart 1930 (Bull. en PASIC.,
1930, I, 164) en nota.
(3) Verbr., 19 April en .25 October 1948 (zie
hager, biz. 224 en 515; Bull. en PASIC., 19.48,
I, 264 en 593).
(4). Verbr., 6 Januari 1943 (At·r. T'et·br., 1943,
blz. 1; Bull. en PAsic., 1943, I, 1) ; 29 December 1947 (An·. Vet·br., 1947, biz. 434; Bull. en
PASIC., 1917, I, 566); 4 Mei 1948 (zie hager,
blz, 254; Bull. en PASIC., 1948, I, 296).
(5) Een arrest werd in zelfde zaak, op een
eerste voorziening van de veroordeelde gewezen, op 22 December 1947 (At·t·. Vet·br., 1947,
biz. 428; Bull. en PASIC., 1947, I, 558).
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een officier die slechts aangesteld was als
generaal-majoor en een reservekolonel :
Overwegencledat, blijkens proces-verbaal
del. 20 Mei 1948, de militaii·e Ieden, geroepen
om cleel uit te maken van de eerste tijdelijke Vlaamse kamer van het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, gedurende
de zittijd van de maanc1 Juni 1948, uitgeloot werden door de kamervoorzitter van
bovenbedoeld hof, door middel van de lijst
daartoe regelmatig overgelegd door de territoriale bevelhebber van de provincie
Brabant, lijst welk onder meer de namen
bevatte van de twee officieren waarvnn
spraak in het mid del;
Overwegende, met betrekking tot het
eerste ondercleel van het midclel, dat, luidens artikel 6 van het besluit-wet del.
10 December 1942, de aangestelde officieren
de bevoegclheden uitoefenen van en gehouclen zijn tot al de verplichtingen van
de graad waartoe zij aangesteld zijn, dat
de gerechtelijke bevoegdheden en verplichtingen van die, graad niet uitgesloten zijn;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegende dat, luidens artikel 4 van
het besluit-wet van 4 Mei 1945, de. officieren wier namen voorkomen op de lijst van
de territoriale bevelhebber aangewezen
worden onder de officieren van het actief
leger en van de reserve die in het land
aanwezig zijn en geschikt zijn tot het
waarnemen van rechterlijke functies ;
Dat het micldel rechtelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 75, 155, 156, 189, 317 van het
Wetboek van strafvordering doordat :
n) blijkens de zittingbladen van 4, 14. en
18 December 1946, de gec1urencle die terechtzittingen v66r de krijgsraad gehoorde
getuigen de eecl hebben afgelegcl « gans de
waarheid te zeggen, niets dan de waarheid JJ dan wanneer zij haclclen moeten
de eecl afieggen « geheel ,de waarheid te
zeggen, niets dan de waarheid JJ ; b) het
proces-verbaal der terechtzitting van 4 December 1946 niet vaststelt dat de in de loop
van deze terechtzitting gehoorde getuigen
verklaard hebben « noch bloedverwant,
noch aanverwant te zijn met beklaagden Jl ;
c) het sub litt. B bedoeld proces-verbaal
vermeldt dat de genaamcle Albert Henclrickx niet de bij cle wet voorgeschreven
eecl he eft. afgelegd omdat hij op de epuratielijst voorko1nt, wanneer nit die vermelding niet blijkt clat voornoemde ontzet
was van het recht om in rechten getuigenis af te leggen tenzij om er inlichtingen
te geven :
Overwegende clat de clrie onderdelen van
het middel gesteund zijn op beweerde nietigheclen begaan tijdens het onderzoek ter
terechtzitting van de krijgsraacl;
Overwegende clat het militair gerechtshof, bij het bestreclen arrest, vaststelt dat

-626
nit de processen-verbaal van 4, 14 en
18 December 1946 blijkt dat de getnigen
ter zitting cle bij de wet voorgeschreven
eed niet hebben afgelegd, op die groncl het
beroepen vonnis te niet doet, de zaak tot
zich trekt en die onregelmatig gedane getuigenverklaringen nit de debatten verwerpt;
. Waaruit volgt dat het bestreden arrest
de inge'roepen nietigheden niet heeft overgenomen;
Dat, aldns, het middel niet ontvankelij~
is·
Over het dercle middel, schending vim
artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigd door artikel 1 cler wet van 19 Juli
1934, van artikelen 66, 67, 69 van het
Strafwetboek en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest :
a) slechts beschouwt als vallende onder de
toepassing van voormeld artikel 118bis,
zonder rekening te houden met het geheel
der gedraging van de beklaagde tijdens
de bezetting, vier afzonderlijke feiten
waarvan de eerste twee en het laatste op
zich zelf niet strafbaar zijn, wanneer nit
het arrest niet kan worden uitgemaakt of
verdachte· zich aan het derde van die feiten
schnldig heeft g·emaakt als dader, mecledader of medeplichtige ; b) het best a an bij
de betichte van het kwaad opzet heeft
aangenomf')n op grond van feiten waaruit
dat opzet niet kan worden afgeleid en de
conclusies welke aanlegger desaangaande
had genomen niet beantwoord heeft :
Overwegende, met betrekking tot het
eerste ondercleel van het middel, dat,
enerzijds, de wet niet bepaalt welke feiten
het in de hand werken van 's vijands
politiek of plannen uitmaken;
Dat, · dientengevolge, de rechter souverein beslist of de ten laste gelegde feiten
welke hij bewezen verklaart, al dan niet
het in de hand werken van 's vijamls politiek of plannen uitmaken, op voorwaarde
dat hij de gebruikelijke betekenis van de
bewoordingen van artikel 118bis van het
Strafwetboek niet miskent;
Dat; anderzijds, het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger de in het mi.ddel
bedoelde feiten heeft gepleegd en hem wegens die feiten als dader veroordeelt;
waaruit volgt dat het eerste ondercleel van
het micldel niet kan aanvaard worclen;
Overwegende, met betrekking tot het
tweede onderdeel van het middel, dat de
conclusies nopens het kwaad opzet, genamen v66r het militair gerechtshof, verwijzen naar het besluitschrift neergelegd
v66r de eerste r,echter ;
Dat bij clit besluitschrift aanlegger eenvoudig aanvoerde dat hij zonder kwaad
opzet gehandeld had en, tot staving van
zijn verweermiddel, deed gelden clat hij
door de Gestapo aangehouden werd en
dat hi.j daden van weerstancl tegen de
vijand heeft verricht;

Overwegende dat het bestreden arrest,
enerzijds, vaststelt dat het kwaad opzet
van de beklaagde blijkt nit de v66r het
hof aangebrachte beoordelingselementen
en, anderzijds, de redenen opgeeft waarom
aanleggers aanhouding door de Gestapo
en de ingeroepen daden van weerstand
aan de vijancl het kwaad opzet niet uitsluiten;
Dat, aldus, het bestreden arrest aanleggers conclusies op gepaste ·wijze beantwoord heeft; waaruit volgt dat het tweede
onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, schending van
artikel 2 der wet van 4 September 1891,
doordat het arrest de beklaagde die door
de )l:rijgsraad vrijgesproken werd, heeft
veroor{leeld zonder te vennelden dat dit is
geschie{l met eenparige stemmen :
Overwegende dat voormeld artikel 2
slechts van toepassing is op de arresten
van de hoven van beroep ;
.
Dat, luidens artike1 8 van het besluit-wet
van 14 September 1918, de beslissingen
van het militair gerechtshof en van de
k1ijgsraden gewezen worden bij meerderheid van stemmen ;
Dat het middel in rechte faalt;
Over het vijfde · middel, gebrek aan
authentieke waarde van de stukken der
procedure, schending van artikel 155 van
het Wetboek van strHfvordering en van
artikel 10 der wet van 1 Mei 1849, doordat
de processen-verbaal van 4, 14 en 18 December, of bladen van die akten clie getuigenverklaringen inhouden, niet getekend
werden en door de voorzitter en door cle
griffier van de krijg'Sraml :
Overwegende clat, zoals hierboven is gezegd nopens het tweede middel, het militair gerechtshof door het bestreden arrest
bewuste processen-verbaal nit de debatten
heeft verworpen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel, schencling van
artikelen 153, 190, 325 van het W etb.oek
van strafvordering en van de rechtep. der
verdecliging·, doordat de auditeur-ge11eraal
herhaaldelijk tijdens de loop der clebatten
v66r het militair gerechtshof nieuwe stukken bij de b1.mclel heeft doen voegen, waarover de betichte niet was ondervraagd geweest en waartegen hij zich niet afcloende
heeft kunnen verdedigen, en doordat ze.kere stukken bij de bundel gevoegd werden buiten weten van de verclecliging, en
de getuigen in verband met deze nieuwe
stukken niet werden gehoord onder eed en
ook niet op de terechtzitting :
Overwegende dat de bel')treclen beslissing,
enerzij{ls, vaststelt clat de nieuwe bescheiden, processen-verbaal en verslagen, ingebracht door het openbaar ministerie, aan
de verdecliging werden meclegedeeld en,
anderzijds, dat het onderzoek volledig is
en er geen aanleiding bestaat tot verdere
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onderzoeksverrichtingen over te gaan in
het belang van de openbaring der waarheid;
Overwegende dat het militair gerechtshof niet verplicht is getuigen te horen
wanneer het, zoals in onderhavig geval,
de mening is toeg~laan dat cUt verhoor
doelloos en overbodig is;
Dat, wijl de nieuwe processtukken aan
de verdediging werden medegedeeld v66r
het sluiten der debatten en uit geen der
stnkken waarop het Hof acht zou knnnen
slaan blijkt dat de beklaagde de verschuiving van de zaak naar een latere terechtzitting heeft aangevraagd met het oog op
het voorbereiden van zijn verdediging, de
rechten der verdediging niet werden geschonden;
Dat het middel ongegrond is;
Over het zevende middel, schending van
artikel 15 van het Militair Strafwetboek,
gewijzigd door de wet van 19 Juli 1934,
artikel 2, doordat het arrest heeft aangenomen dat aanlegger schuldig is aan verraad wanneer artikel 15 van het Militair
Strafwetboek op 4 Augustus 1914 gewijzigd werd, dus op een ogenblik dat art~:
kel 118bis nog niet bestond en dat zo, biJ
het tot stand komen der wet van 19 Juli
1934, de opsomming van artikel 15 werd
overgenomen, de wetgever niet uitdrukkelijk te kennen 1Ieeft gegeven dat artikel 118bis in de opsomming moest begrepen worden:
Overwegende dat, indien moest aangenomen worden dat het bestreden arrest de
verzwarende omstandigheid bedoeld in het
middel ten onrechte aangenomen heeft, de
uitgesproken straf niettemin gerechtvaardigd zou blijven gelet op artikel 118bis
van het Strafwetboek ;
Dat, derhalve, aanlegger geen belang
heeft bij dit middel, hetwelk dienvolgens
niet ontvankelijk is ;
Overwegende bovendien dat. de substanmne of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
13 December 1948. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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EN HEM VRI.TSPREKENDE UIT HOOFDE VAN EEN
ANDER INBRoEUR. AFSTAND VAN DE VOORZIENING DOOR RET BEHEER. DECRETEMENT
WA'l' DE BESLISSING VAN VRIJSPRAAR BE'l'REFT.
AFSTAND 'ONGELDIG VOOR, RET OVERIGE. _

Wanneer het behee1· van financien, na zich
voorzien te hebben tegen al de beschilclcingen van een a1-rest dat belclaagde
verom·deelt tt'it hoofde van een inbTC!tlc
op de wetten op de douanen en accijnzen
en dctt hem vrijspreelct ttit hoofde van
een ander in.brenlc op dezelfde wetten, _
van zijn voorz·iening atstand doet, derYreteert het Hot de afstan-d van de voo1·ziening in zove1· deze tegen de beslissing
van v·rijspmak ger·icht is en, hottdt het
voor het ove1·ige ueen relcening met de
atstand (1).
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. BOTERBERG.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen op 19 Maart 1948 door het
Hof van beroep te Gent ;
Overwegencle clat op 6 Augustus 1948,
J'l1r Jose Castille, daartoe regelmatig gemachtigd, ter griffie van het Hof van
beroep te Gent heeft verklaard clat het
beheer van financien afstand doet van de
eis tot verbreking welke het heeft ingestelcl tegen voormeld arrest ;
Overwegende dat verweerder vervolgd
wercl uit ·hoofde van te Impe de 13 Augustus-1943 : a) verzuimd te hebben te gestelder plaatse en te gepasten tijde, 't zij
voor 15 Juni 1943 of binnen de acht dagen
der beplanting, zijn tabaksteelt van het
oogstjaar 1943, geteeld te Impe, bestaancle
uit 450. planten, aan te geven, die teelt
openin-g gevencle aan het accijnsrecht van
2.311 fr. 70; b) de wettelijk gestelde opbrengst clroge tahak van de oogst 1943, onderwicht van 45 kilogram, niet te hebben
verklaard;
.
Overwegencle clat door bedoeld arrest
verweerder vrijgesproken werd van betichting a, .en veroordeeld hoofdens betichting b;
Overwegende clat de vordering ingestelcl
door het'beheer van financien een publieke
vordering is; clat, dientengevolge,_ de voorziening in verbreking ·door dit beheer
wordt ingesteld in het openbaar j)elang
en, in voordoend geval, de beklaagde moet
ten goede komen;
·
_ Overwegende dat, ter zake,_ het vervolgend beheer, niet van zijn vordering, maar
van zijn voorzlening in verbreking aileen
afstand heeft geclaan;

VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. lNBREUKEN OP DE WETTEN OP DE
DOUANEN EN ACCIJNZEN. -ARREST BEKLAAGDE
VEROORDELENDE UIT HOOFDE VAN EEN INBREUK

(1) Verbr., 5 Augustus 1942 (Bull. en PAsrc.,
1942, I, 178) en nota; 5 Januari 1948 (zie hoger, blz. 8; Bull. en PAsrc., 1948, I, 10).
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van vordering .insluit, wanneer, zoals het
geval is, wat betichting a betreft, de recllter over de grond de beklaagde heeft vrijgesproken en, bovendien, de wettelijke
tijdruimte gedurende welke het beheer
eeri tweecle voorziening zou kunnen instellen verlopen is;
Overwegeude clat de afstancl van de
voo·rziening niet kan worden gelijkgestelcl
met een afstand van vorclering wat betreft
het sub litt. b omschreven te laste gelegd
feit;
Dat dienvolgens, wat clit feit betreft,
het Hof de ontvankelijklleicl van de voorziening en, desgevallencl, cle wettelijkheid
van de veroordeling moet nagaan·;
Overwegende clat llet bestreden arrest
werd gewezen bij verstek jegens beklaagde; clat llet belleer zijn eis tot verbreking
lleeft ingestelcl v66raleer llet arrest aan de
beklaagde betekend wercl;
Dat geen voorziening in verbreking kan
ingesteld worden tegen de bij verstek veroorcleelcle beklaagde zolang hij zich bevindt in de gewone termijn van verzet
(wet van 9 Maart 1908, art. 3) ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening voor zoveel deze gericllt is tegen de beschikking over het sub
litt. a der telastlegging omscllreven feit;
. verwerpt de voorziening voor het overige ;
verwijst aanlegster in de kosten.
13 December 1948. - 2° kamer. - Vom·zitte?·, H. Wonters, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. Gelijloluidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit

de _Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° V.A.LSHEID. -

GEBRUIK VAN EEN VALS
GETUIGSCRRIFT. - BEDRIEGLloJK OPZET OF
OOGMERK OM TE SCHADEN. - ESSENTIEEL BESTANDDEEL VAN RET MISDRIJF.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.A.RRESTEN. ~ STRAFZAKEN. - VEROORDELING WEGENS GEBRUIK VAN EEN VALS GE'rUIGSCRRIFT. - ARREST DAT RET BESTAAN
NIE'r VASTSTELT VAN BEDBiiEGLI.TK OP'ZET OF
OOGMERK OM TE SCHADEN. - VEROORDELING
NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD,

1° Het becldeglijlv opzet of het oogme·tlc
om te schaden maalct een essentieel bestanddeel ~tit van het gebntilc van een
1Jals get~tigschdft gestmft bij a?·tilcelen 206 en 207 van het Stmfwetboelc (1).

(Strafwetboek, art. 213.)
(1) en (2). Verbr., 24 November 1947 (Ar1·.
Verb1·., 1947, blz. 378; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 497).

2" Is n'iet gemotivee1:d naar de eis van
a1·tilcel 97 van de. G1·ondwet, het an·est
van vemo1·deling wegens gebntilc van
een vals getuigsclwift gestmtt bij a?"tilcel 207 van het St?-afwetboelc, dat niet
vaststelt dat belclaagcle gehandeld heeft
met beclorieglijlc opzet of met het oogmerlc om te schaclen (2).

(DE GRAAF.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 October 1948 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel;
Over llet middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 213 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanlegger veroordeelt cc om zich bediend te
hebben van een vervalst getuigschrift, van
een vals getuigschrift of een in de bij artikel 206 van het Strafwetboek opgesomde
omstandigheden valselijk opgemaakt getuigschrift )) ;
Overwegencle echter clat, noch het vonnis van de eerste rechter, nocll het bestreden arrest vaststellen dat aanlegger zicll,
met een bedrieglijk opzet of met het voornemen om te sclladen, bediencl heeft van
clit vervalst getuigschrift, van clit vals
getuigschrift of van clit valselijk opgemaakt getuigschrift, clan wanneer, luiclens
artikel 213 van het Strafwetboek, de toepassing van de straffen voorzien bij artikel 207 van het Strafwetboek tegen deze
clie gebruik gemaakt hebben van de valse
stukken • slechts zal geschieden in 7AJver
cleze personen zullen gebruik gemaakt hebben van de valse zaak met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;
Waaruit volgt dat het arrest cle in het
midclel aangehaalde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Om die redenen, en zonder het door de
memorie ingeroepen midclel te onclerzoeken dat voortaan als overboclig voorkomt, verbreekt het bestreden arrest in
zover het veroorcleling van aanlegger inhouclt; beveelt dat onclerhavig arrest zal
ove~·geschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melcling er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroep te Gent.

ze

13 December 1948. kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters,·raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Olippele.
GeUjlcl~ticlende conclttsie, H.
Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1o

GEESTRIJKE DRANKEN. -WET oP
RET REGIME VAN DE ALCOHOL. J'I1ISDRI.TF
GEPLEEGD IN EEN REGELMATIG GEOPENDE SLIJTERIJ VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN
DRANKEN. YERBOD TOT EXPLOITATIE VAN
EEN SLIJTERIJ · GEDURENDE TWEE MAANDEN EN
AANPLAKKING VAN RET ARREST. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DEZE STRAFFEN.

2°

YERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. YERBREKING OM DE· ENKELE
REDEN DAT DE' BIJKOMENDE STRAFFEN VAN TIJDELIJK VERBOD TOT EXPLOITATIE VAN DE SLIJTERIJ EN VAN AANPLAKKING VAN HET VONNIS
NIET WETTELIJK GERECHTVAARDIGD ZIJN. VERBREKING BEPERKT TO'.r DEZE BESLISSING.

1o · Wanneer een inbreuk op de wet op
het regime van de · alcohol gepleegd
wot·dt in een onroeren-d goed, dat de
zetel is van een regelmatig geopende en
door de veroordeelde geemploiteerde ot
opengeho~tden sl!ijt.et·ij van ter plaatse
te vet·bntiken dranlcen, kunnen de bijlcomende stt·affen van verbod tot emploitatie vam, de slijteri,j ged·ur·ende twee
maanden en van gelijkUjclige aanplalcking van de beslissing van ver·oordeling
slechts u'itge8proketo worden in geval
van tweecle het·haling of van later·e her~·haling.

(Besluit-wet van 1± November
1939, art. 2.)
2o Wanneer een arrest van vet·oorcleling
t'et·bmken wordt om de enkele r·eden dat
de door de r·echter witgespmlcen bijlcomencle stratten van verbocl tot emplo·itatie van cle slijtcrij en van aaqtplalclcing van het vonnis niet wettelijk gemotiveerd zijn, ·is cle t·er·brolcvng beperlct
tot deze beslissing (1).
(VAN BELLINGHEN, T.

BEHEEH VAN FINANCIEN.)

ARREST;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 September 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 14 der wet van
29 Augustus 1919, gewijzigd door artikel 2 van het beslu'lt-wet dd. l4 November 193!;1, doordat het bestreden arrest de
sluiting van aanlegsters slijterij voor twee
maanden en de aanplakking van het arrest niet motiveert :
Overwegende dat aanlegster vervolgd
was wegens het misdrijf van cc slijtster
zijnde van ter plaatse te verbruiken dranken, in haar drankgelegenheid geestrijke
(1) Raadpl. de nota 2 onder verbr., 11 December 1933 (Bull. en PASIC., 1934, I, 97).

drunken voorhanden te hebben gehad in
cle lokalen waar de verbruikers toegelaten
zijn JJ;
·
Dat het bestreclen arrest, na aanlegster,
bij bevestiging van het beroepen vonnis
en met verwijzing · naar de door de eerste
rechter ingeroepen wetsbepalingen, waaronder artikel 14 van de wet van 29 Augustus 1919, gewijzigd door het beslilit-wet
van 14 November 1939, te hebben veroorcleeld tot een geldboete van 200 frank en
tot de verbeurdverklaring van in beslag
genomen geestrijke dranken, daarenboven
de sluiting van haar slijterij gelast voor
twee maanden, alsook de gelijktijdige
aanplakking van het arrest, bij uittreksel
er van, op cle cleur van het gebouw;
Overwegende echter clat, luidens artikel 14 van de wet dd. 29 Augustus 1919,
gewijzigd bi.i artikel 2 van het besluit-wet
clcl. 14 November 1939, het verbod tot
exploitatie van de slijterij gedurende vijftien achtereenvolgende dagen en het gelijktijdig aanplakken van het arrest, bij
uittreksel, kunnen gelast worden in geval van herhaling, en clat ze steeds worden uitgesproken en de dnur er van op
twee maanden wordt gebracht in geval
van nieuwe herhaling;
·
Overwegende dat, noch het beroepen
vonnis, noch het bestreden arrest vaststellen dat aanlegster zich in staat van
nieuwe her haling bevond;
Waaruit volgt dat dit deel van cle beslissing niet wettel'ijk gerechtvaardigd is en
dat het arrest de in het middel aangecluide wetsbepalingen geschonclen heeft;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantHHe of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvornw..n werden nageleefcl en clat cle beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest doch enkel in zover het cle sluiting van aanlegsters slijterij, alsook het
aanplakken van het arrest gelast heeft;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt clat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding
er van zal worclen gemaakt op de kant
van de gedeeltelijke vernietlgcle beslissing; legt de kosten ten laste van de Staat
(beheer van financien) ; verwijst de zaak,
aldus beperkt, naar het Hof van beroep
te Gent.
13 December 1948. - 2° kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend vooi·zitter. - Ve1'Slaggeve1', H. de
Clippele.
Gelijlclttidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaa t-generaal.
zitte1',
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1° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
RECHTBANK VAN POLlTIE. VERSCHIJNING OP WAARSCHUWING. VERDEDIGING
OVER DE GROND. :REGELMATIGE RECHTSPLEGING •.

2°

KINDERBESOHERMING .. -

Bros.-

cooPZAAL. TOEGANG VERBODEN AAN DE MINDERJARIGEN BENEDEN ZESTIEN JAAlk VERBOD OVERirREDEN OP EEN OGENBLIK WAAROP
BEKLAAGDE NlET AANWEZIG IS. TOEPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 1 SEP~'EMBER 1920 OP DEGENE DIE, ER 'fOE GEHOUDEN ZIJNDE, DE VEREISTE MAATREGELEN NIET
GlcTROITITEN HEEITT VOOR DE NALEVING VAN DE
WET. WETTELIJKE TOEPASSING.

1° De rechtbank van politie mag een beklaagcle vonn.issen tUe 011 611./cele .waaq·soh·nwing ver scheen en zich ove1· cle
g1·oncl venlecligll heeft. (Wetb. van straf-

vordering·, art. 147.)
2° Doo1· clegerw te st1·at]en clie i:n ecn bioscoopzcLal ecn m-inclerja1··ige beneclen zcs'tien janr toeu(Jlaten heeft, t1·ett cle ~vet
clegene clie, er toe ueho·ztrlen zijncle, al
WM'e het ~c,it nnlatigheicl, ae noclige
mnatreuelen niet ueti·ofjen heeft om cle
naleving van cle wettelijlce voo1·schritten
te ve1·zeke1·en; er lean cl1ts stmfbare inb1'eu1;; zijn, hoewel cle claclll'r n.iet aanwez·iu is op het ogenbHk j!laarotJ minfle1·jnrigen in cle bioscoopzaal toegelaten
·worclen (1).
(BONNEVALLE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 Augustus 1!J48 gewezen door
de Oorrectionele Rechtbank te Gent, uitspraak doende in hoger beroep;
Over het eerste en het tweecle midclel
samen : het eerste, schending van artikelen 145 en 147 van.het Wetboek van strafvordering, van artikelen 1131 en 1133 van
het Burgerlijk Wetboek, doorclat cle dagvaarding om te verschijnen voor de eerste
rechter nietig was zelfs aangezien als
waarschuwing, daar zij gegeven werd
door een politieagent, alhoewel het openpaar ministerie enkel opclracht . gegeven
had aan deurwaarclers, zoclat, vermits
<leze nietigheid opgeworpen werd in l·imine
litis, cle zaak nooit regelmatig aanhangig werd gemaakt bij de politierechtbank,
hetzij door een geldige dagvaarding, hetzij door een wettelijke waar.schuwing,
hetzij door een verschijning die vrijwillig was; het tweecle, schencling van artikel 97 van de Gronclwet, cloorclat het bestreclen ·vonnis niet antwoordt op de door
(1) Verbr., 13 Maart 1922 (Bull. en
1922, I, 192).

PASIC.,

aanlegger in hoger beroep nedergelegde
conclusies waar'in hij opwierp dat de ver·
volging, bij gebrek aan regelmatige dagvaarcling, niet ontvankelijk was :
Overwegencle clat het vonnis van de eerste rechter, waarnaar het bestreden vonnis
verwijst, in antwoorcl op de ci>nclusies
van aimlegg·er die {le nietigheicl opwierp
van de dagvaarcling v66r (le eerste rechter, vaststelt dat cle clagvaarding gegeven
wercl door een politieagent en dat aanlegger in persoon versclleen v66r de politierechtbank waar hij zich over de grond
der zaak heeft verclecligcl; dat het vonnis
er uit afieiclt clat deze clagvaarding ten
minste geldt als waarsclmwing ;
Overwegende clat · geen enkele wetsbepa·ling eist dat de waarschuwing tot verschijning v66r cle politierechtbank zal gegeven worden door een cleurwaarder 'en
dat, luklens artikel 147 van het Wetboek
van strafvorclering, de partijen mogen
verschijnen op een eenvouclige waarschuwing;
W aaruit volgt dat, welk ook de opclracht
of de hoedanig·heid was van deze die de
waarschuwing gegeven heeft, de zaak regelmatig aanhangig wercl gemaakt bij de
politiereclltbank door deze waarschuwing,
gevolgcl door de persoonlijke verschijning
van aanlegger en zijn verdecliging over
de groncl;
En waaruit ook volgt clat het bestreden vonnis een gepast antwoord heeft gegeven op de conclusies ;
Dat het eerste middel in rechte en het
tweede m'lddel in feite niet opgaan;
Over het clerde midclel, schending van
artikel 3 van de wet van 1 September 1920,
van artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek en van artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, alsook van artikel !J7 van cle Grondwet, cloorclat het bestreclen vonnis bewe.zen verklaart clat
aanlegger een minclerjarige beneden zestien jaar in de . bioscoopzaal toegelaten
heeft, clan wanneer llet anderzijds aanneemt dat aanlegge.r afwezig was en alclus
ten laste van aanlegger geen enkel persoonlijke daad aanstipt van medewerking
tot het misclrijf of van omlerrichting om
llet te plegen, en dan wanneer het zich
alclus steunt op een Jnotivering die tegenstrijclig is :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij overneming van de bewee.gredenen van
cle., eerste rechter, cle schulcligverklaring
van aanlegger motiveert cloor de beschouwing dat zijn ·!lfwezigheid · op het ogenblik cler feiten n'let belet dat hij onder
toepassing valt van artikel .3 der wet van
1 September 1920, omclat « hij een inindei.·jarige van i.nin dan zestien jaar in de
cinemazaal toegelaten had, « laisse penetrer ou tolere ''· clat hij met het oog op
de zedelijke bescherming van de jeugd
alle nodige voorzorgen moest nemen om

-631iedere vergissing te vermijden en, dienvolgens, de ouderclom van de jonge Iieclen
na te gaan )) ;
Overwegencle clat de rechter alclus wel
bepaalde feiten ten laste van aanlegger
aanstipt en clat hij terecht beslist dat de
wet van 1 September 1920 clegene straft
.(lie, er toe gehouden zijnde, de noclige
maah·egelen niet heeft getroffen met . ~et
oog op de naleving van de wettellJke
voorschriften ;
Dat bet micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde miclclel, schending van
artikelen 1319 en 1320 van bet Burgerlijk
Wetboek en van de rechten der verdediging, cloorclat aanlegger v~rvolg!'l ':"as om
in zijn bioscoopzaal een mmderJarrge van
min dan zestien jaar toegelaten te hebben dan wanneer het bestreden vonnis
heU:: veroordeelt Olil een minderjarige te
hebben « Iaisse penetrer on tolere )), aldus
de telastlegging uitbreidende, alhoewel
aanlegger nooit uitgenodigcl wercl om zich
te verclecligen tegen deze gewijzigde telastlegging :
.
Overwegencle dat bet bestreclen vonnis,
bij overneming van de .beweegredenen van
de eerste rechter, de telastlegging bewezen
verklaart, zoals zij omschreven wercl in de
dagvaarcling, zoncler ze enigszins gewijzigd
te hebben, maar dat het bestreclen vonnis
in zijn motivering de zin bepaalt en ontleedt van het .woorcl « toegelaten )) door
vergelijking tussen de Franse en de Nederlanclse tekst ;
Waaruit volgt dat het midclel feitelijke gronclslag mist ;
Over het vijfde micldel, aanlegger, alhoewel afwezig op bet ogenblik cler feiten,
werd ten onrechte veroordeeld, dan wanneer hij had doen aanplakken « kinderen
verboclen )), en clan wanneer hij te ziekeIijk was om zich persoonlijk te .verplaatsen en een kassierster en een controleur
aangesteld. had om toezicht nit te oefenen, en dan wanneer hij tijdens de bezetting een goede vaclerlander geweest was :
Overwegen{ie dat het middel steunt op
een reeks beschouwingen van feitelijke
aard waarvan de beoorcleling aan het
Hof ontsnapt ;
Waaruit volgt dat het niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 December 1948. - 2• kamer. - Voo?·Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggever, H. de
Clippele.
Gelijkluidende oonclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste

aclvocaat-generaal. - Pleite1·, H. Dauwe
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Gent).
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10 VERKEER. - NAARI LINKS AFSLAAN.
'VAARSCHUWINGSTEKEN. - KAN GEEN VERKEERSVOORRANG VERSCHAFFEN.
2o HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. VONNIS VAN VRIIJSPRAAK. - HOGER BEROEP
DOOR. DE BURGERL!JKE PARTIJ. - RECHTER
IN HOGER BEROEP NAGAANDE OF BEKLAAGDE
RET FElT GEPLEEGD HEEFT DAT TEN GRUNDSLAG LIGT VAN DE BURGERLIJKE VORDERING
EN OF DIT FEI1' EEN MISDRI,JF UITMAAKT. W ETTELIJKHEID.
3o GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - VONNIS
VAN VRIJSPBAAK. -HOGER; BEROEP DOOR DE
BURGERLIJKE PARTI.J. - RECHTER IN HOGER
BEBIOEP VASTSTELLENDE DAT BEKLAAGDE EEN
MISDRIJF GEPLEEGD HEEFT EN DAT HETZELFDE
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ SCHADE BEBOKKEND HEEF'f. - GEEN SCHENDING VAN RET
GEWIJSDE WAT DE PUBLIEKE VORDERING BETBIEF'l'.
1o De gebntilcer van de openbare weg die,
vooraleer nawr links at te slaan, de andere weggebntilcers van dit mana;uvre
doo·r een wawrsohuwin.gstelcen verwittigt belwmt daanloo1· geen ve?·Jceers-

voo~ranu. (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 96.)
2o Op een. ontvanlcelijjc houer beroep teue·1~
ee1~

vonnis van m·ijspraak ingesteld door
de b'!w,qerlij lee partij, is de 1·echter in
ho.qer beroep bevoegd om na te gaan of
beklaagde het feit geplee(Jd heeft ~at
ten gmndslag ligt van de vordennu
van de b·ttrge1·lijlce pwrtij en oj dit feit
een misdrijf uitma.ctlvt (1).
3o De 1·echtm· die, kennis nemend van een
ontvanlceli}lc hoger beroep ingesteld doo1·
de bwruedijlce partij tegen. een vonnis
va,n 'LWijspraalc, vaststelt, bij het beoo?:delen van de vordeTing van deze parttJ,
rlat belclaagde een misd1'ijf gepleegd
heeft en dat hetzelfde aan de burue·rlijlce partij schade !weft berolclcend,
schenrlt het uewijsde niet wat de publielce vordering betrett (2).

(VAN REETH, T. VENNOOTSCHAP NARCIA.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 28 Juni 1948 gewezen. door

zUtm·, H.

(1) en (2) Verbr., 14 October 1946 (A1-r.
T'e1'ljr., 1946, biz. 333; Bull. en PASIC., 1946,
I, 360).

-632de Correctionele Rechtbank_ te Gent, uitspraak doende in hDger beroep;
Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen een vonnis dat enkel beslist over
de vordering der burgerlijke partij;
Over het eerste middel, schending· van
artikel 57, 1 o en zo, van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, gewijzigd bij
het besluit van de Regent van 18 October
1946, en van artikel 9(} van cUt koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, cloordat het
bestreden vonnis gans de verantwoordelijkheid ten laste van aanlegger legt, dan
wanneer : 1° de autogeleider der burgerlijke partij voorbijgestoken had op een
aansluiting en dus zijn weg niet vervolgde
in de wettelijke zin van artikel 57 ; 2° aanlegger zijn richtingsaanwijzer cleecl werken vooraleer links af te slaan :
Overwegencle dat de bewering, door het
middel aangevoerd, dat de autogeleider
der burgerlijke partij op een aansluiting
voorbijgestoken heeft, geen steun vindt
in het bestreden vonnis of in een stuk
der rechtspleging waarop het Hof acht
vermag te slaan ;
Waaruit volgt dat het eerste ondercleel
van het micldel feitelijke grondslag mist ;
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
na weliswaar va.stgesteld te hebben dat
aanlegger zijn richtingsaanwijzer deed
werken, bij een juiste toepassing van artikel 96 beslist dat dit feit aanlegger geen
voorrang kon verschaffen;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van het middel in rechte ongegrond is ;
Over het tweede middel, schending van
liet beginsel van het gewijsde, doordat,
bij gebrek aan hoger beroep ingestelcl
door het openbaar ministerie, aanlegger,
die vervolgd was wegens inbreuk op artikel 57, 1° en 2°, van het koninklijk besluit
dd. 1 Februari 1934, definitief vrijgesproken werd, dan wanneer het bestreclen vonnis, door gans de verantwoordelijkheid
van het ongE'wal ten laste van aanlegger
te leggen, noodzakelijk, alhoewel impliciet, beslist dat hij niettemin de fout begaan heeft welke het misdrijf uitmaakt
omschreven in dit artikel 57 :
Overwegende dat, in geval het openbaar
ministerie geen hoger beroep instelt tegen
een vonnis van vrijspraak gewezen in
eerste aanleg, het deel van dit vonnis
waarbij over de publieke vordering wordt
beslist, kracht van gewijsde verkrijgt;
Maar overwegende dat uit artikel 202
van het Wetboek van strafvordering volgt
dat, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, wat haar belangen betreft,
de rechter in hoger beroep bevoegd is om
de beslissing over de burger lijke vordering
te wijzigen. en de betichte tot de vergoeding van de schade te veroordelen, op
voorwaanle dat hij zou vaststellen dat
het feit, welk de burgerlijke vordering
ten grondslag ligt, bewezen en strafbaar

is en dat cUt misdrijf de oorzaak' is van
de beweerde schade ;
·
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om· die redenen, verwerpt d_e voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 December 1948. - 26 kamer. - Voo·rzitt(W, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Clippele. - Gelijlchticlencle conchtsie, H. Raoul
Hayoit. de Termicourt; eerste advocaatgeneraal.
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'.rEN. TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING VAN DE RECIDIVISTEN EN
GEWOONTE-MISDADIGERS. VEROORDELING
UITGESPROKEN ZONDER VASTSTELLING VAN DE
DOOR DE WET VEREISTE VOORWAARDEN.
NIET GEMOTIVEERDE VEROORDELING.

2°

VERBREKING. DRAAGWI,TDTE,
STRAFZAKEN. VERBREKING VAN EEN ARREST OMDAT DE TERBESCHillKINGS'J'ELLING
VAN DE REGERING VAN EEN RECIDIVIS'l' OF VAN
EEN GEWOON'l'E-l\HSDADIGER NIET MET RIEDENEN
OMKLEED IS. GEHELE VERBREKING.

1 o De terbeschilclcingstelling van de 1·egei"ing van een recidivis't of van een gewooq~te-miscla.diger is niet met redenen
omlcleecl Wa1t1Wet· het an·est het bestaan
niet vaststelt van cle voorwaarden die
deze ve1·oordeling mogelijlc of verplichtend malcen (1). (Wet van 9 April1930,

artt. 24 tot 26; Grondwet, art. 97.)
2° lVanneet· een a1TCst, flat belclaagcle tot
gevangen,isst·raf en geldboete vm·oordeelt
en hern bovendien ter beschilcking stelt
van cle 1·egering als recicliv·ist of gewoonte-wiscladiger, verb1·olcen wo1·dt omdat
het de terbeschilclcingstelling va-n cle 1'6gMing n'iet met 1·eclenen omlcleed heeft,
strelct de verb1-elcing z-ich uit tot cle gehele ve1·oonleUng (2).
(PYNENBROUCK.)
ARREST_.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 September 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikelen 25 en 26 van
de wet van 9 April 1930 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
na aanlegger veroordeeld te hebben we(1) en (2) Verbr., 19 Mei 1947 (A•·r. Verbr.,
1947, blz. 164; Bull. en PAsrc., 1947, I, 209).
1

I

-633gens bedrieglijke wegneming tot een jaar
gevangenisstraf en 26 fr_ank geldboete, bovendien beslist, bij bevestiging van cUt
vonnis, dat aanlegger, na uitboeting zijner
straf, ter bescllikking der regering zal gesteld worden gedurende een termijn van
tien jaar;
Dat de motivering van llet arrest enkel
luidt dat « gezien llet zeer slecllt verleden van verdacllte de uitgesproken straf
als reclltmatig voorkomt >>; dat de eerste
recllter aileen hierop wees « dat beticllte
in de vijf laatste jaren voor gelijkaardige
feiten veroordeeld is geworden » ;
Overwegende dat, luidens artikeleri 25
en 26 der wet van 9 April1930, die beweeg,
redenen het beschikkend gedeelte van het
arrest niet wettelijk reclltvaardigen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in al zijn beschikkingen; 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; Htat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13.December 1948. -·2e kamer.- Voo1·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslaggever, H. de
Clippele.
Gelijlcluidende oonclus-ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. l\1ILITIEZAKEN. VOORZIENING
GERICHT AAN DE GR!FFIER VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG. - NIET-ONTVAN!(ELIJKHEID.
De voo1·ziening tegen de beslissing van
een he1·Tceu1"ingsmad, ge-rioht niet naa1·
cle grijfie van het Hot van verb'/'elcing,
dooh naa1· de g1·ijfie van een 1·eohtbanlc
van ee1·ste aanleg, is niet ontvanlce-lij k (1): (Bij koninklijk besluit van
15 Februari 1937 samengeschakelde
wet, art. 44.)
(DE VOOGRT.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 September 1948 gewezen
door de Herkeuringsraad van Oost-Vlaanderen;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
·
Overwegende dat het aangetekend schrij.
ven, waarbij aanlegger verklaart voorziening in te stellen, gericht werd naar· « de

r

heer griffier te Antwerpen », en niet naar
de griffie van het Hof van verbreking,
zoals voorgeschreven wordt, op straf van
nietigheid, bij artikel 44 van het koniriklijk besluit van 15 Februari 1937;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om d'le redenen, verwerpt de voorziening.
13 December 1948. - 26 kamer. - Voo-rz-itte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de
Clippele.
Gelijkliticlende oonolitsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1 o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. BESLISSING DA'l' DE IIESERVES VAN EEN
VENNOOTSCRAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM NIET IN DE BEDRJJFSBELASTING BELAS'l'BAAR ZIJN IN HOOFDE VAN DE WERKENDE VENNOTEN. - BESLISSING DIE NIET IN FEITE llERUS'J'. - BESLISSING DIE NIET TOT DE SOUVEREINE BEOORDELING VAN DE IIECHTER OVER
DE GROND BEHOOR'J'.
2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - ZAKEN VAN RECHTS'J'REEKSE BELASTINGEN. RESERVES VAN EEN VENNOO'J'SCHAP ONDEH GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. - ARREST BESLISSEND DA'J' DEZE RESEHVES NIET BELASTBAAR
ZIJN IN DE BEDRIJ~'SBELASTING. - ARREST IN
RECRTE UITSPRAAK DOENDE. - BESLISSING
ONDERWORPEN AAN RET 'l'OEZICHT VAN RET
HOF VAN VERBREKING.
3° VENNOOTSCHAP.
VENNOOTSCHAP
ONDER GEMEENSCRAPPELIJKE NAA:I.I. BEGRIP.
4° VENNOOTSCHAP.
VENNOOTSCHAP
ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAA11L - LANDBOUWKANTOOR. - BEGRIP. - Is EEN VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM.
5° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. BEDRiiJFSBELAS'riNG. - W·ERKENDE- VENNOTEN
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. - BELASTBAAR VOOH
HUN AANDEEL IN DE GEHELE VERMEERDEHING
VAN HET ACTIEF.
6° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING.
BELAS'J'ING VERSCHULDIGD OP .AL DE VERMEERDERINGEN VAN
OM HE'J' EVEN WELKE VERMOGENS IN l!E'l'
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBE
DR_IJF, WELKE OOK DE BES'J'EMMING WEZE VAN
DEZE VERMEERDERINGEN. DEEL VAN DE
WINSTEN VAN DE LANDBOUWKANTOREN IN WAARBORG m~GEVEN VAN DOOR DE ALGEMENE. SPAABEN L!JFRENTKAS 'J'OEGES'J'ANE LENINGEN.
AAN BELASTING ONDERWORPEN.

c.-
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J-" Het an·est dnt beslist, zowel op gmnd

·vrtn de juridisohe nat~tw: van een vennootschap als 011 gToncl vaqt de .beweerde
onbeschilcbnnt·heid. van hnut· t·esen;es,
dat de reset·ve•s va•n deze zoyenaamcle
vennootsahap, onder gemeen.schapvel-ijlce
na.am en « Lattdbott.wlcwntoot· )) betiteld,
niet aan cle beckijjsbelastiny onclet:wot·pen. zijn ·in hoofcle vaqt de wet:lcende vennoten., doet yeen u-itspraalc in jeUc en,
1Jijgevolg, behoot·t zijn besUssiny n·iet tot
de souvereine beoordeUng vnn de t·echtet· over ae [JTOnd.
2° Het Hot van vet·bt·eMng is bevoegd om
na te yann iJf de reserves van een vennootschap
onder
gemeenschap1Jelijlce
naam en << Lnnclbottwlcantoot· )) ge·noemd
lULn de becl1·ijfsbelast-iny ondenvorpen
zijn . .Het an·est dnt beslist, zowel op
grond vnn de jtwicUsche natmw. van de
vennootschap nls op grand va1i de onbeNchilcbnat·heicl va.n hcuw inlcomsten, ant
rleze ·inlcomsten niet nan cle bedrijfsbelastiny ondet·wm·tJen zijn, doet uitspt·aalc ·in rechte.
3° Een vm·entig·ing gesticht clom· twee of
nteerdere tJe•rsonen onder een maa.tschapvelijlce na.am, met het oogmm·Jc om het
n'it h~tn bedrijvigheid ontstane voo·rrleel onde1· ellcanclet· te venlelen, en
wna?'in ellce vennoot met ae vennootschap
hoofcleUjlc, vemntwoonleUjk is voot· de
betaUng van het maatschnppeli.ilc 1Jassief, is een vennootschap onder gemeenschappeUjlce nanm. (Wetten op de ven-

nootschappen, artt. 15 en 17.)
4° De verbintenissen van cle Lnnclbowwlcan.toren, die e1· ·in bestaatu doot· cle
hoofclel-ijlce verantwoonleUjlche·id van
hun leden de door de Alyemene Spaat·en IAjfren.tlcns, met h~tn tussenlcomst,
aan rle lwnclbott.ivers toeyestnne leningen
te wncwbm·gen, ontnemen hun het lcct1'(t/cte1' n·iet Vatt vemwotschnp onclet· gemeenschappeUjlce ncwm. (Wetten op de

vennootschappen, artt. 15 en 17; wet op
de lan{lbouwleningen van 15 April 1884;
reglement voor (le uitvoering van titel I
van de wet op de landbouwleningen, van
1 Mei 1884, goedgekeurd door de Minister van financien.)
l'i 0 De werkende vennoten vctn een vennootschap onder yemeenschappelij lee nnam
zi.jn belnstban1· in cle 1Jedr-ijjsbelasting
voot· hwn anncleel in cle gehele ve-rmeet·der·ing vnn het nctief., zoals het bUjlct
·nit cle bctlnns opgemnctlct op het e-inde
van het ?'elcening- ot boelcjaar, vergelelce1~ ?'net het actief bij het slttiten van de
bnlans 1Jct?i vor-iy boelcjnnr. (Wetten be-

treffencle de inkomstenbelastingen, samengesch11keld de 31 Juli 1943,' artt. 27,
·
§ 1; en 35, § 4.)
6° De berl?"ijfs1Jelasting is vet·sch1tld·igd otJ
de ve-r-meenlet·ingen vcvn om het . even
wellce ver-mogens belegd in het n.ijver-

heids-, hanrlels- of landbottwbed.,-.ijf,
1oelke oolc de bestemming weze yegeven
ann gezegde vennee1·de1'ingen vnn actief.
Het anndeel van de winsten vnn de Landbo·uwlcwttoTen aan de Algemene Spaat·en Lijfi'entlcns in weta1'borg gegeven ot
in het Teservefonds gestot·t vooT nietUjclig betaalde (bjtossin-gen, is belnstbnaq·
·in cle becl?'ijfsbelast-iny, evenals het aan
cle werlcen.cle vennoten uitge1·eilct awt,
cle.el in de uyin.sten (1). (W etten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl de 31 Juli 19·43, artt. 27, § 1,
en 35, § 4; wet op de landbouwleni'ngen
van 15 April 1884; reglement voor de
uitvoering van titel I van de wet op de
landbouwleningen, van 1 Mei 1884, goedgekeurd door de Minister van financien.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. PIERRE VERHAEGEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; __:_ Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Juli 1946 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het enig miclclel tot verbreking,
schencling van : 1 o artikelen 25, 27, 32, § 1,
35, § 4, van de bij besluit van 31 Juli 1943
samengeschakelde wettelijke bepalingen
betreffende de inkomstenbelastingen; en
2° van artikelen 97, 111 en 112 van de
Grondwet, daar waar het hof van beroep
een voorrecht in zake belastingen heeft geschapen door wettelijk belastbare bedragen als niet vatbaar voor belastingen te
verklaren :
Overwegencle dat verweerder ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van het
door eiser voorgebracht middel tot verbreking opwerpt, onder voorwendsel dat
de rechter over de grond souverein in
feite heeft beslist omtrent cle aard der alof niet-belastbaarheid van de sommen die
het voorwerp der betwisting uitmaken;
dat immers het hof van beroep, met aan
te nemen dat de reserves van het Landbouwkantoor te Gent, voor de werkende
vennoten, geen aanleiding tot bedrijfsbelasting kunnen geven bij toepassing van
artikel· 35, § 4, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, zo om
reden van de werkelijke juriclische natuur
van de zogenaamde vennootschap onder
gemeensclui.ppelijke naam, welk bewust
(1) Ret is de verrijking met. het geheel bedrag van de inkomsten dat de inning van de
belasting veroorzaakt. Ret gebruik dat later
door de belastingplichtige van deze inkomsten
wordt gemaakt, kan het verschuldigd zijn van
de belasting niet beinvloeden (verbr., 10 J anuari 1939, A1-r. Ve1'b1·., 1939, blz. 4; Bull. en
PASIC., 1939, I, 10).
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onbeschikb:iarheid van de reserves, in
rechte heeft beslist, en dat zijn beslissing
derhalve aan het toezicht van het Hof van
verbreking is onderworpen;
Overwegende dat, om gezegd artikel 35,
§ 4, niet toepasselijk te verklaren op het
aundeel van verweerder in de vermeerdering der reserves van het Landbouwkantoor te Gent gedurende het jaar 1942, het
bestreden arrest steunt op de volgende beweegredenen : 1 o het Lanclbouwkantoor te
Gent, alhoewel vennootschap onder gemeenschappelijke naam betiteld, is in feite
en in rechte een maatschappij sui genel'is
omdat de wet van 15 April 1884 en het in
uitvoering er van door de algemene raad
van de Algemene Spaur- en Lijfrentkas op
1 Mei 1884 genomen reglement, hem verplichtingen opleggen die niet bestaan in
hoofde der gewone vennootschappen onder
gemeenschappelijke naam, te weten het
verstrekken van zekerheid als waarborg
van zijn verrichtingen en het uitkeren
aan de Spaarkas van de sommen tlie
door de ontleners niet werden teruggege.ven; 2° de reserves van het Landbouwkantoor te Gent zijn geen eigenlijke reservefondsen in zake handelsvennootscllappen, welke op een zeker ogenblik als gedeelte der beschikbare winst aan de vennoten werkelijk zullen worden uitgekeerd,
omdat de ene reserve volledig onbeschikbaar is voor het Landbouwkantoor in
deze zin dat nit hoofde van de wet van
15 April 1884 zij een << geblokkeerde ))
waarborg is waarover de Spaarkas aileen
mag beschikken om zich te dekken tegen
mogelijke wanbetalingen vanwege de ontleners, en de andere reserve slechts beschikbaar zal worden wanneer de schuldenaars, voor welke het Landbouwkantoor
zich ten opzichte van de Spaarkas hoofdelijke borg heeft gesteld, hun achterstallen zullen betaald hebben;
Overwegende dat de bijzondere verplichtingen welke aan de landbouwkantoren
door het reglement van 1 Mei 1884 worden
opgelegd hun niet de kenmerkende eigenschappen ener vennootschap onder gemeenschappelijke naam vermogen te ontnemen; dat zij immers zijn, niettegenstaande die verbintenissen, een vereniging
gesticht · door twee of meerdere personen
onder een maatschappelijke naam met het
oogmerk om het nit hun bedrij.vigheid ontstane voordeel onder elkander te delen en
waarin ieder der vennoten hoofdelijk met
de vennootschap verantwoordelijk is voor
de betaling van het maatschappelijk passief; dat overigens bewuste verbintenissen slechts het natuurlijk gevolg zijn van
het maatschappelijk doel der landbouwkantore:i:t, hetwelk bestaat in het waarborgen, door de hoofdelijke verantwooi·delijkheid van hun 1eden, van de aan de landbouwers, met hun tussenkomst, door de

Algemene Spaur- en Lijfrentkas gedane
leningen;
Overwegende dat, ingevolge artikelen27,
§ 1, en 35, § 4, der samengeschakelde wetten, de werkende vennoten der vennootschappen onder gemeenschappelijke naam
belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting
voor hun aandeel in de gehele vermep..rdering van actief, welke spruit uit de balans
opgemaakt op het einde van het rekeningof boekjaar, vergeleken met het actief,
vastgesteld bij het sluiten van de balans
van het vorig rekening- of boekjaar; .dat
.de belasting is verschuldigd, welke ook de
bestemming weze die aan gezegde vermeerdering ·van actief wordt gegeven en,
dienaangaande, geen uitzondering is voorzien ten voordele van de landbouwkantoren in de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen; dat derhalve de delen der in 1942 door het Landbouwkantoor te Gent verwezenlijkte winsten, welke in waarborg werden gegeven
aan de Algemene Spaur- en Lijfrentkas
of in het reservefonds voor niet-tijdig betaalde aflossingen werden gestort, evenals
het aan de werkende vennotert uitgereikt
deel der winsten, aan de bedrijfsbelasting
zijn onderworpen;
Overwegende, ten anderen, dat het onjuist is te beweren, zoals het bestreden arrest het doet, dat het reservefonds sa:rnengesteld uit de aan de Algemene Spaur- en
r~ijfrentkas in waarborg gegeven gelden
volleclig onbeschikbaar is voor het Landbouwkantoor te Gent, krachtens de wet
van 15 April 1884; dat er in de eerste
plaats client te worden aangestipt dat incHen het reglement van 1 Mei 1884 aan de
landbouwkantoren de verplichting oplegt
zekerheid te verstrekken voor de met hun
tussenkomst gedane verrichtingen, het
geenszins voorziet dat die verplichting zal
worden vervuld door het stichten van een
onbeschikbaar reservefonds samengesteld
uit afhoudingen van de jaarlijkse winsten; dat, dienvolgens, indien het Landbouwkantoor te Gent tot het vormen van
{lergelijk. reservefonds is overgegaan, het
enkel kan zijn in uitvoering van een vrijelijk met de Algemene Spaur- en Lijfrentkas aangegane overeenkomst, en dat het
even goed ten genoege van zijn schuldeiseres enige andere waarborg' had kunnen verlenen; dat verder moet worden
opgemerkt dat, het reservefonds gevormd
zijnde om: de naleving van de verbintenissen van het Landbouwkantoor te Gent jegens de Algemene Spaur- en Lijfrentkas
te verzekeren, de gelden waaruit hetzelfde
is samengesteld, eigendom zijn gebleven
van gezegd Landbouwkantoor en voor dit
laatste opnieuw beschikbaar zullen worden zodra alle gewaarborgde verbintenissen ten uitvoer zullen gebracht zijn;
Overwegende dat uit het voorafgaande
volgt dat het bestreden arrest de in het
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Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt clat Oll;Clerhavig 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 het vernietigcl arrest; veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
14 December 1948. - 2" kamer. - VoO'J"-.
zUte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slctggever, H. Smetrijns.
- Gelijlcltt-idcndc conclttsic, H. W.-J. Gans-

llof van der Meerscll, advocaat-generaal.
Pleitcrs, HH. Van Leynseele en Struye.
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1° INKO¥STENBELASTINGEN. -

0NVOLLEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE. - BELASTING T01' RET DRIEDUBBEL VERROOGD OP
RET NIET AANGEGEVEN DEEL VAN DE INKOMSTEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
. ARRESTEN. - BESLISSING DE BELASTING
NIET TOT RET DRIEDUBBEL TE VERROGEN OP
RET NIET AANGEGEVEN DEEL VAN DE INKOMSTEN.
- lNROEPING VAN DE « OMSTANDIGREDEN VAN
DE ZAAK Jl. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1 o De bclasUng wonlt slcchts tot hct dricflubbcl ve·rhoogcl, in fJCVal vctn onvollcdige of onjttiste aangiftc, buUcn hct goval waa1·in de bclastiJngpUchtigc ccn
vr·ijwillig onvollcdigc of onjwistc aangiftc ltecft gcflaan, wannce1· de nict
nangegeven inkomsten hct tiende van
het totaal 1'an flc inlcomsten van flc bclastingplichti.ge of 10.000 fmnlr, ovc1'schrijdcn. (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, art. 57.)
2° Js 1viet tvctteUjk gcmotivecnl, hct ar1·est
rlat zich e1· toe bcpc1"kt, om tc bcsUsscn
flat cr gccn 1·eaen is om de op het niet
aangc,qevcn deel van ae inlcomsten versclwld·igde . belastingen tot het driedttbbel te verhogen, « de omstanfligheden
van de zaa./c, JJ in te mepen. (Grondwet,

art. 97; wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57.)
(BEREER VAN. FIN ANCIEN, '1'. ISIDOOTh ELS'l'.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet,

van artikel 57 der samengeschakelde wet.
ten betreffende de inkomstenbelastingen,
cloordat het bestreden arrest verklaart dat
!let verllaal gegroncl is wat de verhogingen
betreft, de directoriale beslissing te niet
doet aangaande deze verhogingen en de Belgiselle Staat veroordeelt tot de teruggave
van de niet verschuldigde sommen in verband met deze verhogingen; clan wanneer
het bestreclen arrest de redenen niet vermeldt waarop !let is gegrond en, alhoewel
het aanneemt dat de aangifte van verweerder onjuist en onvolleclig is, vrijstelling verleent cler toegepaste verllogingen,
vrijstelling die niet kan toegestaan worden dan· nit kracht van de wet, en aldns
in tegenstrijcl is met al de andere overwegingen van het urrest :
Overwegende dat, luidens artikel 57 van
de s·amengeschakelde wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen, in geval van
onvolleclige of onjuiste aangifte, de o]}
het niet aangegeven gecleelte van inkomsten verscllulcligcle belastingen ·verclriedubbelcl worden, zoncler het beclrag van
die inkomsten te mogen overschrijden,
en dat, buiten het geval van onthoucling
van aangifte met de bedoeling de belasting
te ontduiken of van vrijwillig onvolle"
clig·e aangifte, de belasting slechts verclriednbbeld wordt, dan wanneer de niet
aangegeven inkomsten !let tiende van het
totaal der inkomsten van de belastingplichtige of 10.000 frank overschrijden;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweercler ten onrechte voor de suikerbakkerij een winst van 30 t. h. aangegeven heeft in steele van de werkelijke
winst van 100 t. h., en dat het daarna beslist dat, « ten aanzien van de omstandigheclen der zaak JJ, geen verhoging der beo
lastingen client toegepast wegens straf;
Overwegende dat het arrest aldus de
niet verhoging van de belasting, op het
niet aangegeven deel van cle inkomsten,
heeft uitgespr~ken zoncler deze beslissing
te motiveren;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
micldel aangehaalcle wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch enkel in zover het beE;llst clat
geen verhoging wegens straf client toegepast te worden; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in cle
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal worden
gedaan op de· kant van de gecleeltelijk.
vernietigcle beslissing; veroordeelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Gent.
14 December 1948. ~ 2" kamer. - Voorzitter, H. ·wouters, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge·ve1·, H. de Olippele.
- Gel-ijlclwiclende concl·ns·ie, H. W.-J. Gans-
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Pleiter, H. Van.Leynseele.
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HUUR. HUUR ZONDER GESCHRIFT. GESCHRIFT DAT DE UITVOERING VAN DE HUUR
YASTS1'EL'l'. VERLIES DOOR OVERMACHT. BEWIJS DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN.

Indien, gelet OZJ a1·tileel 1715 van het
B·twgerUjlc Wetboelc, het bewijs van de
nitvoe1"ing van een htmr zonde1· geschr-ift, evenmin als het bew·ijs van iwt
1Jestaan vwn de htmr zdf, doo·r getuigen
of vennoedens ·is toegelaten (1), zijn
deze bew·ijsmiddelen on.tvanlcelijlc om
het verlies door ove1·nwcht te bewijzen
van het gesclwitt dat cleze nitvoering
vaststelt (2). (Burg. Wetb., artt. 1348,

4", en 1715.)
_(ROSENZWEIG, T. VENNOOTSCHAP <<REALISATIONS
IMMOiliLIERES ll.)
ARREST.

H.IDT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 13 Juli 1948 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
uitspraak doende in hoger beroep;
'
Over het enig middel, schencling van
artikelen 1341, 1347, 1348, en inz.onderheid
1348, 4°, 1349, 1350, en inzonderheid 1350,
4°, 1353, '1354, 1355, 1356, en inzonderheid
1356, alin_ea 2, 1715, 1716 van het Burgerlijk Wetboek, gezegd artikel 1341 gewijzigcl bij artikel 1 van de wet van 14 April
1938 betreffende het bewijs door get~1igen
in burgerlijke zaken, 1 van gezeg·cle wet
van 14 April 1938, 30 van het besluit-wet
van 12 Maart 1945 waarbij nitzoncleringsbepalingen van tijdelijke aarcl inzake
hnishuur worden voorzien en waarbij aan
Verbr. Fr., 17 Januari 1894 (Dall. per.,
1, 127); DE PAGE, Traite elem. de droit
bd. IV, n' 536. Vergel. verbr., 22 Maart
(A1·r. T'm·b,.., 1945, biz. 124; Bull. en
PASIC., 1945, I, 137).
(2) Indien artikel 1715 van het Burgerlijk
Wetboek het bewijs door getuigen of vermoedens niet in de weg staat van het verlies door
overmacht van het geschrift dat een huur vaststelt en, bij.gevolg, in dergelijk geval, van het
bestaan van de huur (PLANIOL en RrPERT, bd. X,
n' 489; Hue, bd. X, n' 279; DE PAGE, op. cit.,
bd. IV, n' 535), zou het evenmin kunnen verbieden dat het verlies, door overmacht, van
het geschrift dat de uitvoering van een huur
vaststelt en de buitengerechtelijke bekentenis
van het bestaan van de huur uitmaakt, door
getuigen of vermoedens zou bewezen worden.

(1)
1894,
civil,
1945

cle tijclelijke geldigheid van cle besluiten
van 20 September 1940, 28 April 1941,
18 November 1942 en 15 J uli 1943 een einde
worclt gemaakt, 'cloorclat het bestreden
vonnis, om cle vordering tot herstel iri het
bezit van aanlegger in verbreking af te
wijzen, onder het voorwendsel clat hij het
bewijs niet levercle van zijn hoeclanigheid
van huurcler van de betwiste plaats, verklaart clat, inclien aanlegger aanvoert dat,
daat hij in September 1942 nit cle woning
is moeten wegvluchten met vrouw en kind,
om reclen van de vervolgingen van cle
Duitsers tegeJi' de I sraelietl:m, hij zijn
lmisraad en zijn papieren achter liet, hetgeen het verlies . nitlegt van de huis-·
huurkwitantie11, welke hem door cle vorige
verhuurder werden afgelevercl, er niettemin geen groncl bestaat om, wegens cleze
omstanclig·lleclen, eim getuigenverhoor te
bevelen, omclat, enerzijcls, het bewijs
door getuigen inzake huurcontracten, niettegenstaancle artikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek, enkel toegelaten is wanneer
het rechtvaarcliging vindt in het verlies
van de titel bij toepassing van artikel 1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek,
en dat, tn zake, het verlies van de kwitantien niet kan gelijkgesteld worden met het
verlies van de titel, vermits de kwitantii~n
geen titel uitmaken, dit wil zeggen, het
schriftelijk bewijs van het hnurcontract
zelf, doch enkel een schriftelijk bewijs
van de uitvoering van het huurcontract
en een buitengerechtelijke be]>:entenis
vanwege de verhuurcler; en dat, anclerzijcls, aangezien het bestaan van het
huurcontract betwist was, het bewijs
door getuigen van de uitvoering er van,
cUt wil zeggen van de schriftelijke bekentenis welke de kwitantien uitmaken,
evenmin zou kunnen worden bevolen, clan
wanneer artikelen 1715 en 1716 van het
Burgerlijk Wetboek zich er niet tegen
verzetten dat het bewijs van een huurcontract of van zijn uitvoering, wanneer deze ontkend worclt, voortvloeit nit
een schriftelijke bekentenis, en, onder
meer, nit cle overlegging van een of
verscheiclene huishuurkwitantien, en clan
wanneer, inelien cle huurcler ten gevolge
van een toevallig, onvoorzien en uit overmacht voortvloeiencl feit het geschrift
heeft verloren waarbij cle aangevoercle bekentenis is vastgestelcl, het hem, overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlij]l:
Wetboek, moet worden toegelaten het bestaan cleze bekentenis en, bijgevolg, van
het huurcontract en van de uitvoering er
van te bewijzen door getuigen of vermoedens :
Overwegend dat Rosenzweig, bij 'exploot
van 16 Augustus 1945, cle verwerencle vennootschap v66r cle Vreclerechter van het
clercle kanton te Brussel heeft geclagvaarcl om te hm·en zeggen dat hij, bij toepassing van artikelen 30 en volgende van
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het besluit-wet van 12 Maart 1945, het
. recht had weder bezit te nemen van de
plaats welke hij voorheen.als huurder bewoonde, en welke hij gedwongen was geweest te verlaten wegens de vervolgingen
die door de vij and tegen de Israelieten
werden uitgeoefend;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de verwerende vennootschap
het bestaan van. het beweerd huurcontract
betwist; dat het verklaart dat, bij gebreke
van geschrift oni het te bewijzen, de
enige bewijzen welke bij {le wet worden
toegelaten de. bekentenis en de eed zijn;
Overwegencle dat Rosenzweig, steunend
op artikelen 1348, 4°, en 1714 van het Burgerlijk Wetboek, aangeboclen heeft, ten:
einde de werkelijkheid van het betwiste
hum·contract te bewijzen door alle rechtsmicldelen het bewijs te leveren dat hij,
ten gevolge van overmacht, namelijk de
verplichting waarin hij zicll had bevonden, door toedoen van de vijand, in allerhaast de verhuurde plaats eli al wat zij
inhield te verlaten, de huishuurkwitantien had verloren welke zijn verhuurder,
de vorige eigenaar, hem llacl overhandigd;
Overwegende dat de rechters over de
grand dit aanbod van bewijs hebben afgewezen om de reden dat, daar artikel 1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek
uitdrukkelijk enkel het verlies van de
titel voorziet, in zake !let geschrift dat
vaststelling van de overeenkomst inhouclt,
dit artikel niet toepasselijk was op het
verlies van lmishuurkwitantien alleen;
Overwegende ongetwijfeld clat, bij gebreke van een geschrift, het bewijs van
een huurcontract, evenals van het begin
van uitvoering van dergelijk contract,
·Diet door getuigen kan worden geleverd;
Overwegende nochtans dat de toepassing
van het bij artikel1348, 4°, vermeld beginsel niet belloort te worden beperkt tot het
verlies van een geschrift, hetwelk de titel
van een bij overeenkomst vastgelegde verbintenis uitmaakt, maar zich eveneens uitstrekt tot het verlies van een geschrift
waaruit het bewijs van juriclische feiten
blijkt, zoals de huishuurkwitantien welke
het bewijs uitmaken van eeri buitengerechtelijke bekentenis van het bestaan van
een huurcontract;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
wijl het anders erover heeft beslist, de in
het miclclel aangeduide bepalingen 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 meldiilg er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster ·tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, uitspraak doende
in boger beroep.
'

16 December 1948. - 1e kamer. - Voo!·zUter, H. Soeriens, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. S~mont en Delacroix.
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VEJRJ.ARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING INGESTELD 'l'EGICN
DE S'l'AAT TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN
MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. - J\<IISDRJIJF GEPLEEGD DOOR EEN ORGAAN VAN DE
STAAT IN DE S~'EER ZIJNER BEVOEGDHEDEN. VERJARING VAN DE VORDERING TEGEN DE STAA1'
ONDERWORPEN AAN DE REGELEN VAN DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
Hoewel z'ij v661· cle stmjge1·echten niet
lean ·wonlen aanhang·ig gemaalct (1), is
tle b~wge1'l·ijlce vorde1'ing, in,qesteld tegen
de StaM tot vergoecUng van ae schade,
veroo·rzaalct cloo1' een ongeoorloofde
claacl, cUe een misclrilf ~titmaalct en cloo1·
. een 01'gnnn vnn de Stnnt we1·cl gepleegd
binnen cle sjee1· zijne1· bevoegdheden,
onde1·wo1·pen ann cle 1·egelen clie cle ve·rjaring vnn de publieke vonlering behem·sen (2). (Wet van 17 April 1878,

artt. 3, 21 en vlg.; Burg. Wetb., artikel 1382.)
(VAN ACKER, T. BELGISmiE STAA'l'.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, de 5 December 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Brussei ;
Over het enig middel, schericling van
artikelen 1382, 1383, 1384, 2262 van het
Burgerlijk Wetboek, van artikelen 418 en
(1) Verbr., 15 Januari 1946 (Arr. Verbr.,
1946, biz. 22; Bull. en PASIC., 1946, I, 25).
(2) Raadpl. verbr., 30 Maart 1911 (Bull. en
PASIC., 1911, I, 193); 31 Maart 1943 (Arr.
Verbr., 1943, biz. 75; Bull. en PASIC., 1943, I,
117); 2 Mei 1947 (A1'r, T'e,·br., 1947, biz. 141;
Bull, en PAsic., 1947, I, 182); verbr. Fr.,
17 Mei 1930 (SIREY, 1932, 1, 37).
Omtrent de vraag of de burgerlijke vorde~.
ringen, die bij de strafgerechten niet kunnen worden aanhangig gemaakt niettemin aan
de verjaring van de publieke vordering onderworpen zijn, omdat zij vorderingen zijn tot
vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade, zie verbr., 15 Januari 1885
(Buil. en PASIC., 1885, I, 37); 17 Januari 1889
(ibid., 1889, I, 85); 1 Juli 1942 (Arr. Verbr.,
1942, biz. 80; Bull. en PAsic., 1942, I, 161);
26 October 1944 (Ar1·. Vm·br., 1945, biz. 18;
Bull. en PASIC., 1945, I, 18) en artikel 3 van de
wet van 16 April 1935.

-639419 van het Strafwetboek, 21 en 22 van de
wet van 17 April 1878 de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
rechtspleging in :Strafzaken en, voor zoveel nodig, 97 van de Grondwet: eerste onderdeel, doordat, ofschoon het erkent dat
« de ten laste van de organen van de Staat
angevoerde font die wordt van de Staat
zelve in wiens hoofde een font van strafrechtelijke aardniet denkbaar is ll, het bestreclen arrest niettemin beslist dat de
vordering tot verantwoordelijkverklaring
welke op grond van deze font tegen de
Staat werd ingesteld na drie jaar verjaart, om de niet passende redenen clat
« de aan de organen van de Staat verweten schulclige feiten tegelijk het bij artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek voorziene misdrijf uitmaken ll en dat de bij
artikelen 21 en 22 van de wet van'17 April
1878 voorziene verjaring « ingetreden is
ten aanzien van alle personen welke in
aai::Lmerking komen om met betrekking tot
het misdrijf dat aan de burgerlijke vordering .ten grondslag ligt te worden opgezocht ll, dan wanneer : 1° de tegen de
Staat gerichte burgerlijke vordering na
verloop van tien of drie jaar enkel wettelijk verjaard kon worden verklaard voor
zover zij uit een inbreuk op de strafwet
volgde (artt. 21 en 22 van de wet van
17 April1878), hetgeen klaarblijkelijk niet
het geval was, vermits de tegen de Staat
ingestelde vordering uitsluitend gegrond
was op de rechtstreekse en persoonlijke
v~rantwoordelijkheid welke op hem rustte
wegens zijn eigen font - noodzakelijk
ontdaan van ieder strafrechtelijk karakter, zoals het arrest erkent -, en dat de
op dergelijke font gegronde burgerlijke
vordering dus niet kan worden beschouwd
als << volgende )) uit een misdrijf, naar de
zin van voormelde artikelen 21 en 22 ;
2° de omstandigheid dat de aangevoerde
fouten, beschouwd in hoofcle van hun
lichamelijke als afzonderlijke personen
genomen daclers, het bij aL'tikelen 418 en
419 ·van het Strafwetboek voorziene wanbedrijf zouden kunnen uitmaken, volstrekt vreemd was aan het geschil, vermits de persoonlijke verantwoordelijkheid
van deze personen noch rechtstreeks (Burgerlijk Wetb., artt. 1382 en 1383), noch
onrechtstreeks (Burg. Wetb., art. 1384)
werd ingeroepen; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest ten onrechte weigert de fout van de Staat vast te stellen
om de reden dat << om tot de vaststelling
van deze fout van de Staat, rechtsper·soon te komen, het bestaan. .. van een
fout begaan ·door de organen in de sfeer
hunner bevoegdheden noodzakelijk vooraf
moet worden erkend )) en dat « de erkenning van zodanige font ten laste van de
organen van de Staat voortaan onmogelijk
is, vermits deze fout tegelijk een wanbedrijf zou uitmaken waarvan de verkregen

verjaring die meclebrengt van de burgerlijke vonlering ll, dan wanneer het, daarentegen, had dienen te beslissen dat de door
het orgaan in de sfeer zijner bevoegdheden
begane fout, wanneer deze als oorzaak
van de rechtstreekse verantwoordelijkheid
van de Staat wordt beschouwd, noodzakelijk het karakter van wanbedrijf verliest,
hetwelk zij eventueel in hoofde van bet
orgaan persoonlijk zou hebben gehad, vermits zij, in dit g~val, door het wegvallen
van de persoonlijkheid van het orgaan en
de opslorping er van in de rechtspersoon,
de eigen en onmiddellijke fout van de
Staat wordt, uitsluitend burgerlijke fout,
waarvan de vaststelling, ter staving van
een vordering tot verantwoordelijkverklaring, kan worden ingeroepen tot aan· de
verstrijking van de gewone verjaring :
Over bet middel in zijn geheel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt clat de vordering ten doel heeft
het herstel van de schacle welke aan aanleggers werd berokkencl door de dood van
hun echtgenoot en vader, overleden ten
gevolge van een ongeval dat zich heeft
voorgedaan in de loop van de uitvoering
van een door de militaire overheid voorgeschreven schijnluchtbombardement, en
dat aanleggers dit ongeval toeschrijven
onder meer, « en meer in het bijzonder
aan de fouten welke werden begaan door
de vliegers Glorie en Caignies )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder clesbetreffend door de voorziening
te worden bestreden, aileen de door gezegde vliegers begane fouten beschouwt
als zijnde bij machte om ter zake de
verantwoordelijkheid van de Staat ten
grondslag te dienen ;
Overwegende dat ieclere fout, die een
doding of lichamelijke letselen tot onvrijwillig gevolg heeft, bij artikelen 418
tot 420 van het Strafwetboek tot wanbedrijf wordt gemaakt;
Overwegende dat de daad, welke in de
sfeer zijner bevoegdheden door het orgaan
van een rechtspersoon (in zake de Belgiselle Staat) wordt begaan, de daad is
van de rechtspersoon zelf, en dat de ongeoorloofde daad, welke een misdrijf uitl)laakt, niet van aard verandert door het
feit aileen dat de rechtspersoon het voorwerp niet kan zijn van een strafrechtelijke sanctie en enkel tot burgerlijke schadevergoeding gehouden is ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
door aanleggers tegen de Belgische Staat
ingestelde vordering in wer kelijkheid
strekt tot het herstel van een uit een misdrijf voortvloeiende schade, en dat het
bestreden arrest, in onderhavig geval, te
recht de regel bepaald bij artikel 22 van
de wet van 17 April1878 over de verjaring
van de publieke en de burgerlijke uit een
wanbeclrijf volgende vorclering, heeft toegepast;

-640Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
€n tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerders.
16 December 1948. - 16 kamer. - Voorz'itter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslagge'l!er, H. Lambinet. - Gelijlclu.idende concl·usie, H. Raoul Hayoit de '),'ermtcourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Resteau.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJRE ZAKEN. HOGER DEROEP. - CONCLUSIES EEN VRAAG
INHOUDENDE WAARVAN DE EERSTE REOHTER
GEEN KENNIS HAD. - BEVESTIGING VAN HET
VONNIS OM DE REDENEN VAN DE EERSTE RECH'fER. -- 0NWETTELIJKHEID.
l·Vanneer, v66r de rechte1· in hager beroep,
be·roepe1· bij conclt~s·ies een aanbod van
bewijs ·incz.ient dat v661· de eerste 1·echte1- n·iet wenl gedaan en door hem niet
~vent bewntwoonl, is de besUssing in
hoge1· bemep n·iet wettelijlc gemoUvee1·d,
(Ue zich e1· toe beperkt het bemepen vonn·is te bevestigen om cle redenen van de
CC1"Ste 'I'CChtm· (1).

(PETIT,

T.

RIGO.)

ARREST.
HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 2 April 1946 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, uit.spraak doende in hoger beroep ;
Over Iwt eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het
bestreclen vonnis het beroepen vonnis bevestigt om de enige reden dat « volgens de
memorie van toelichting van het besluitwet van 12 Maart 1945 en een vaststaande
rechtspraak, de eigenaar welke het bewijs
levert van de noodwendigheid, voor zich
zelf of voor zijn afstammelingen, om persoonlijk cle verhuurcle plaats te bewonen,
terecht een bijzoncler gewichtige reclen inroept om zich tegen een eis tot verlenging
te verzetten; dat de eerste rechter op oordeelkunclige wijze de respectieve toestand
der partijen heeft beoordeelcl, en een
juiste toepassing heeft gemaakt van het
besluit-wet van·12 :M:aart 1945 ll, zonder de
verwerping te motiveren van het bij conclusies door aanleggers gedane aanbod,
een reeks feiten te bewijzen die van aard
zijn om aan te tonen dat, in strijd met
(1) Verbr., 13 December
PASIC., 1929, I, 38).

1928

(Bull.

en

hetgeen de eerste rechter had beslist, verweerder het bestaan niet bewees van
de bijzonder gewichtige bij het besluitwet van 12 Maart 1945 vereiste redenen, opdat de !murder van het voorcleel
van de verlenging van de huur worde
beroofd, vermits de sttb nummers 3 en 5
opgegeven feiten, onder meer, moesten
bewijzen dat aanlegger Joseph Petit zijn
handelszaak in het onroerend goed exploiteercle, en vermits het su,IJ nummer 6 opgegeven feit, onder meer, moest bewijzen
clat het huisgezin van verweerders dochter over een woning beschikte in het onroerend goecl aan de 11ue des Buissons gelegen, hetwelk volledig in bewoonbare toestand was hersteld geweest en aan ver- weerders schoonzoon toebehoorde, en zonder verder de verwerping te motiveren
van het door aanleggers bij conclusies uitgedrukt verzoek om verhoor op feiten en
vraagpunten, ten einde te bewijzen dat de
eerste rechter zich op onjuiste wijze de
respectieve toestand der partijen had
voorgesteld; waaruit volgt dat de rechters
over de grond hun beslissing niet wettelijk
hebben gemotiveerd :
Overwegende dat aanleggers, ter bestrijding van de feiten waarop de eerste
rechter heeft gesteund om hun bij toepassing van het besluit-wet van 12 Maart 1945
de verlenging van een huishuurcontract te
weigeren, bij hun conclusies in hoger beroep aangeboden hebben te bewijzen, onder meer : dat aanlegger .Joseph Petit zijn
handelszaak exploiteert in het onroerend
goed dat hem door verweerder werd
verhuurd; dat daarenboven verweet'{lers
dochter, welke deze zich voorneemt in dit
onroerend goed te doen wo-gen, over een
woning beschikt die aan haar man toebehoort, en die ongetwijfeld door de oorlogsgebeurtenissen is getroffen geweest, doch
thans weder in bewoonbare staat is hersteld;
Overwegende, anderzijds, dat aanleggers er bij dezelfde conclusies om verzocht
hebben dat verweerder zou worden onderhoord over in een regelmatig neclergelegd request opgegeven feiten en vraagpunten, ten einde te bewijzen dat de
eerste rechter zich op onjuiste wijze de
respectieve toestand der partijen heeft
voorgesteld ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door de beroepen beslissing te bevestigen
bij eenvoudige verwijzing naar de motieven er van, zonder de verwerping te motiYeren van het door aanleggers geclane
aanbod van bewijs, waarovElr de eerste ·
rechter geen uitspraak had moeten doen,
artikel 97 van de Grondwet heeft geschonclen;
Om die .redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat {)nclerhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik

~
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en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweercler tot de kosten;
verwijst de' zaak naar de Heclitbank vari
eerste aanleg te Verviers, uitspraak doende in hoger bei·oep.

16 December 1948. - :1." kamer. - Voor·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever·, H. Connart. aelijlcl1tidende oonol1tsie, H. Haoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. _, Ple'iter·s, HH. Simont en Struye.

· wonlt, geen bentstim,g !tit ,door de vervolgende par·tij in cle tweede beslissing (2).
3° Wanneer een vonnis twee besohilclcingen bevnt, de ene, die hat ho,qer beroep
niet ontvanlcelijk verlclaart vnn een ver·hmtrder tegen een beslissin g zijn eis tot
verbrelc-ing 'Pan de ver·h!Wing venverpend, en de nndeTe ann de huurder een
hmtrve1·Zeng·ing toestnat, brengt de verb1'e7cing va.n de eer·ste besohilclcing, op
voor·ziening V(Mt de 'Per·hu!tnler, deze
me(le V(M~ de tweede .

. (HEYNES, T. GODELAINE.)
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ARREST.

dat aan een alcte van
vnn een ,qereohtel'ijlce
beslissing een, dma.gwijdte geett die
:dOor de cluideUjlce en 1titdmklcelijlce
,,te·rmen van , daze nlcte wor·dt tegenge, spmlcen (1).
2~: Wanneer een von:n·is twee besohilclcin~
:fgen. bevM, een. eerste die de pndij, die
cle temtitvoer·le,qging van het vonn·is vervolgt, in 't gelijk stelt, en een tweede
die' hnnr· een gr·ief oplegt, ma,a/,;t cle ten.
witvo:e-Neggi.ng, cUe onder· voor·behond
va.n alle reohten en vonle1"ingen vervol,qcl

HET HOF; - Gelet op het bestreden
, vonnis, de 2 Mei 1947 gewezen door de
' Rechtbank van eerste aanleg te Luik, uit, spraak doende in hoger beroep;
Over het tweede onderdeel van het
eerste micldel, schending van artikelen 1134, 1319 en 1320, 1338 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van cle Grondwet
en, voor zoveel nodig, 1349 tot 1353 en
1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat cle bestrecleu beslissing het tegenberoep niet-ontvankelijk heeft verklaard,
om de reden dat de door aanleggers in verbreking vervolgde tenuitvoerlegging van
het beroepen vonnis, zonder dat enig voorbehoud werd gemaakt nopens het gecleelte Y[\n het vonnis waarbij werd beslist clat er geen aanleiding was tot omnidclellijke verbreking van het huurcontract,
cUt na de inwerkingtreding van het besluitwet van 5 December 1946, onder toepassing waarvan aileen de verbreking 'Van
het huurcontract de uitdrijving van verweerster in verbreking zou kunnen toelaten, feitelijk behoorde te worden beschouwcl als volleclige berusting uitmakend, eerste onderdeel, dan wanneer de
, door aanleggers in verbreking genomen
' conclusies op uitdrukkelijke wijze het voorbehoucl inriepen cla,_t opgenomen was in het
op hun verzoek de 16 Januari 1947 bete-.
kencl 'exploot en dat, door zich er van te
onthouclen dit midclel hetzij uitdrukkelijk,
hetzij althans stilzwijgend te beantwoorclen, de bestreden beslissing het punt in
. het onzekere laat of de rechter over de
' grond de regelma tig door aanleggers genomen conclusies onderzocht heeft en,
dienvolgens, niet gemotiveerd is naar de
eis der wet; tweede onderdeel, clan wanneer het exploot van 16 Januari 1947, hetwelk strekte tot temHtvoerlegging van het
vonnis, de uitdrukkelijke vermelding inhield « alle andere rechten en vorderingen

(i) Verbr., 8 J~n~~ri 1942 (A•·•·· Yer.br., 19J2,
biz. 4; Bull. en PAsiC., 1942, I, 8); 24 Maart
1943 (Bull. en PASIC., 1943, I, 100).

(2) Raadpl. verbr., 14 December 1939 (Bull.
en, PASIC., 1939, I, 517); 11 Juni 1942 (ibid.,,
1942; I, 149).

1° BEWIJS. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - AAN
DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. - AKTE
VAN TENUITYOERLEGGING VAN, EEN GERECH'l'ELIJKE RESLISSING. - VONNIS OAT AAN DE
AK'l'E EEN DR•AAGWI.JD'l'E GEEFT WELICE DOOR
ZI.JN DUIDELI.JKE EN UITDRUKK'ELI.JKE TEEMEN WORDT l'EGENGESPROKEN. - SCHENDING
VAN DE AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW.
2° BEHUSTING. - BURGERLI.JKE ZAKEN.
- TENUITVI)ERLEGGING VAN EEN VONNIS. VONNIS DAT '!'WEE BESCHIKKINGEN BEVAT. BESCHIKKING DIE DE PARJTI.J DIE DE TENUITVOERLEGGING VERVOLGT IN '•.r GELI.JK STELT.
- BESLISSING DIE HAAR EEN GRIEB' OPLEGT.
'.rENUITVOERLEGGING VERVOLGD ONDER
VOORBEHOUD VAN ALLE RECHTEN E;N VORDERINGEN. - MAAKT GEEN BERUSTING UIT lN
DE 'l'WEEDE BESCHIKKING.
3o VEHBHEKING. DRAAGWI.JDTE.
BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESCHIKKEND GEDEELTE DAT EEN HOGER BEROEP TEGEN EEN
IIESLISSING, DIE EEN EIS VAN DE VERHUURDER
TOT VERBREIGNG VAN DE VERHURING VERWERPT, NIET ONTVANICELI.JK VERIKLAAR'l'. BESCHIKKEND GEDEELTE VAN ZELFDE VONNIS
DAT AAN DE HUURDER EEN HUURVERLENGING
'l'OESTAAT. VER:BREKING VAN DE EERS'l'E
BESLISS~NG BRENG'l' DEZE MEDE VAN DE l'WEEDE.
1 o Sohe/utt de aan. de alcten versohnld,lgde
tFO!HV, het vomus
ten1titvoe·~:leggin,q
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-"-- 642voorbebouden ll en dat de bestreden beslissing bet aan deze akte van recbtspleging
ver-scbuldigd geloof heeft miskend; del'(le
onderdeel, dan wanneer geen enkele wet
aan de daden van vrijwillige tenuitvoerlegging door een geintimeerde partij een
vermoeden j'lWis et de j1we van berusting
in een bij voorraad uitvoerbaar vonnis
becbt:
Overwegende dat dit middel bet gedeelte
van bet dispositief van bet bestreden vonnis bedoelt waarbij bet incidenteel boger
beroep van aanleggers in verbreking niet
ontvankelijk wordt verklaard;
Overwegende dat bet beroepen vonnis
twee vorderingen samenvoegt, de ene ingesteld door aanleggers in verbreking en
strekkende tot verbreking van een met
verweerster in verbreking aangegaan
huurcontract, de andere ingeleid door
laatstgenoemde en een eis tot verlenging
van hetzelfde huurcontract tot voorwerp
hebbend;
Overwegende clat gezegd vonnis, hetwelk
uitvoerbaar werd verklaard bij voorraad
en zonder borgtocht, door onclerscheiclen
beschikkingen over elk dier geschillen uitspraak cloet; dat het de vordering van
aanleggers afwijst, maar het door verweerster gedane verzoek om verlenging
niet gegrond verklaart, en deze laatste er
toe veroordeelt om de gehuurde plaats de
15 Januari 1947, datum van verstrijking
van het bum·contract, te ontruhnen;
Overwegende dat aanleggers, krachtens
het beroepen vonnis, doen overgaan hebben tot de uitdrijving van verweerster,
volgens geregistreerd exploot van 16 Janual'i 1947, hetwelk, onder meer, cle vole
gende woorden inhoudt « alle andere recbten en vorcleringen der verzoekers uitdrukkelijk voorbehouden ll ;
Overwegencle dat aanleggers v66r de
rechter in boger beroep incidenteel beroep
hebben ingestelcl; clat, daar de ontvankelijkheicl van clit incidenteel beroep wegens
beweerde berusting van aanleggers in het
beroepen, vonnis werd betwist, deze, bij
regelmatige conclusies aan het vorenaangebaald voorbehoud hebben herinnerd; dat
het bestreden vonnis desondanks het incidenteel beroep niet-ontvankelijk verklaart
om de volgende reclen : cc Overwegende
echter clat, aangezien deze tenuitvoerlegging plaats beeft gevonclen zonder enig
voorbehoud wat bet gecleelte van het dispositief van bet beroepen vonnis aangaat;
waarbij wordt verklaard dat de tussen
Godelaine en Schevenels gevoerde onderbandelingen de onmiddellijke verbreking
van het tussen de partijen afgesloten
huurcontract niet rechtvaardigen, en dit
na de inwerkingtreding van het besluitwet van 5 December 1946 onder toepassing
van hetwelk, in onderbavig geval, enkel
de verbreking van het huurcontract de
uitdrijving van, appellante zou kunnen toe-

laten, zij feitelijk client te worden bescbouwcl als een volledige berusting uitmakencl; dat bet incidenteel beroep derhalve niet-ontvankelijk is ll ;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging
waartoe aanleggers zijn overgegaan als
enige gronclslag het gedeelte van bet dispositief van het beroepen vonnis heeft
waarbij zij de zaak wonnen, dit wil zeggen datgene hetwelk de van verweerster
uitgaande eis tot verlenging verwerpt; dat
derhalve, cloor bij cle tenuitvoerlegging
c< alle andere rechten en vorderingen ll
voor te bebouden, aanleggers noodzakelijk
hun vordering tot verbreking van het
huurcontract bebben bedoeld, waatop het
overige gedeelte van voormeld clispositief
betrekking heeft;
Waaruit volgt dat, door, in strijd met
cle duidelijke en uitdrukkelijke tekst van
het exploot van 16 Januari 1947, te verklaren dat de tenuitvoerlegging heeft plaats
gevonclen cc zoncler enig voorbehoud ll aangaande het gedeelte van bet beroepen vonnis hetwelk over de vordering tot verbreking uitspraak cloet, om er een volleclige
berusting uit af te leiden, het bestreden
vonnis het geloof miskent dat aan voormelde autbentieke akte versclmldigd is en
de in het tweede onclerdeel van bet eerste
midclel ingeroepen wetsbepalingen schenclt;
Overwegencle clat de vraag of llet
hum·contract al clan niet onmidclellijk
cliencle te worden verbroken, de beslissing
over de eis tot verlending hangend hield;
dat juist wijl bet deze vraag vooraf
heeft opgelost, door het hoger beroep van
aanleggers niet-ontvankelijk te verklaren,
het bestreden vonnis nadien een verlenging van het huurcontract heeft lmnnen
toestaan;
Overwegende clat de verbreking van de
eerste beslissing, waarvan de 'tweecle
slechts het gevolg is, clienvolgens de verbreking van het gebele dispositief met zicb
brengt;
Om die reclenen, en zonder clat het nodig weze de overige onclerclelen en midclelen te onclerzoeken, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroorcleelt verweerster tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Recbtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak
cloende in hoger beroeJ?.
16 December 1948. -

1" kamer. -

VoO'I·-

zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. 1 Ve1·sZaggever, H. Daubresse. - G-elijlcht,i-

clende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Ple,ite1·, H. Veldekens.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
HEELMEESTER. TRAUMATISATIE VAN DE
URINELEIDERS TIJDENS RET WEGNEMEN VAN
~~EN BAARMOEDERFIBROOM. GEVOLG VAN
WERKZAAMREDEN DIE 'ZICH VOOR DE REEL~£EE8TEH OPDRONGEN. UITOEFENING VAN
DEZFJ WERKZAAMHEDEN DIE GEEN ENKELE FOUT
IN ZIJNEN ROOI'DE LATEN BLI.TKEN. SCRENDING VAN DE PRYSISCRE INTEGRITEIT DIE NIET
ALS, ONWETTELIJK KAN BESCROUWD WORDEN
EN ALS DE VERANTWOORDELIJKREID VAN DE
HEELMEESTER IN RET GEDRANG BRENGENDE.

ludien, tijdens het wegnemen van een
baarmoede1·jibroom, zich een traltmatisaUe voo1·doet van de 1tl"ineleide1·s zo1t
deze schencUng van fle physische integTiteit van de ve,;rpleegde niet als onwetteUjlc lcunnen bescho1twd U)01'den en als de
vm·antwoordeUflcheid van de heelmeester
in het ged·rang Mengende, inflien vaststaat dat z·i:i het uevolg ·is Vftn een. weTlczaamheid d·ie zich voor hem opd1·ong
en waarvwn de 1titoefeninrt ueen enlcele
to1tt in z'ijnen hoofde laat blijlcen (1).

(Burg. Wetb., art. 1382.)
(ECHTGENoi!'EN DE MULDER~GROLLE'l'
T. PIERRE LA RAYE.)
'
ARREST.

HET HOF; Gelet op het bestreden arrest, de 4 Mei 1946 op tegenspraak gewezen door het Hof van bero€p te Brussel;
Over de eerste twee middelen te zamen,
het eerste, schending van artikelen 1134
1319, 1320 im 1322 van het Burgerlijk Wet~
boek, doordat het bestreden arrest verklaart dat « de appellanten zo v66r het
hof als v66r de eerste rechter staande
houden dat de verantwoordelijkheid van
de geintimeerde in de zaak zou betrokken
zijn wegens twee fouten : 1° de traumatisatie van de urineleider's van appellante
is te wijten aan de schuldige werkwijze
van de geintimeerde in de loop van de
operatie welke werd verricht; 2° de anurie, waaraan appellante na de operatie
heeft geleden, is aan een technische nalatigheid van dezelfde te wijten ll, dan wanneer aanleggers in hun v66r het hof van
beroep genomen conclusies een midch~l inriepen, hetwelk v66r de eerste rechter
niet werd opgeworpen, te weten : << dat
het niet denkbaar is dat een zo ernstige
traumatisatie zich kon voordoen zonder
(1) Zie verbr., 4 Juli 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 261); 23 Juni 1932 (ibid., 1932, I, 200)
en de nota; 21 J anuari 1937 (ibid., 1937, I, 23) ;
18 Januari 1945 (A1·r. Ye•·br., 1945, biz. 78;
Bull. en PAsrc., 1945, I, 88).

het gevolg te zrJn van de werkwijze
van de heelkunclige, en dat het enig
feit de physische integriteit aan te tasten
van organen waarvan de geintimeerde
door bijzondere voorzorgen .de vrijwaring
moest verzekeren, een ongeoorloofd feit
uitmaakt waarbij de verantwoordelijkheid van de geintimeercle betrokken is )) ;
doordat het bestreden arrest bijgevolg verklaart dat aanleggers zich er toe zouden
hebben beperkt in hun v66r het hof van
beroep genomen conclusies de v66r de
eerRte rechter aangevoerde middelen te
herhalen, en dat zij, wat de traumatisatie
van de urineleiders aangaat, de verantwoordelijkheid van verweerder zouden
hebben afgeleid uit een fout, welke onderscheiden is van deze traumatisatie zelf,
dan wanneer aanleggers staancle hielden
en dit voor de eerste maal bij hun v66r het
hof van beroep genomen conclusies, dat
verweerders verantwoordelijkheid voortvloeicle nit het enig feit clat hij deze traumatisatie had veroorzaakt; doordat het
arrest bijgevolg het aan de conclusies der
partijen verschuldigde geloof heeft geschonden ; en het tweede, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de beslissing heeft bevestigd waarbij de vordering van aanleggers niet gegrond werd verklaarcl, zonder
het middel te beantwoorden waarbij deze
in hun v66r het hof van beroep genomen conclusies staande hielden « dat het
niet clenkbaar is dat een zo ernstige traumatisatie zich kon voordoen zonder het
gevolg te zijn van de werkwijze van de
heelkunclige ll, en dat « het enig feit de
physische integriteit aan te tasten van organen waarvan de geintiineerde door bijzondere voorzorgen de vrijwaring moest
verzekeren, een ongeoorloofd feit uitmaakt
wtwrbij de verantwoordelijkheicl van de
geintimeerde betrokken is ll, doorclat dienvolgens, het arrest niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat het arrest, door overneming van de motieven van het beroepen
vonnis, beslist dat « het trauma, waarvan
de juiste aard onbekend is gebleven, in
hoofde van verweerder enkel een fout zou
kunnen uitmaken, indien hetzelfde het gevolg was van een nalatigheid of een onwetendheid van zaken welke hij noodzakelijk moest weten )) ;
Overwegende dat het vonnis, waarvan
het arrest de motieven overneemt, er op
wijst dat « aanleggers er aan toevoegen
clat een zo ernstige traumatisatie zich niet
heeft kunnen voordoen zonder het gevolg
te zijn van een font of zelfs van de daad
van verweerder ... )J ;
Dat hetzelfde vonnis niettemin beslist
dat dit trauma, « waarvan de juiste
aarcl onbekend gebleven is, enkel een fout
in hoofde van verweerder .zou kunnen uitmaken indien hetzelfde het gevolg zou zijn
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moest kennen )) ;
Overwegende dat, door te vergen, opdat
verweerders verantwoordelijkheid bij de
traumatisatie betrokken weze, dat het bewijs worde geleverd hetzij van een nalatigheicl zijnerzijds, hetzij van cle onwetendheicl van zaken welke hij noodzakelijk
moest kennen, het arrest het stelsel van
verantwoordelijkheicl, hetwelk afgeleid
was nit het enig feit van de traumatisatie
zelf, heeft beantwoord en verworpen; dat
er nit volgt dat het tweede miclflel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat alzo nit de voorgaande beschouwingen voortvloeit dat het
eerste middel van belang ontbloot is ;
Over het derde midclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest verklaart dat verweerders verantwoordelijkheid bij de zaak niet
betrokken was wegens de traumatisatie
van de nrineleiclers van aanlegster, om cle
reclen clat « indien er in de loop der operatie traumatisatie van de nrineleiders is gebeurd, deze tranmatisatie het gevolg is
van het operatieongeval, waarbij het
verband van oorzaak tot gevolg met een
font welke de geintimeerde zon hebben begaan in genen dele bewezen is)); doordat
dit motief dnister is of althans clnbbelzinnig, aangezien de nitdrukking « operatieongeval )) onnanwkeurig is, zodat het onmogelijk is te onclerscheiden of de rechter
over de grond van mening is geweest clat,
ofschoon zij aan het ingrijpen van verweerder te wijten is, de traumatisatie van
de urineleiders zijn verantwoordelijkheid
niet bij de zaak betrok, vermits zij niet
kon toegerekend worden aan een font die
onderscheiden was van de traumatisatie
zelf, ofwel of hij van mening is geweest
dat dezelfde het gevolg was van een aan
verweerder vreemde oorzaak; doordat het
bestreden arrest bijgevolg een door aanleggers tot staving van hun vorderingen
ingeroepen micldel heeft verworpen door
clnistere of dubbelzinnige motieven, wat
met het ontbreken van motieven gelijkstaat :
Overwegende dat, na te hebben aangewezen clat « de gerechtelijke deskunclige
van mening is dat het besproken trauma
van toevallige aarcl is en zich kan voordoen ondanks de oplettende voorzorgen
van een ervaren heelmeester )), het vonnis,
waarvan de motieven door het arrest worden overgenomen, er op wijst << dat het
niet bewezen is dat er te werk zon gegaan
zijn geweest met klaarblijkelijke onhancligheid of onvoorzichtige spoed, noch dat
de elementaire voor zulke operatie vereiste voorzorgen verzuimd zouden zijn geweest )) ;
Overwegencle dat dergelijke motivering,
evenals die van het arrest welke in het

middel worden aangehaald, betekent dat
de rechter in zake geen beroepsfout van
de geneesheer als bewezen aanneemt, voorwaarde waarvan volgens hem, de verantwoordelijkheicl van de handelencle geneesheer wegens het bewuste trauma zou afhankelijk zijn;
. Dat het dercle micldel feitelijke grondslag mist ;
Over het viercle middel, schencling van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest bij
overneming van de motieven van de eerste
rechter, beslist dat het trauma van cle
urineleiders van aanlegster, hetwelk zich
voordeed in de loop van de heelkunclige
operatie, die bestond in het door verweerder op aanlegster verrichte wegnemen van
een baarmoeclerfibroom, in zijnen hoofcle
enkel een font kon uitmaken « inclien
clit trauma het gevolg was van een nalatigheicl of van onwetendheicl van zaken
welke verweercler nooclzakelijk moest kennen )), dan wanneer elke aantasting van
de physische integriteit van een persoon
een ongeoorloofcle daad uitmaakt waarbij
cle verantwoordelijkheid van hem, clie cle
handeling stelt, wordt betrokken, zelfs inclien hij zich noch aan nalatigheid noch
aan onvoorzichtigheid heeft schulclig gemaakt, en dan wanneer het trauma van
de urineleiders van aanlegster nooclzakelijk een aantasting van haar physische
integriteit betekende :
Overwegende dat de aantasting van cle
physische integriteit van een persoon niet
als ongeoorloofd zou kunnen worclen beschonwd indien het, zoals in zake, vaststaat dat zij het gevolg is van een werkzaamheid clie zich voor haar dacler opdrong en waarvan cle uitoefenilig in cliens
hoofde generlei font laat blijken;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
16 December 1948. - 1° kamer. - Vom·z-itte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Bail. - Std.idige conclusie over het denle middel, H. Oolard, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Von Ryn
en cle HarvelL
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MIDDELEN

20 December 1948.

TOT

VERBREKING.

S1'RAFZAKEN. lVIIDDEL GESTEUND OP EEN BEWElliNG VERWORPEN DOOR EEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE HEGAAN ARRIEST. NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID.

Is n·iet ontvwnlceUjk, het middel stettnencl
op ecn betwist-i-n.Q van bevoegdheid die
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door emt"1n l•racht 'van gewijsde gegaan
arrest ongegrond werd ve1·lclaard (1).

(BAYENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestretlen
arrest, de 16 Juni 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het middel, scl1ending van artikelen 97 van de Grondwet, 226 en 227 van
het Wetboek van strafvordering, doorclat
het militair gerechtshof zich bevoegd heeft
verklaarcl om misdrijven te berechten
welke tot de bevoegdheid van het gewone
gerecht behoren, door ten onrechte de samenhang dier misclrijven met andere,
welke regelmatig bij hetzelfcle aanhangig
waren, in te roepen, en zonder de elementen van de samenhang vast te stellen
waarvan zij het bestaan erkende :
Overwegende clat, zoals zij in het middel uiteeng·ezet wordt, deze betwisting
over de bevoegdheid, welke op een beweerd
ontbreken van samenhang steunt, niet gegroncl werd verklaard door een arrest
van' dezelfcle datum als de bestreden
beslissing, welk arrest, wijl het niet het
voorwerp geweest is van een voorziening
in verbreking, in kracht van .gewijsde is
gegaan;
Dat het middel niet kan worden aanvaard;
·"
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 December 1948.- 2" kamer.- VoorH. Louveaux, voorzitter. ~ VeTslagg~ver, H. Connart. - GeUjlcl·wi.dende
conchtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
zitte·r
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1o VERKEER. -

VoORBIJSTEKEN oP EEN
KRUISPUNT VERBODEN, - KRUISPUNT DAT
NOCH KON VOORZIEN WORDEN NOCH ZlCHTBAAR WAS NOCH AANGEWEZEN l\IET EEN l'EKEN.
- GEEN MISDRIJE'.
2o VEJRKEJEJR. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS
AE'DRAAIT, - VERBOD DE DOORGANG AE' l'E
SNIJDEN VAN DEGENE DIE ZIJN WEG VERVOLGT.
- DRAAGWIJDTE.

1° De bestitu1·der van een voe1·tuig, die een
voorbijstelcingsrna1NBUVTe uitvoert op
een lcruisp!tnt, pleegt geen strafbare
'inbre·nlt~,
·indien' dU lcntispunt doo1·

(1) Zie verbr., 23 April 1906 (Dull. en PAsrc.,
1906, I, 200) ; 26 September 1927 (ibid., 1927,
I, 296, 6'); 31 October 1939 (ibid., 1939, I,
453).

hern niet leon voo·rzien wo1·den, voo·r hem
niet zichtbaar was en indien het niet
aangewezen. was rnet een telcen (2).

(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 36,
4°, gewijzigd bij besl. van de Reg. van
18 October 1946, art. 5:)
2° Het veTbod opgelegd aan de weggebT·ttilce1·,-die l·inlcs wil atdmaien, de doorgang at te snijden van clegene die zijn
weg veTvolgt, onclerstelt clat deze laatste
regelrnaUg zijn weg voortzet; lean niet
bescho!tWd worden als r·egelrnatig zi.jn
weg voortzettende, de weggebntilcer die
zich ge1·eed rnaa.lct tot vooTbijstelcen
aan een splitsing, aansl·uiting at lc1-uising (3) . (Kon. besl. van 1 Februari 19e4,

artt. 36, 4°, en 57, 2°, gewijzigcl bij
besl. van ·de Reg. van 18 October 1946,
artt. 5 en 8.)
(DARIN EN BIGNERON, T. SABLON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, de 5 Juni 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Namen, uitspraak cloencle in boger beroep;
Over het enig . micldel, schending van
artikelen 36, 4°, en 57, 2°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, houdencle
algemeen reglement op de politie van llet
vervoer en het verke{\r, gewijzigcl bij besluit van de Regent van 18 October 1946,
artikelen 5 en 8, van artikel 97 van de
Grondwet : 1° cloordat het bestreclen vonnis, hoewel het uitclrukkelijk vaststelt dat
de aan verweercler verweten voorbijstekingsmanamvre zich ter hoogte van een
kruising had voorgeclaan, hem vrijgesproken heeft van de betichting artikel 36, 4°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, gewijzigcl bij artikel 5
van het besluit van de Regent van 18 October 1946, te hebben overtreden, welk artikel het voorbijsteken verbieclt « bij het
nacleren, bij het oversteken en bij het verlaten van een splitsing, aansluiting of
luuising )), en cloordat het bestreclen vonnis
zich onbevoegcl heeft verklaarcl om kennis
te nemen van de door aanlegster in verbreking ingestelcle burgerlijke vorclering, om
de reden dat de kruising, wegens het ontbreken van signalisatie en wegens haar
onclergeschikt belang, noch zichtbaar was
noch kon worden voorzien, clan wanneer
cleze beschouwingen onverschillig zijn wat
de toepassing aangaat van voormelde
wettelijke bepaling, welke er niet naar
(2) Zie verbr., 18 Juni 1941 (A1'1',
1941, biz. 140) en nota 3 in Dull. en
1941, I, 237.
(3) Sic verbr., 1 Maart 1948 (zie
biz. 119, en nota 2, biz. 120; Dull. en
1948, I, 136).

Ve1·b1'.;

PAsrc.,
hoger,

PAsrc.,
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vonnis overigens niet uitlegt om welke
redenen cleze omstandigheden van aarcl
zouden geweest zijn om de besttiurcler te
ontslaan van de bij artikel 36, 4°, voorziene verplichtingen; 2° cloorclat het bestreden vonnis ten laste van aanlegger het
feit weerhouclt van, linksaf willencle
draaien, de doorgang afgesneclen te hebben voor Sablon <<die zijn weg vervolgde ll,
en hem aldus schul{lig verklaart aan een
inbreuk van artikel 57, 2°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
gewijzigd bij besluit van <le Regent van
18 October 1946, artikel 8, clan wanneer
deze bepaling enkel de weggebruiker heeft
willen beschermen cUe zijn weg vervolgcle
overeenkomstig het reglement, en men
verweerder niet als zoclanig kan beschouwen welke, met overtrecling van artikel 36, 4°, van gezegcl reglement, een
andere weggebruiker heeft willen voorbijsteken aan een splitsing, aansluiting of
kruising :
Voor zover het middel de beslissing
bedoelt welke over de burgerlijke vordering van aanlegster werd gewezen :
Overwegende clat, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, verweerder,
op het ogenblik van het vermeld ongeval,
een voorbijstekingsmanamvre langs de
linkerzijde uitvoerde ter hoogte van de
kruising van de ste~nweg welke hij volgde
met een weg van ondergeschikt belang,
welke niet kon worden voorzien, noch
zichtbaar was, noch voorzien met een
weg·wijzer;
Overwegende clat nit <leze vaststellingen
blijkt, enerzijds, dat aanleg·ger een voorbijstekingsmanamvre heeft verricht die
verboden was bij artikel 36, 4°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
gewijzigd bij besluit van cle Regent van
18 October 1946, artikel 5; anderzijds, dat
het vonnis nochtans, zonder enige wettelijke bepaling te schenden, het bestaan
heeft kunnen aannemen van een groncl
van rechtvaardiging voortvloeiencl nit de
onoverkomelijke dwaling, en, bijgevolg,
verweerder van rechtsvervolging heeft
kunnen ontslaan en tevens verklaren dat
de rechtbank niet bevoegd was om uitspraak te doen over de vorclering van
aanlegster ;
Dat het midclel naar recht faalt;
Voor zover het middel de beslissing becloelt welke over de publieke vordering
ten laste van aanlegger wercl gewezen :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
aanlegger veroordeelt omdat hij, <loor
linksaf te clraaien zonder volcloencle voorzorgen, de cloorgang had afgesneclen van
verweerder welke, zijn voorbijstekingsmanamvre verrichtend ter hoogte van de
kruising, zijn weg vervolgde;
Overwegende dat, in artikel 57, 2°, van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934,

gewijzigd bij artikel 8 van het besluit van
de Regent van 18 October 1946, onder de
woorclen c< de weggebruiker die zijn weg
vervolgt )) dient te worden verstaan degene die regelmatig zijn weg vervolgt; dat
indien verweerder zich oncler strafrechtelijk opzicht heeft kunnen beroepen op de
door het vonnis vastgestelcle dwaling, de
manamvre welke hij verrichtte niettemin
onregelmatig was in haar werkelijkheid;
dat aanlegger al<lus, door op een kruising
linksaf te draaien, geen verkeersvoorrang hoefde te laten aan verweerder die
zijn weg niet regelmatig vervolgde; dat
het vonni.s de in het middel aangeduide
bepalingen schendt;
V oor zover het micldel de beslissing
bedoelt welke gewezen werd over verweer- ·
ders burgerlijke vorclering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering ten laste van aanlegger de verbreking
ten gevolge heeft van de beslissing over
de burgerlijke vordering, zo wat aanlegger betreft als wat aanlegster, burgerlijk
verantwoordelijke partij, aangaat;
Om <lie redenen, verbreekt de bestreden
beslissing voor zoveel zij aanlegger op de
publieke vordering· en op verweerders burgerlijke vordering veroordeelt, en voor zoveel zij aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor deze veroordelingen;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat 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; veroordeelt aanlegster en verweerder elk tot de helft der kosten; yeroorcleelt aanlegster tot een vergoeding
van 150 frank jegens verweerder; verwijst
de alzo beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende
in hoger beroep.
20 December 1948. - 2e kamer. - Vom·zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Sohier. - Gelijkluidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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VERKEER. BoTSING VAN TWEE VOERTUIGEN OP DE AANSLUITING VAN TWEE OPENBA~E
PLEINEN. VEROORDELING VAN DE BESTUURDER DIE VAN RECHTS KOMT. - WETIIGE_ REDEN VAN VOORRANG VAN DE VAN LINKS KOMENDE
BESTUURDER NIET VASTGESTELD. 0NWETTELIJKE BESLISSING.

Is onwettelijlc, de beslissing clie, in geval
van botsing van twee voe1·tuigen op cle
aanslttiting van twee openba1·e pleinen,

-647de bestuurde1· van het voe1·tuig dat van
rechts kwam verom·deelt, zonder op het
bestaan te wijzen van een wettige 1·eden
van voorrang ten voordele van de bestuttrder die van links kwam. (Kon.

besl. van 1 Februari 1934, artt. 52 en 55.)
(PUTllfANS, T. MAILLARD.)
.ARREST.
I-lET I-IOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 18 Maart 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te I-loei, uitspraak doende in hager beroep ;
I. Aangaande de over de publieke vordel'ing gewezen beslissing :
Over het enig middel, schending van
artikelen 52 en 55 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 houdende algemeen reglement over de politie van het
vervoer en het verkeer, doordat het bestreden vonnis, de beroepen beslissing
wijzigend, Putmans heeft veroordeeld
en Maillard van rechtsvervolging heeft
ontslagen, dan wanneer ~de botsing zich
heeft voorgedaan op cle aansluiting van de
place Saint-Jacques en de place de l'Hopital, dan wanneer, in geval van samentreffing van hoofdwegen van dezelfde categorie, de voorrang van degene die van
recllts komt, welke voorrang aan Putmans toekwam, moet worden aangenomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aaiL.'!tipt dat Putmans, wanneer bij de rue
de la l!'ortune volgde, die achtereenvolgend
door de place Saint-Jacques en de place de
l'Hopital loopt, << de verkeersvoorrang
moest laten ll aan al de weggebruikers op
deze pleinen en, bijgevolg, aan Maillard,
welke over de place de l'I-Iopital reed,
openbaar plein naar de zin van artikel 52
van het algemeen reglement op het verkeer; clat Maillard zodus voor Putmans
een hindernis uitmaakte welke cleze kon
voorzien;
Overwegende dat bovendien nit de samenhang der beweegredenen blijkt clat de
botsing zich heeft voorgedaan op de aansluiting van de place de l'Hopital en de
rue de la Fortune, op een plaats waar
deze weg van de place Saint-Jacques in
de place de l'I-Iopital uitgeeft;
Overwegende dat impliciet nit de vaststellingen van de rechter over de grand
blijkt dat het op de aansluiting van twee
openbare pleinen, hoofdwegen .naar de zin
van artikel 52, is dat beide voertuigen
elkander hebben getroffen, maar dat Putmans desondanks de verkeersvoorrang
diende te laten aan Maillard, welke aan
zijn linkerzijde kwam aangereden;
Overwegende dat de bestreden beslissing, om dit besluit te rechtvaardigen, het
verkeerd beginsel ontwikkelt dat de straten, wanneer zij over de openbare pleinen

lopen waarin zij uitgeven, hun eenzelvigheid behouden en hun karakter van
hoofd- of secundaire wegen; dat zij er
zich evenwel van o~thoudt de rang te bepalen welke de rue de la Fortune inneemt
in de hH~rarchie der openbare wegen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door in dier voege uitspraak te doen, de
in het middel aangeduide bepalingen heeft
geschonclen ;
II. Aangaancle 'de beslissing gewezen
over de vorcleringen der burgerlijke partijen :
Overwegencle clat de verbreking. van de
beslissing over de publieke vordering <lie
ten gevolge heeft van cle beslissingen gewezen over de vorderingen van de burgerlijke partijen ;
·
Om die reclenen, en zoncler dat er grand
zij om het in de voorziening ingeroepen
micldel te onclerzoeken, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te I-loei en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietig·de beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak naar
de Oorrectionele rechtbank te Luik, uitspraak doende in hager beroep.
20 December 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitte1', H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, I-1. Demoulin. - Gelij lclttidende
conchtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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1o VREEMDELING. -

BIJ RECHTERLIJKE
BESLISSING, ALS DESKUNDIGE AANGESTELD.
- WETI]i]LIJKHEID.
2o MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - TOEKENNING
AAN DE SCHATKIST VAN DE WINST ONSTAAN
UIT DE BEDRIJVIGHEID VAN DE SCHULDIGE.
- SCHATTING VAN DEZE ·wiNST.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BUROERLI.JKE VORDERING. - BESTAAN EN BEDRAO VAN
DE SCHADE. - 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN
RET MISDRIJF EN DE SCHADE. - GEEN CONCLUSIES. - ARREST BESLISSENDE DAT DE
EERSTE RECHTER EEN BILLIJKE SCHATTING
GEDAAN HEEFT VAN DE DOOR DE HANDELINOEN
VAN BEKLAAGDE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
VEROORZAAKTE SCHADE. - BESLISSING WETTELIJK GEllfOTIVEERD.
1° A·rtilcel 6 va.n de Gronclwet, naa.r lu.·id
tvaa1·van nlleen aan de Belgen de
openba1·e beclieningen wm·den toegelaten, belet niet clat een m·eemcleling, b·ij
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1·echterUjlce besUss·ing, als desk,m1d:ige
aangesteld worde.
2° Is wettelijlc gemotiveerd, het a·n·est van
het militair gm·echtshof dat, bij ontstentenis van conclnsies, ex aequo et bono
de som bepaalt clie het e·igenclom van de
Schatlcist woi·dt verlclaard als het bedrag nitmalcende van de waarcle van de
w·inst ontstaan ttit de bed1"'ijvigheid van
de schttldige (1). (Strafwetboek, arti-

kel 123tei·.)
3° Is voldoemle gemot-iveerd, wat het 1 bcstaan en het bedrag bet1·ett van de door
de burgedijlce pa1·tij ondergane schacle
en ivat het oo1·zalcelijk verband betrejt
tttssen het misdrijf en de schade, het a1'1·est flat, bij ontstentenis van conclttsies
beslist flat de eerste 1·echte1· een billijlce
schatting geclaan heejt van de schade
aoor de hct1Ulelin,qen vctn beklaagcle veroo1·zaakt aan ae bttr{;erlijlce paTt·ij (2).
(TOUMANOh'F,

T.

BELGISCHE STAAT.)

ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, cle 20 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt welke over de publieke vordering
werd gewezen ;
·
Over het eerste en het tweede midclel,
onderscheidenlijk schending van artikel G
van de Gronclwet, en van artikelen 43
en 44 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest als bestanddeel van overtuiging het desknncligenbericht van een bnitenlands onderdaan,. de
heer Hainzelin, heeft aangenomen, clan
wanneer een vreemcleling niet met de
openbare becliening van gerechtelijke desknndige mag worden belast :
Overwegende dat de opdracht van een
gerechtelijke desktmdige, dit wil zeggen
de verplichting in rechte een technisch
vakknnclig advies nit te brengen over
, een bepaalde zaak, geen openbare bediening uitmaakt;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het derde en het vierde middel,
schending van artikelen 97 van cle Grandwet en 123te1· van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest em aequo et bono
het bedrag heeft vastgesteld van de nit de
schulclige bedrijvigheid ontstane winst
welke aan de Schatkist wonlt toegekencl,
hetgeen een gebrek aan motivering uitmaakt en de verbenrdverklaring van een

~

vermoedelijke winst in de, plaats, stelt
van die der verwezenlijkte winst :
Overwegende dat, bij ontstent~nis van
conclnsies ·desbetreffencle, wettelijk gemotiveercl is die beslissing welke, ten aanzien
van het ontbreken van· in voldoende mate
nauwkeurige gegevens, em aequo et bono
het beclrag vaststelt van de. winst clie aan
de Schatkist behoort te worden toegekend; clat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat het aldus geen eenvoudig
vermoedelijke winst heeft geraamcl doch
de verwezenlijkte winst; dat de middelen
noch in feite, n6ch in rechte opgaan;
En overwegende dat de beslissing· wettelijk is en dat zij gewezen werd over
een rechtspleging waarin de snbstantHHe
of op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden :
. In zover de voorziening , de beslissing
bedoelt welke over de vorclering der burgerlijke partij werd gewezen :
Over het enig middel, schencling van
artikelen 97 van de Gronclwet en 1382 van
het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest het bestaan van een nacleel
en het bedrag der aan de bnrgerlijke
partij toegestane schadevergoecling niet
genoegzaam heeft gerechtvaarcligd, evenmin als het verband bestaande tussen de
font en het nadeel :
Overwegende dat, bij gebreke aan conclnsies clienaangaande, het bestreden' arrest over de werkelijkheid van het nadeel,
het verband van oorzakelijkheid tnssen de
font en de schade, en het bedrag van deze
laatste toereikende nitleg heeft verstrekt
door vast te stellen dat « de eerste rechter
een billijke schatting heeft gedaan van
het nadeel dat aan de bnrgerlijke partij
werd berokkend door de handelingen van
de beklaagde JJ ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 December 1948. - 2" kamer. - Voo1·zi~te1·, H. Lonveaux, voorzitter. - V(wslaggever, H. Sohier. Gelijlclttidenae
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Restean.
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1° ONDERZOEK (IN STR.AFZAKEN).HUISZOEKING GEDAAN ZONDER GERECHTSBEVEL.
0NTSTENTENIS VAN TOESTEMMING VAN DE
BEWONER. 0NWETTELI.TKHEID.

2° ONDERZOEK (IN STR.AFZAKEN).(1) Verbr., 13 April 1948 (zie hoger, biz, 212;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 248).
(2) Verbr., 31 Juli 1947 (Bull. en PASIC., 1947,
I, 344}c

BEKENTENIS A~'GENOMEN TIJDENS EEN ONWETTELIJKE HUISZOEKING. KAN GEEN VEROORDELING STAVEN.

1 o Een ojficier van ge1·echtelijlce politic

~
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mag in de waning van een burgwr
niet binnent1·eden om hem te onderv1·agen, indien hij n·iet voo1·zien is van
een gm·echtsbevel of de voorafgaande toestemming van de bewoner niet bekomen
heeft (1). (Grondwet, art. 10.)
2° Een belcentenis afgenomen t-ijdens een
onwetfelijlce httiszoelcing lean geen ve1·oo1·deUng staven (2).

(PETIT, T. MAECK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 9 Juni 1948 gewezen door het
llof van beroep te Brussel;
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt welke over de publieke vordering
werd gewezen :
Over het eerste middel, schending van
artikel 10 van de Grondwet, doordat, het
bestreden arrest niet nietig heeft. verklaard het proces-verbaal van het verhoor
van getuige Van Assel dat plaats vond in
de loop van een huiszoeking welke zonder
bevelschrift te haren huize werd uitgevoerd door de officier van gerechtelijke
politie Wittouck :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het beroepen vonnis waarnaar
het bestreden arrest verwijst, de officier
van gerechtelijke politie Wittouck «de
kamer van Elisa Van Assel binnentrad om
er het gebruikelijk verhoor af te nemen 11 ;
Overwegende dat, buiten de door de wet
voorziene gevallen, geen enkele officier van
politie in de woning van de burgers mag
binnentreden zonder hun instemming;
dat de in deze omstandigheden vervulde
onderzoeksverrichtingen nietig zijn;
Overwegende dat noch het proces-verbaal, noch het bestreden arrest, noch enig
stuk waarop het llof acht kan slaan vaststellen dat de officier van gerechtelijke
politie Wittouck zich in een der door de
wet voorziene gevallen bevond of de instemming van dame Van Assel had bekomen; dat het bestreclen arrest, door zijn
beslissing te gronden op haar bekentenissen waarvan niet bewezen · was dat zij
wettelijk afgenomen werdim, de in het
middel aangeduide bepaling heeft geschonden;
·
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt welke over de vorclering van de
burgerlijke partij wercl gewezen :
Overwegende dat de verbreking van de
(1) Zie nota, 1, in fine, onder verbr., 24 Mei
1948 (zie boger, blz. 288; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 334).
(2) Verbr., 24 Mei 1948 (zie hoger, blz. 287,
en nota 1, biz. 288; Bull. en PAsrc., 1948, I,
334)

beslissing over de publieke vordering de
verbreking van de beslissing over de burgerlijke vordering ten gevolge heeft;
Om, die redenen, en zonder de overige
middelen der voorziening te onderzoeken ;
verbreekt het bestreclen arrest ; beveelt
llat 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
vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroer'l te Luik.
20 December 1948. - 2° kamer. - Voo·rzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Sohier. Gelijlcluidende
conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat-genet:aal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAE:EN. - ARREST
VAN VEROORDELING ER OP WIJZENDE, ENERZIJDS OAT RET SLACHTOFFER VAN EEN VERKEERSONGEV AL EEN ONVOORZICHTIGHEID BEGAAN HEEFT, EN, ANDERZIJDS, OAT DEZE ONVOORZICHTIGHEID DOOR BEKLAAGDE KON VOORZIEN WORDEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
- BESLISSING WETTELlJK MET REDENEN OMKLEED.
Is m·ij van tegenstrijdigheid en wettelijlc
rnet redenen ornlcleed, het an·est dat de
dade1· van een verlceersongeval ve1·oo1·deeU doo1· vast te stellen, enerZ'ijcls dat
het slachtotter een fottt begaan heeft
doo1· b1tvoo,rzichtig de 1·i,iweg op te gaan,
en, anderzijcls, dat belclaagde cle rnogelijlcheid moest voo1·z,ien van een onvoorzichtigheicl, wellce, clo01· de rijweg ove,r
te stelcen, een de1· reizigers zott begaan
die een t'l'arn a.f'wachtten wellce op het
1mn t was stU te houclen.
(HERLIN~)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, de 25 lVIei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig micldel, schending van
artikel 97 van· de Grondwet, van artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, en
van artikelen 22, § 3, en 42 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, doordat er tegenstrijdigheid bestaat tussen de
beweeg-redenen van het bestreden arrest
hetwelk, enerzijds, beslist dat het slachtoffer zich met overtreding- van artikel 22,
§ 3, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, op onvoorzichtige wijze op de
rijweg heeft pegeven, en, anderzijds, ver'
klaart dat de burgerlijke partij voor aan-
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legger een hindernis uitmaakte welke hij
kon voorzien :
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest enerzijds beslist dat het slachtoffer
een fout heeft begaan door de rijweg over
te steken, en, anderzijds, dat het slacht'
Dffer voor aanlegger een hindernis uitmaakte welke hij kon voorzien, het deze
beslissing rechtvaardigt door de omstandigheden cler zaak in te roepen; dat het
inderdaacl, de feitelijke gegevens beoordelend vim het ongeval, verklaart dat
aanlegger de mogelijkheid behoorde te
voorzien van de onvoorzichtigheicl welke,
door de rijweg over te steken, een der
reizigers zou begaan die een tram afwachtte welke op het punt was stil te
houden;
Dat deze redenering, die op een souvereine beoordeling van de feiten is gegroncl,
geen tegenstrijdigheid bevat;
Dat het middel niet kan aanvaarcl worden;
En overwegende dat cle substantiioHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 December 1948. - 2" kamer.- Voorzitte?·, H. Louveau:x, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijlovnidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1o VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN.- STRAFZAKEN.- BESLISSING DIE
DE PUJJLIEKE VORDERING VERVALLEN VERKLAART DOOR AMNESTIE.- VOORZIENING DOOR
JJEKLAAGDE. - N)ET-ONTVANKELIJKHEID.
20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. ARREST DAT DE CORRECTIONELE RECHTSMACHT ONBEVOEGD VERKLAART. - . GEVOLGEN.
3o GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - HOGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAl'! DE CORRECTIONELE RECHTBANK. - ARREST VAN ONBEVOEGDHEID. ZAAK OPNIEUW GEBRACHT
VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
HOGER BEROEP TEGEN HET TWEEDE VONNIS. ARREST BESLISSENDE DAT, DE ZAAK BIJ HET
HOF VAN BEROEP AANHANGIG ZIJNDE DOOR HET
EERSTE HOGER BEROEP, DE CORRECTIONELE
RECHTBANK ONBEVOEGD WAS. - SCHENDING
VAN HET GEWIJSDE.
4° MACHTSOVERSCHRIJDING. - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN AAN HET
HOF ONTTROKKEN RECHTSPLEGING.
1° Is niet ontvankelijlc, de voorz·iening vctn
belclaagde tegen een beslissing die de pn-

bz.ieke vo1·de-ring doo·r amnestic vel-vallen ve1"1claa1·t (1).
2° Het an·est dat, op hoge1· bemep tegen
een vo111nis van de co?Tectionele ~·echt
banlc, deze 1'echtl5anlc onbevoe{ld ve·rl.;la(u·t, heett voo1· gwPolg de beroepen
besliss·in.g te n.iet te doen en de zaalc
(twn (le 1·echtsmacht van w·i.jzen te ontt·relclcen.
3° 1Vanneer, door een ar·rest van onbevoegdheicl, een Z(tak aan het hot van
bemep onttmklcen wo1·dt en wannee1·,
deze zaak opnieuw geb1·acht zijnde v66r
de co1Teotionele rechtb(tnk, hoge1· beroep
tegen het vonn·is van deze l'echtbank
we1·d inyestel(l, miskent het gezag van
het ge~vijsde het an·est dat beslist dat
fle zaalo steefls v661· het hot van bemep
hangenfle was en entit afleiflt dat fle
co1Tectionele l'echtbank onbevoegfl was.
4° Is floor machtsove1·schl'ijfling aanyetast
het an·est flat nitspraalo cloet ove1· een
aan het hot van beroep onttmlclcen
rechtspleginy (2).

(SEGERS.)
ARREST (3).
HE'l' HOF ; -

Gelet op het bestreden
arrest, de 16 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. Voor zover de voorziening gericht is
tegen het dispositief van het arrest hetwelk de publieke vordering, wat de betichting B befreft, vervallen verklaart
cloor amnestie :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is als zonder voorwerp
zijnde;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing betreffende de betich ting A :
Over het eerste middel, schencling van
cle regel Non bis in iflem en van het principe Res jnfl·icata PI'O vel"itate habet~w,
stilzwijgencl aangenomen door artikelen 13
van de wet van 17 April 1878, 246 en 360
van het Wetboek van· strafvordering en,
voor zoveel noclig, machtsoverschrijcling,
doorclat het bestreclen arrest uitspraak
(1) Vaste rechtspraak en onder meer verbr.,
1 Maart 1948 (zie hoger, blz. 119; Bull. en
PASIC., 1948, I, 136).
(2) Zie verbr., 20 September 1937 (Arr.
J1 e1·br., 1937, blz. 86; Bull. en PASIC., 1937, I,
239) en nota 1.
(3) Ret ging, in 't onderhavige geval over een
na de brand van het Paleis van justitie te
Brussel wederopgemaakte rechtspleging (zie
dienaangaande, verbr., 21 October 1946, en
nota, A r1·. J1 e1'b1·., 1946, blz. 346; B1'll. en ,
PASIC., 1946, I, 374).

651doet over het hoger beroep dat door (openbare schennis der goede zeden) door
aanlegger werd ingesteld tegen het door de amnestie vervallen werd verklaard;
de Correctionele Rechtbank te Brussel
Overwegende dat, aanlegger tegen cUt
de 25 Juni 1943 gewezen vonnis, clan vonnis hoger beroep hebbende ingesteld,
wanneer hetzelfcle hof bij een vroeger het Hof van beroep te Brussel door arrest
arrest van 28 Mei 1946 reeds over dit ho- van 16 Juni 1948, na te hebben verklaard
ger beroep uitspraak had gedaan en zich dat bij hetzelfde het hoger beroep aanin de staat der zaak onbevoegd had ver- hangig was tegen twee vonnissen welke
klaard;
uitspraak deden over dezelfde betich-·
En over het middel van ambtswege op- tingen ten laste gelegd van dezelfde begeworpen, schencUng van artikelen 1317, klaagde, het vonnis van 10 April 1948 te
1319, 1320, 1350 en 1352 van het Burgerlijk niet heeft gedaan om de reclen dat << de
Wetboek, doordat het hof van beroep, het eerste rechter onbevoegd was, daar de
gezag van de door zijn arrest van 28 Mei hogere beroepen van de beklaagde en van
1946 gewijsde zaak en het aan deze be- het openbaar ministerie van 5 Juli 1943
slissing verschulcUgd geloof miskennend, de zaak v66r de rechter in tweede aanleg
wegens onbevoegdheid het door de correc- hadden gebracht; dat het hof, daarna uittionele rechtbank de 10 April1948 gewezen spraak doende over het hoger beroep tevonnis heeft vernietigd, om de ver- gen het vonnis van 25 Juni 1943, dat vonkeercle reden dat de zaak, waarover de nis wijzigde, de publieke vordering verrechtbank bij cUt vonnis uitspraak heeft vallen verklaarde door de amnestie wat
gedaan, v66r de rechter in tweede aanleg betichting B (schennis van de goede zeden)
was gebracht door de hogere beroepen betrof, en aanlegger veroordeelcle uit
welke tegen het vonnis van 25 Juni 1943 hoofcle van aanranding van de eerbaarwerden ingesteld :
'heid tot acht maanden gevangenisstraf
Overwegende dat aanlegger zich in ver- met opschorsing van drie jaar;
breking had voorzien tegen een arrest van
Overwegencle dat het de 25 Juni 1943
het Hof van beroep te . Brussel van uitgesproken vonnis van veroordeling,
11 April 1944, clat een vonnis van de Cor- waartegen hoger beroep werd ingesteld,
rectionele Rechtbank te Brussel van te niet werd gedaan en dat het recht25 Juni 1943 bevestigde waarbij hij werd sprekend college van de zaak werd outveroordeeld uit hoofde van misdrijven be- last ten gevolge van het door het hof van
cloeld door de artikelen 372, 377, 385 en beroep de 28 Mei 1946 gewezen arrest,
386 van het Strafwetboek ; dat, aangezien · hetwelk de onbevoegdheid verklaart van
de stukken dezer rechtspleging vernield het correctioneel gerecht; dat de zaak bij
/werden in de loop van de brand in de correctionele rechtbank enkel opnieuw
het paleis van justitie del. 3 September aanhangig werd gemaakt door de beschik1944 dan wanneer de zaak v66r het Hof king van de raadkamer van 19 Septemhangende w'as, hetzelfde het alsdan be- . ber 1947;
streden arrest verbrak bij een arrest van
Overwegende dat hieruit-volgt dat, door
16 April 1945 en de zaak naar de Procu- om reden van onbevoegdheid het vonnis
reur-Generaal bij het Hof van beroep te van 10 April 1948 te vernietigen, dan wanBrussel verwees ;
neer de zaak, op deze datum niet meer bij
' Overwegende dat clit hof, bij hetwelk het rechtscollege in hoger beroep aanhande vervolging opnieuw aanhangig was gig was, en door uitspraak te doen over
op het door toedoen van het parket het hoger beroep tegen het vonnis van
wederopgemaakt · dossier, het ontbreken 25 Juni 1943, dan wanneer het hof van bein het dossier vaststellencl van een be- roep er van outlast was door zijn arrest
schikking der raadkamer tot correctiona- van 28 Mei 1946, het bestreden arrest
lisering van de feiten van. aanranding der de in het middel aangeduide wetsbeeerbaarheid, zich bij arrest van 28 Mei palingen heeft geschonden en een machtsoverschrijding heeft begaan;
1946 onbevoegd verklaarcle ;
Om die redenen, zonder dat er grond zij
Overwegencle dat de rechtspleging, ten
gevolge van cUt arrest, waartegen geen om de andere middelen .te onderzoeken,
voorziening werd ingesteld, hervat wercl verbreekt het bestreden arrest voor zoveel
overeenkomstig hetgeen bij artikel 524 het het vonnis van 10 April 1948 wegens
van het Wetboek van strafvordering is onbevoegdheid vernietigt en het uitspraak
voorgeschreven, en dat de Correctionele doet over de hogere beroepen tegen het
Rechtbank te Brussel, na verwijzing van vonnis van 25 Juni 1943 en aanlegger verde zaak bij beschikking van 19 September oordeelt nit hoofde van aanranding van
1947 waarbij, wat de misdaad aanging, de eerbaarheid; beveelt dat onderhavig
verzachtende
omstandigheden
werden arrest zal worden overgeschreven in de reaangenomen, de 10 April 1948 een vonnis gisters van het Hof van beroep te Brussel
velde waarbij aanlegger veroordeeld wercl en dat melding er van zal worden gemaakt
uit hoofde van betichting A (aanranding op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
van de eerbaarheid) en de publieke vor- beslissing; verwijst de alzo beperkte zaak
dering met betrekking tot de betichting B naar het Hof van beroep te Luik; ver-
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milig of valse sleutels, welk misclrijf worclt
beteugelcl door artikel 467, 1, van het
Strafwetboek :
Overwegencle dat, bij gebreke van een
bijzondere bepaling ter beteug·eling van de
6
20 December 1948. - 2 kamer. - Voorpoging tot uiefstal onder verzwarende
zitteT, H. Louveaux, voorzitter. - VeTomstancligheclen, de algemene regel van
slaggever, H. Connart. - Geli.flcluidenae
artikel 52 van hetzelfde wetboek, hetwelk
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
de poging tot misdaad straft met de straf
advoc.aat-generaal.
onmiclclellijk lager dan die van de misllaacl zelf, overeenkomstig artikelen 80
en 82, vervangen door artikel 2 van de
wet van 23 Augustus 1919, cUe is welke
behoort te worden toegepast ;
2" rtA.Mrun. - 20 December 1948.
Overwegende dat de bij artikel 467, 1,
1o STRAF. PoGING TOT DIEFSTAL MET van het Strafwetboek omschreven beclrieglijke wegneming met opsluiting wordt
BRAAK.
bestraft; clat de onmiddellijk lagere straf
2° VERBREKING. DRAAGWI.TDTE.
clan de opsluiting een gevangenisstraf van
00RRECTIONELE ZAKEN EN POL!TIEZAKEN.
ten mmste een maand is ;
ONWETTELI.TKE STRAF VAN GELDBOETE.
Overweg·encle dat de bepaling van arti··
. VERBREKING VAN DE VEROORDELING TOT kel 84 van het Strafwetboek, hetwelk aan
HOOFDGEV ANGENISSTRAF.
de rechter toelaat de schulcligen wier cri3° VERWI.JZING NA VERBREKING.- minele straf in een gevangenisstraf is
STRAFZAKEN. - 0NWETTELI.TKHEID VAN DE veranclerd, daarenboven te veroordelen
STRAF VAN GELDBOETE TOEGEPAS'l' SAMEN MET tot een gelclboete van 26 tot 1.000 frank,
DE HOOFDGEVANGENISSTRAF. - VERWI.TZING. niet van toepassing is wanneer de omzetting van de criminele straf in een gevan"
1 o De pog·ing tot diefstal met behulp van
genisstraf niet het gevolg is van de regebraalc, inlcUmming of valse sleutels is
len betreffende de verzachtende omstansleohts stmfbawr met gevangenissh·af (1).
digheden, doch van artikel 52 van het
(Strafwetboek, artt. 467, 52 en 80.)
Strafwetboek ;
2° De in oo1Teotionele zaken en in politieOverwegencle dat het bestreden arrest
zalcen ltitgespTolcen verb1·e1cing, .wegens
aan aanlegger, buiten een straf van acht
de onwettelijlcheid van de gelcllwete 01Jmaanden gevangenisstraf, een geldboete
gelegd samen met cle hoofclgevnngenisvan 200 frank heeft opgelegd welke van
stTaf, wonlt voo1· het geheel uitgespmwettelijke grondslag ontbloot is;
lcen (2).
Overwegende dat de onwettelijkheicl van
3° W annee1· een beslissing van vMoo·rde- een der elementen van de enige straf van
ling ve1·brolcen wo1·dt, omdnt de samen
acht maanden en 26 frank welke werd
met de hoofdgevangenissknf opgelegde
toegepast, geheel de straf treft en dat de
geldboete onwettelijlc is, wordt cle ve1·beschikking welke deze straf uitspreekt
b1·elcing met veTw·ijzing witgesprolcen (3).
dienvolgens geheel client vernietigd te
worden;
En overwegende, voor het overige, dat
(MALSCHALCK.)
aanlegger geen middel inroept; dat de substantiele of op straf van nietigheid voorARREST,
geschreven rechtsvormen nageleefd werHE'J' HOF ; - Gelet Oll het bestreden den en dat de beslissing wettelijk is ;
arrest, de 2 Februari 1947 gewezen door
Om die redenen, verbreekt het bestreden
het Hof van beroep te Luik ;
arrest, maar slechts voor zoveel het aanOver het micldel van ambtswege, scherr- legger veroordeeld heeft wegens poging tot
ding ovan artikelen 52, 80, 84 en 467 van diefstal met verzwarende omstancligheclen ;
het Strafwetboek, doordat de bestreden verwerpt de voorziening voor het overige ;
beslissing aan aanlegger, buiten een straf beveelt dat onderhavig arrest zal worden
van acht maanden gevangenisstraf, een overgeschreven in de registers van het
geldboete van 200 frank heeft opgelegd uit Hof van beroep te Luik en dat melding
hoofde van poging tot beclrieglijke weg- er van zal worden gemaakt op de kant
neming met behulp van braak, inklim- van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel; veroordeelt
(1) Verbr., 16 November 1920 (Bull. en
de burgerlijke partij tot de helft der kosPAsrc., 1921, I, 129) en nota 1.
ten, terwijl de andere helft ten laste van
(2) en (3) Verbr., 16 November 1920 (Bull.
aanlegger b~ijft.
werpt de voorziening voor het overige;
veroordeelt aanlegger tot de helft der
kosten, terwijl de andere helft ten laste
van de Staat blijft.

en PAsrc., 1921, I, 129) en nota 2; 13 November 1944 (,11·r. T' e1'b1·., 1945, blz. 33, en nota 3;
Bull. en PAsrc., 1945, I, 29).

20 December 1948. -

2e kamer. -

.zUte1·, H. Louveaux, voorzitter. -

Voo1·-

Ver-

-
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.slaggever, H. Demoulin. - Gelijl~l~ddende
I-I. Roger Janssens de BIStlloven,

concl~tsie,

advocaat-generaal.
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1 o MISDADEN EN W ANBEDRIJYEN
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'l'. - HULPVERLENING AAN DE VIJAND. - HULP DIE VAN AARD
IS OM DE VIJAND 'l'E HELPEN OP HET OGENBLIK
VAN DE LEVERING. - 0VERBODIG NA 'l'E GAAN
OF DE VIJAND ER LATER WERKELIJK NUT
HEEFT UITGETROKKEN.
2o

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL :115
VAN HE'l' STRAFWETBOEK. - VIJANDEN VAN
DE STAAT. - BEGRIP.

<3° REDENEN. VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIES VAN BEKLAAGDE WAARBIJ DE DOOR DK BURGERLI.TKE
PARTIJ BEWEERDE SCHADE WORDT BETWIST.
-. ARRtES'l' DAT VASTI'i'l'ELT DA'l' HE'l' M:ISDRI.TF
AAN DEZE PARTIJ EEN SCHADE BEROKKEND
HEEFT DIE MET DE 'l'OEGEKENDE SCHADEVER·
GOEDING OVEREENKOM'l'. - BESLISSING WET,
TELIJK MET REDENEN OMKLEED.
1 o De levering van hulp aan de vijand is
st1-atbaa1· inclien, op het ogenblilc van de
l01,ering, de lmlp van aa1·d was om cle
vljand doelmatig te helpen, zonde1· rlat
er 1·eaen is om na te gaan of rle vijanrl
er late1· we1·lcelijlc voonleel 11-it get·rokken he eft (1). (Strafw., art. 115.) ·
·

2° Artilcel 115 van het Stratwetboelc verstaat rlom· << v·ijanrlen van rle Staat ll
niet alleen rle v·ijanrlelijke Sta.at vertegenwoonligrl cloor zijn regerin g en zijn
leger, maar oolc al cle m·ga.n·ismen,
handels-, nijve1·lwids- of financiele vennootschappen en rle vijandelijlce partie
culieren, wier berlr·ijvigheid, in de morle1·ne oo1'log, er toe bijdmagt cle vijancl
in zijn oorlogsinspanning te helpen.

3° Beantwoordt op passende wijze cle concltf,sies van belclaagde, d·ie betw·isten clat
het misrl1'ijf aan rle b7wgeTl·ijlce pa1·tij
schacle zou •IJe·rolckend hebben, en moti. 1Jec·rt wettel-ijlc cle veroorclel-ing van beklaagcle tot schadevergoecliniJ, het arrest
dat vctststelt dat het miscl'l'ijf aan cleze
partij een schacle heett berolclcencl clie
met rle toegelcencle scha.deve1·goeclin u
ove1·eenlcomt.

(1) Verbr., 24 Maart 1947 (Arr. Jlm·br., 1947,
b)z; 100; Bull. en PAsrc., 1947, I, 135).

(WIRTH, T. HELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op ltet bestreden
arrest, de 23 April 1948 gewezen door het
, Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel ·
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het
bestreden arrest, door een tegenstrijdigheid tussen motieven welke met het ontbreken er van gelijkstaat, ten laste van
aanlegger het feit weerhoudt aan de vijanden van de Staat hulp te hebben verschaft in geld deze hulp bestaande in de
leverino· van 30.000 actH!n van de « Societe
anonyu';'e beige de 1' Azote ll aan de « Conti. nentale Bank ll, ofschoon ltet anderzijcls
vaststelt dat deze aankoop van titels binnen het kader belloorcle van de economische politiek van de vijand welke ten
doel had de deelneming van de vijand
in onze nationale ondernemingen in de
hand te werken en te begnnstigen ten
, einde gemakkelijker te voorzien in de
behoeften van zijn oorlogseconomie, hetgeen nooclzakelijk insluit dat de vijand
gezegde actien niet in geld heeft omgezet
en, dientengevolge, dat er geen hulpverscllaffing in geld lleeft plaats' gevonden
Overwegende dat het middel gegroml is
hierop dat er tnssen de motieven van het
arrest een tegenstrijcligheid zou bestaan
in zover het enerzijds beslist dat de beklaagcle door actien van cle « Societe de
l'Azote l; te leveren, aan de vijand hulp
verschaft heeft in geld, dan wanneer bet
anderzijds stilzwijgend erop wijst dat de
vijand gezegde actien niet omgezet heeft
in geld;
Overwegende, enerzijds, dat de recltter om te beslissen of de verrichte
lev~ringen, naar de zin van artikel 115,
§ 2, 1o, van het Strafwetboek, <(geld ll tot
voorwerp hebben, bepaaldelijk de aard en
het innerli.ik karakter van de geleverde
zaken client te beoordelen, onafhankelijk
van het gebruik dat de vijand er van na
zijn inbezitstelling heeft kunnen maken ;
Dat, anderzijds, de verschaffing van
hulp aan de vijand strafbaar is wanneer,
op het ogenblik der levering, de verschafte
hulp van aard is om de vijand op doeltreffende wijze te steunen, zonder dat
, er aanleiding toe zijn na te gaan of de
vijand er later werkelijk voordeel nit
getrokken heeft ;
Dat, bijgevolg, om zowel de betekenis te
beoordelen welke aan het woord (( geld ll·
behoort te worden toegekend, als de werkelijkheid of de doeltreffendlleid van een
lmlpverschaffing, de overwegingen welke
ltet bestreden arrest heeft lmnnen uitdrukken nopens het gebruik dat de vijand
van de geleverde actien heeft gemaakt,
vreemd zijri aan de voorwaarden voor het
bestaan van het misdrijf;
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bestaan tussen de motieven welke het misurijf vaststellen en cUe welke betrekking
hebben op het gebrnik dat de vijand van
de geleverde actien heeft kunnen maken ;
Dat het middel dus niet kan worden
aanvaarcl;
Over het tweecle middel, schending van
artikelen 115 van het Strafwetboek, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 97
van de Grondwet, doorclat het bestreden
arrest ten onrechte als een levering van
geld aan de vijanclen van de Staat heeft
beschouwd een levering van titels welke
wercl geclaan aan een naamloze vermootschap van Belgisch recht, al bevoncl deze
zich feitelijk ook onder toezicht van
Duitse staatsonderhorigen, dan wanneer
artikel 115bis alleen straffen stelt op de
leveringen gedaan aan (]e vijanclelijke
staat of aan de organismen welke zich met
hem vereenzelvigen, en aanleggers conclusies noch beantwocird noch ontmoet
heeft waarin deze verklaarde clat gezegde titels gekocht werden van een zuiver privaatrechtelijke vennootschap van
Dnits recht, en ofschoon aileen het onderzoek van dit vraagpunt zou hebben toegelaten te beslissen of een strafbare hnlp in
geld werd verleend :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat artikel 115, § 2, 1 o,
van het Strafwetboek degene straft die,
hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon, aan de vijanden van de Staat hulp
verschaft heeft in geld;
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt dat aanlegger, door bemicldeling
van de « Continentale Bank », Belgische
vennootschap onder volst.rekt toezicht
van de « Dresdner Bank >> te Berlijn, aan
laatstgenoemde Duitse vennootschap hulp
verschaft heeft in geld;
Overwegende dat de uitdrukking « vijanden van de Staat >>, welke in clezelfde zin
wordt gebezigd in het 1°, 2°, 3° en 4° van
§ 2 van artikel 115 van het Strafwetboek, alle onclerdanen van de vijanclelijke
macht omvat, clit wil zeggen niet enkel
de vijandelijke Staat, vertegenwoordigd
door zijn regering en zijn leger, doch tevens alle organismen, handels-, nijverheids- of financii:lle vennootschappen en
particulieren, wier bedrijvigheicl er in de
moderne om·log toe bijdraagt om de vijand
in zijn oorlogsinspanning te ondersteunen ;
dat het bestreclen arrest, clienvolgens, terecht beslist heeft dat de leveringen aan
een Duitse bank aan de vijanclen van de
Belgische Staat zijn gedaan geweest;
Dat dit ondenleel van het midclel naar
rech t faalt ;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende clat het bestreclen arrest
antwoord heeft verstrekt op het midclel
dat door aanlegger werd afgeleid nit bet
feit dat de leveringen aan een private

Duitse vennootschap verricht zijn geweest; dat het, zonder deze levering te betwisten, na de ingeroepen argumenten te
hebben beantwoorcl, verklaart dat « hoewei zij aan een privaatrechtelijke rechtspersoon wercl geclaan, deze lmlpverschaffing beteugeld wordt door artikel 115 van
het Strafwetboek " ;
Dat dit onderdeel van het micldel feitelijke grondslag mist ;
Over bet clerde midclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1319, 1320 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreclen arrest, alhoewel aanlegg·er in verbreking het door
de burgerlijke partij ingeroepen nadeel
heeft betwist, hem veroorcleelt haar als
scbadevergoeding een som van 150.000 fr.
te betalen, om de reclen dat de toestancl
van 's lands finanden ernstig in gevaar
werd gebracht door de stelselmatige uitbuiting van het nationaal patrimonium
door de bezetter, zoncler vast te stellen
dat de nationale gemeenschap schade geleden had door de beclrijvigheid van de
«Societe anonyme beige de l'Azote >>,
waarin «de vijancl " volg·ens het arrest,
een deelneming zou hebben verkregen
dank zij aanlegger :
Overwegende, eensdeels, dat het misdadig feit, wegens hetwelk aanlegger zo in
strafrechtelijk als in burgerlijk opzicllt
werd veroordeeld, is : aan de vijand
lmlp te hebben verschaft in geld; dat fie
beclrijviglieicl van de « Societe belge de
l' Azote>> aan cUt misdrijf vreemd is;
Overwegencle, anderdeels, clat het arrest,
na aanlegg·ers bewering te hebben weerlegd waarbij de Staat, ver van een nadeel te hebben ondergaan, zich door de
feiten der betichting had verrijkt, vaststelt dat de door de Staat geleclen schade
bestaat in bet feit dat de toestand van
's lancls financien ernstig in gevaar wercl
gebracht door de stelsebnatige uitbuiting
van het nationaal patrimonium door de
vijand, hetgeen de rijksschnld in aanzienlijke mate heeft doen stijgen, zodoende
aan de Belgische Staat een stoffelijke
schade berokkenend;
Dat het arrest, door het aan cle Staat
door aanlegger verschuldigd herstel op
100.000 frank te schatten, vaststelt dat
deze stoffelijke scliade ten belope van deze
som veroorzaakt werd door het tegen aanlegger weerhouden misdrijf;
Dat het bestreden arrest alzo zijn beslissing over de door de burgerlijke parti j
ingestelcle vordering wettelijk gerechtvaardigd heeft ;
Dat het middel niet kan worden aanvaard:
Overwegende, voor het overige, wat de
publieke vorclering betreft :
Dat cle substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
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wettelijk is ;
Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat aanlegger geen ander
middel inroept ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 December 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Giroul. GeHjlclttidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1° INKO'MSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. -:0NROEREND GOED 'l'OEBEHORENDE AAN EEN BELAS1'INGPLIOHTIGE EN
DIENENDE TOT UITOEFENING VAN ZIJN BEDRIJF.
WERKELIJKE HUURWAAHDE VAN DIT ONHOEREND GOED. BEDHIJFSLAST DIE VAN DE
BHUTO INKOMSTEN KAN AFGETROKKEN WORDEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDHIJFSBELASTING .. KADASTRAAL INKOMEN
VAN EEN ONROEREND GOED VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE, AFGETROKKEN BI.J TOEPASSING VAN
AHTIKEL 52, § 2, a. - AHREST BESLISSENDE
DA'r DITZELFDE EEN TWEEDE MAAL AfOET AFGETROKKEN WOHDEN, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 26, § 2, 1°. - 0NWETTELIJKHEID.

1° De we1·TceUjke htttwwa.ctnle van het
onroerenc~

goed, dienende tot het uitoetenen. '!Xln het bed1'ijf van de belastingplichtige is een bedrijfslast d·ie van het
bntto bed1·ag van de inlcomsten lean (lj'get1·olclcen wo1·den, zelfs wanneer de
belasUngplichtige eigenaar is van dit
onroerend goerJ, (1). (Wetten betreffende-

de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 26, § 2, 1°.)
2° W annee1·, voor de vestiging van de bed1'ijfsbelasUng, het lcadastma.l inlcomen
van een orn·oe1·end goed van de belasUngplichtige, bij toepassing van arUkel 52, § 2, van. de samengeschalcelcle
wetten, van het bed1·a,q van de belastba1·e
inkomsten wenl atuetToklcen, mag het
WITest, do,~ deze a,ttrekking handha,aft,
niet beslissen da,t een tweede aftreklcing van ditzelfde inkomm1 moet gedaan
worden lcrcwhtens a1·tikel 26, § 2, Jo.

(W etten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941,
artt. 26, § 2, 1°, en 52, § 2, a.)

(1) Verbr., 14 Fehruari 1938 (A1'1'. Yerb•·.,
1938, biz. 21; Bull. en PAsrc., 1938, I, 43).

(BEHEER VAN FINANCIEN, '1'. NAAMLOZE ·VENNOOTSOHAP

« LE

LLOYD NEERLANDAIS >l.)
AHRES1'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 5 Februari 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schencling van
artikelen 26, § 2, 1°, en 52 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
3 J nni 1941 samengeschakeld, doorcla t li.et
bestreclen arrest : 1° zegt voor recht dat
er gTond is om, voor de bepaling van de
belastbare winsten welke in Belgie door
verweerster in verbreking werden verwezenlijkt (dienstjaar 1940), van het beclrag
harer inkomsten een som af te trekken
cUe gelijk is aan het beclrag van het
kadastraal inkomen van het gedeelte
van het te Brussel gelegen onroerend
goecl, eigenclom van verweerster, waarin
cleze de zetel van haar werkzaamheden
in Belgie heeft gevestigd, dan wanneer
de buitenlandse vennootschap en haar
Belgische instelling slechts een enkel
rechtswezen uitmaken, het onroerend goed
waarin de Belgische zetel gevestigd is aan
clit rechtswezen toebehoort, en de Belgiselle instelling er, bijgevolg, niet kan toe
gerechtigcl worden in haar algemene onkosten een huislmur op te geven voor het
gecleelte van cUt onroerencl goed hetwelk
zij met beclrijfscloeleinden gebruikt; 2° beslist clat deze aftrekking geen dubbel gebruik uitmaakt met de aftrekking van clit
zelfcle kadastraal inkomen welke door de
administratie, overeenkomstig artikel 52,
§§ 1 en 2, van gezegcle samengeschakelcle
wetten werd verricht :
·
Overwegencle clat, naar luid van artikel 26, § 2, 1 o, als bedrijfslast wordt aangezien de werkelijke huurwaarcle der onroerencle goederen, of cler gecleelten van
onroerencle goederen dienencle tot het uitoefenen van het bedrijf, en aile algemene
onkosten wegens het onclerhouclen, verwarmen, verlichten daarvan, enz.;
Overwegende clat cle door het midrlel
gedane inten1l'etatie, naar welke deze
bepaling enkel de door een huurcler aan
de eigenaar werkelijk betaalde huishuren
zou bedoelen, onverenigbaar is zowel met
de letterlijke, duiclelijke en nauwkeurige
betekenis van de in aanmerking genomen
bepaling welke generlei onderscheid
maakt, als met de geest der wet, welke er
zich tegen verzet clat, in weerwil van de
billijkheicl, op verschillencle wijze zouden
behandeld worden clegene die tot de uitoefening van zijn bedrijf lokalen doet
dienen waarvan hij niet de eigenaar is
maar welke hij huurt, en degene die te
zelfden einde een onroerencl goed of een
gedeelte van het onroerend goecl, waarvan
hij eigenaar is, doet clienen, zich zodoencle
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llet inkomen ontzeggend clat llij er zou uit
kunnen behalen door het in huur te geven;
Dat het nit zoclanige bestemming voortvloeiend inkomenverlies een bedrijfslast
uitmaakt naar de zin van artikel 26, § 2;
Overwegende dat het arrest beslist dat
in zake cle werkelijke huurwaarde van de
lokaleh die in het onroerend goed van verweerster door de zetel van haar werkzaamheden in Belgie worden ingenomen,
overeenstemt met het beclrag van het kada:straal inkomen er van; dat deze beschikking van het arrest niet bestreden
wordt·
Ove~wegende dat, na de belastbare inkomsten in hoofde van verweerster te hebben berekend zonder van het bedrag harer
winsten, als bedrijfslast, de huurwaarde
af te trekken van het door haar zetel te
Brussel ingenomen gedeelte van haar onroerend goecl, de administratie, bij toepassing van artikel 52, §§ 1 en 2, van het bedrag der belastbare inkomsten het kadastraal inkomen heeft afgetrokken hetwelk
op clit gedeelte van het onroerend goed hetrekking had;
Overwegende dat het arrest deze aftrekking handhaaft ;
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat een tweede aftrekking van hetzelfcle inkomen client geclaan, om de reclen
dat zij geen dnbbel gebruik uitmaakt met
de bij ·artikel 52 voorziene aftrekking van
het kadastraal inkomen, cle in het midclel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt dat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en clat melcling er van zal gemaakt worden op de
kant van de. vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
21 December 1948. - 2° lmmer. - Voo·rzittel·, H. Louveaux, voorzitter. - Ym·slaggevm·, H. Simon. GeUjlcl·wiclenfle
conclu.sie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
arlvocaat-generaaL - Pleiters, HH. Van
Leynseele en Resteau.
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22 December 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN.
VERZUIM BIJ HET VERZOEKSOHRIFT EEN UITGIFTE TE VOEGEN VAN DE BESLISSING VAN DE
DIREOTEUR DER BELASTINGEN NAAR DE REDENEN
WAARVAN HET BESTREDEN ARREilT VERWIJST.
- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is n1et ontvankeUjl~, de voorzienvng ingesteld tegen een arrest flat ve1·w,:jst naar
fle reflenen van de beslissing van de fU-

recten·r fler 1Jelastingen, ·waartegen hut
ve1·haal we1·d ingesteld, zonde1· dat bij
het veTzoeksclwift een 7t-itflffte van fleze
1JeslissintJ is uevoegd (1) (2). (Wet van
6 September 1895, art. 14.)
(BEHEER VAN FlNANOIEN, '1'. VER•ENIGING ZOND~;H
WINSTGEVEND DOEL << f;GLISE CHRf;'riENNE MISSIONNAIRE BELG'E ».)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, cle 8 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat dit arrest verwijst
naar de motieven van de beslissing van de
directeur der belastingen van Henegouwen
van 16 April 1945 waartegen verweerster
verhaal had ingesteld; dat, claar aanlegger bij zijn verzoekschrift geen uitgifte
van deze beslissing heeft gevoegcl, zijn
voorziening, bij toepassing van artikel 14
van de wet van 6 ~eptember 1895, niet
ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorzie:
ning; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
22 December 1948. - 2" kamer. - Vom·zitte·l·, H. I,ouveaux, voorzitter. - Ve1·slnggeve1·, H. Sohier. --' Gelijlclltidencle
concl1tsie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en Buisseret (cleze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel.)
·
(1) Het hof van beroep, bij hetwelk een verhaal in zaken van rechtstreekse belastingen
aanhangig is gemaakt, motiveert wettelijk zijn
arrest, door te verwij~en naar de re<;lenen van
de beslissing van de directeur der belastingen
' (verbr., 22 Januari 1940, Bull. en PAsic., 1940,
I, 21; 14 Juli 1941, ibid., 1941, I, 300; 12 Juni
1944, ibid., 1944, I, 382) hoewel deze beslissing
geen enkel van de kenmerken heeft ·Van een
gerechtelijke beslissing en slechts een administratief ka1'akter vertoont (verbr., 14 Februari
en 8 Juni 1938 (Arr. Ye,·b·r., 1938; biz: 19 en
125; Bull. en PAsrc., 1938, I, 42 en 197, a]smede
de conclusie van het openbaar mini~terie in
Bull. en PAsrc., 1938, I, 198; 1 Juni 1948 (zie
hoger, biz. 305; Bull. en PAsrc., 1948, I, 353).
(2) Zie, in burgerlijke zaken, verbr., 3 April
1939 (A1T. T' e,·b1·., 1939; biz. 129; Bull. en
PAsrc., 1939, I, 187), 13 November 1947 (Ar1·.
, Tfe1·b1·., 1947, blz. 365; Bull. en PASIC., 1947, I,
478) en, in strafzaken, verbr., 11 Maart 1940
. (Bull. mi PAsrc., 1940, I, 83) en 8 Maart 1948
(zie hoger, biz. 153; Bull. en PAsrc., 1948, I,
150). Raadpl., in zaken van rechtstreekse belastingen, verbr., 26 Januari (twee arresten),
23 Februari en 9 November 1948 (zie hoger,
biz. 39, 40, 108 en 543; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 46, 48, 124 en 623).
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1° INKO:M:STENDELASTINGEN.
SCHIUFTELIJKE RECLAMATIE VAN DE HELAR'j'I]IIGPLICHTIGE 'l'EGEK RET }lELOOP YAN ZIJN
AANSLAG. RECLAMATIE DOOR GEVOLMACH'l'IGDI,, RECLAMi'l'IE ONl'VANKELIJK.
2~~NKOl\1:STENDELASTINGEN.
SCHRIF'l'ELIJKE UECLAMATIE .VAN DIG BELAS'l'INGPLlCHTIGJc TEGEN HET B"EDRAG VAN ZIJN
AANSLAG. RECIAMATIE DOOR GEI'OLMACH'l'WDE. LASTGEVING KRACH'l'ENS WELKE DE
CmVOLMACHTIGDE D~; RIWLAMATIE DOE'l', MAG
MONDELING 'ZIJN.

1° Ind·ien aTt·ikel 61, § 3, van lle samengeschakelde wetten vere·ist dat lle sch·nldenaa1"8 van cl·kecte belast-ingen een sch1"'iftelijlce 1·eclamatie zonden ·indienen te,qe-n
het beloop va:n Tum aanslct{j, verb·iellt
het hen ?Viet zu.lks te doen doo1· gevolmaoht'i[!de.
2° Geen enlcel bepctl-ing van cle same·n:geschalcelde wetten 1xJreist clat de lastgeving, J,;nwhtens welke cle [!evolmacht·igde
·1Jnn. een belastingplichtige een sclwittelijlce reclctnwtie daFt tegen het beloop
·pan een nnnslag, sch-riftel(ik zott zi:in (1).

(Wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 6 Augustus
1931, art. 61, § il.)
·
(llEHEER VAN l•'lNA"iCIEN, T. HENf: DEYERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, cle 17 Manrt 1947 gewezen door het
Hof va:[l beroep te nrussel;
Over het enig middel, schencling van
artikel 112 van de Gron(lwet en van artikel 61, § 3, van de wetten betreffencle -de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
beslult van 6 Augustus 1931, in zover het
bestreden arrest zegt voor recht dat de
bezwaarschriften welke door de samenwerkencle vennootschap «De Trouw )) de
10 April 1935 en de 25 Maart 1936 werden
ingecliencl tegen de aanslagen die te haren
Iaste over dienstjaren 1934 en 1935 werden
gevestigcl, wettelijk clienen te worden beschouwd als zijnde regelinatig gedaan in
de naam van en voor verzoeker Beyers :
Overwegende clat, volgens de vaststellingen van het bestreclen arrest, de samenwerkende vennootschap '' De 'l'rouw )) de
10 April 1935 en de ,25 Maart 1936 aan de
(1) Wanneer de wetgever uitdrukkelijk de
tussenkomst van een gevolmachtigde bedoeld
h()eft, wat het geval is voor het verhaal v66r
het.- hof van beroep tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, heeft hij beslist dat
d~ze last~eving zelfs stilzwijgend mag zijn (samengeschakelde wetten, art. 67; wet van 6 Septe!p-]Jer 1895, art, 7).
VERBR.,
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clirectenr cler belastingen te Antwei]>en
bezwaarschriften heeft toegestuni·d tegt'll
de aanslagen welke over clienstjaren ,HI34
en 1935 waren gevestigcl geweest, 7Al vooi·
haar zelf als voor sommige harer led en,
waaronder verweercler; clat bet middel
aan het arrest er een grief van maakt de
bezwaarschriften te hebben beschouwd alfl
geldig gedaan in naam van verweercler.
alhoewel de Yennootschap niet had cloen
blijken van het bestaan van een van v66r
cle bezwaarschriften dagtekenende schriftelijke lastgeving Yan verweerder;
Overwegende clat, luidens artikel 61, § 3,
van de samengeschakelde wetten, de schuldenaars van clirecte belastingen een schriftelijke reclamatie tegen het beloop van
hun aanslag lnmnen indienen;
Overwegende dat, inclien nit deze be-.
woorclingen blijkt dat de reclamatie
schriftelijk moet worcleri· geclaan en.
van de belastingp}ichtige zelf moet uitgaan, >~ij hem niet verbieden zijn reel amatie cloor een gevolmachtigcle in te clienen; dat de hoedanigheid van gevolmaclltigcle het bestaan onderstelt van een van
v66r het bezwaarschrift clagtekenende·
machtiging; dat evenwel· geen bepaling·
<ler wet vereist da t deze lastgeving een
schriftelijke zou zijn ;
Overwegende dat, in onclerhavig geval,
het bestreden arrest het bestaan vaststelt
van een lastgeving, welke door verzoeker
ann de vennootschap '' De Trouw )} v66r
de litigieuze bezwaarschriften wercl verleencl; dat bet arrest hieruit de gelcligheid
clier bezwaarschriften wettelijk heeft kunnen afieiden; dat bet micldel naar recllt_
faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten,
22 December 1948. - 2° kamer: - Voo1·-·
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve?·slaggever, H. Sohiel'. Gelijlcl1tidende
conclnsie, H. W.-.J. Ganshof van cler
Meersch, aclvocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.
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GRONDDELASTING.

VRijSTELLING

VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMEN'GESCHAKELDE WET-TEN. 0NROEREND GOED
llES'l'EMD VOOR EEN WER•K. ZEDELIJIC OTI'
SOCIAAL WER;IC DAT l\IET DE CHRIS'l'ELIJKE
PRINCIPES STROOKT. 0NVOLDOENDE VOORWAARDE TO'l' VRIJSTELLING.

De vrijstellin_q

van de g1'o1icl7JelaSting,
voorzien. bij artike/. ,f, § 3, va:n de samen_qescha./celde wetten, is. 011 de o·n?·oerencle
_qoecle1·en, zoncler en·i_q w·inst_qevencl d.oel
bestemd voor een werlc van weldacl·i_qheicl slechts toepasseli.jlc tvanneer cl-it
werlc analogie vertoont met een van _cle

-658werlcen door gezegde 't.vetsbepaUng 01J.Qesomd.
Lede·r zedelijk of soc'iaal weTk, dat met
de chdsteUjlce pdnc'ipes st1·ookt, vaU
n'iet noodzalceUjk binnen de opsomm'ing
van cle goede wwrlo:.en becloel.cl clam· cUe
wetsbepc~Un·g

(1).

(BEHEER VAN FINANCIEN, 'l'. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL << EGLISE CHR1hiENNE MISSIONNAillE JIELGE >>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, de 8 Juni 1948 gewezen door bet
Hof van beroep te Brnssel ;
Over bet enig roidclel, scbencling van
artikelen 97 en ll2 van de Grondwet,
4, § 3, van de wetten betreffende de inkorostenbelastingen, saroengescbnkeld bij beslnit van 31 J uli 1943 en, bij samenbang,
van artikel 4, § 1, van de besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, samengescbakeld bij beslnit van 31 Juli 1943,
doordat bet bestreden arrest, om het litigieuze perceel van de grondbelasting vrij
te stellen, betwelk uls vergaderzaal (godsclieilstige opvoeding cler kinderen, ontvangst der gelovigen) wordt gebruikt en
waarin een bibliotheek voor kinderen en
volwassenen ingericbt is, zicb er toe beperkt te verklaren dat bet kwestieuze perceel nodig scbijnt ter verwezenlijking van
<le doeleinden welke verweerster zich
heeft voorgesteld :
Overwegende dat artikel 4, § 3, van de
samengeschakelde wetten de vrijstelling
van de grondbelasting toestaat ten opr.icbte van de onroerende goederen welke
door een niet winstnajagend eigenaar
zijn bestemd voor de uitoefening van een
openbare eredienst, voor het onderwijs of
voor de inricbting van bospitalen, godshuizen, klinieken, dispensaria of andere
gelijkaardige werken van weldadigbeicl;
Overwegende dat bet bestreden arrest
vrijstelling toestaat voor een perceel betwelk << als vergaderzaal (godsdienstige
opvoecling der kinderen, ontvangst der gelovigen) en bibliotheek wordt gebruikt )),
door deze vrijstelling te motiveren, eensdeels door de bescbouwing « dat de bewoordingen van artikel 4, § 3, allerbande
onderwijs omvatten )), anderdeeh'l door de
vaststelling « dat bet perceel nodig schijnt
ter verwezenltjking van de doeleinden die
verweerster zich beeft voorgesteld >>, welke
doeleinden zijn « de evangelisatie van Belgie, het stichten van protestantse kerk-

gemeenscbappen, het openen van scholen,
het verlenen van bulp en bijstand aan de·
noocllijdende gezinnen en aan de wezen,
alsmede alle andere morele of sociale werken, welke met baar cbristelijke principes
stroken >>;
Overwegencle dat niet blijkt dat de
alclus bepaalde doeleinden alle binnen
de opsomming van artikel 4, § 3, vallen;
dat het arrest alzo bet Hof van verbreking niet in de gelegenheid stelt na te gaan
of cle vrijstelling wettelijk toegestaan
werd;
Dat bet arrest de in bet micldel aangcduicle wetsbepalingen schendt ;
Om clie redenen, verbreekt de bestreclen
beslissing·; beveelt clat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden in cle registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de verni.etigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
22 Decei:nber 1948. - 2• kamer. - VoorzUte1·, H. Louveaux. voorzitter. - Verslnggever, H. Sohier. Gelijlcl-!t.iclencle
conclttsie, H. W.-J. Gansbof van der
:Meerscb, advocaat-generaal. - PleiteTs,

HH. Van Leynseele en Bnisseret (deze
laatste van de Balie bij bet Hof van beroep te Brussel.)

2"

KAMER. -

22 December 1948.

1° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHARELDE WETTEN. - 0NROER•END GOED
BES'l"Ei~ID VOOR DE UITOE!i'ENING VAN EEN OPEN·
BARE EREDIENST. ~ 0NRECHTSTREEKSE BESTEMMING. - VOORWAARDEN VEREIST VOOR
DE VRIJSTELLING.
2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELASTINGEN. - VRIJSTELLING VAN DE GRONDBELASTING VOORZIEN BIJ ARTLKE;L 4, § 3, VAN
DE SA,MENGESCHARELDE WETTEN. - '0NROEREND GOED ONRECH'l'STREEKS BES'fEMD' VOOR
DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENS'l".
- W OONHUIS VAN DE DOMINEE. - V ASTSTELLING DAT DE AANWEZIGHEID VAN DE DOMINEE
IN DIT HUIS NODIG IS. - VASTSTELLING DAT
INDIEN DE DOMlNEE ELDERS WOONDE, DE VERENIGING, EIGENARES VAN DE TEMPEL, HAAR ZENDING IN DE TEMPEL ZOU KUNNEN VERVULLEN.
- TEGENSTR,IJDIGE REDENEN. - BESLISSING
NIET WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
1° De vrtjstelling van de g1·onclbelasting,

(1) Zie verbr., 16 Juni 19<1.7 (A,.,.. Ve1·br.,
19<1.7, biz. 216; Bull. en PASIC., 19<l7, I, 285) en
19 October 19<1.8 (zie hoger, blz. <1.98 en vlg.;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 575 en vlg. [verscheidene arresten]).

voo1·z·ien b'ij artUcei 4, § 3, van de samengeschalcelde wetten, vooT de om·oerende
goecle1·en die zoncle1· enig winstbejag bestemcl- zijn voor cle uitoetening va1~ een
openbaTe Mecl'ienst, i.s niet aan de voot·waarde oncleTwm·pen dat deze onr~e-

-6591·ende goederen · q·echtstreelcs voor !lat
doel bestemd z'ijn, doch, om als on1·echtst1·eelcs voor de eredienst bestemd te
lcunnen beschouwd worden, moeten Zi.i
nod'ig blijken vom· de ttitoefening van de
open baTe eredienst (1).
2° Is op tegenstq·ijdige vaststelUngen gesteund en dus n·iet wettelij k met 1·edenen
omkleed, het a1Test dat het lokaal, hetwellc tot waning dicnt · voor de dominee,
vrijstelt als nodig voor de u'itoefen·ing
van. de openbam credienst, door va.st te
steUen, enerzijds, dat de awnwezighe·id
van de dominee in de pastorie nodig is
voor de dienst va.n (/,e tempel en, andeq·_
zijds, dat indien. de domi.nee op een a.n,
der plaats woonde, het voo·r (le vel·eniging, eigeuares van de tempel, 1noaeUjlc
zo·t~ zijn, haa1· zendina in de tempel te
ven.-"1tllen•. (Grondw., art. 97; wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 4, § 3.)

gens het rechtstreeks gebruik dat er van
wordt gemaakt, voor de uitoefening van
de eredienst noodwendig blijkt te zijn;
Overwegende dat deze . tegenstrijdige
vaststellingen het hof niet in de gelegenheid stellen na te gaan of het bestreden
arrest de huisvesting van de dominee voor
de uitoefening van de openbare eredienst
wettelijk nodig heeft verklaar.d en, dienvolgens, onrechtstreeks te haren dienste
gesteld; dat bet, zodoende, de in het middel aangeduide bepaling schendt;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te onderzoeken, verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest.zaLovergeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Gent en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de yernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

(llEHEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEI, «MISSION EVANGii:LIQUE
I!ELGE' ll.)
ARREST ..

22 December 1948. - 26 kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. Gelijlcluidende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 18 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat bovengezegd hof in het bestreden arrest
vaststelt dat «de aanwezigheid van de
dominee, in de lokalen welke hem als
pastorie dienen, noodzakelijk en onontbeerlijk is om hem in de mogelijkheid te
stellen het ambt te vervullen dat hem toevertrouwd is n, dan wanneer dit hof . in
hetzelfde arrest verklaart « dat men met
de administratie de mening kan toegedaan
zijn dat, indien de bedienaar van de eredienst in een andere plaats woonde, het
nochtans voor verzoekster zou mogelijk
zijn haar zending in haar tempe! te Poperinge te vervullen ll :
Overwegende dat artikel 4, § 3, van de
samengeschakelde wetten vrijstelling van
de grondbelasting toestaat ten opzichte
van de onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen, welke door een
niet winstnajagend eigenaar zijn bestemd voor de uitoefening van een openbare eredienst, zonder dat het onderscheifl
maakt naargelang het onroerend - goed
rechtstreeks of onrechtstreeks voor de uitoefening van de ereclienst wordt gebruikt ;'
dat het onroerend goed enkel kan worden
beschouwd als onrechtstreeks voor de eredienst gebruikt zijncle, wanneer het, vol-

HH. Van Leynseele en Buisseret (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brnssel).

(1) Zie verbr., 27 Januari (verscheidene ar10 Februari en 19 October 1948 (zie
hoger, biz. 52 en vlg., 83 en 498 en vlg.; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 60 en vlg., 96 ·en 575 en vlg.).

re~ten),
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1 o GRONDBELASTING. - VRI.JSTELLING
VOORZIEN BI.J ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'.rTEN. - ANDERE WONINGEN
VAN me' BEDIENAARS VAN DE EREDIENSTEN DAN
DEZE VR.IJGESTELD BI.J TOEPASSING VAN ARTIKEL 4, § 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 0NROERENDE GOEDEREN BESTEMD
VOOR DE UITOE~'ENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.
2° GRONDBELASTING. - VRI.JSTELLING
VOORZIEN BI.J ARTIKEJ, 4j § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'.rTF..N. - V ASTSTELLING DA'.r
DE WERKZAAMHEDEN BE'.rREFFENDE DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST J?E HUISVESTING VAN EEN DOMINEE VEREISEN IN DE ONMIDDELLI.JKE NABI.JHEID VAN DE PLAATS WAAR
DE EREDIENST UITGEOEFEND WORDT. -VASTSTELLING OAT HET WOONHUIS VAN DEZE DOMINEE NODIG IS VOOR DE UITOEFENING VAN DE
EREDIENST EN ER DUS ONRECHTSTREEKS .VOOR
I!ESTEMD IS.

4 van de samenaeschalwlde wetten op beperlcende wijze
de voorwaarden opsO'Int wellce de eigendommen, wanronder moeten wo1·den gerangschilct de woninaen van de bedienaa·rs van de ered·i,ensten, moeten vel·vuUen om van de grondbelasUna vrij_qesteld te worden, sta.at de pamgraat 3

1 o. Indien § :2 van artilcel

-660vu.n zelfc/.e ftrtUcel eveneens cle m··ijstel·
Ung toe voor cle 01Woe·rencle goeclm·en_,
clie cloor een eigenaa,r·, cl'ie ge!Yit winst.
najangt, 1Jestemcl ~vonlen voo•r cle 1titoeterving vc~n een open.1Ja-re e·reflienst, zonfler· er cle ancler·e won-in gert van ae 1Jeclienaar·s vnn cle er·eclienste.n 11-it te sl·ztiten
flain clie wellce 1Jij toepassing van 7zet
§ 2 m··i,i gestelcl Z'ijn (1).
2° H et atTest, clnt e-r ov wijst, clnt cle
wm·kznnmheclen betr·effencle cle 1titoetening van cle open1Jar·e er·ecUenst en cle
fJOCcle 1ve-rk-ing van c1 e werlcen 1Jeclodfl
1Jij § 3 'IXtn nrt-ilcel 4 van ae snmengeschaJr,elcle wetten., ve-reisen aa.t cle lntisvest·ing va-n cle clominee ZO'll· gelegen
zijn in cle onmiflclell-ijlre net1J·ijheicl vctn
cle 11letetts wa.ar z-i,i moeten ver·milfl wor·clen, stelt stilzw·ijrwncl , vctst clett het
woonh·wis vcm cleze clormnee voor- cleze
1ver l•zctnrnheclen nocUg is, en cl11.s onr·echtst·reelcs voor cle 'ltitoefening van
cleze e-reclienst en cle goecle we1'7c-ing vnn
cleze we-rken 1Jestemcl is.

welke het dam·toe doet clieneil geen willstoogmerk najaagt :
Over het tweecle micldel, schemling van
artikel 4, § 3, en van nrtikel 4, § 2, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastin·
gen, samengeschakelcl bij besluit van
31 ,Juli 1943 en, bij saillenhang, van artikel 3, § 1, van de besluiten betreffencle cle
nationale crisisbelasting, samengeschakeld
bij besluit van 31 Juli 1943, doorclat het
bestreclen arrest het litigieuze onroerend
g·oed vrijstelt bij toepassing van artikel 4,
§ 3, clan wanneer gezegtl artikel 4, § 3, ter
zake vreemd is, de eventuele vrijsteUing
van de gTondbelasting voor cle woningen
van cle beclienaars der erecliensten bij artikel 4, § 2, worclt geregelcl, en krachtens
clit artikel 4, § 2, cle vrijstelling beperkt is
tot de pastorieen en cle woningen van de
beclienaars van bijkerken, tloch geweigerd
worclt voor cle kapelanieen en de woningen
van cle andere bedienaars der erecliensten :
Overwegencle clat, inclien paragrnaf 2
van artikel 4 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen op
beperkende wijze cle voorwaarden opsomt
(BicHEER VAN FINANCii~N, T. VERENIGJNG ZONDEll
welke de eigendommen en, bijgevolg, de
WINSl'GEVENil DOEL « MISRTON EYANGELIQUE
woningen van de beclienaars der eredienBEL<JE ll.)
sten, moeten verenigen om van de grande.
ARREST.
belasting te worden vrijgesteld, paragraaf3
tleze vrijstelling eveneens toestaat ten opHE'r HOF ; - Gelet op het bestreden zich te van alle onroerende goecleren o:f gearrest, de 12 Juli 1948 gewezen door het cleelten van onroerende goederen welke
Hof van beroep te Brussel;
door een niet winstnajagend eigenaar zijn
Over het eerste middel, schending van bestemcl voor de uitoefening van een openartikelen 97 en 112 van de Gronclwet, 4, bare ereclienst, voor het onderwijs of voor
cle inrichting van een cler in clie paragraaf
§ 3, van cle samengeschakehle wetten betreffende de inkomstenbelastingen en, bij vermelcle werken, zoncler er cle andere
samenhang, van artikel 4, § 1, van cle be- woningen van de be1:1ienaars cler erediensluiten betreffencle de nationale crisisbe- sten uit te zoncleren dan clie welke bij
lasting, doorclat het bestreden arrest, na toepassing van llet § 2 zijn vrijgesteld;
verklaard te hebben clat, in onderhavig
Overwegende dat, in zake, het bestregeval, het onroerend goed noclig is tot cle clen arrest aanstipt clat de werkzaamheverwezenlijking-van de werken van welda- den van verweerster, openbare ereclienst
cliglieid en van de cloor verzoekster onder- en werken bedoelcl bij § 3, niet enkel cle
nomen uitoefening van de openbare ere- aanwezigheicl van een dominee verge1J1,
cli\)nSt, om zijn beslissing te motiveren, maar ook clat hij in de onmicldellijke-nazich · er toe beperkt te verklaren dat, in bijheid van de plaats gehuisvest weze
zake, de huisvesting van cle dominee in cle waar zij moeten worden vervulcl, vereiste
onmiddellijke nabijheid van de kerk of cle lletwelk voortvloeit uit het feit clat hij
tempel onontbeerlijk blijkt, cloorclat cle be- zijn bediening op om het even welk ogendienaar van de openbare eredienst zijn blik v:an de clag kan te vervullen hebben;
amht heeft te vervullen op om het even clat het arrest aldus stilzwijgend vaststelt
welk ogenblik van de dag, dan wanneer dat het litigieuze onroerencl goecl voor deze
de vrijstelling van de grondbelasting bij werkzaamheclen nocUg is, en er clus ontoepassing van artill:el 4, § 3, {ler samen- rechtstreeks ten dienste van g·esteld is;
geschakelde w.etten · betreffende de inkom- dat het, zomler de in het middel opgegestenbelastingen, enkel kan worden toege- ve:n teksten te schemlen, uit cleze vaststaan indien het onroerend goecl zelf no- stellingen heeft .kunnen afieiclen dat dit
dig is voor de verwezenlijking van- de onroerencl goecl wettelijk van de gronclbedoeleinclen welke in voormelcle wetsbepa- lasting is vrijgesteld;
ling opgesomcl zijn, en indien de eigenaar
Dat het eerste miclclel in feite en het
tweede in rechte niet opgaat;
Om clie redenen, verwerpt de voorzie(1) Raadpl. verbr., 27 Januari en 10 Feb1uari
ning-; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1948 (zie hager, blz. 51 en 83; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 59 en 96)., alsook voorgaand arrest.

22 December 1948 .. ~ 2e kamer. -

Voor-
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z·!tter. H. Lm:rvea11X, voorzitter. Vcwslaggever, H. Sohier. GeUjkluidende
conclu.gie, H. W.'.J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. PleiteTs,
HI( Van Leynseele en A. BuiRseret (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1" K ..Drr<m. -

23 December 1948.

1o GIDRECHTELI.JKE UITWINNING.
Ho:.:n~H

BEROEP TEGEN .HJ{;T VO~NIS DAT RET

BESLAG GELDIG YERKLAARil'. - TERMIJN Ol\I
UITSPRAAK TE DOEN. - NIET OP STRM' VAN
NIETIGHEID VOORGESCHREVEN.
2o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.
- WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE ScHATKIST VOOR DE INYORDERING VAN DE RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VERYAL VAN DE
RYPOTHEEK JNDIEN DE GOEDEREN BINNEN DE
WETTELI,JK'E TERJ\IIJN NlET WERDEN (( AANGE'l'AST )). - BETEKENIS VAN DEZE UITDRUKKING.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGE(IILIJKE ZAKEN.- MIDDEL AANVOEREND
DAT, BI.J GEBREK AAN DADEN DIE TIJDIG RET
BEZWAARDE ONROEREND GOED REIIBEN AA!I'GETAS1', DE WETTELIJKE RYPOTHEEK VAN DE
SCHATKIST VEHVALLEN 'VAS OP DE DAG VAN

RET BESLAG. - ARREST DAT NIET TOELAA1' DE
DATUM TE BEPALEN WAAROP RET GOED AANGE'l'AS1' WERD. - MIDDEL DAT GRONDSLAG l\IIST
IN FEITE.

4° GERECHTELI.JKE UITWINNING.VEILING VAN RET BEZWAARDE ONROEREND
GOED. - BEGRIP.
5° BEWI.JS. - AAN DE AKTEN \'EHSCRULDIGDE
TROUW. - BURGERLT.JKE ZAKEN. - ARRES'l'
DAT DE VASTS'l'ELLINGEN VAN EEN AUTRENTIEKE
AKTE TEGENSPREEKT. SCHENDING VAN DE
AAN DEZE AKTE VERSCRULDIGDE TROUW.

1 o De verJJlicht'ing uitspraalv te doen b-innen rle te1'mijn V([;n veertien clagen op
het hoge1· beroep tegen het vonnis, (lat
cen onroerend beslag ,qcldig verklcta1·t,
is ndet voorgesch1'cven op strat van n·iet-igheid (1). (Wet van 15 Augustus 1854,
art. 70; k.on. besl. n 1 ' 300 van 30 Maart
1936, art. 34.)
2° Opdat een onroerend gocd, bczwaanl
met de gchC'ime hypothee7v van de Schutleist als << aangetast >> zou lmnnen beschomvcl worclen, moet het niet het voo1··we1·p hebben uitgemaakt van een daacl
van. ten·ttitvoe!'legging; het volstaat dat
het belteei· rle ve1·volging heett ingezet
rlie tvettez.ijJ.; is opgelegrl om tot deze

(1) Vergel. nota 2 onder verbr., 12 November 1931 (Bull. en P >\SIC.:, 1931, I, 285).

ten·zdtvoerlegging te leiden (2). (Snmengeschakelde wetten betreffende de inlwmstenbelnstingen, art. 72.)
3° Mist g1·ondslag in feite, het ni·icldel hie·r!tit genomen rlat, bij geb1·elc aan daclen
(z.ie tij(l'ig het bezwaa·rde onroeTena goea
hebben « aangetast )), de gehebne hypotheelc van de Schatlcist vervallen was 011
de rlag van het beslag, da1t tvamwe1·
geen enlcele vaststeW:ng van het a..rrest
toelaat de daWm te bepalen waa1'op het
onmeren(l go eel a.angetast wenl (3).
4° De ve·il·ing, bedoelcl b·ij a-rtilcel 2 wm de
wet vwn 15 Attgust·us 1854 OZJ cle ge1·echtelijlce ttittvimving (wet van 8 .Jul'l 1.924,
art. 3), is een verlcoop bij opborl met het
oog OJJ een verdeUng (Burgeri. vYetb.,
art. 1.686.)
5° Schen(lt cle aan een attthentielce alcte
versclmlcl·i,qcle ·trott1V, het an·est dat de
vaststelUngen
er V£Vn
tegenspreclct.
(Burg. Wetb., artt. 1319 en 1320.)
(NAA1.-ILOZE VENN001'SCHAP (( t'AGEi'ICE NA'l'IONALE
D'EDITION ET DE PUBLICI'l'E GENERALE )),
T. BEHEER. \'AN FIN ANCIEN.)

,AR.REST.
HE'l' HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, de 11 December 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 36 (gewijzigd bij artikel 3, § 2,
van het besluit van 13 September 1940),
52 en 70 (gewijzigd bij artikel 34 van
het koninklijk b€sluit nr 300 van 30 :Maart
1936), van de wet van 15 Augustus 1854
op de gerechtelijke uitwinning, doorclat het bestreden arrest, dat uitspraak
doet op het hoger beroep tegen een vonniR
over de vordering tot gelcligverklaring
van een beslag op onroerend goed, slechts
cle 11 December 1945 wercl gewezen, dan
wamieer het hoger beroep de 2 Mei 1944
wercl betekend, dat cle termijn om te verschijnen sedert 11 Mei 1944 verstreken
was, clat de conclusies der partijen ter
zitting van het lwf van beroep van 10 Oc-tober 1945 voorgelezen en nedergelegd
werden, en dat het hof van beroep alzo
geen uitspraak heeft gedaan binnen de
termijn van veertien dagen welke bij
artikel 70 van de wet van 15 Augustm;
1854 is voorgeschreven, en die in elk geval van cle aantekening af van het hoger

(2) Zie Belg. juil., « L'hypotheque legale
pour surete des impots directs "· 1924, kol. 290
en vlg.
(3) Verbr., 21 October 1943 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 15) en nota 2, biz. 16; 31 Mei 1945
(A1'1', T'e1·br., 1945, biz. 164; Bull. en PASIC.,
1945, I, 175) en nota 1.
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voorgeschreven is :
Overwegende dat het bestreden arrest
vnststelt dat een persoon, genaamd Defawe, met vier andere personen de· 28 Januari 1942 v·oor de globale prijs van
635.000 frank een te Luik, aan de « quai
de la Derivation >> gelegen .onroerend goecl,
in het onverdeelcle. heeft aangekocht; dat
.clit onroerencl goed de 25 .April claaropvolgencl door de vijf ntec1eeigenaars ann aanlegster uit de hand werd weclm· verkocht;
ant ten g·evolge van een clwangbevel, lletwelk c1e 9 Jani.1ari 1943 door de directeur
cler belastingen uitvoerbaar werd gemaakt,
de administratie de '1.6 Februari 1944 bel'lag liet leggen op het voorheen onverdeeld anncleel van Defawe in het bewuste onroerend goed, namel:ijk ten belope van 220/635sten, nit kracht van de bij
artikel 72 van de samengeschakelcle wet·
ten betreff'encle de :illkomstenbelastingen
voorziene hypotheek in voordeel van de
Schntkist;
Overweg·encle clat, indien nit de samenhang van artikelen 36 en 52 van de wet
van 15 .Augustus 1854 over de gerechtelijke uitwinning blijkt clat het vonnis,
waarbij over de geldigheid van het beslag uitspraak wordt gedaan op straf
van nietigheid binnen de twintig dagen
te rekenen van de termijn om te verschijnen moet .gewezen zijn, clezelfde sanctie
bij artikel 70 niet v·oorzien is wanneer het
llof binnen de veertien dagen over het
hoger beroep geen uitspraak l1eeft lmnnen
cloen;
Dat het midclel in rechte faalt ;
Over het tweede midclel, schending van
artikel 70 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 3 Juni 1941, en, voor zoveel
nodig, bij dit van 31 Juli 1943, van arti,
kel 9 van de wet :van 10 .Tanuari 1940
houdende invoering van een bijzondere en
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten, van artikelen 41, 96 tot 99 van
de wet van 16 December 1851 houdende
herziening der wet over.de hypotheken, en
van artikel 27 van de wet van 15 .Augustus
1854 over de gerechtelijke uitwinning,
doordat het bestreden arrest de beslaglegging gelclig verldaart welke de 16 Februari 1944 door de Staat ten laste van
aanlegster werd uitgevoerd, nit kracht
van de wettelijke hypotheek voorzien bij
voonnelcl artikel 72 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, voor de
invorclering van inkomstenbelastingen en
van de bijzondere belasting op de uitzonclerlijke . winsten, welke over dienstjaar 1942 ten laste van de perso·on genaamc1 Victor ·Defawe werden gevestigd,
in w'ieiis Jioofcle deze hypotheek ·was ontstaan op zijn onvercleeld aanc1eel in een
oru:oerencl g·oecl, lietwelk. de 26 .April 1942
wercl aangekocht door aanlegster, derc1e-

bezitter van dit goec1; welke gezegde
belastingen persoonlijk niet verschuldigd
was, clan wanneer· deze de 1 Januari 1942
ontstane hypotheek wettelijk enkel .tot
31 December 1943 uitwerking kon hebben,
inclien het goecl v66r cleze datum niet
werc1 aangetast, zoals de rechters over
de gTonc1 het erkennen, en dan wanneer
noch het clwangbevel clat ann de belastingpliclltige Defawe de 15 October 1943 werd
betekenc1 toen hij geen eigenaar meer was
van het goed, .noch cle nanmaning ann
clercle-bezitter die de 18 November 1943
ann aanlegster wercl aangezegc1, wettelijk
een eland van tenuitvoerlegging op llet
goecl konclen uitmaken, noch hetzelfcle
onbeschikbaar konclen maken, zoc1at de
wettelijke hypotheek van de Schatkist
studs 31 December 1943 te niet was gegaan, daar de Schatkist in gebreke was
gebleven het goed v66r deze datum, op het
ogenblik van het beslag van 16 Februari
1944, dnt ten laste van aanlegster c1erc1ebezitter van het goed, werc1 uitgevoerc1,
aan te tasten, wat wettelijk de nietigheicl
van clit beslag met zich brncht :
Overwegende dat, zoals het is opgesteld
het middel beweert dat alleen het beslag
van 16 Februari 1944 zou toegelaten hebben het onroerend goecl als << aangetast »
te beschouwen, naar de zin van voormeld
artlkel 72, inclien het binnen de bij de
wet toegestane termijnen was uitgevoercl
geweest;
· Overwegende dat, opc1at het zou kunnen
worden beschouwd als (( aang-etast )) naar
de zin van de wet, het niet noclig is dat
het nan de g-eheime hypotheek onclerworpen goecl het voorwerp geweest zij van
een eland van tenuitvoerlegging in de
eigenlijke zin van het woorcl; dat het voL
staat dat de aclministratie de vooraf"
gaancle vervolging heeft ingezet, welke
wettelijk opgelegd is om tot deze tenu'itvoerlegging te leiclen, zoals een in het
kantoor der hypotheken overgeschreven
dwangbevel, aangezien cleze overschrijving
tot gevolg heeft het goed in cle hanc1en
van cle eigennar met onbeschikbaarheicl
te treffen ;
Overwegende echter dat in zake de bes treclen beslissing enkel het exploot van
beslaglegging · van 16 Februari 1944 vermeldt, zonder te verwijzen naar enige
vroegere daacl van vervolging; clat er uit
volgt dat. geen enkele vaststell:lng van het
arrest toelaat de datum te bepalen waarop het litigieuze onroerend goecl aangetast is geweest naar cle zin van 'vorenaangehaald artikel 72; clat, anderzijds,
uit g·een enkel stuk der rechtspleging
blijkt dat deze vrang aarr het onderzoek van het lwf van beroep onderworpen
werd, hetwelk bijgevolg geen uitspraak
erover I heeft geclaan; dat het midclel,
derhalve, feitelijke grondslag mist;
Over \ het ·clerde micldel, scheitc1ing van
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wet van 16 December 1851 houdende herziening der wet over de hypotheken, van
artikelen 1 en 2 (gewijzigd bij art. 3 van
de wet van 8 Juli 1924) van de wet van
15 Augustus 1854 over de gerechtelijke
nitwinning, van artikelen 577b-is, § 8
(wet van 8 .T uli 1924), 828 tot 830, 832,
883, 888, 1686 tot 1688 van het Burgerlijk W etboek, 976 en 985 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, van
artikel 72 van de wetten betreffende
!le inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van 3 Juni 1941 en, voor zoveel nodig, bij besluit van 31 Juli 1943, en
van artikel 97 van de Gronclwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat de bij artil>el 72 van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen voorziene wettelijke hypotheek, welke de Staat verkregen heeft op
het onverdeelde aandeel van de belastingplichtige Defawe, op dit onverdeelde aandeel is blijven bestaan niettegenstaande
~le verkoop van het onverdeelde onroerend goed, welke de 25 April 1942 door
alle mede.eigenaars werd toegestaan aan
aanlegster, die aan de onverdeeldheid
vreemd was, en doordat het, bijgevolg, het
beslag op onroerend goed gelclig heeft
verklaard, hetwelk na deze verkoping
door de Staat op aanlegster, derde-bezitter, wercl uitgevoenl, om de reden dat
gezegde verkoping uit de hand zonder
opbod is toegestaan geweest, en geen
li<:itatie nitmaakte, clan wanneer de verkoping van een onvercleelcl onroerend goecl
aan een clerde door al de mecleeigenaars,
zelfs uit de hand en zonder opbocl plaats
vindencl, in elk geval volgens artikel .2 van
de wet van 15 Augustus 1854 een veiling
uitmaakt, wanneer zij het onroerencl
goed zuivert van de hypotheek welke tijdens de onverdeelclheicl door de persoonlijke sclmldeiser van een deelhebber 'in
de onvercleeldheicl op · diens onvercleelcl
aandeel wercl verkregen en hem van
elk volgrecht tegen de clerde-bezitter
berooft, behouclens de overdracht van
het recht van de hypothecaire schuldeiser op het aandeel in de prijs hetwelk zijn schuldenaar :Zou ontvangen bij
de verdeling cler onverdeelclheicl, waarin
de prijs van vervreemding in de plants
worclt gesteld van het verkochte onroerend goecl, nadat er overgegaan zal zijn
geweest tot de verrichtingen van afrekening, inbrengen en voorafnemingen tussen de deelhebbers in de onverdeeldheicl,
en dan wanl\eer, in ondergeschikte orcle, de
door de Staat verkregen wettelijke hypotheek op het onvercleelde aandeel van de
belastingplichtige in een onroerencl goecl
hem op dit goed niet meer rechten kan
verlenen clan· zijn schuldenaar bezit,
deze, in geval het onverdeelde onroerend goecl door alle mecledeelhebbers in
de onvercleeldheid onder bezwarencle titel

aan eeu derde worclt vervreemd, wegens
de aanwijzende werking van de verdeling,
enkel kan worden beschouwd als rechten
gehad hebbende op het onroerend goed,
onder andere het recht hetzelfde te hypothekeren, op cfe voorwaarde en in de maat
dat de prijs van vervreemding, in de te
verdelen bo.eclel in de plants gesteld van
het onroerend goecl, geheel of gecleeltelijk,
nan deze in de onverdeeldheid deell.lebbende schuldenaar zou worden toegekend
bij de verdeling welke onder de deelhebbers zou plaats vinclen, en nadat zou
overgegaan zijn geweest tot de verriclltingen van afrekeningen, inbrengen en
voorafnemingen, zodat, daar de Staat in
gebreke was gebleven dergelijke toekenning te hebben bewezen of zelfs te hebben aangevoercl en daar het arrest in gebreke was gebleven ze te hebben vastgesteld, de Staat er niet toe gerechtigcl was
zich op een ten opzichte van aanlegster
geldig hypotheekrecht te beroepen en op
het door haar verworven onroerend goed
beslag te leggen; doordat het ontbreken
van deze va~tstelling belet te weten of
de rechters over de grand de beslaglegg·ing ten laste van aanlegster gelclig hebben verklaard omdat, naar hun mening·,
iedere hypotheek op onvercleelcle rechten
onvoorwaarclelijk zou blijven bestaan ten
laste van hem die het onverdeeld onroerend goed uit de hand koopt, of omdat,
in zake, de in de onverdeeldheid deelhebbende schuldenaar in de verdeling de prijs
van vervreemding zou hebben ontvangen,
wat het Hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen
op de wettelijkheid der bestreden beslissing :
Overwegencle dat, vermits het arrest
vaststelt dat het onroerend goed door alle
mecle·eigenaars << nit de hand ll aan aanlegster is verkocht geweest, el.· ill zake
geen sprake kan zijn van een veiling
naar de zin der wet, dit wil zeggen, van
een verkoop bij opbod met het oog op een
vercleling (art. 1686 van het Burgerlijke
Wetboek); clat dit de zin is van het woord
!< veiling ll in artikel 2 van de wet van
15 Augustus 1854; clat de eerste alinea
van cleze bepaling inclerdaad de mogelijkheicl voorziet van een tussenkomst der
schuldeisers in de veiling of de verdeling; dat deze tussenkomst niet denkbaar
is in geval van verkoop nit de hand ; dat
het middel in rechte faalt;
Over het viercle micldel tot verbreking :
1 o schencling van artlkelen .1 (gewijzigd
bij art. 4 van de wet van 8 Juli 1924),
41, 96 en 99 van de wet van 16 December
1851, houdende herziening cler wet over
de .hypotheken, van artikelen 577bis,
§§ 1 en 2 (wet van 8 Juli 1924), 1134, 1165;
1166, 1319 tot 1322, 1341 (gewijzigd bij de
wet van 1 April 1938), 97 van de Grandwet en 72 van de wett.en betreffende de
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heeT Defawe, tegen aanlegster, rechtverbesluit van 3 ,Juni 1941 en, voor zoveel krijgencle onder bijzondere titel en te
nodig, bij cUt van 31 Juli 1943, door- · goecler tronw van gezegde Defawe, niet
clat, clan wanneer aanlegster bij regelma- kon worden tegengesteld (schencling van
tige conclusies staande hielcl clat de Staat, art. 1 van de wet van 16 December 1851
om het beclrag van de te zijnen voordele en van art. 4 van de wet van 8 Juli 1924) ;
gehypothekeerde onvercleelcle rechten vast d) een beslag op onroerenc1 goecl gelclig
te stellen, geen beweerde overeenkomsten verklaart, hetwelk wenl nitgevoerd tet'l
tussen cle vijf meclekopers van het on- laste van een clercle-bezitter nit kTacht
roerencl goecl mocllt inroepen, omclat zij van een hypotheek op onvercleelcle min'
in strijcl waren met hun kennelijke akte delen, boven de onvercleelcle rechten
van verwerving van 28 Januari 1942, .waarop cleze hypotheek ten aanzien· van
welke aangaancle de rechten van elke ver- aanlegster betrekking kon hebben (Sellen~
krijger generlei bijzonderlleicl inhielcl, cling van artikelen 41, 96 tot 99 van cle
waarnit voortvloeicle dat cle;.~e recllteli wet van 16 December 1851 en van articUenclen vermoed gelijk te zijn, en dan ' kel 72 van de sameng·eschakelcle wetwanneer llet onvercleelde aancleel van de ten betreffencle de inkomstenbelastingen) ;
heer Defawe alzo, ten aanzien van de 2° schencling· van aTtikelen 131,5, 1319 en
clerden, een vijfcle groot was, bet bestre- 1320 van het Burgerl:ijk Wetboek, cloorclat
den arrest zich er toe beperkt te antwoor- het bestreclen arrest het feit bewezen verclen clat het vermoeclen van artikel 577b-is, klaart clat het, door de heer Defawe be§ 2, van het Bnrgerlijk Wetboek << kan
ta alde aancleel in de verkoopprijs van
w'orclen omvergeworpen door de schulcleiser 635.000 frank, 220.000 frank beclroeg en
die, nit kracht van artikel 1166 van het dat aanlegster « geenszins het beclrag cler
Burgerlijk Wetboek, alle rechten en vorde- kosten welke betaalcl 'zijn geweest beringen van zijn schnlclenaar uitoefent ll wijst, noch in welke verhondingen en
en de beslaglegging ten belope van de door wie deze betaling verricht wercl ll en
220/635sten op het onroerencl goecl gelclig er nit besluit dat er groncl bestaat. om
verklaart; dat het zocloende : a) ualaat zich aan de aanspraken van de appellant
een pas~>e:ud antwoorcl te verstrekken op te houclen, en de uitoefening toe te laten
het midclel waarbij aanlegster beweerde van het volgrecht op het onroerencl
dat het bewuste vermoeclen ten opzichte goecl ten belope van de 220/G35stcn,
van haar, clercle, ni.et kon worden omver- dan wanneer aanlegster in haar conclngeworpen door overeenkomsten welke in sies v66r het hof van beroep liet gelden
strijcl waren met de kennelijke akten dat, aangezien de inleg van Defawe
(schencling van art. 97 van de Gronclwet; 220.000 frank groot was geweest, en de
b) het geloof schenclt, hetwelk verschnlaankooppr'ijs met inbegrip cler kosten,
digcl is aan het exploot van dagvaarcling 742.950 frank had bedragen, zijn onvertot gelcligverklaring van het beslag en nan deeld aandeel, de betaalcle sommen en de
de conclusies der partijen v66r het hof, aankoopprijs tot basis genomen zijnc}e,
waaruit Nijkt clat verweei'cler, door mid- de 220/742950setn niet mocht overschrijclen,
del van de zijclelingse vorclering, cUt wil en clan wanneer het bewijs van de betazeggen in de naam, voor rekening en ten ling van de kosten en van het beclrag er
voorclele van het patrimonium van zijn van cluiclelijk bleek uit de akte welke de
schnldenaat Defawe, geen vorclering uit- 28 Januari 1942 voor notari-; Nicolas
oefencle welke cleze tegen aanlegster zon werd verleden, waarvan het arrest de be.
hebben bezeten, maar, integencleel, in zijn wijskracht schendt, vermits gezeg·de lr\
eigen naam hanclelcle, in de nitoefening de debatten overgelegcle alrte vaststelt clat
van een beweercl hypotheekrecht clat hem artikel 11 van de veilingsvoorwaarclen een
persoonlijk toebehoorcle, en zocloencle het tantieme kosten van 17 t. h., op de nettobegrip van de zijclelingse vorclering verkoopprijs bedong, en dan wanneer de·
schenclt (artikelen 1319, 1320, 1322 heer Poncelet, medekoper van het onroeen 1166 van het Burgerl. Wetb.); c) een rencl goecl met Defawe en clrie anderen,
bewijs door vermoeclens aanneemt, bniten aan de verkopers een som van 107.950 fr.,
en tegen de inhoucl ener anthentieke akte beclrag van gezegcle kosten, had gestort,
(schending van art. 1341 van het Burger- en clan wanneer het aan verweerder, aanlijke Wetboek), van een overeenkomst legger tot gelcligveTklaring van de bewelke met een kennelijke akte in strijcl slaglegging, toebehoorcle de gegrondheicl
is (artt. 1134 en 1321 van het Burgerlijk van zijn eis te bewijzen en, bijgevolg, cle
Wetboek), clan wanneer cleze overeen- betwiste omvang van de onverdeelcle rechkomst, welke zakelijke lom,oerencle en ten van cle heer Defawe waarop hij beonverdeelde rechten overclraagt of vast- weerde een wettelijke hypotheek te hebstelt en de quotiteitvan deze rechten, zoals ben verkregen, waarvan hij de nitoefedie blijkt nit de anthentieke akte van ning tegen aanlegster vervolgcle :
28 Januari 1942 wijzigt, bij gebrek aan
Over het eerste punt :
overschrijving, door verweercler, rechtverOve·rwegencle clat noch uit het bestrekrijgencle onder bijzondere titel van de clen arrest, noch nit de stnkken deT rechts-
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pleging waarop het Hof acht kan slaan,
2" KAMER. - 27 December 1948.
blijkt dat de Staat de beweertle overeenkomsten tussen de vijf aanvankelijke DOUANEN EN AOOIJ'NZEN. - Hoor<DGEJwpers zou hebben ingeroepen;
VANGENISSTRAF DIE TEN GEVOLGE VAN DE_ AMDat het middel, op dat punt, feitelijke
NESTlE NIET MEER KAN UITGESPROKEN WOHDEN . ...:_ BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE
grondslag mist;
RECHT BANK \-VAT BETRELi'T DE Vli.;ROORDELING
Over het tweede punt :
TOT DE GELDBOE'l'E EN TOT BETALING VAN DE
Overwegende dat, vermits aanlegster
GicSLOKEN RECHTEN.
bij haar su bsidiaire concl usies in lloger
beroep staande ]1eeft gehouden dat, 'in In za.lcen va.n inbreulcen op de wette,li beelke onderstelling het aandeel van Defawe
t?·effende de dona.nen en a.ccijnzen, is
in het betwist onroerencl goecl slechts
de correcUonele mchtba.nlc , a.lleen be220'74295ost@ zou bedrage'n, de koopprijs,
vaegd om te vemo·rdelen tot de geld~
metinbegrip der kosten, zijncle 742.950 fr.,
boete en tot beta.ling van de geslolcen
het bestreden arrest antwoord heeft ver·rechten, zelfs 1AJ(tnne(w cle hoofdgevan.qestrekt in de bewoordingen welke bij dit
?i.isstrat ten gevolge van de amnestic
tweede punt van het micldel worden hern:iet mee1' lean ltitgespl'Olcen wonlen- (1).
llaald;
(Wet' van 26 Augustus 1822, artt. 247,
Overwegende dat cUt antwoorcl in strijd
248 en' 249; wet van 6 April 1843, art. 29;
is met de vermeldingen van een akte,
besluit-wet van 20 September 1!145, artiwelke de 28 Januari 1!142 v66r notaris Nikel 4.)
colas wercl verleden, en luidens welke
« de heer Rene Poncelet, handelende in
(vAN TRIMPON'l', T. BEHEE!l DER DOUAXEN
naam cler iwpers, zopas de som van
EN ACCIJNZEN.)
107.!150 frank, beclrag der in de veilingsvoorwaarden beclongen kosten, ter hand
ARREST.
heeft gesteld van de · verkopers, die
zulks erkennen )) ; dat er uit volgt dat het
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
bestreclen arrest in dit opzicht het aan arrest, op 17 September 1948 gewev.en
gezegde akte versclluldigd geloof en, bij-_ door het Hof van beroep te Gent;
gevolg, de in het middel aangeduide artiOver het enig m:icldel, schending van
kelen 1319 eu 1320 van het Burgerlijke artikel 179 van het Wetboel• van strafW etboek heeft geschonden;
vordering van artikelen 4 en 6 van llet
Om die redeneil, verbreekt het bestre- besluit-w~t van 20 September 1945 waarbij
clen arrest, cloch enkel voor zoveel het niet amnestie wordt verleend voor zekere miswettel'ljk uitspraak heeft gedaan over de drijven, van· artikel 97 van de Grondwet,
subsidiaire conclusies van aanlegster doordat de eerste rechter en daarna llet
waarbij wercl beweerd dat er aanleiding hof van beroep zetelencle in correctionele
toe was rekening te houden met de kosten zaken kennis genomen hebben van cle vorvan de akte van aankoop van 28 Januari clering van het beheer, ingestelcl bij clag1942, voor de vaststelling van het evenre- vaarcling van 7 November 1945, clan wandig aandeel betreffende de onverdeelcle neer geen hoofdgevangenisstraf meer kon
rechten van de heei· Defawe in het be> gevorderd worden, noch gevorclercl werd
twist onroerend goed; verwerpt de voor- door het openbaar ministerie, zoclat de
ziening voor het overige; beveelt clat on- sancties die nog konden gevordercl worden
clerhavig arrest zal worden overgeschre- door het beheer, alhoewel zij een gemengcl
ven in de registers van het Hof van karakter hebben, burgerlijk en strafrech~
beroep te Luik en clat melding er van zal telijk, tach een overwegend burgerlijk
worden gemaakt op de kant van de ge- karakter hebben, zodat het 'belleer ze enkei
cleelteli.jk vernietigde beslissing; veroor- kon vorderen v66r de burgerlijke rechtcleelt verweerder tot een vierde der kos- bank en niet v66r de correctionele rechtten, terwijl het overige deel ten laste van bank :
,
aanlegster blijft; verwijst de alzo beOverwegende clat het bestreden arrest
perkte zaak naar het Hof van beroep te aanlegger veroorcleelt tot het betalen van
Brussel.
de gesloken rechten en van tienmaal het
bedrag dezer gesloken rechten wegens
23 December 1!148. - 1" kamer. - Voor- niet vertonen op .15 Februari 1943 van de
zittel'_, H. Soenens, eerste voorzitter. wettelijk bepaalde opbrengst droge tabuk
Versla.ggeve1·, H. r.. ambinet. - Gelijkllti- van de oogst van 1942;
dende conclusie, H. Roger Janssens de
Overwegende clat, weliswaar, luiclens arBisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, tikel 4 van het besluit-wet van 20 SevHH. Van Ryn en Van Leynseele.
tember 1945, amnestie verleend worclt
(1) Repe>·t. p1·at. du dr. b.elge, v' Douanes
et accises, n" 364 en vlg., 590 en vlg,
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voor de-t.e m'isclrijven zoclat geen hoofdgevangenisstraf meer kan gevorclercl worden door het <Jpenbaar ·ministerie, maa).·
dat, luiclens artikel 4 van voormeid besluit-wet, de amnestie niet kan aangevoerd
worclen tegen cle rechten van de Staat en,
bijgevolg, de rechten van de Staat op de
(loor de fiscale wetten voorziene g·eldboeten behouden blijven;
Dat, luidens artikel 247 van de wet van
:2() Augustus 1822, gewijzigcl bij artikel 29
van de wet van 6 April 1843, al de gedingen, wegens door de wetten op de accijnYRn beteugelcle wanbedrijven, zullen opgedragen worden aan de correctionele rechtbanken en da t deze gecling·en, die er toe
strekken een gelclboete toe te passen, zullen ingesteld en vervolgd worden door het
beheer ·voor bovenvermelde rechtbanken;
clat, luidens artikel 249 van dezelfde wet
van 26 Aug·ustus 1822, wanneer de misdrijven voorzien door artikelen 247 en 248
aanleiding g·even tot het betalen van ac-cijnsrecllten en dus tot een burgerlijk gecling, de rechtbank kem,lis zal nemen van
beide geclingen;
Overwegencle, clerllalve, clat, welke ook
het meest overwegend karakter weze van
•le door het arrest toegepaste boete, burgerlijk of strafrechtelijk, de correctiomele rechtscolleges bevoegcl waren, na llet
in voege treden van cle amnestie, om kennis te nemen van de vorclering van het
belleer strekkencle alleen tot llet bekomen
van gesloken rechten zowel als tot het
veroorclelen tot de geldboete;
Waaruit volgt dat llet micldel in rechte
<mgegrond is ;
.
En overwegencle, voor i1et overige, clat
cle substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven reclltsvormen werclen nageleefcl en dat de beslissing overeenkoml
stig cle wet 'is;
Om clie redenen, verwerpt de voorzie. ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 December 1948. -

2° kamer. - Voorc
Wouters, raadslleer waarnemend voorzitter. - Vei·sla.ggeve1', H. cle
Clippele.
GeUjlclttidende conclusie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
z'itte1·, H.
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AMNESTIE. - BESLUIT-WET VAN 20 SEPTEMBER 1945. - BURGERLIJKE VORDERING.
BEVOEGDHEID VAN DE CORREC'J'IONELE
RECH'rilANK WANNEER ZI.J vooR 31 OcTOBER
1945 WERD INGESTELD,
De correctionele rechtbank, bij wellce een
bij toepassing van het beslu-it-wet van
'20 September 1945 geamnestiee1·d misd1'ijf (tanh(tngig ·wenl gemanlct, is

sle.chts bevoegd om. over de b·u.rgm·Zij7ce
vonledng 1titsp1·aalc te doen, wanneer
aeze v66r 31 Octobe·r 1945 werrZ ingesteld (1). (Besluit-wet van 20 Septem-

ber 1945, artikel 6.)
(HILLAERT, T. SALA PIPES EN CONSOORTEN.)
ARRES'r.
RET HOF; - Gelet op llet arrest, de
10 Juli 1948. gewezen tloor llet Hof van
beroep te Brussel ;
In zover cle voorziening gericllt is tegen
{le beslissing over cle publieke vorclering :
Overwegencle clat de substant.H!le of op
straf van nietiglle'lcl voorgescllreven reclltsvormen werclen nageleefd en dat de beslis-·
sing overeenkomstig cle wet is;
In zover de voorziening gericllt is tegen
de beslissing over de burgerlijke vorde~
ringen :'
Over llet eerste midclel, scllending van
artikelen 97 van cle Grondwet, 6 van llet
besluit-wet van 20 September 1945, waarbij amnestie wordt verleend voor zekere
misclrijven, 4 cler wet van 17 April 1878
bevattencle de voorafgaande titel van llet
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doordat llet bestreclen arrest, na cle pnblieke vorclering vervallen verklaarcl te
llebben wat cle ten laste van eiser gelegde
beticllting A betreft, bij toepassing van
het besluit-wet van 20 September 1945, en
na eiser veroonleelcl te llebben tot een gevangenisstraf en een gelclboete hoof{lens
de te zijnen laste gelegcle beticllting B, cle
beslissing van cle eerste recllter bevestigt
wat cle vordering betreft cler burgerlijke
partijen, verweerclers in verbreking, zoncler vast te stellen clat cle scllade tot cle
herstelling waarvan deze vorcleringen
strekten, veroorzaakt werd door llet
misclrijf B, hetwelk alleen weerllouclen
wercl ten laste van eiser door llet hof
van beroep, en zoncler vast te stellen
clat cle burgerlijke en de publieke vorcler1ng regelmatig aanllangig werclen gemaakt b'lj de rechtsmacllt van wijzen v6or
llet van kracllt worden van llet besluitwet van 20 September 1945, clan wanneer :
1° de eerste rechter, uitspraak doende
over cle publieke · vorclering, eiser veroorcleeld hacl lloofdens de ten laste van
cleze laatste gelegcle beticlltingen A en B
en dat cle veroordelingen uitgesproken
cloor cle eerste recllter ten bate van verweerclers zoncler onclersclleicl er toe strekten de scllade te llerstellen clie ze geleclen
llmlden tengevolge van deze twee misclrijven; 2° {le rechtsmacllt van wijzen niet
bevoegcl is om kennis te nemen van de
burgerlljke vorclering, n'lettegenstaande
(1) Verbr., 9 Februari 19<18 (zie
biz. 74; Bull. en PAsrc., 1948, I, 84).

hoger,
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toepassing van liet besluit-wet van 20 September 1945, tenzij cleze twee vorderingen regelmatig bij haar aanhangig
werden gemaakt v66r het van kracht worden van dit besluit-wet; 3° het bestreden
arrest dus hoefde vast te stellen, hetzij
dat de schade, waarvan het de herstelling toekende aan verweerders helemaal
te wijten was aan misdrijf B dat alleen
weerhouden werd ten laste van eiser,
hetzij dat de publieke en burgerlijke vordering bij de rechtsmacht van wijzen aanhangig werden gemaakt v66r het van
kracht worden van het besluit-wet van
20 September 1945; doordat, dienvolgens,
de mQtieven van het bestreden arrest niet
tbelaten na te gaan of de rechter over
de grond al dan niet bevoegd was om
kennis te nemen van de door verweerders
in verbreking ingestelde eisen, en dus
dubbelzinnig zijn; doordat, derhalve, het
arrest niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat aanlegger, bij vonnis
der Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 22 Januari 1948, tot een gevangenisstraf van drie jaar en tot een geldboete werd veroorcleeld uit hoofde van,
in het rechterlijk arrondissement Antwerpen, in de loop der clrie laatste jaren
welke de vordering tot onderzoek dd.
14 October 1944 voorafgaan, om het misdrijf te hebben nitgevoerd of aan de uitvoering er van rechtstreeks te hebben
medegewerkt : a) ten nadele van onbepaalde personen, allerhande roerende voorwerpen, zoals juwelen, mnntstnkken,
lJankbiljetten, aandelen, enz ... bedrieglijk
weggenomen te hebben, met de verzwarende omstancligheid dat de cliefstal gepleegd werd met behulp van braak, inklimming of valse slentels ; b) in overtreding met artikelen 1, 2 en 4 van het besluit-wet van 10 Januari 1941, vrijwillig
zijn meclewerking verleend te hebben aan
de uitvoering van onregelmatige maatregelen welke cle vijand ten aanzien van de
goederen vermelcl in artikel 2 van gezegd
besluit heeft genomen, of die goecleren,
welke het voorwerp waren van deze maatregelen, te hebben verkocht, verworven,
in panel gegeven of genomen... namelijk
een onbepaalcl a an tal brandkasten... een
onbepaalcl aantal roerencle voorwerpen,
zoals juwelen, muntstukken, bankbiljetten, aanclelen, enz ... ;
Overwegencle dat het vonnis, uitspraak
doencle over de vorclerlngen cler burgerlijke partijen, aanlegger veroordeelde tot
1le teruggave van zekere voorwerpen en
tot betaling van schadevergoeding;
Overwegende dat het hof van beroep
de publieke vordering, voor wat de betichting A betreft, vervallen bij anmestie· verklaart; dat het arrest, nit hoofde van de
als bewezen weerhouden betichting B,
aanlegger tot een jaar gevangenisstraf en

tot een geldboete veroorcleelt; dat het arrest vervolgens al de beschikkingen van
llet beroepen vonnis over de burgerlijke
votdering€m bevestigt ;
Overwegende clat de rechtsmacht van
wij.zen, bij toepassing van artikel 6 van
het besluit-wet van 20 September 1945,
waarbi.i amnestie worclt verleend voor zekere misclri,jven, slechts bevoe.gcl was om
over de burgerlijke vorderingen, steunende op de feiten die d{) betichting A
uitmaakten, te beslissen, indien verweerders zich v66r het van kracht worden van
voornoemcl besluit-wet, hetzij voor de
31 October 1945, regelmatig als burgerlijke
partjjen hadden gesteld ;
Overwegencle dat ult de stukken van de
procedure bli.ikt dat de aanstellingen van
cle burgerlijke partijen slechts plaats hebben gehad de 5 Juni en de 11 December
1947;
Overwegende dat de motlvering van llet
bestreclen arrest over de eisen van die
partijen niet aanduidt of het hof van beroep slechts cle schadelijke daclen van de
betichting B in aanmerking nam om de
bevestiging cler door de eerste rechter
uitgesproken veroordelingen te rechtvaardigen;
Overwegende dat het arrest, bi.i gebrek
van nauwkeurigheicl, aan het Hof niet
toelaat na te gaan of het hof van beroep,
beslissende over cle eisen van verweerders,
zijn bevoegdheicl niet overschreden heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die reclenen, zoncler het tweede middel, clat als overboclig voorkomt, in aanmerking te nemen, verbreekt het bestreclen arrest, docll slechts in zovei' het over
de e'lsen cler verweerders, burgerlijke partijen, heeft beslist; 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 ka11t der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak alzo
beperkt naar het Hof van beroep te Gent.
27 December 1948. - 2" kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Yerslaggever, H. Bareel. - Gelijlcliticlende eonelnsie, H. Colard, advocaat generaal.
z-itte1',
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TOT

VEJRBREKING.

STRAFZAKEN. l\1IDDEL HIERUIT GENOMEN
OAT HET VONNIS VAN DE CORRECTIONE!,J';
RECHTBANK
BIJ
VERSTEK
UITGESPROKEN'
WERD ZONDER DAT ER DRIE DAGEN VERLOPEN
WAREN TUSSEN DE DAGYAARDING EN DE ZITTING. VERDEDIGING 1'EN GRONDE YUOH HET

_:_ 668 HOF VAN llEROEP. LIJK.

1\•IIDDEL N1ET ONTVANI{E-

Is niet ontvctnh,eHjk, het midde~ hiendt
gen.omen dat het vonnis van de oo1·rectionele ?·eohtbanlc bij verstelc uitgespmlcen we1·d zo·Jicler clat ·e?' (l1'ie clagen ver~open waren tttssen cle clagvawrding en
de z-itt-ing_, wwnneer bel,;laagde z·ioh ten
g·roncle v66·r het hof van beroep ven~e
cligcl 1! eett zoncler het m·iclclel 01J te wertJen.
( GANSEMAN.)
ARRES'l'.

HE'J' HOF ; - Gelet op llet bestreden
arrest, op_ 30 September 1948 g-ewezen door
llet ·Hof van beroep te Gent;
Over hef eerste middel, het arrest moest
de nietigheill uitsl)reken van het bij verstek g-ewezen vonnis, claar . er g-een drie
vrije clag-en verlopen waren tussen cle
clagvaarcling- en de clag- der verschijning- :
Overweg-ende dat clit middel v66r cle

rechter over de ·grond niet ·opgeworpen
wercl en dat aanlegster haar verdediging
heeft voorgedrag-en tegen de telastlegging ;
· Dat het middel dus niet ontvankelijl~ is:.
Over het tweede mic1c1el, aanleg-ster heeft
verzet aangetekend teg·en het bij verstek
g-ewezen vonnis :
Overweg-ende dat die beweriug g-een
steun vindt in de stukken cler rechtsl)leging;·
Dat het middel feitelijke gronclslag- mist;
Over de anclere middelen :
Oyerwegemle dat zij steunen op beschouwing-en van feiteHjke aard, waa1:van
de bepordeling- buiten de bevoegdheid van
het Hof van verbreking valt;
Dat zij clus niet ontvankeJ:ijk zijn;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieniug ; veroordeelt aanlegster tot cle kosten.
27 December 1948. - 26 kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend vooi:zitter. - Ve·rs~aggeve1·, H. de
Clippele.
GelijlcMticlende conc~usie,
H. Colarcl, advocaat-generaal.
zUtM,

