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HERZIIDNING. AANVBAAG VERZONDEN
NAAR EEN HOI<' VAN BEIWEP VOOR ONDERZOEK.
:__ 0NDEBHOOit ONDER EED VAN EEN GETUIGE.
PERSOON ONTZET UI'l' RET RECHT OM IN
llECRTEN GETUIGENIS AF 'IE LEGGEN. NIE·
'l'IGREID VAN RET ARREST.

2o HIDRZIENING. -

ARRES'l' VAN RET HOF
VAN BEROEP GEWEZEN OP EEN NIE'l'IGE EECH'l'S·
I'LEGING.- VERPLICRTING VOOE RET HOF VAN
VERBREKING Dl'l' AEEEST VAN AMBTSWEGE TE
VERBHEKEN.

i<Jo VIDRWIJZING NA VIDRBRIDKING.S•rRAI<'ZAKEN. ARREST VAN EEN HOF VAN
BEROE!' GEWEZEN OP EEN AANYRAAG TOT HERZIENING. VERBREKING. VERWIJZING
NAAR EEN ANDER HOF VAN BEROEP.

1o Wannee·r het hot van 1Je1·oep, hetwellc

is gelast advies .~tit te brengen over een
. aanvraag tot herziening, een per soon
onde1· eccl onde1·hoort niettcgenstaande
hij on.tzet is ~tit het 1·echt om in 1·echten
get-nigenis at te leggen, tenzi.j om e1·
en/eel inlicht·ingen te geven, is het ar·rest,
dat gestemtd i~ op de1·gel-ijlc ondenJOelc,
nietig (1).
2o Wanneer de 1·echtspleging v66'1' het hot
van beroep, nwa1· hetwcllc een aanv1·aag
tot heTziening werd ve1·wezen, nietig is,
·rnoet het Hot van ve·rb1·eking clezc
rechtspleging van arnbtswege nietig verlclaren (2).
3o Wan1tee1· het Hot van verbrelcing een
arrest ve1·nietigt waa1·bij het hot van
beroep een aclvies 1titb1·engt over een·

aanvraart tot he1·z·ieni.n[J, wo·rclt de aanvraag ve·rwezen na.ar een ander hot van
beroep ten einde over te gaan tot een
nie1tw onde1·zoek (3).
(RABVENGT, T. SIMON.)
AEREST.

RET HOF; - Gelet op het verzoek namens Fran<;ois 'Harvengt ingediend en
strekkende tot de herzien:ing van een arrest tegen hem uitgesproken door het Militail· Gerechtshof, zetelende te Brussel, op
13 Februari 1946, voor zoveel dit arrest
aanvrager veroordeelt wegens verklikking
aan de vijand;
Gelet op het arrest van clit Hof dd.
2 Juni 1947 (4) bevelende dat tot het onderzoek over de aanvraag zal worden overgegaan door het Hof van beroep te Brussel ten einde na te gaan of de tot staving
van de aanvraag aangehaalde feiten afdoende genoeg SIChijnen om tot cle herziening aanleiding te geven;
Gelet op het met redenen omkleecl arrest van het Hof van beroep te Brussel
cl-cl. 21 Juni 1948, eeu ongunstig advies uitbrengende nopens de herziening van het
arrest van het militair gereclltshof cld.
13 Februari 1946 ;
Overwegende clat clit arrest van 21 Juni
1948 namelijk steunt op cle verklaring van
Edgard Duquesne, veertig jaar oud, wisselagent, aangehouden te Charleroi, onderlloorcl ter openbare terechtzitting· van het
llof van beroep cld. 7 Juni 1948;
(3) Y.erbr., 11 November 1907 (Bull. en PA-

(1) Vergel. verbr., 8 Januari 1912 (Bull. en
PASIC., 1912, I, 68) .
(2) Verbr., 7 April 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I; 186) .
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src., 1908, I, 31); verbr., 8 Januari 1912, hierboven vermeld in de nota 1.
(4) A.1·r. Fe1·br., 19,17, blz. 175;
PASIC., 1947, I, 223.

B·ull.

en

-2Overwegende dat het proces~verbaal van Is niet ontvanicelijk, het middel dat slechts
die terechtzitting vaststelt dat Duquesne
enkele motieven van het vonnis beonderhoord werd in hoedanigheid van gestrijdt, dan wanmeer ondm'Bcheiden vasttuige en de eed heeft afgelegd;
steUingen van het vonnis het beschiTcOverwegende dat blijkt nit een uittrekkend gedeelte m· van wettelijlc rechtvaa1·digen (1).
·
sel nit het in kracht van gewijsde gegaan
arrest van het militair gerechtshof dd.
12 Januari 1948 dat, reeds v66r zijn onder(MARLAIRE, T. DE POSSON EN DE WOOT
vraging bij de rechtspleging was gevoegd,
DE TRIXHE.)
Duquesne, die tot de ~oodstraf werd
veroordeeld ontzet was u1t het recht om
ARREST.
in rechten getuigenis af te leggen, tenzij
om er enkel inlichtingen te geven;
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat de veroordeelde, ten vonnis, op 25 Maart 1948 gewezen door de
laste van wie het verbod om in rechten Correctionele Rechtbank te Namen, uitgetuigenis af te leggen werd ultgespro- . spraak cloende in hoger beroep ;
ken, niet onder eed mag onderhoord worI. Voor zoveel de voorziening de besHsden in hoedanigheid van getuige ;
sing bedoelt, gewezen ten opzichte van
Overwegende dat de onbekwaamheid, Marlaire als betichte en als verweerder
welke die veroordeelde treft, de openbare tegen de vorclering van de burgerlijke parzedelijkheid aanbelangt; dat zij volstrekt tij de Posson, weduwe de Woot de Trixhe :
is en ambtshalve door de rechter moet
Over het eerste nriddel, schending van
ingeroepen worden ;
.
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
Overwegende dat, waar het Duquesne 50, 51, 3°, 55 en 134, 4°, van het konink·als getuige onder eed heeft gehoord en op lijk besluit van 1 Februari 1934, 1 en 2
dit getuigenis zijn beslissing heeft ge- van de wet van 1 Augustus 1899, 1382 en
steund, het hof van beroep artikelen 31 1383 van het Burgerlijk Wetboek, cloordat
en 34 van het Strafwetboek heeft ge- liet bestreden vonnis, bij verwijzing naar
schonden;
de reclenen van de eerste rechter, besHst
Overwegende, dienvolgens, dat het on- clat geen van beicle betichten aan het
derzoek, dat gedaan werd ii:J. uitvoering kwestieus kruispunt voorrang genoot,
van het arrest van het Hof van verbre- dat ze beiden de doorgang mo~sten vrijking dd. 2 Juni 1947, niet overeenkomstig laten voor de voertuigen die over de weg
de wet is;
reclen welke zij naclerden, clienvolgens de
Gelet op artikel 445 van het Wetboek aanlegger veroordeeld heeft wegens vervan strafvordering, gewijzigd door de wet wonclingen bij gebrek aan vooruitzicht
van 18 Juni 1894;
en, op burgerlijk gebied, de vercleling bij
Om die redenen, verklaart becloeld onder- helften der verantwoordelijkheid heeft
zoek en het daarop volgend arrest nietig; uitgesproken, clan wanneer, vermits het
beveelt dat onderhavig arrest zal overge- ongeval gebeurcl is op het kruispunt van
schreven worden in de registers van het twee wegen welke beicle secundair zijn, de
Hof van beroep te Brussel en dat mel- voorrang aan diegene van de twee beding er van zal gemaakt worden op de hoOl·de die 'van rechts kwam ten opzichte
kant van het vernietigd arrest; beveelt van de andere, 't is te zeggen aan de aanclat het onderzoek zal herbegonnen wor- legger die noch op strafgebied noch op
den· verwijst de zaak in staat van onder- burgerlijk gebied kon beschouwcl worden
zoek naar de Burgerlijke Kamer van het als verantwoordelijk om de doorgang niet
Hof van beroep te Luik, voorgezeten door afgestaan te hebben aan de auto gestuurd
de eerste voorzitter.
door Didier de Woot de Trixhe, noch voor
3 Januari 1949; - 2<' kamer. - Vo01·- de berokkende schade door het ongeval :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zittm· H Louveaux, voorzitter. - Verslagg~ve·l'; H. Fettweis. - Gelijkluidende bij verwijzing naar de motieven van. de·
eerste
rechter, vaststelt, enei;zijds, dat
conclusie, H. Raoul~Hayoit de Termicourt,
noch de aanlegger noch de verweerder, op
eerste aclvocaat-generaal.
de plaats waar de aanrijding plaats greep,
genoten van de verkeersvoorrang en, anderzijds, dat de aanlegger, evenals verweerder, een onvoorzichtigheid heeft begaan die onvrijwillig slagen en verwon2• KAMER. - 3 Januari 1949.
MIDDELEN

TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS ENKEI.E MOTIEVEN VAN HET VONNIS BESTRIJDT.
.0NDERSCHEIDEN VASTSTELLINGEN DIE BET
BESCHIKKEND GEDEELTE WETTEUJK RECHTVAARDIGEN. MIDDEL ONONTVANHELIJK.

(1) Verbr., 17 Juni 1946 (Arr. Verbr., 1946,
biz. 223; Bull. en PASIC., 1946, I, 242); 31 Juli
1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 264; Bull. en
PASIC., 1947, I, 339); 5 Juli 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 442).

-3digen aan verschillende personen en
schade heeft veroorzaakt, te weten, op
een uiterst gevaarlijk kruispunt te hebben
gereden met een overdreven snelheid;
Overwegende dat die laatste vaststelling, welke door het middel niet bestreden
is, de veroordeling wegens inbreuk op
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
alsook de verdeling van de burgerlijke
verantwoordelijkheid tussen de aanlegger
en de verweerder wettelijk rechtvaardigt,
zowel wat betreft de door de aanlegger
ingestelde burgerlijke vordering, als de
tegen hem ingespannen burgerlijke vordering;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 420
van het Strafwetboek, 50, 51, 3°, en 131, 4°,
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, 1 en 2 de wet van 1 Augustus 1899,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis aanlegger
heeft veroordeeld wegens 'inbreuk op artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
hem veroordeeld heeft aan de burgerlijke
partij de Posson de helft van de door
deze laatste, qualitate qua, Qndergane
schade te betalen, en zijn eis als burgerlijke partij tegen Didier de W oot de
Trixhe heeft afgewezen, het punt onzeker
latende of die beschikkingen afllangen
van de beslissing waarbij de rechtbank
gezegd heeft dat er in rechte geen voorrang bestond, ofwel of ze in alle geval,
naar de mening van de rechtbank, gegrond
zijn op de S!Ilelh(!id van de auto van de
aanlegger, snelheid welke overdreven
werd geoordeeld en welke geacht werd
de verdeling bij helften v·an de schadeloosstelling mede te brengen zelfs indien
erkend werd dat aanlegger verkeersvoorrang genoot :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het bestreden
vonnis twee onderscheiden vaststellingen
inhoudt, waarvan de tweede, die de door
de aanlegger aan zijn voertuig gegeven
overdreven snelheid betreft, volstaat om
het bestreden beschikkend gedeelte wettelijk te rechtvaardigen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substanW\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder Didier de Woot de
Trixhe.
3 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende

conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste avocaat-generaal.
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VERVOERCONTRACT. BESLUIT-WET
VAN 30 DECEMBER 1946. - BESLUIT VAN
15 MEl 1947. - VERVOERDIENSTEN UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN BET PERSONEEL VAN
EEN WERKGEVER. - BETEKENIS VAN DIE
WOORDEN.

In a1·tike~ 2, alinea 2, 1o, van het besluitwet van 30. Decembe1· 1946, en dienvolgens eveneens in a1·Ukel 1, litt. E, van
het besluit van de Regent dd. 15 Mei
194'1, hetwellc ve1·wijst naar de eerste
bepaling, betekenen de woorden « vervoe?·diensten uitsluiten,d ten behoeve van
het personeel Jl « ve.1·vom·diensten ten
behoeve van het personeel van een
we1·Tcgever met uitsluiting van de vervoe?·diensten die personen begrijpen
v1·eemd aan dit pe1·soneel Jl.
(LIGNOUL EN DUCHENE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 17 April 1948 door de
Correctionele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep;
Over het enig middel, schending van artikel 1, E, van het besluit van de Regent
dd. 15 Mei 1947 en van artikel 2, 1°, van
het besluit-wet van 30 December 1946,
doordat de bestreden beslissing, alhoewel
het aanneemt dat het besluit van de Regent van 15 Mei 1947, houdende regeling
van de geneeskundige schifting en het toezicht over de autobestuurders, toepasselijk is op de vervoerdiensten naar werkplaatsen, door een werkgever met eigen
materieel en op eigen verantwoordelijkheid uitsluitend ten behoeve van zijn personeel ingericht en geexploiteerd, beslist
dat een vervoerdienst, die terzelfdertijd
leden van het personeel en materiaal vervoert, een vervoerdienst is uitsluitend ten
behoeve van het personeel :
Overwegende dat artikel 1, litt. E, van
het besluit van 15 Mei 1947 dat besluit
toepasselijk verklaart op « de diensten
ingericht door een werkgever en voorzien
onder 1° van het tweede lid van artikel 2
van het besluit-wet van 30 December
1946 )) ;
Overwegende dat voormeld artikel 2, lo,
de bij toepassing van het besluit-wet van
30 December 1946 ingevoerde reglementering beperkt;
Dat de woorden « vervoerdiensten uitsluitend ten behoeve van het personeel JJ,
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bevat in artikel 2, 1°, in strijd met datgene dat door de voorziening wordt beweerd, niet de betekenis kunnen hebben
van « vervoerdiensten ten behoeve van het
personeel met uitsluiting van de vervoerdiensten die bovendien werktuigen of materiaal betreffen >>, vermits de verordening, waarvan artikel 2, 1°, de toepassing
beperkt, vreemcl is aan het vervoer ran
zaken;
Dat die woorclen clus betekenen, zoals
het bestreden vonnis het beslist, « vervoercliensten ten behoeve van het personeel met uitsluiting van de vervoerdiensten die personen betreffen vreemd aan
clit personeel » ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegencle dat de substantH\le of
op S<traf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beSJlissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
3 Januari 1949. - 2<' kamer. - Voo·rzittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Vel·slaggever, H. Demoulin. - Gelijklnidende
concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Gregoire (van de Balie te Hoei).
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1° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESOHIKKING TOT VERWI.TZING DOOR DE RAADKAMER.
~· VEHBETERING DOOR DE REOHTER OVER DE
GROND VAN DE DATUM VAN DE FElTEN. - BETIOHTE IN DE GELEGENHEID GESTELD ZIOH TE
VERDEDIGEN TEGEN DE VERBETERDE OMSOHHIJVING. - BESLISSING WETTELIJK.
2° VERJ.ARING IN STR.AFZ.AKEN. ~
PUBLIEKE \'ORDERING VERJAARD. - 0MSTANDIGHEID DIE DE VERJARING NIET MEDEBRENGT
VAN DE TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJ:KE VORDERING.
~·echter over ·de gl'ond, bij wie teiten worden aanhangig gemaalct ,door een
beschikking van de Taadlcame1·, heett de
macht een vergissing te verbete1·en be_qaan door de ntadlcamer wat bet1·ett de
dat1tm van de in fle beschilcking bedoelde
teiten.; de betiehte moet echte1· in de
mogelijlclwid worden gestelcl zich te vel·cledigen tegen de aldu.s ve1·betenle omschlijving van de feiten (1).

1 o De

(1-) Verbr., 3 Maart en 17 November 1947
(A•·r. Yerb1•., 1947, blz. 72 en 370; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 99 en 489) ; 16 Februari 1948
(,;lrr. T'erbr., 1948, blz. 104; Bu.U. en PAsrc.,

194.8, I, 118).

2° De verjaTing van de publielce vo1·de1'ini7
wegens een misd1·ijf, b1·engt de v(wja1-ing niet mede van de te belcwamer Ujd
ingestelde vofdering van de bu,·gerlijlce pa1·tij (2). (Wet van 30 lVIaart 1891,
art. 1.)

(RAYJI.IOND,

1'.

ALFANUS.)

ARRES'l'.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Mei 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak doende in hoger beroep ;
Aangaande de voorziening gericht tegen
de beslissing gewezen over de publieke
vorclering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de publleke vordering vervallen verklaart
door verjaring en de kosten ten laste van
cle Staat legt; dat 'de voorziening, wat die
beslissing betreft, niet ontvankelijk is;
.Aangaande de voorziening gericht tegen
de beslissingen gevelcl over de vorderingen
van de burgerlijke partijen Joseph .Alfanu en «Caisse Commune cl'.Assurances
La Prevoyance Sociale >> :
Over het eerste micldel, afgeleicl hieruit dat de rechtbank, waarbij, door de
beschikking tot verwijzin:g van de raadkamer, feiten werden aanhangig gemaakt
welke op 2 December 1946 werden gepleegd, geen kennis kon nemen van feiten
gepleegd op 3 December 1946 welke door
de beschikking niet werden voorzien.
Overwegende dat uit de vaststeUingen
van het bestreclen vonnis blijkt dat dit
vonnis, ver van niet bij cle beschikking
cler raaclkamer aangeduide feiten aan te
hemen, zich er bij beperkt heeft een vergissing, door de raaclkamer begaan in de
omschrijving van de feiten waarvan de
politierechter kennis kreeg door gezegcle
beschikking, te verbeteren aangaande de
datum; dat de betichte zich tegen de verbetercle omschrijving heeft kunnen verdedigen; waaruit volgt dat het middel niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede micldel, afgeleid hieruit
dat het vonnis, na de publieke vordering
verjaard te hebben verklaard, de betichtingen onderzocht en gewijzigd heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de vorderingen van de bur"
gerlijke partijen ingesteld werclen vooraleer de publieke vordering verjaard was
en dat ze bij de rechtbank aanhangig
werden gemaakt door het hoger beroep
van de burgerlijke partijen;
(2) Verbr., 21 April 1947 (Arr. T'erbr .• 1947,
blz. 12&; B11rll. en PAsrc., 1947, I, 165) ; 16 Februari 1948 (Arr. Ve1·b1·., 1948, blz. 99; B-ttll.
en P ASIC., 1948, I, 113).

-5Overwegende dat, luidens artikel 1 van
de wet van 30 Maart 1891, de verjaring
van de publieke vordering deze niet medesleept van de te bekwamer tijd ingestelde
burgerlljke vordering; dat de strafrechter,
bij wie de vorderingen der burgerlijke
partijen regelmatig aanhangig werden gemaakt, het recht had na te gaan, zoals
hij het deed, Df de ten laste van de aanlegger gelegde feiten bewezen waren, cle
oorzaak waren van de door de burgerlijke
partijen beweerde schade en, in bevestigend geval, de juiste omschrijving er van
te bepalen ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorz'lening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
3 Januari 1949. - 28 kamer. - VoMzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve,r, H. Fettweis. - GeHjlcltdclencle
conclttS'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerSJte advocaat-generaal. - PleUer, H. Si-

mont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
DAT DE ElSER VEROORDEELT WEGENS POGING
TOT DIEFSTAL MET GE"WELD OF BEDREIGINGEN.
- GEBREK AAN VAS'l'STELLING VAN DE AANDUIDING, DOOR DE VOORZITTER OP DE TERECHT·
ZITTING, VAN AR'l'IKEL 483 VAN HET STRAFWETBOElK. - GEEN NIETIGHEID VAN HET ARREST.
Is niet onwetteUjlc, het a,rrest vnn het hot
van beToep, waarbij de eise1· wordt verooTcleelcl wegens paging tot diets-tal met
geweld ot becl1·eigingen, zonder dat
wo,rdt vastgesteld clat de vooTzitter arUlcel 483 van het Stmfwetboelc heett aangednid op de terechtzitting (1).

(VEYS.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 l\fei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 466, 471 en 483 van het Strafwetboek en van artikel 97 van de Gr()ndwet,
doordat het bestreden arrest het Hof niet
toelaat zijn toezicllt nit te oefenen doordat het arrest zich erbij beperkt het
misdrijf dat het bestraft aan te wijzen,
zonder de bestanddelen van dit misdrijf
te bepalen, en artikel 483 van het Straf(1} Zie verbr., 15 Maart 1948
PAsiC., 1948, I, 170).

(Bull.

en

wetboek niet vermeldt als zijnde ter ,zlt
ting aangeduicl :
Overwegende dat de bestreden beslissing
de aanlegger veroordeelt namelijk om, in
het rechterlijk arrondissement Brussel,
op 7 December 1947, het voornemen om
cle misdaad te plegen zich geopenbaard
hebbende door uitwendige daden, welke
een begin van uitvoering uitmaken en
welke aileen wegens omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dader werden
gestaakt of hun u'ltwerking hebben gemist, gepoogd te hebben met behulp van
gewelcl of bedreigingen, in een bewoond
huis, ten nadele van Adolphe Vandergucht,
een som geld van onbepaalcle waarde bedrieglijk weg te nemen, met de omstanc1igheid dat wapenen gebruikt of getoond
werden, dat de feiten gepleegcl werden bij
nacht door twee of meer personen en dat
betichte de feiten gepleegcl heeft sedert hij
veroordeeld is geweest bij vonnis van de
Krijgsraad te Brussel van 24 Augustus
1946, in kracht van gewijsde gegaan, tot
een gevangenisstraf van twee jaar, om,
Belg zijnde, de wapens tegen Belgie ,of
zijn bondgenoten opgenomen te hebben,
straf nog niet ondergaan of verjaard;
Overwegende, enerzijds, dat de aanlegger geen conclusies v66r de rechter over
de grond heeft genomen; dat deze laatste
de feiten, welke llet bewezen verklaard
misdrijf uitmaken, heeft omschreven bij
verwijzing naar de bewoordingen van de
wet·
O~erwegende, anderzijds, dat de aanduL
cling op de terechtzitting, door de voor,zitter, van de wetsbepaling welke zal worden toegepast en de melding van die aanduiding in bet vonnis (art. 195, al. 2, van
het Wetb. van strafv. [wet van 2 Januari
1924]) slechts op straf van nietigheid is
voorgeschreven voor zoveel ze vereist is
voor de motivering van het vonnis :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
gemotiveercl if'! naar cle zin van artikel 97
van de Grondwet en geen enkel der in het
miclclel aangecluide bepalingen heeft geschonden;
En overwegencle dat cle substantHlle
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
besliss1ng overeenkomstig cle wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de k()Sten.

ze

3 Jannari 1949. kamer. - Voor;:J'itter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggevm·, H. Demoulin. - Gelijlcltt'idende
conclus~e, H. Raoul Hayoit de Termtconrt,
eerste aclvocaat-generaal.
Pleiter .•
H. Bricmont (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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:i\'IISDADEN EN W ANBEDRIJVEN .TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT.- AANBOD TOT HET PLEOEN VAN EEN MISDRIJF. - ARTIKEL 123biS
VAN HET Sl'RAFWETBOEK. - VOORWAARDEN
VEREIST VOOR HET AANBOD.
Er is slechts dan een aanbofl, naar de zin
van a1·tikel123bis van het St1·atwetboelc,
indien het ttitgedrulct aanbod degene bereikt tot wie het is ge1·icht of een vertegenwoordige1· of een agent van deze
zaatste (1).

(PONCELET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
I. Voor zoveel het arrest de aanlegger
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 12lbis van het Strafwetboek :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In .zover het arrest de aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op artikel 123bis,
1 o, van het Strafwetboek :
Over het mlddel van ambts•wege, schending van artikel !23bis, 1°, van het Strafw:etboek :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aanlegger de 28 Augustus 1943, bij
brief gericht tot de bevelhebber van de
Kommandantur te Dinant, aangeboden
heeft een inbreuk op artikel 12lbis van
het Strafwetboek te plegen;
Dat het arrest beslist dat dergefijk feit
een inbreuk op de in het middel bedoelde
bepaling uitmaakt om de reden dat de
aanlegger zijn aanbod schriftelijk heeft
gedaan, zich van dit geschrift heeft ontmaakt met het inzicht het aan de geadresseerde te laten geworden, en dat het
zonder belang is dat dit geschrift « al dan
niet ter bestemming is gekomen JJ ;
Overwegende dat ieder aanbocl nooclzakelljk een persoon veronderstelt van wie
het uitgaat en een persoon tot wie het
aanbod gericht is en bij wie het aankomt;
Dat er dus slechts aanbocl bestaat en,
dienvolgens, inbreuk op artikel 123bis van
het Strafwetboek, indien het uitgedrukt
aanbod degene bereikt tot wie het is gericht of een vertegenwoordiger of een
agent van deze laatste;
(1) Raadpleeg de memorie van toelichting

van artikel 2 van de wet van 4 Augustus 1914
(Pasinomie, 1914, blz. 454) ; NYPELS et SERVAIS,
1' uitg., d. I, art. 111, n' 2.

Overwegende dat uit die beschouwingen
volgt dat het arrest. deze wetsbep:iling
heeft geschonden ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van aanlegger, neergelegcl
na meer dan vijf vrije dagen te rekenen
vanaf de verklaring van voorziening, verbreekt het bestreden arrest in zover het
de aanlegger veroordeelt wegens inbreuk
op artikel 123bis van het Strafwetboek
en tot de kosten van de publieke vorclering ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
overges•chreven worden in de registers van
het mil:itair gerechtshof en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de aanlegger tot de helft der kosten, de andere helft ten laste van de
Staat zijnde; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
3 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzittm·, fH. Louveaux, voorzitter. Verslaggev¢1', H. Connart. - Gelijkluidemle
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
,.
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3 Januari 1949.

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
- 0NDERZOEK OP DE TERECHTZITTING. UITERAARD OP TEGENSPRAAK.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
(SCHENDING vAN DE). - STRAFZAKEN. - HEROPENING VAN DE DEBATTEN BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN DE VERDACHTE. JBESLISSING NIET BETEKEND AAN DEZE LAATSTE.
- BUITEN ELim TEGENSPRAAK DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE NEERGELEGDE STUKKEN.
- VoNNIS VAN VEROORDELING. - SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
1 o Het onderzoek op de tm·echtzitting van
een stntf1·echtbanlc is 1titeraard op tegenspraalc (2).
2° Schendt de 1·echten van de verdediging,
de rechtm· ovm· de [J1'0nd die, na de
hempeninr; van de debatten te hebben
bevolen in ftfwezigheid van de vm·dachte,
en. zonder dat flie besolissing werd beteken,fl awn deze laatste, een ve1·oordeling
uitspreelct, dan wannee1' de venlachte
niet v1·ijwillig is ve1·schenen noch werd
opge1·oepen om te verschijnen op de te1'echtzitting waa1·op gebntilc werd gemaakt van. nietttve stuklcen, nee1·gelegd
floor het openbaar min:ister·i.e (3).
(2) en (3) Verbr., 9 Maart en 4 Mei 1948
(A''''· Jle,-b,·., 1948, biz. 145 en 254; Bull. en
1948, I, 164 en 296). Zie ook hierna
het arrest van zelfde datum, biz. 8 (Bull. en
PASIC., 1949, I, 10).
PASIC.,

-I -

C---

-7
(HANOT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 Juli 1948 gewezen door·' de
Correctionele Rechtbank te 1\'larche-enFamenne, uit.<;praak doende in hoger beroep;
Over het derde middel, schending van
artikelen 153 en 176 van het Wetboek van
strafvordering en van de rechten van de
verdediging, doordat, na de heropening
van de debatten, die bij vonnis van 3 Juni
1948 bevolen is geweest, de Rechtbank van
eerste aanleg te Marche-en-Famenne, op
1 Jnli 1948 haar eindvonnis heett gewezen,
zonder dat de aanlegger gehoord of opgeroepen is geweest en zonder dat het openbaar ministerie zijn vorderingen heeft uitgesproken :
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt dat, alvorens definitief te beslissen over cle tegen aanlegger
ingespannen vervolgingen, de Correctionel Rechtbank te Marche-en-Famenne, bij
vonnis van 3 Juni 1948, de heropen'ing der
debatten op 17 Juni 1948 heeft bevolen
ortidat nieuwe stukken bij de bundel werden gevoegcl sedert het in beraad houden ;
Overwegende dat nit geen enkel element
van de rechtspleging blijkt dat het vonnis
van 3 Juni 1948 zou uitgesproken geweest
zijn in aimwezigheid van aanlegger of van
enig persoon clie hoedanighe'id had om hem
te vertegenwoordigen of betekend zou geweest zijn aan de aanlegger, noch dat
deze zou verschenen zijn of behoorlijk
ter zitting van 17 Juni 1948 opgeroepen
zou geweest zijn ;
Overwegende dat het onderzoek ter zitting van de correcticmele rechtbank uiteraard op tegenspraak geschiedt;
Ove:t·wegende dat met definitief uitspraak te doen over de vervolgingen, zonder dat de aanlegger geroepen is geweest
om op de terechtzitting van 17 Juni 1948
te verschijnen en, gebeurlijk, om zijn
middelen voor te dragen aangaande nieuwe
door het openbaar ministerie bij de bundel gevoegde stukken, het bestreden vonnis de rechten van de verdediging heeft
geschonden en de in het middel aangednide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, zonder de andere micldelen van aanlegger te moeten beantwoorden, verbreekt het bestreden vonnis
voor zoveel het ten opzichte van aanlegger uitspraak doet; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in
de registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd vonnis; kosten
ten laste van de Staat; verwijst de. zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Neufchateau, zetelende in hoger beroep.

3 J anuari 1949. - 2" kamer. - V oorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Connart.. - Gelijkluidende
concluSrie, H. Raoul Hayo'it de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Y. Delacroix (van de Balie bij het Hof
van beroep te 'Brussel).
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KAMER. -

1\'liDDELEN

TOT

VERBREKING

STRAFZAKEN, J\IIIDDEL GESTEUND HrnROP
OAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP ALLE DE
DOOR DE EERSTE RECHTER OPGENOMEN GETUIGENISSEN VERWERP1'. J\IIIDDEL MIST IN
FEITE.

Mist feitelijlce grondslag, l~et middel gesteltnd hiet·op dat de reohter in hoger
bet·oep alle de door de eet·ste reohter
· opgenomen getuigenissen verwerpt; dan
wanneet· de reohtet' 1n hoger bemep
sleohts enige van clie getudgenissen heett
·VC1'WOrpen.
(STERPENICH.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 October 1948 gewezen door
het 1\'lilitarr Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over de voorz'ienfug van de aanlegger
Hals:
Over het eerste en het derde middel,
schending der rechten van de verdediging,
van artikel 8 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering en
van de wet van 20 Juni 1947 op de oorlogs- •
misdaden:
Overwegende dat die middelen enkel de
veroordeling van aanlegger bedoelen wegens de tweede en de derde betichting;
dat, waren die middelen ook gegrond, de
enige uitgesproken straf wettelijk zou gerechtvaardigd blijven door de vaststellingen van het arrest aangaande de toepassing van artikel 113 van het Strafwetboek
wegens de eerste betichting; dat die middelen dus, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na al de getuigenissen
van eerste aanleg verworpen te hebben
omdat de getuigen de eed niet afgelegd
hebben, de betichtingen bewezen verklaart door het onder.zoek gedaan v66r
het militair gerechtshof, dan wanneer
geen enkele getuige door dit hof opnieuw
onderhoord werd en dat de betichten geen
bekentenissen hadden afgelegd, wat aan
het Hof van verbr.eking niet toelaat de
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wettelijkheid na te gaan van de bewijzen
die de overtuiging van het :militair gerechtshof hebben :medegebracht :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet al de getuigen'lssen van eerste aanleg
verwerpt, doch >tlleen deze van drie getuigen, als wanneer nit het proces-verbaal der terechtzitting van de krijgsraad
blijkt dat zeven getuigen onderhoord werden;
Dat het :middel in feite niet opgaat;
Over de voorzieningen van de twee aanIeggers :
Overwegende dat de substanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvor:men werden nageleefd en dat de
beslis,sing overeenko:mstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voo.rziening; ve1·oordeelt de aanleggers tQt de
kosten.
3 Januari 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Sohier. Gcl'ijlcluidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
(SOHENDING VAN DE). STRAFZAKEN. - MILITAIR GERECHTSHOF. - SLUITEN VAN DE DEBATTEN. - STUKKEN NADERHAND BIJ DE BUNDEL GEVOEGD DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN DE VERDACHTE. - ARREST
DAT, ZICH STEUNENDE OP DIE STUKKEN, EEN
VERZET VAN DE VERDACHTE AFWIJST ALS
ZIJNDE TE LAAT GEDAAN. - STUKKEN NIET
MEDEGEDEELD AAN DE VERDACHTE. - SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
Schendt de 1·echten van de ve1·dedig·ing,
het a1·1·est van het militai1· geTechtshot
dat ve1'7clamrt dat het verzet van ,de verdachte te laat werd gedaan, zich daa1·toe stewnende op stukken onde1·wo1·pen
(lan het hot tljdens zijn bemadslaging,
dao~ wanower niet bl-ijkt dat die stttlcken voorat werden medegedeeld aan de
ve1·dachte of dat ,deze laatste in de
mogelijlcheid werd gesteld Jcermis er van
te nemen (1).

(BANDIN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
(1) Zie hager blz. 6 het arrest van zelfde
datum, alsmede verbr., 20 Juni 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 325); 30 Januari 1940 (ibid.,
1940, I, 25); 7 :April 1943 (ibid., 1943, I, 130).

Over het m'iddel van ambtswege, schending der rechten van de verdediging, doordat de aanlegger, ter zake betichte, geen
kennis heeft gehad der na het slniten van
de debatten in het dossier bijgevoegde
stukken :
Overwegende dat, om te beslissen dat
het verzet tegen het bij verstek op 13 December 1946 ten laste van aanlegger gewezen vonnis te laat werd gedaan, het bestreden arrest hierop stennt « dat nit
de in het dossier neergelegde origlnelen
blijkt >> dat clit vonnis ter woonst van veroordeelde op 18 Jannari 1947 betekend
werd en dat de verQordelingen regel:matig
gepubliceerd werden op 17 Februari 1947
in het dagblad Mettse-LwiJembottrg en op
15 Mei 1947 in het Belg·isch Staatsblad:
Overwegende dat nit de stukken dei·
rechtspleging blijkt dat de originelen,
waarop het militair gereclltshof zijn beschikkencl gecleelte steunt, namelijk de
nummers zijn van het dagblad MeuseLwiJembottr(! en van het Bel.g·isch Staatsblad, waarin de voor:melde bekend:makingen gedaan werden, en dat die stukken
slechts bij de bundel werden gevoegd en
ge!nventariseerd tussen de datum van het
sluiten der debatten, 't is te .zeggen 2G Juli
1948, en deg{)ne van de uitspraak van de
bestreden besHssing ;
Overwegende dat uit niets blijkt dat die
bescheiden, a an het hof onderworpen tijdens zijn beraadslaging, zouden medegedeeld geweest zijn aan de aanlegger of dat
deze laatste in de gelegenheid zou gesteld
geweest zijn er van kennis te nemen;
Dat de recllten van de verdecliging dienvolgens geschonden werden;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de memorie neergelegcl meer clan vijf
vrije dagen na aanleggers verklaring van
voorziening, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik, en dat melcling er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst cle zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld;
kosten ten laste van de Staat.
3 Januari 1949. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Versla:ggever, H. Oonnart. - GeUjlcltt.idende
eonclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTS'l'AAN).- Bu
EEN GETIJRiriER GELEGEN EIGENDOU . .,..- ·DIJK
GELEGEN OP RET EIGENDOM. - EIGENAAR

-:-9NlET, VERPLICHT DE Dl.JK 'l'E HERSTELLEN OF
TE BELETTEN DAT, BIJ HOOG GETI.JDE, DE NABURIGE LANDEN ONDER WATER KOMEN.

De eigenaa1· wiens ei,gendmn, paalt aan een
getiiriv,ier heeft niet, ,in hoeclanigheid
van eigenawr, de ve·rpUchUng de op zijn
e·igendorn gelegen dijlc te lwrstellen en,
zodoende, te beletten dat, bij hoog {JCtijde, de nabtw·ige landen onde·1· water
lcomen.
(DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE,
T. CAMMAERT.)
ARREST.

HEJ'J' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 Juni 1946 door de Rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen op tegenspraak gewezen;
Over het enig middel, schencling van artikelen 544, 651, 1145, 1147, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet doordat het bestreden vonnis weigert verweerder in verbreking aansprakelijk te verklaren voor de schade door
eiser geleden ten gevolge van verweerders
verzuim de kwestleuze dijk te herstellen
en te onderhouden om reden dat <<men ook
bezwaarlijk kan aannemen dat er in
hoofde van beroeper een font bestaat met
de dijk niet te herstellen nadat hij eigenaar is geworden; dat, inderdaad, geen
enkele beschikking, noch wettelijke, noch
contractU:ele hem zulks oplegt ll, dan wanneer het eigendomsrecht beperkt is door
de rechten van de derden, namelijk van de
geburen, en, bijgevolg, aan de eigenaar
de plicht oplegt zijn eigendom te onderhouden en alle maatregelen te treffen om
te beletten dat door zijn verznim schade
aan derden zou worden veroorzaakt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
hierop wijst, clat de aanlegger tot stav~~g
van zijn aanspraak doet gelden dat ZIJn
te Bornhem-Branst gelegen eigendom reg'elmatig, tweemaal daags, door de Schelcle
onder water wordt gezet en dat die overstromingen voortkomen van . een ~teeds
breder en dieper geworden bres m de
Scheldedijk (Zomerdijk) gelegen op het
eigendom van verweerder ;
Doell overwegende dat het bestreden
vonnis hierop wijst, zonder dienaangaande te worden bestreden, dat geen contractnele verplichting de verweerder oplegt de dijk te herstellen ;
Overwegende, anderzijds, dat geen enkele der in het middel ingeroepen wetsbepalingen dergelijke verplichting oplegt;
Dat, bijgevolg, bij ontstentenis van wettelijke of contractnele verplichting, geen
werk tot aanleggen of herstellen van de
dijk kan geeist worden van de verweerder ·
D~t, daarenboven, het vonnis, door te

WlJzen op de ontstentenis van nit de wet,,
of uit de overeenkomst, of nit het gebruik
ontstane verplich ting, zijn beslissing gemotiveerd heeft en, derhalve, artikel 97
van cle Grondwet niet heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
de verweerder.
6 Jannari 1949. - 1 6 kamer. - J!om·zitte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. - J!m·slaggeve·r, H. Bail. - Gel-ijkl-nidende concl·usie. H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiti-rs, HH. della E'aille d'Hnysse en

VanRyn.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHillKING VAN DE RAADKAMER DIE DE VERDACHTE VERWIJS'f NAAH.
DE
OORRECTIONELE
REOHTBAII"K
WEGENS
HUISDIEl<'STAL. - , VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GES'l'EUND HIEROP DA'l' RET FEU' DE BIJ
ARTIKEL 240 VAN HE'L' S'l'RAFWETBOEK VOORZIENE MISDAAD UITMAAKT. VERNIETIGING
VAN DE BESOHIKKING. VERWIJZING NAAR
EEN KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

111 anneer· een beschilclC'ing van de raadkame1" de venlachte heeft ve1·wezen na.ar
flo con·ectionele mchtban/r, ondeT de telastlegg·ing van hu·isd·iefstal en flo oo1··reotionele ·rechtbank z·ich onbevoegd
heeft ver·klactTd orn 1•eden dat hOt feit
cle b'ij a·rtilwl 240 vaqt het Stmfwetboelc
voorziene misdaa•d ~t.itmaalct, onstaat ?t-it
fle tegenstrijfligheid ·van d·ie beide in
lcraoht van gew·ijsfle gegane besliSS'ingen
een negatief gesohil van r·echtsgebied.
In geval ~tit flo &tttlclcen van de rechtsple,qi1tg soMjnt to blijlcen da.t het feit
onfler de toepassing valt van de hieTboven befloelde tvetsbepaUng, ventietigt
het Hot van verb1·eJcing, op het ve·rzoelr, tot Tegeling van 1·echtsgebiefl, de
beschilclcing van de 1·aadlwme1' en vm·wi.jst het de zaa.lc naaT een lwme1· van
inbesohuldig·ingstell-ing (1).
(PROOUBEUR DES KONINGS TE HASSELT
IN ZAKE MERTENS EN VANDUREN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
uitgaande van de Procurenr de.'l Konings
te Has.selt del. 8 November 1948;
Overwegende clat Charles-Maurice Mertens, bediende, geboren te Koersel de
(1) Zie verbr., 8 Maart 1948
1948, I, 155).

PASIC.,

(Bull.

en
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16 Augustus 1911, wonende te Koersel, en

Joseph-Alphonse yanduren, bediende, geboren te KoerseJ- de 6 Januari 1924, wo-nende te Koersel, bij beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt op 23 Juni 1948 naar de
Corredionele Rechtbank te Hasselt werden verwezen, op grond van de artike,
len 66, 67, 69, 461, 463 en 464 van het
Strafwetboek en van artikel 5 van het besluit-wet van 7 October 1946, uit hoofde
van : de eerste te Koersel, tussen 9 Augustus 1946 en 31 Mei 1947, ioondienaar
zijnde, minstens 290 maandelijkse zegelbladen en 200 zegels nr 1 bedrieglijk te
hebben weggenomen ten nadele van de gemeente Koersel, met de verzwarende omstandigheid dat het ravitailleringstitels
geldt waarvan spraak in het besluit van
7 October 1946, en dat de hoeveelheid er
van de reglementaire hoeveelheid voor de
behoeften van het gezin gedurende een
maand te boven gaat; de tweede, als dader, mededader of medeplichtige, medegeholpen te hebben aan het misdrijf door
de ee·rste gepleegcl, om aan de uitvoering
er van rechtstreeks te hebben medegewerkt, of tot de uitvoering zoclanige hulp
te hebben verleend dat, zonder zijn bijstand, het wanbedrijf niet kon gepleegd
worden, of om, buiten het geval door § 3
van artikel 66 voorzien, met zijn weten,
de dader van het wanbedrijf geholpen te
hebben of te hebben bijgestaan in de
handelingen welke het feit voorbereid of
vergemakkelijkt, ofwel in die welke het
voltooid hebben ;
Overwegende dat de Oorrectionele Rechtbank te Hasselt, bij vonnis van 18 October 1948, zicll onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de zaak en de
eis heeft afgewezen van de Belgische Staat
die zicll ter terechtzitting burgerlijke partij had gesteld, om reden dat, enerzi,ids,
nit het ter zitting geclaan onclerzoek was
gebleken dat de betichten op het ogenblik
der fe'iten met een openbare dienst belaste
personen waren, en dat zij rantsoeneringstitels, die hun waren toevertrouwcl en
clie zij in handen hadclen nit reden van
hun becliening op bedrieglijke wijze van
hun bestemming, zouden hebben afgewend, welke feiten onder toepassing vallen van het artikel 240 van het Strafwetboek, en krachtens dit artikel, met criminele straffen worden bestraft, en dat, anderzijds, de beschikking tot verwijzing
van de raadkamer geen melding maakt
van verzachtende omstandigheden;
Overwegencle dat de beschikking van de
raadkamer en het vonnis van de correctionele rechtbank, beicle thans kracht van
gewijscle hebben verkregen; dat nit hun
tegenstrijcligheid een negatief geschil van
rechtsgebied ontstaat hetwelk de gang van
het gerecht belemmert en aanleiding geeft
tot regeling van rechtsgebied;

Overwegende dat nit aanWIJzmgen verin de stukken der procedure schijnt
te blijken dat aanleggers werkelijk op het
ogenblik der feiten met een openbare
dienst waren belast en dat zij verduistering zouden hebben gepleegd van rantsoeneringstitels, welke zij nit reden van
hun bediening in hand en hadden;
Overwegencle dat, bij gebrek aan vaststelling in de beschikking van de raaclkamer, dat aanleggers naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen, hetzij van het
bestaan van verzachtencle omstancligheden
te hunnen voordele, hetzij van het feit dat
cle verduistering de borgstelling niet te
boven gaat, de verduistering waaraan zij
zich schuldig zouden hebben gemaakt,
l;:rachtens artikel 240 van het Strafwetboek, strafbaar is met criminele straffen
en buiten de bevoegdheid valt van de correctionele rechtbank;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking der Raaclkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt del. 23 Juni 1948; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers cler Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt en dat melding
er van zal gemaali:t · worden op de kant
der vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Luik.
10 Januari 1949. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Vanclermersch. - Gel'ijlclu·idende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
v~t
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KAMER. -

10 Januari 1949.

HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN.
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. -HOGER
BEROEP INGESTELD ALLEEN DOOR DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. - GEVOLGEN.
Wanneer tegen een vonnis, wafwbij de belclnng.de wonlt ve1·oo1·deeld tot een geldboete en tot schnfleloosstelling tegen~
over de burgerlijlce partij, en waMbij,
voo1· die ve1·oonlelingen, een de1·de pe1·soon burge1"lij7c 1!e1·antwoo1·clelijlc wordt
verlclaard, hogm· beroep wonlt ingesteld
nlleen doo1· die derde tJeTsoon, ve1·-mag
deze v66-r de 1·echte·r in hager beroep
staande te houflen fla.t de beklangde
niet het misdrijf heett geplee(ffl waarann fle ee1·ste 1-echte1· hem sch1tlclig heett
ve1·lclnard (1).

(1) Verbr., 3 October 1932 (Bull. en PAsic.,
1932, I, 257) en de conclusie van de Heer
Gesche, alsdan advocaat-generaal.
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(LANNEAU, T. FAVIER.)
ARREST.

HE',r HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 24 Mei 1948 door de
Correctionele Rechtbank te Gent;
:over het tweede middel, verkeerde toepassing, verkeerde interpretatie en, in alle
geval, schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 151 (gewijzigd door art. 2 der
wet van 9 Maart 1908), 172 (gewijzigd door
art. 5, al. 1, van cle wet dd. 1 Mei 1849),
174, 187 en in 't bijzonder 187, al'lnea 1
(gewijzigd door art. 7 der wet van 1 Mei
1849), 202 (gewijzigd door art. 7 der wet
van 1 Mei 1849), 203 en in 't bijzonder 203,
alinea's 1 en 2, van het Wetboek van strafvordering ; van het advies van de Raad
van State dd. 12 November 1906; van artikelen 7 der wet van 1 Augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van
de reglementen op de politie van het vervoer; 3, 23, 25 en 26 van de wet van
17 April 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken; 13 en in 't bijzonder 13, 1°,
41 van het koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934 houclende Algemeen Reglement
op de politie van het vervoer en het verkeer; 1382, 1383, 1384 en in 't bijzonder 1384, alinea 1, van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
recht doet op de vordering der burgerlijke
partij om reden clat het vonnis van de
eerste rechter ten aanzien van verclachte
Algoet op strafgebiecl in kracht van gewijsde is gegaan en dat het ongeval aileen
te wijten is aan de fout van Algoet, dan
wanneer het beroepen vonnis jegens deze
laatste bij verstek werd gewezen en dat
uit geen enkel stuk van de bundel blijkt
dat het betekend zou geweest zijn en aldus het gezag en de kracht van het
gewijsde zou verkregen hebben; dat,
daarenboven, op hoger beroep van wege
de burgerlijk verantwoordelijke partij,
de rechter in boger beroep tot plicht
had, ten aanzien van de burgerlijke belangen, opnieuw te onderzoeken of cle
feiten cler twee betichtingen al dan niet
vaststaand waren, des te meer daar, bij
gebrek aan betekening van het beroepen
vonnis aan de niet verschijnencle -verdachte
Alg()et, die feiten bij de uitspraak van het
bestre<len vonnis verjaard waren; dat,
eindelijk, de rechters over de grond, met
uitspraak te doen om de hierboven vermelde redenen, in alle geval het Hof van
verbreking in de onmogelijkheid hebben
gesteld na te gaan of zij de door de eerste
rechter ten laste van Algoet aangenomen
feiten ()f betichtingen. voor definitief vaststaand hebben gehouden ofwel of zij, integendeel, de feiten ten· aanzien van de burgerlijke belangen opnieuw hebben onderzocht :

Overwegende dat, besl'issende .bij ver~
stek ten opzichte van beklaagde H. Algoet,
en op tegenspraak ten opzichte van aan·
legger, de Politierechtbank te Deinze
eerstgenoemd,e schuldig heeft verklaard
aan de hem ten laste gelegde inbreuken op
het Algemeen Reglement houdende politie
van het verkeer en van het vervoer ·t'n
laatstbedoelde burgerlijk verantwoordelijk
heeft verklaard voor de veroordelingen tot
de geldboeten, schadeverg()edingen en cte
kosten 'llitgesproken tegen Algoet;
Overwegende dat Algoet teg·en dit vonnis niet in hoger beroep is gegaan, maar
dat aanlegger er tegen hoger beroep heeft
ingesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat het vonnis, gewezen door de
eerste rechter ten aanzien van Algoet op
strafgebied, in kracht van gewijsde is gegaan en er, dienvolgens, op dat gebied
niets meer te beslissen valt wat bedoelde
beklaagde betreft ;
Overwegende dat eiser in verbreking,
door het hoger beroep clat hij heeft ingesteld, de beslissing gewezen door de eerste
rechter belet heeft te zijnen opzichte
kracht van gewijsde te verwerven;
Overwegende dat, .zelfs indien de beslissing over de publieke vordei'ing ten opzichte van het openbaar ministerie evenals Van de beklaagde onherroepelijk geworden was, zij nochtans aan de burgerlijk verantwoordelijke partij, die er van
in hoger beroep gekomen was, uiet kon
tegengeworpen worden;
Dat immers, deze laatste, het recht behield v66r de rechter in hoger beroep, zowel tegenover het openbaar ministerie als
tegenover de burgerlijke partij, datgene
te betwisten wat zij in eerste aanleg
mocht betwisten o. m. het feit dat de beklaagde het hem ten laste gelegde misdrijf heeft gepleegd ;
Overwegende dat, waar op grond van
deze overweging dat llet beroepen vonnis
het gezag van het gewijsde heeft verkregen tegenover de beklaagcle, en dat dientengevolge deze verantwoordelijk is voor
de schade berokkend aan de burgerlijke
partij, de correctionele rechtbank heeft
geacllt de beslissing, waarbij de eerste
rechter aanlegger burgerlijk en solidairlijk met de beklaagde veroordeelt tot de
betaling van de geldboeten en van de
kosten der publieke vordering, te moeten
handhaven, zonder vooraf te hebben nagegaan of beklaagde het aan de publieke
vordering ten grondslag liggend feit al
dan niet heeft gepleegd en aaulegger
daarenboven burgerlijk en hoofdelijk met
de beklaagde verantwoordelijk verklaart
voor de schadevergoedingen waartoe het
zijn aangestelde veroordeelt, llet bestreden vonnis de overdragende uitwerking
van . aanleggers lloger beroep miskend

-12
heeft en, alzo, artikel 202 (wet van 4 Mei
1849, art. 7) van het Wetboek van strafvordering heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis doch aileen voor zoveel_het aanleg·ger burgerlijk verantwoordeiijk verklaart
voor de veroordelingen tot de geldboeten,
schadevergoedingen en lrosten uitgesprolren tegen Algoet; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in cle
registers van de Correctionele Rechtbank
te Gent en clat melding er van zal worden
gemaalrt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigcle beslissing ; veroorcleelt de burgerl1jke partij tot de kosten; verwijst de
zaalr, alzo beperlrt, naar de Correctionele
Rechtbanlr te Brugge.
10 Januari 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Versla.ggeve1·, H. Simon.- G-eUj]d!tidende conclnsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven.
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10 Januari 1949.

1 o FRANSlD 't'AAL. - NlDDlDRLANDSlD
TAAL (GlDBRUIK VAN DE). - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN DE RECHTSPLEGING.
- LATER OP TEGENSPRAAK GEWEZEN NIET
ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST. - NIETIGHEID GEDEK'l'.
2° FRANSE TAAL. - NlDDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - DEsKUNDIG VERSLAG. - VERS~AG GESTELD IN EEN
ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING.
- GELDIGHEID. - VOORWAARDEN.
go RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
- DESKUNDIG ONDERZOEK. - GEEN VERPLICHTING VOOR DE DESKUNDIGE DE BEKLAAGDEN TE HOREN EN IN HUN AANWEZIGHEID OYER
'l'E GAAN TOT ZIJN VERIUCHTINGEN.
4° BINDlDNDlD BEOORDELING DOOR
DE RECHTlDR OVER DE GROND. ~
STRAFZAKEN. - WAARDE VAN DE VASTSTELLINGEN VAN EEN DESKUNDIGE.
5° BINDlDNDE BEOORDlDLING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - NUT VAN EEN DESKUNDIG
ONDERZOEK.
6° BINDENDlD BIDOORDlDLING DOOR
DE RlDCHTlDR OVlDR D]] GROND. STRAFZAKEN.
VOORWERPEN GEBRUIK1'
YOOR DE DIENST DER SPELEN.
1 o De nieti,qhe-id van een akte van cle
rechtspleging, wegens schencling van cle

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
2 September 1948 (Bu.zl. en PASIC., 1948, I,
477).
(2) Verbr., 28 Juni 1938 {A1"1·. Yerb,·., 1938,
biz. 146; Bull. eu PAsiC., 1938, I, 234).

wet op het geb·r·uik .cler talen in gerechtszaken, is geclelct door een /.ater op tegenspma1c gewezen niet z·ui·ver voorbe·reiclencl m'rest (1). (Wet van 15 Jun"i

19g5, art. 40, al. 2.)
2° Is gelclig, het 1JC1'Slag gestel.fl in de
F'ranse taal in een straf1'echtspleging in
(le Neclerlanclse ta•al wannee1· cle cleslc!tn(Uge wenl gemachtigd, door het bevel waa.rbij hij we·rd aangestelcl, de
P·mnse trtal te bezi,qen, dit wegens zijn
b'ij.-zon,cle?·e bevoegclhC'icl in een speC'iaaJ
vak en wegens het feit clat hij dee Neclerlamlse taal niet m.achtig is. (Wet van

15 Juni 19g5, art. gg,)
go In strafzaken gebieclt yeen enkele wetsbepaling aan cle deslcmuUge de belclaag(len te hor·en en in hun aanwezigheicl
over te gaan tot zijn ver1"ichtingen.
4° De 1·echte1· over de grond beoordeelt
sottve1·ein cle waanle van ae vaststelHnge?~ van (le deslc!tndige (2).
5° De rechter· ove·r ,de groncl beslist so!tverein of een nienw llesk·un(U!J oncler:::oelc (Uent te wonlen bevolen (g).
6° De rechtr'w over de gro1ul stelt so·uverein vast tlat de voorwerpen., waarvwn
hij cle ver·bettnlve·rlcla1'in,q beveelt, gebr'tlUct werclen voo·r (le dienst clet' spalen (4). (Wet van 24 Octoher 1902, artikel 6.)

(11fAES EN CONSOORTEI\.)
ARREST.
HlD'.£ HOF; - Gelet op de bestreden
arreeten, gewezen de g Juli 1948 en de
18 Augustus 1948 door het Hof van beroep
te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn en dienen sarnengevoegd;
Aangaande de voorzieningen ingestelcl
door aanlegger Maes tegen het arrest dd.
g Juli 1948 en door aanlegger Deneef tegen het arrest gewezen op 18 Augustus 1948 :
Over het eerste middel, voorgestelll door ,
beide aanleggers, schencling van artikel 33
der wet van 15 Juni 1935, doordat het deskundig verslag· van expert Nicaise opgesteld is in de Franse taal, wanneer de
taal der procedure de Nederlandse is, met
het gevolg dat cle expert, claar hij die
taal niet machtig is, de beklaagden niet
heeft onderhoord, noch op tegenspraak
met hen de apparaten heeft beproefcl :
Overwegencle dat de nietigheid, die zon
voortvloeien uit de beweerde schend.ing
van artilrel 3g cler wet van 15 Juni ·19g5,
(3) Verbr., 5 Juli 1948 (A1"r, Yer·b·r., 1948,
biz. 381; Bull. en PAsrc., 1948, I, 441).
(4) Verbr., 9 October 1939 (Bull. lln PASIC.,
1939, I, 410).

-13door aanlegger Maes niet ingeroepen is
geweest v66r het hof van beroep noch
ambtshalve opgeworpen door het bestreden arrest; dat, dientengevolge, wat bedoelde aanlegger betreft, bewuste nietigheid gedekt is door het bestreden arrest
van 3 Juli 1948, dat op tegenspraak gewezen werd en geen voorbereidencle uitspraak is;
Dat, integencleel, die nietigheid kan ingeroepen worden door aanlegger Deneef
tot staving van zijn eis tot verbreking van
het arrest del. 18 Augustus 1948 claar Deneef, bij regelmatig genomen conclusies ze
heeft doen gelclen naclat hij verzet had
aangezegcl tegen het arrest gewezen bij
verstek de 3 Juli 1948;
Overwegencle clat het arrest del.
18 Augustus 1948 becloelde conclusies ongegrond heeft verklaarcl op deze gronclen
dat de aanstelling van deskundige Nicaise
geschiedde overeenkomstig de bepalingen
cler wet van 15 Juni 1935, dat het gemotiveerd bevel del. Hi Juli 1945, waarbij
cle heer Nicaise tot deskunclige benoemcl
worclt, aan deze laatste de toelating verc
leent de Franse taal te gebruiken, dit wegens zijn bijzonclere bevoegdheicl in een
bijzonder vak, wegens het feit clat hij de
Neclerlanclse taal niet machtig is', en wegens het feit dat de verzetcloende beklaagcle ter zitting van 16 Augustus 1948
uitdrukkelijk heeft verklaard de vertaling
van het cleskundig verslag te verzaken;
Overwegencle dat door die beweegredenen het arrest de gelcligheid van het cleslmndig verslag wettelijk gerechtvaanligcl
lleeft;
Dat clit deel van het middel niet opgaat;
Overwegencle dat het tweede onderdeel
van het middel ontvankelijk is ten aanzien
van beide aanleggers daar de twee bestreden arresten het cleskunclig verslag
uitdrukkelijk beschouwen als een cloors1aand element van de overtuiging van het
hof;
Maar overwegende dat dit onderdeel van
het m'iddel in rechte ongegrond is, daar
geen enkele wetsbepaling de expert gebie_clt de beklaagden te horen, en in hun
aanwezigheicl tot proefnemingen over te
gaan; waaruit volgt dat geen der onclerclelen van het miclclel opgaat;
Over het tweede micldel, insgelijks voorgesteld door beide aanleggers, schending
der rechten van de verclediging, cl.oordat :
a) de gerechtelijke deskundige de electr'ische rem heeft beproefd .zonder het
app'araat onder electrJ.s·che stroom te stellen; b) enerzijcls, het arrest van 3 Juli
1948 vermelclingen inhoudt betreffende de
wijze waarop de apparaten werden beproefd, welke de desbetreffende vermeldingen van het arrest dd. 18 Augustus
1948 tegenspreken; anderzijcls, het deskundig verslag en het arrest· van 3 Juli

1948 elkander tegenspreken aangaande be-

wuste beproeving; c) de bestreden arresten geweigerd hebben een nieuw deskundig onderzoek te bevelen :
Overwegende, met betrekking tot het
eerste onderdeel van het middel, dat beide
arresten yerklaren dat cle critiek uitgeoefencl op het deskundig onderzoek ongegrond is;
Dat die beoordeling souverein is ;
Overwegende clat de beweercle strijdigheden tussen de bestreden arresten en tus,
sen het deskundig verslag en het arrest
cld. 3 Juli 1948 geen schending van het
recht van verdecliging uitmaken;
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein beslist of een nieuw of
een aanvullend onderzoek d'ient bevolen:
Dat noch het tweede noch het clerde on:
derdeel van het miclclel opgaat;
Over het clercle miclclel, schencling van
artikel 6 der wet van 24 October 1902,
cloordat de bestreden arresten verbeurd
hebben verklaard voorwerpen waarvan de
verbeurdverklaring niet door bovenbedoelde wetsbepaling is voorzien :
Overwegende clat het beroepen vonnis
verbeurd verklaarde ten laste van de beklaagde Maes, vier toestellen, waarvan
het souverein had vastgesteld clat zij tot
het plegen der feiten haclden gecliend, alsmede de inzet belopencle 336 frank meer
195 frank;
Overwegende clat de bestreden arresten,
het eerste door verwij.zlng naar het beroepen vonnis en de claarin voorkomencle
beweegredenen, het tweecle uitdrukkelijk,
vaststellen dat de voorwerpen, die verbeurd worden verklaard, gebruikt werden
voor de clienst der spelen;
Dat die vastst.elling souverein is en dat
het midclel alclus feitelijke gronclslag mist;
Aangaancle al de voorzieningen :
Overwegende dat de bestreden beslissingen werclen gewezen op een rechtspleging waarin de substantH!le of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzienigen ; veroordeelt iedere aanlegger tot
een vierde der kosten.
10 Januari 1949. -

ze

kamer. -

VoOi'-

zittei', B. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vei'S/,aggeveT, B. Simon.- GeUjk/,u,iclende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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10 Januari 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DOOR DE VERDACHTE
AFGELEID HIERUIT DAT ZIJN HOGER BEROEP

-14TEN ONRECHTE ONONTVANKELIJK WERD VERKLAARD, - BESLISSING OVER DE GROND WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR RET HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. MIDDEL VAN BELANG ONTBLQOT. - ONONTVANKELIJKHEID.
2° REGISTRATIE. - HoGER BEROEP IN
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP DOOR LASTHEBRER, - VoLMACHT NIET GEREGISTEERD.
- 0MSTANDIGHEID WELKE NIET TOELAAT RET
HOGER BEROEP ONONTVANKELIJK TE VERKLAREN.

doordat het bestreden vonnis beslist dat
de rechtbanken geen kennis mogen nemen
van een niet geregistreerde volmacht, « zowel onder het vroeger regime der wet van
22 Frimaire jaar VII, als onder het huidig regime ll, om het hoger beroep van betichte Peeters en van ··de burgerlijk verantwoordelijke partij De Meyer, ingesteld
door Mer Hanozet, drager van volmachten
die niet waren geregistreerd, niet ontvankelijk te verklaren, dan wanneer, enerzij(ls, in beginsel de volmachten niet
dienen gezegeld of geregistreerd te worden
1° Is niet ontvanlcelijlc bij gebrelc aan be- en, anderzijds, de Rechtbank te Hasselt
lang, het middel dom· cle vet·dachte atniet zegt op welk beginsel zij de ziensgeleid hiet·uit dat zijn hogm· beroep ten
wijze steunt dat de volmacht aan
onrechte onontvanlcelijlc were! ve·rklaard,
de akte client gehecht te worden; dat
dan wannee·r, het hoget· beroep van het
geen wetsbepaling oplegt de volmacht
openbaar ministerie de p~tblielce vordeaan de akte van beroep te hechten en
ring in haar geheel v66r de rechtet· in
dat artikel 204 van het Wetboek van
hager beroep aanhangig gemaalct hebstrafvordering slechts de neerlegging van
bencle, cle voorgewencle nietigheid cle
de volmacht oplegt wanneer zij een
geldigheid rviet aantast van het art·es·t verzoekschrift betreft dat door de beroevoot· zover hetzelfde beslist ovet· de per wordt neergelegd, en niet wanneer
gt·ond (1).
zij betrekking heeft tot een akte van bo2° Het ,qebrelc awn registt·atie van de vol- ger beroep; en dan wanneer, ware zelfs
macht, gegeven actn een clenle om hager beslist dat ·de volmacht client te worden
gezegeld en geregistreerd, er geen aanleiberoep in te stellen tegen een in stratzalcen. gewezen vonnis·, is geen oo1·zaalc ding zou bestaan tot niet-ontvankelijkheid
van nietigheid of van onontvanlcelijlc- van het ingesteld hoger beroep, doch enkel tot de toepassing van de straffen door
heid van het hager· bet·oep (2).
de wet voorzien; dat, precies in strijd met
wat diende beslist onder toepassing van de
(PEETERS EN DE MEYER, T. ,JANSSENS
vroegere wetsbepalingen van 22 Frimaire
EN S, M. « JANSSENS EN GILISSEN ll,)
jaar VII, het verzuim van registratie ener
akte, die aan die formaliteit is onderworARREST.
pen, voortaan de nietigheid niet meer meHET HOF; - Gelet op het vonnis dd. debrengt van die akte, noch het verbod
13 Juli 1948, door de Rechtbank van eerste gebruik er van te maken v66r het gerecht,
aanleg te Hasselt in hoger beroep op te- of een beslissing er op ten gronde te velgenspraak gewezen ;
len; dat, dientengevolge, een middel van
Over het middel, schend'ing van artike- niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het verlen 19 en 26 van het koninklijk besluit zuim aan registratie van ·een volniacht,
nr 64 van 30 November 1939, waarbij be- geen grondslag vindt in de bestaande wetpaald wordt dat gerechtelijke akten, . geving :
daarin begrepen de akten der griffiers of
Overwegende dat liet middel, in zover
door hen verleden, dienen geregistreerd te het tot staving wordt ingeroepen der voorworden, artikelen 41 en 43 van hetzelfde ziening tegen de beslissing over de pukoninklijk besluit nr 64 van 30 November blieke vordering, niet ontvankelijk is om
1939, artikel 204 van het Wetboek van reden het van alle belang ontbloot is voor
strafvordering omtrent het hoger beroep aanleggers ;
in correctionele z::tken, artikel 290 van het
Overwegende, inderdaad, dat ter zake
Wetboek der registratierechten dd. 30 No- niet
aileen de aanleggers, maar ook het
vember 1934, welk de bepalingen afschaft dpenbaar
ministerie hoger beroep. hadden
van de artikelen 23, 34 en 47 van de vroe- ingesteld tegen
het vonnis door de Rechtgere wetgeving van 22 Frimaire jaar VII, bank van Politie
van het kanton Herckde-Stad uitgesproken op 24 Juni 1948;
Overwegende dat het hoger beroep van
(1) Omtrent de overdragende uitwerking van
het openbaar ministerie de publieke vorhet boger beroep van het openbaar ministerie,
dering in halar geheel bij de correctionele
zie verbr., 2 April 1845 (Bull. 'en PAsiC., 1845,
I, 215) ; 1 Mei 1933 (ibid., 1933, I, 211); 3 Mei rechtbank alinhangig had gemaakt en dat
dit rechtscollege aldus bevoegd was om,
1943 (Arr. Verbr., 1943, blz. 97; Bull. en PAsiC.,
zowel ten voordele van aanleggers als in
1943, I, 153); 25 October 1948 (Arr. Verbr.,
liet belang van de publieke rechtsvorde1948, blz. 515; Bull. en PASIC., 1948, I, 593).
ring te beslissen ;
(2) Verbr., 25 October 1948 (Arr. Ve•·br.,
1948, biz. 511; B-ull. en PAsrc., 1948, I, 588).
Overwegende dat de substantiele of op

-15straf yan nietigbe'id voorgescbreven recbts- De 1·echte·r ove1· de -g1·ond beslist souverein dat de doOl' hem voor vaststaand
vormen werden nageleefd en dat de begehouden jeiten . het bewijs inhouden
slissing overeenkomstig de wet is ;
van het gewoonlijk uitoejenen van een
In zover de voor.ziening gericbt is tetak de·r geneeskunae (1).
gen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat uit de meldingen van (HOUDMONT, T. 1° COLLEGE VAN GENEESHEREN,
2° BOURGUIGNON.)
bet bestreden vonnis blijkt dat 1\'[er Hanozet drager was van een niet-gereglstreerde
ARREST.
volmacbt ten einde hem toe te laten, namens aanleggers, een verklaring van boHET
HOF;
Gelet op bet bestreden
ger beroep ter griffie van de Politierecbtbank van bet kanton Herk-de-Stad af te arrest, op 9 Juli 1948 gewezen door bet
Hof van beroep te Brus&el;
leggen;
Overwegende dat bet verziiim aan regisI. Wat de publieke vordering betreft :
tratie van een akte, welke aan die formaOver
bet enig middel, scbending van
liteit is onderworpen, sedert bet in werking treden van artikel 290 van bet ko- artikel 97 van de Grondwet en van artininklijk besluit nr 64 van 30 November kel 18 van de wet dd. 12 Maart 1818 ge1939, net Wetboek van de registratierecb- interpreteerd door bet enig artikel ' van
ten inboudende, artikel dat alle vorige de wet dd: 27 Maart 1853, doordat bet bewettelijke bescbikkingen over de registra- streden arrest de conclusies van aanlegtierecbten afscbaft, de nietigbeid van die ger niet beantwoordt waar deze bet beakte niet meer medebrengt, maar enkel staan ontkennen van de omstandigbeid
aanleiding geeft tot toepassing van fiscale « gewoonte >>, en doordat bet niet wettig
geldboeten of, in geval van bedrog, van ·bet bestaan vaststelt van bet element << gewoonte >>:
correctionele straffen ;
Overwegende dat bet bestl:eden arrest,
Overwegende dat de bestreden beslis- ·
sing, door kwestieus boger beroep onont- na bierop te bebben gewezen dat de aanvankelijk te verklaren bij gebreke van re- legger « staande boudt, namelijk dat er
gistratie van de volmacbt gegeven door in de zaak geen gewoontemisd~ijf zou
aanleggers, de in bet II\iddel ingeroepen zijn », dat middel beantwoordt door de
vaststelling dat de aanlegger, bij zijn
wetsbepalingen beeft gescbonden;
Om die redenen, verbreekt de bestreden ondervraging op 6 November 1947 door de
beslissing, docb aileen in zover zij, uit- onderzoeksrecbter, namelijk verklaard
sprekende over de burgerlijke vordering, beeft : << Mevrouw Bourguignon is berbet boger beroep van aanleggers niet ont- haalde malen gependuleerd geweest » · dat
vankelijk beeft verklaard en bet vonnis bet daaruit afieidt, dat de voorwaa~den
waartegen boger beroep op burgerlijk ge- tot toepassing van de wet dd. 12 Maart
bied beeft bevestig.d; beveelt dat. onder- 1818 in de zaak verenigd zijn en dat de
havig arrest zal overgescbreven worden in door de eerste recbter vaststaand verde registers van de Recbtbank van eerste klaarde feiten door bet onderzoek v66r
aanleg te Hasselt en dat melding er van het bof bewezen zijn gebleven wat de
zal gemaakt worden op de kant der ge- vaststelling uitmaakt dat de o~standig
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor- beid « gewoonte », in de dagvaarding aandeelt aanleggers tot de belft der kosten en gebaald als bestanddeel van bet misdrijf,
verweerster tot bet overige dezer kosten; bewezen is;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Overwegende, anderzijds, dat de wetsRecbtbank van eerste aanleg te Tonge- bepalingen, in bet middel lngeroepen en
welke tot grond van de veroordeling geren, zetelende in boger beroep.
diend bebben, de gewoonte niet bepalen;
10 Januari 1949. - 2"' kamer. - Vom·- dat de recbter over de grond dus souvezitter, H. Wouters, raadiibeer waarne- rein in feite de omstali.digbeden beoordeelt
mend voorzitter. - Versla_qgever, H. Ba- die de gewoonte kenmerken;
reel. - Gelijlcluidende concl1tsie, H. Roger
Dat bet middel niet kan aangenomen
Janssens de Bistboven, advocaat-generaal. worden;
-.
En overwegende dat de substanWolle of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
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KAMER. -

10· Januari 1949.

BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN.- 0NWETTIGE UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNDE. GEWOONTE. SOUVEREINE BEOORDELING.

(1) Verbr., 14 December 1914 (Bull~ en PAsiC.,
1914, I, 156). Daarentegen is het juridiscb
begrip van gewoontemisdrijf onderworpen aan
bet toezicht van bet Hof van verbreking
(verbr., 20 September 1937, Arr. Verbr., 1937,
blz. 87; Bull. en PAsrc., 1937, I, 237).
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
II. Wat de burgerlijke vorderingen betreft :
A. Voor zover de voorziening gericht ls
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering ingesteld door « het
·College van geneesheren van de Brusselse
.agglomeratie >> :
Overwegende dat de aanlegger geen bij:zonder midclel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
B. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering ingesteld {loor :M:evrouw
Gerard Bourguignon :
Overwegende dat de aanlegger op 7 October 1948 verklaard heeft afstand te doen
van zijn voorziening voor .zover ze inge:steld was tegen dat deel van de bestreclen beslissing ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening voor zover ze gericht
is tegen cle beslissing gewezen over de door
Mevrouw Gerard Bourguignon ingestelde
burgerlijke vordering; verwerpt de voor.ziening voor het overige; veroorc1eelt de
aanlegger tot de kosten.

TclaTing van schltld dom· de vaststelling,
in de bewoo'l'(lingen va~~ de wet, van het
bestann van de besta;nddelen van het
1nisd1·ijf (1).
2° Wijl zij een bijzonde1· misfll"ijf is, onderscheiclen van ae misdaad of van het
wanbedrijf waarin het bez'it van .de _qeheelde voorwerpen zijn oorSPTOng vindt,
ve1·eist de holing niet, als bestanddeel,
het bestaan van een voomfgaanrle verstandholt.ding tu.ssen de hele1· en de
clader van die misdaad of van dat wanbCdrijf. (Strafwetb., artikel 505.)
so ]);Jist- feiteUjlce rwondslag, het middel
gesteuncl op een jeitelijke bewe1·ing d·ie
wonlt tegengesprolcen ·doo1· de bestreflen
beslissing (2).

(MARCOUX,

T.

BELGISCHE STAAT.)

ARREST.

ove1· de grand wettelijk de ver-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Juli 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, afgele'id hieruit
dat het bestreclen arrest aanlegster veroordeelt wegens heling van ravitailleringszegels, zonc1er het wanbedrijf of de misdaad te bepalen waarin men de om·sprong
zou .vinclen van de toeeigening van het
voorwerp van de heling, en clan wanneer
de betichting zelf nocb de aard nocb de
omscbrijving van die misdaad of dat wanbedrijf bepaalt :
Overwegencle· dat het bestreclen arrest
vaststelt dat de geheelde ravltailleringszegels weggenomen, verduisterde of met
bebulp van een misdaad of van een wanbedrijf verkregen zaken zijn;
Dat het ·aldus, in de woorden van artlkel 505 van bet Strafwetboek, dat het toepast, wijst op de strafbare oorsprong van
de geheelde voorwerpen;
Dat, bij' ontstentenis van conclusies door
aanlegster op dat punt, de bestreden beslissing niet vercler moest bepalen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over bet·tweede middel, afgeleid hieru'it
dat bet bestreden arrest op een samenwerking en op een collectieve, voorafgaande en vaste verstandhoucling wijst
tussen de van heling betichte personen,
doch niet tussen deze laatsten en degenen
die de misdaad of het wanbedrijf zouclen
begaan hebben waarin de o01·sprong zou te
vinden zijn van bet bezit van de ravitailleringszegels; dat dergelijke verstandhouding of samenwerking tussen de aanlegster en degenen die gebeurlijk schuldig
zouden zijn aan de misdaad of het wan-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
2 September 19,18 (Bull. en PAsrc., 1948, I,
482).

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
29 Juli 1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 401; Bttll.
en PASIC., 1948, I, 464).

10 Januari 1949. -

2<' kamer. - Voo1'Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ven;.laggever, H. Giroul.- GeUjklttidende oonolltsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
.zitter, H.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN. - S1'RAFZAKEN. - ARREST
VAN VEROORDELING DA1' HET MISDRIJF O:MSCHRIJFT IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET.
- GEEN CONCLUSIES .. - BESLISSUG WETTELI.JK GERECHTVAARDIGD.
:2° HELING.- ONDERSCHEIDEN WANBEDRTJF.
- VEREIST HET BESTAAN NIET VAN EEN VERS'J'ANDHOUDING TUSSEN DE HELER EN DE DADER
VAN HET MISDRTJF WAARIN HET -BEZIT VAN
DE GEHEELDE VODRWERPEN ZIJ.J;~ OORSPRONG
VINDT.
So MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZ.~KEN. MIDDEL GESTEUND OP EEN
FEI1'ELIJ!KE BEWERING DIE .WORDT TEGENGESPROKEN DOOR DE BESTREDEN BESLISSING.
- MIDDEL MIST IN FEITE.
1 o Bij gebrek a an conolltsies rnotiveert de
~·eohte1·

'

~

bedrijf welke de heling voorafgingen, niet
kan aangenomen worden wanneer gezegde
misdaad of gezegd wanbedrijf en degenen
die er schuldig aan zijn niet worden bepaald :
Overwegende dat, wijl de heling een
bijzonder rnisdrijf is-, onderscheiden van
de misdaad of van het wanbedrijf waarin
het bezit van de geheelde voorwerpen zijn
oorsprong vindt, het bestreden arrest geen
veretandhoud'ing of organisatie moest
vaststellen tussen de aanlegster en degenen die gebeurlijk schulclig zijn aan de
miSldaad of het wanbedrijf cUe de heling
voorafgaat;
Dat het rniddel niet gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid hieruit
clat het bestreden arrest, zoncler de in
het tweede middel aangeduide elementen
vast te stellen of te bepalen, door de aanlegster hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding wegens het nadeel dat zogezegd
aan de Belgische Staat door de schuldige
of strafllare ontvreemcling van het voorwerp van de heling werd veroorzaakt, de
voorschriften van de Grondwet en van de
wet heeft geschonden :
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het rniddel, de veroordeling
tot schadevergoeding, uitgeswoken door
het bestreden arrest, uitsluitend het misdrijf van heling tot grondslag heeft;
Dat het rniddel in fe'ite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest, door er op te
wijzen dat de aanlegster s<lechts heeft
deelgenomen aan de heling van ongeveer
10.000 ravitailleringszegels en door ze te
veroorclelen tot de vergoeding van het
nadeel dat door de verdwijning van de
1!7.000 zegels veroorzaakt :werd, dezelfde
bepalingen schend t ;
Overwegende dat, vaststellende dat de
aanlegster deelgenomen heeft aan de heling van ten minste 10.000 bladen ravitailleringszegels, het bestreden arrest, in feite
het belang van de schade ramende, haar
veroordeelt tot de herstelling der schade
voortvloeiende uit het alclus beperkt misclrijf;
Dat het rniddel in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel, afgeleid hieruit dat, aanlegster vrijsprekende voor het
overige van de betichting A, het bestreden arrest verder het vonnis voor het
overige bevest'igt; dat het arrest dus de
verbeurdverklaring van de valse, inbeslaggenomen en ter griffie onder n'"" 6925,
6923, 6054, 6384/1946 neergelegde stukken
bevestigt; dat, na er op te hebben gewezen dat de geheelde ravitailleringszegels authentiek waren, het bestreden arrest zegels en stukken als vals zijnde
verbeurd verklaart; dat door dit te doen
het bestreden arrest dezelfde bepalingen
schendt :
VERIJH., 1949. -
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Overwegende dat het in het middel bedoeld deel van het vonnis, door het bestreden_ arrest bevestigd, « de verbeurdverklaring uitspreekt van de inbeslaggenomen en ter grilffie neergelegde stukken
welke ged'lend hebben tot het plegen van
het misdrijf en welke eigendom .zijn van ·
de veroordeelden »; dat nit die beslissingen blijkt dat de in beslag genomen stukken niet verbeurd werden verklaard als
vals zijnde, doch als de bij artikel 42 van
het Strafwetboek voorziene voorwaarden
verenigende ;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
En overwegende, voor het over'ige, wat
de publieke vordering betreft : dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;
en wat de burgerlijke vordering betreft :
dat aanlegster geen ander middel inroept
en dat het Hof er van ambtswege geen
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
10 Januari 1949. - 2"' kamer·. - Voo1·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. G'iroul.- Gelijlcl-uiclende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zUter,
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1° HOGER BEROEP. ~ STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP DOOR DE PROCUREUR DES
KONINGS TEGEN EEN VONNIS VAN DE ,POLITIERECHTBANK. TE LAAT BETEKEND.
HOGER BEROEP ONONTVANKELIJK.
2° VERBREKING. DRAAGWIJ~TE.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE ALLEEN. - VERBREKING VAN DEVEROORDELING. - GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
3° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - 0NONTVANKELIJK HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. REGELMATIG HOGER BEROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN HOGER BEROEP DOOR
DE VERDACHTE. - VERBREKING, OP DE VOORZIENING VAN DE VERDACHTE, VAN DE OVER DE
PUBLIEKE VORDERING GEWEZEN BESLISSING
WEGENS ONONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER
BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. ~
- STREKT 'ZICH NIET UIT TOT DE OVER DE
BURGERLIJKE VORDERING GEWEZEN BESLISSING.
4° VERWIJZING N.A VERBREKING.STRAFZAKEN. - PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN BIJ GEBREK AAN GELDIG HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. ~
VERBREKING 'ZONDER VERWIJZING.
1° Wannee1· het werd betelcend na het
ve1·strijlcen van de te·rmijn van vijftien

-··----·--·-------------~-----~~

-18dagen te relcenen v111n de uUspraalc van
het vomtis, ·is het lwgm· beroep, ingesteld dom· de p1·oct~re·zw des Konings
te,qen een vonnis -van de politier1·echtbanlv, niet ontvanlcelijlc (1). (Wetb.

strafvord., art. 205 [wet van 1 Mei 1849,
art. 8] .)
2° W anneer het vonnis van vemonleling
woTdt verb1·olcen op de enlcele voon<Jiening van de ve1·dachte, dan wordt, wegens cle verbrelcing, de beslissing zonder voorwm·p waarbij de 1·echte1· over
de gmnd heett ve1·klaanl dat een pm·soon bu·rgerlijlc verantwoo1·delijlc is voor
die ve;·oonleling (2).
3° Wanneer cle over de zmbUelce vonlering
gewezen beslissing worclt ve;·brolcen omclat lwt hoger beroep van het openbaar
ntinisiferie ten om·echte O'n·tvan.kelijlc
weTd verlclaa;·d, brengt de verb;·eking,
zelfs inclien zij uitgesp;·olcen wo;·dt op
de voorz·iening van de verdachte, .de ve;·nietiging niet mede van de beslissin·g
wellce gewezen we;·d ove;· de cloo·r de
bt~1·,qerlijke
pa1·tij ingestelde vo;·de1'ing (3).
4° Wannee;· cle over de p·u.blielce vo·rde1·inr1
gewezen beslissing wordt ve;·bmlcen omdat het hoge;· beraep van het openbaa;·
;niniste;·ie ten on;·echte ontvanlcelijlc
werd 'L>e1'7claarcl, is e;· geen aanleid·ing
tot ve;·wijzing (4).
(LEVIGNE

EN « FABR.IQUE NATIONALE D'ARMES
DE GUERRE », T. DELFORGE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 30 Juni 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Namen, uitspraak doende in hoger beroep;
A. Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende clat aanleggers, bij akte
ter griffie van dit Hof op 28 October 1948
ontvangen, verklaard hebben afstancl te
doen van hun voorzien'ingen voor zover
ze gericht zijn tegen het deel van het
vonnis dat uitspraak doet over de burgerlijke vordering;
B. Wat de publieke vordering betreft :
I. Aangaande de voorziening van Lambert Levigne :
Over het ee1·ste middel, schending van
artikel 205 van het Wetboek van strafvordering (wet van 1 Mel 1849, art. 8),
(1) (3) en (4) Verbr., 17 Maart 1943 (Bull.
en PAsrc., 1943, I, 95). en de nota's 1, 3 en 4,
biz. 96.
(2) Verbr., 16 November 1948 (Ar1·. Verbr.,
1948, biz. 557; Bull. en PASIC., 1948, I, 637).

doordat het bestreden vonnis is tussengekomen op het . hoger beroep inge&teld,
door het openbaar ministerie bij de ·rechtbank in hoger beroep, tegen het · beroepen
vonnis dd. 17 December 1947 en dat dit
beroep slechts aan aanleggers- betekend
werd op 6 Januari 1948, hetzij na het verstrijken van de termijn van vijftien dtlgen bepaald bij gezegd artikel 205 :
Overwegende dat, luidens artikel 205
van het Wetboek van strafvordering, het
openbaar ministerie bij de rechtbank door
welke van het hoger beroep kennis moet
worden genomen, op straf van verval zijn
hoger beroep aan de beklaagde moet aanzeggen binnen vijftien dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis ;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het door de Procureur des Konings te
N amen tegen het vonnis van de politierechtbank del. 17 December 1947 ingesrtelcl
hoger beroep aan de betichte Levigne betekend werd op 7 Januari 1948, hetzij
meer dan vijftien dagen na de uitspraak
van het vonnis ;
Dat dus, wijl dat beroep niet ontvankelijk was, de rechter in hoger beroep, bij
wie de publieke vordering niet wettelijk
aanhangig werd gemaakt, de beslissing
van vrijspraak van de politierechtbank
niet kon wijzigen ;
Dat het bestreden vonnis, door clit vonnis ·te wijzigen, de in het middel aangeduide wetsbepaling heeft geschonden;
II. Over de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat nit geen stuk der
rechtspleging btijkt dat de voorziening
zou betekend geweest zijn aan het openbaar ministerie, tegen wie ze gericht is ;
Dat ze dus niet ontvankelijk is;
Overwegende, echter, dat wegens de
vernietiging van de tegen de beklaagde
uitgesproken veroordelingen, de tegen de
burgerlijk verantwoordelijke partij gewezen beslissrlng, wat de kosten der publieke
vordering betreft, zonder voorwerp is geworden;
Overwegende dat de verb1·ekiug van het
over de publieke vordeiing gewezen vonnis, wegens niet-ontvankelijk van het hoger beroep van het openbaar ministerie,
niet de vernietiging medesleept van de
beslissing welke gewezen werd over de
door de burgerlijke partij uitgeoefende
vordering, daar deze laatste partij, door
een regelmatige akte van hoger beroep, de
burgerlijke vordering bij de correctionele
rechtbank had aanhangig gemaakt;
Om die redenen, decreteert de afs.tand
van aanleggers voor zover hun voorzieningen gericht zijn tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing ; verwerpt de voorziening van de burgerlijk
verantwoordelijke partij voor zover ze
>
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gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing; verbreekt het
bestreden arrest voor .zover het uitspraak
doet over de publieke vordering tegen de
beklaagde, de beslissing van het arrest
waarbij de naamloze vennootschap «Fabrique Nationale d'Armes de Guerre >>
verantwoordelijk ·wordt gehouden voor de
veroordeling van aanlegger tot de kosten
van de publieke vordering zonder voorwerp zijnde geworden; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van de Correctionele Rechtbank te Namen en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de aanleggers tot de kosten van hun
voorzieningen voor zover ze gericht zijn
tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing ; veroordeelt de burgerlijk verantwoordelijke partij tot de kosten van haar voorziening betreffende de
publieke vordering en laat de overige kosten ten laste van de Staat; zegt dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
10 Januari 1949. -

2• kamer. - Vom·Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - FeTsla•ygeveT, H. Giroul.- Gelijlcl·uidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

VERKLARING WAARBIJ DE DES.KUNDIGE ZICH
ERBIJ BEPER.KT REKENSCHAP TE GEVEN VAN
ZIJN VROEGERE DES.KUNDIGE VERRICHTINGEN.
EED VAN GETUIGE ALLEEN VEREIST.

6°

7°

VONNISSEN EN ARRESTEN. DE
ARRESTEN MOETEN WORDEN UITGESPROKEN
DOOR DE RECHTERS DIE AANWEZIG ZIJN
GEWEEST OP ALLE DE TERECHTZITTINGEN VAN
DE ZAAK. TERECH'rZI'ITINGEN W AAROP ENKEL BESLISSINGEN VAN UITSTEL WERDEN GEWEZEN.- VALLEN NIET ONDER TOEPASSING VAN
DE VOORMELDE REGEL,

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. VONNIS. KEIZERLIJK DECREET VAN 30 MAART 1808, ARTIKELEN 36
EN 73, NIET VAN TOEPASSING IN STRAFZA.KEN.

8°

RECHTSPLEGING

IN

STRAFZA-

KEN. ZITTINGBLAD. GETUIGEN. AANDUIDING VAN HUN LEEFTIJD EN VAN HUN
WOONPLAATS. NIET VOORGESCHREVEN OP
STRAF VAN NIETIGHEID.

9°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. ~ BEWIJS DAT CONCLUSIES
WERDEN OVERGELEGD V6.6R DE llECHTER OVER
DE GROND.

zittet·, H.
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1°

lVIIDDELEN TO'l' VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DE BESLUITEN VAN AANSTELLING VAN
OFFICIEREN TOT EEN BEPAALDE GRAAD ONWETTELIJK DE UIT DE AANSTELLING VOORTVLOEIENDE
BEVOEGREDEN ZOUDEN BEPER.KEN. BESLUITEN DIE EN.REL DE DUUR VAN DE AANSTELLINGEN BEPER.KEN. MIDDEL MIST IN FEITE.

2°

RECHTERLIJKE INRICHTING. MILITAIRE RECHTSCOLLEGES. AANSTELLING
VAN OFFICIEREN TOT EEN BEPAALDE GRAAD VOOR
DE DUUR VAN HUN OPDRACHT VAN LEDEN VAN
DE :I.ULITAIRE RECHTSCOLLEGES. DRAAGWIJDTE.

1° Mist te-itelijlce gmndslag, het middel af,qeleicl hientit dat oesluiten tot aan.stelUng van officiet·en to·t een bepaalde
gmad zonclen onwettelijk zijn omdat zij
de ~tit die aanstellingen voortvloeien;de
bevoegdheden zouden bepet·lcen, daq}
wan.neer uit die besluiten blijkt dat zi.i
de dma,qwijdte van de aanstellingen niet
beperlcen, doch enkel de du~w er van.
2° H et besl1tit tot aanstelling van een oj]icier tot een bepaalde graad voor de duut·
van zijn opdmcht van liid van een militair t·echtscollege verleent hem geen
t·echterlijlc ambt, doch alle de bevoegdheden toelcornen.de aan die gt·aad en
o. rn. de bevoegdheid om, met de uit de
ct~stelling voortvloeinde graad, voor te
lcomen op de lijsten welke dienen tot de
nitloting van de ojficieren die geroepen
wot·den om ,deel ~tit te maken van een
militait' rechtscollege, dit tot op de day
waat·op zijn naarn niet meet· moet wo1·.
clen beholtden ov die lijsten (1). (Besluit

MILITAIR. AANSTELLlNGEN VAN OFFICIEREN. ~ BESLUIT VAN DE REGENT VAN
21 MEl 1948. - VERKLAREND BESLUIT.

wet van 10 December 1942, art, 6 ; besluit van de Regent van 21 Mei 1948,
art. 1.)

ALSHEID. INSCHRIJVING WEGENS
VALSHEID. VERBREKING. STRAFZAKEN.
VERZOEK TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID TOT STAVING.VAN EEN MIDDEL TOT VERBREKING. MIDDEL ONGEGROND IN DE ONDERSTELLING DAT RET VOORGEWEND FElT VASTSTOND. VERZOEK ONONTVAN:KELIJK.

3° Het beslltit van de Regent dd. 21 Mei
1948 betreffende de aanstellingen van

3°
4°

5°

v

RECHTSPLEGING
IN
STRAFZAKEN. EED. GERECHTELIJKE DES.KUNDIGE AANGESTELD TIJDENS RET VOORONDERZOEK. VERKLARING OP DE TERECHTZITTING
VAN RET RECHTSCOLLEGE VAN WIJZEN. -

ojficim·en interpreteet·t de vroegere besl~titen die o.fficieren hebben aangesteld
tot een bepaalde gt·aad voo1· de duur van
h~m opdracht als !eden van de rnilitait·e
rechtscolleges.

(1) Zie verbr., 4 Mei en 4 October 1948
(A1·r. Vm·br., 1948, blz. 254 en 451; Bull. en
PASIC., 1948, I, 296 en 522).
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4° Is, b-ij gebrek aan belang, n-iet ontvanlceUjlc, het verzoek tot inschdjving wegens valsheid tegen cle vm·melclingen van
de beslissingen waartegen de voo?·ziening is gericht en tegen degene vcm de
- z'ittingblaclen, wanneer het middel tot
verb1'elcing, tot staving waa1·van clit vm·zoek we1·d ingecUend, in cle oncle1·stelling
clat het voorgewencl feit zo~~ vaststaan,
noch in feUe noch ·in 1·echte geg1·oncl
is (1).
[Jo

De gerechtelijke clesk~mdige, aangesteld
Ujdens het voo,·oncle,·zoelc, moet enlcel
de getuigeneed ajteggen op cle terechtzitting van het 1·echtscollege van wijzen
wanneer hij zich e1·bij beperkt relcenschap te geven van zijn vroerJwre cleslc~mdige verrichtingen en hij cloo1· cz.it
rechtscollege niet wordt gelast met cen
deslc·ttndigenopclracht (2).

{io

A.1·UJcel 7 van cle wet van 20 A1wil 1810,
waarbij wo1~dt opgelegd flat cle a1·res.ten
zullen worclen gewezen doo1· cle 1·echte1·s
clie aanwezig · zijn geweest op alle cle
terechtzittingen van de zaalc, becloelt
niet cle terechtzittingen waarop cle zaak
enlcel wordt ~titgestelcl en geen daacl van
anclerzoelv wonlt ven··icht (3).

7o De a1·tikelen 36 en 73 van het lceizerlijlc clecreet van 30 Maa1·t 1808 zijn niet
•pan. toepassi•nu in. st1·atzalven (4).

8° De aa.nduicling in het zittingblad van
een st1·atrechtban1c vcm :cle leeftijcl en
van cle woonplaats van cle uet~~igen
wordt niet voorgeschreven op straf van
n.ietighe·icl (5).

9° 1Vanneer bewezen is clo01· het zittingblad van een st·mtrechtbwnlc en doo1· het
vonnis dat een paTtij concl~~sies heeft
genomen welke wenlen ove1·gelegd v66T
cle 1·echte·r, clat aan flit zittingblad is
gehecht een geschreven stw.lc namens
die pc~rtij, lean het bewijs, clat cle concl~~sies bevat in clit geschr·ift degene
zijn wellce op cle terechtzitting werclen
genomen, blijlcen ~~it de vermelding,
aangebracht en getelcend cloo1· cle U1'iffier, flat die conclusies we1·den gele'zen
en neergelegcl op de te1·echtzitting waa1·van sp1·actlc (6).

(1) Verbr., 4 Mei 1948 (Arr. Ve1·br., 1948,
blz. 254; Bull. en PAsrc., 1948, I, 296, en de
nota 2, blz. 297); 4 October 1948 (A1·r. Ve•·br.,
1948, blz. 451; Bull. en PAsrc., 1948, I; 522).
(2) Verbr., 5 April 1948 (Ar1·. Verbi·., 1948,
blz. 195; B.,zz. en PAsrc., 1948, I, 224, en de
nota 1).
(3) Verbr., 22 April 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 130, en de nota 4); 4 October 1948
(Arr. Ve1·br., 1948, blz. 466; Bull. e11 PAsrc.,
1948, I, 538) ; zie oak hierna blz. 58, het arrest

(DUTRANNOIT EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE ST;I.AT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Mei 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Gelet op de verzoekschriften van de drie
aanleggers om te worden toegelaten tot
inschrijving wegens valsheid, en gelet op
de kwijtschriften van de bewaargeving
van de som van 100 frank, welke aan de
verzoekschriften gehecht zijn;
Overwegende dat de .zaken verknocht
zijn en clienen samengevoegd ;
I. Wat de publieke. vordering betreft :
Over het eerste middel, voor de drie
aanleggers, schending van artikelen 63,
64, 105, 106, 108 en 114 van de wet dd.
15 Juni 1899, titel II bevattende van het
Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger, 155, 156, 189, 211, 317 van het Wetboek van strafvordering, schending van
de rechten der verded'lging, schencling van
het koninklijk besluit van 1 Juli 1938, van .
artikelen 2, 14 en 20 van de wet cld.
15 September 1924, betreffende cle stand
en de bevordering der officieren, 3, 4 en
6 van het besluit-wet dd. 10 December 1942
betreffende de aanstelling van cle officieren in oorlogstijcl, 1, 2, 7 en 8 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944 betreffencle de
bevoegdheid en de rechtsplegiug inzake
misdaden en wanbedrijven tegen de uitwend'lge veiligheid van de Staat, 3, 4 en
5 van het besluit-wet dd. 4 Mei 1945 tot
wijziging en aanvulling wat betreft de
inrichting vari de militaire rechtscolleges
van het hiervoren aangeduide besluit-wet
clcl. 26 Mei 1944, 8, 94, 105 en 107 van de
Grondwet:
Overwegende dat dit middel en de verzoeken tot inschrijving wegens valsheid
tegen het arrest van het militair gerechtshof en de processen-verbaal van
de terechtzitting van dit hof, gesteund
zijn hierop dat cle bestreden beslissing gewezen werd door een onregelmatig samengestelcl hof, voor .zover, in plaats van de
door de van kracht zijnde wetsbepalingen

van 24 Januari 19•!9 (Bull. en PAsrc., 1949,
I, 66).
(4) Verbr., 5 Januari 1914 (Bull. en PAsrc.,
1914, I, 51, en de nota 2).
(5) Verbr., 31 Januari 1887 (Bull. en PAsrc.,
'1887, I, 95); 5 April 1948 (Ar1·. Ve•·br., 1948,
blz. 188; Bull. en PASIC., 1948, I,, 217).
(6) Vergel. verbr., 18 Maart 1940 (Bull. en
PASIC., .1940, I, 96, en de tiota 1, blz. 97);
17 Maart 1941 (ibid., 1941, I, 85); 11 Augustus
1943 (ibid., 1943, I, 309).

'- 21voorziene kolonel en majoor, het hof was
samengesteld uit een gewezen bijgevoegd
lultenant-kolonel, de ere-kolonel Simon
Hazard, en een gepensionneerd kapitein- _
commandant, Ernest Dubar, beiden aangesteld bij besluiten welke hun niet konden toelaten in de zaak wettelijk te zetelen;
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle clat, in strijd met hetgeen
wordt beweercl in clit ondercleel van het
midclel, de besluiten van aanstelling, aan
de gepensionneerde kapitein-commandant
Dubar cle graad van bijgevoegd majoor, en
aan de gewezen kolonel Hazard degene
van bijgevoegd kolonel toekennende, de bevoegdheden voortspruitende uit die aanstelling niet hebben beperkt tot de rechterlijke ambten aileen; dat het ene en het
andere van die besluiten beschikken dat
de officieren Dubar en Hazard : « aangesteld zijn in de graden van ... voor de duur
van hun opdracht als leden van een militair rechtscollege JJ, 't is te zeggen dat zij
aangesteld zijn tot de graad, voor de
duur van de uitvoering van hun opclracht
van lid van een militair rechtscollege;
Dat, aldus, die besluiten niet cle aan
de graad verbonden bevoegdheden doch
de duur van de aanstelling beperken
overeenk()mstig alinea 2, in fine, van artikel 1 van het besluit-wet dd. 10 December
1942, volgens hetwelk de ()fficieren, tijdelijk, tot een hogere graad kunnen aangesteld worden « voor een tijd nodig om
een bijzondere opdracht uit te voeren JJ;
dat dat onderdeel van het middel in feite
niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zoals hierboven is gezegd, de betwiste besluiten van aanstelling aan de HH. Dubar en Hazard geen
rechterlijke ambten hebben vedeend, doch
hun al de bevoegclheden hebben toegekend
welke tot de graad behoren, met als
enige beperking de tijd welke nodig is
voor de uitvoering van een bijzondere opdracht;
Dat, dus, die officieren gedurende de
gause tijd van hun a~nstelling de vereiste
bevoegdheid hadden om, met de ult de
aanstelling voortvloeiende graad, voor te
komen op de lijsten welke dienen tot de
uitloting van de militaire leden van het
hof, wat de voorafgaande phase is doch
welke een integrerend deel is van de
rechtspleging betreffencle de uitoefening
van een rechterlijk ambt in die zaken;
dat ten andere, uit het verklarend besluit
dd. 21 Mei 1948 dat hierna van toepassing
zal worden verklaard, klaar blijkt dat, in
de uitoefening van de door de aanstelling
verleende opdracht begrepen i!!, als deel
uitmakende van de « dienstnoodwendigheden JJ, de inschrijving op de lijst voorzien voor de uitloting van de officleren die

geroepen worden om deel uit te maken
van de. militaire rechtscolleges;
Dat dit onderdeel van het micldel niet
kan aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende clat het besluit van de Regent dd. 21 Mei 1948 beschikt dat de officieren, die aangesteld worden voor de
cluur van hun opdracht als lid van een
militair rechtscollege, « als hulpofficieren
vanaf de datum van het besluit tot aanstelling of desgevallend vanaf deze die
door het besluit beuaald wordt, aangesteld
zijrt en blijven tot op de dag waarop, om
dienstnoodwendigheden, hun naam niet
meer moet behouden worden op de lijsten
voorzien voor de nitloting der officieren
geroepen om in een militair rechtscollege
te zetelen JJ ;
Dat uit de woorden van dit besluit
blijkt dat het de vroegere besluiten van
aanstelling interpreteert; dat het dus een
uitmaakt met die beslniten die ald us beschouwd worden als, van den beginne af,
de zin en de draagwijdte gehad te hebben welke het bepaalt; dat, anclerzijds,
de uitvoerende macht bevoegd is om de
akten, welke van haar nitgaan, te inter·
preteren;
Dat nit die overwegingen en nit de
woorden van het besluit van de Regent
dd. 21 Mei 1948 volgt dat de aansteltlng
dd. 11 Mei 1945, waarbij aan {le H. Dubar
vanaf 1 April 19:15 de graad van majoor
werd toegekend en deze del. 21 Februari
1948 waarbij aan de H. Hazard de graad
van kolonel werd toegekend, hun uitwerksels hebben voortgebracht en blijven
voortbrengen van v66r en gedurende de
gehele rechtspleging betreffende het bestreden arrest ;
Dat dit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Overwegende dat, bijgevolg, de HH. Dubar en Hazard, waren zij, zoals in het
middel en de verzoeken tot inschrijving
wegen!i valsheid wordt beweerd, de eerste
gepensionneerde kapitein-commandant en
de tweede gewezen kolonel, doch echter
aangesteld door de betwiste besluiten, zij
niettemin deel konden uitmaken van het
militair gerechtshof in hoedanigheid van
majoor en kolonel;
Overwegende, bijgevolg, dat, stonden
zelfs de feiten vast, waarop zowel het
middel als de verzoeken tot inschrijving
wegens valsheid gesteund zijn, ze niettemin de verbreking van het arrest niet zouden kunnen rechtvaardigen; dat het middel, in de veronderstelling dat het ontvankelijk ware, niet gegrond is, noch in
feite noch in rechte, en dat dns de verzoeken tot inschrijving wegens valsheid,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
En overwegende clat artikel 51 van de
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-22verordening van Juli 1737, waarnaar artikel 6 van titel X, II<> deel, van het reglement dd. 28 Juni 1738 verwijst, bepaalt
dat in geval een verzoek tot inschrijving
wegens valsheid niet wordt aangenomen,
de veroordeling tot geldboete niet wordt
uitgesproken, en de met het oog op die
boete in bewaring gegeven som :wordt teruggeven;
Over het tweede middel, schencling van
artikelen 44, 87, 106, 107 en 173 van het
Wetboek van strafrechtspleging voor bet
landleger, in werking gebracht door het
besluit van de Prins Souyerein del. 20 Juli
1814 en bindend verklaard voor de Belgiselle troepen door besluit dd. 21 Augustus 1814; 44, 155, 156, 189, 211 en 317 van
het Wetboek van strafvordering, 101 van
de wet dd. 15 Juni 1899 titel II bevattende
van bet Wetboek vari strafrechtspleging
voor het leger; schending van de rechten
der verdediging ; schending van het geloof
dat aan de akten dient gehecht en van
artikel 97 van de Grondwet, schending
van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het midclel steunt op
llet enkel feit dat de HR. Marins Pil'~rarcl
en Linard de Guertechin, beiden als· deskuncligen door cle krijgsauditeur aangesteld, in hun getuigenissen v66r de krijgsraacl als cleskuncligen zouclen opgetreclen
zijn zonder cle daartoe vereiste wettelijke eecl te hebben afgelegd;
'
Overwegende dat die cleskundigen van
de beschuldiging, na regelmatig een deskundig verslag te hebben neergelegcl, als
getuigen zijn opgeroepen geweest v66r. de
krijgsraad ;
Overwegende, enerzijds, dat uit geen
vermelcling van de processen-verbaal der
terechtzitting blijkt dat de HR. Pierard
en Linard de Guertechin door de krijgsraad met een deskundigenopclracht zouden gelast geweest zijn; dat, anderzijds,
uit gezegde processen-verbaal blijkt clat
die getuigen ter terechtzitting zich erb1j
hebben beperkt rekenschap te geven van
hun vroegere deskundige ·verrichtingen
door te antwoorden op de vragen welke
claarmede verband hielden zoncler v66r de
krijgsraacl deskunclig werk te leveren;
dat, namelijk, aangaande cle vraag nopens
bet comm:issieloon aan Dutrannoit door
Goffe gestort voor een• levering van ladders en deze nopens de door de onclerneming op de leveringen van ladderS! verwezenlijkte winst, men niet kan zeggen
dat de getuige Pierard werk van deskundige heeft geleverd, vermits hij zich beperkte bij de verklaring dat het hem onmogelijk was te antwoorden; dat aangaande bet getuigenis van Linard, uit
de aangeklaagde getuigenissen van die getuige, en in 't bijzonder nit de woorden
« ik heb geoorcleeld ll en « ik heb afge-

schreven )) blijkt dat Linarcl zich erbij
beperkt heeft rekenschap te geven van
de vroegere verrichtingen van bet deskundig onderzoek binnen de perken van
clit laatste;
Dat bet middel jn feite niet opgaat;
Over het derde micldel, schending van
de substantHHe rechtsvormen van de
rechtspleging en namelijk van het onderzoek ter terechtzitting, schending van de
rechten der verdediging en van artikel 7
cler wet van 20 Aprll 1810 op de rechterlijke inrichting en het beleid der justitie,
doordat het bestreden arrest, verklarende
dat het uitspraak doet op stukken, de
nietigheden heeft overgenomen van de
onclerzoeksrechtspleging ter terechtzitting
van de krijgsraad, de samenstelling van
deze laatste veranderd geweest zijnde in
de loop van de debatten, zonder clat het
onderzoek hernomen werd :
Overwegende dat uit bet proces-verbaal
der terechtzitting del. 30 December 1946
blijkt dat, op die terechtzitting, de krijgsraacl, na de identiteit van de beklaagden
te hebben opgenomen en lezing te hebben
gegeven van de betichtingen, zich erbij
beperkt heeft de zaak in voortzetting te
verschuiven op 7 Maart 1947, zonder enig
onderzoek te hebben gedaan;
Dat de krijgsraad, op de terechtzitting
van 7 Maart 1947, zoals blijkt uit het proces-verbaal dier zitting, van het begin af
de behandeling der zaak heeft hernomen
en slechts op die datum het onderzoek
heeft aangevangen ;
Dat het middel in feite niet OIJgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 36 en 73 van bet keizerlijk decreet del. 30 Maart 1808 reglement bevattende van de IJolitie en de tucht van de
hoven en rechtbanken, en schending van
de rechten der verdediging, doordat het
zittingblad del. 7 Maart 1947, namiddag
(blz. 59, verso), na authentiek te hebben
vastgesteld dat « de raad een vonnis tot
verder onderzoek velt ll, het militair gerechtshof, verklarende uitspraak te doen
op stukken, een nietigheid van de rechtspleging heeft overgenomen hieruit afgeleid clat de griffier het wettel'ijk voorschrift niet heeft nageleefd dat hem is
opgelegd door de in het micldel bedoelde
artikelen en waarbij hij verplicht is « op
het zittingblad van de dag de minuten te
vermelden van elk vonnis, zodra het gewezen is, en op de kant de namen van de
rechters te vermelden die er aanwezig
waren ll, en, doordat, wegens clit feit, het
toezicht over de regelmatigheid van die
beslissing en over de inhoud er van, voor
de verdediging zoals voor het Hof, onmogelijk gemaakt wordt, daar, anderzijds,
gezegd vonnis niet bij de rechtspleging
werd gevoegd :
Overwegende dat het keizerlijk decreet

-23dd. 30 Maart 1808 niet van toepass'lng is
in strafzaken ;
Dat, dns, artikelen 36 en 73 van dit decreet, waarvan het middel de schending
inroept, voor cle militaire rechtscolleges
niet van toepassing waren;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het vijfde middel, schending van
nrtikelen 155, 189 en 317 van bet Wetboek
van strafvorderlng, 10 van de wet del.
1 Mei 1849, schencling van de rechten der
-verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het zittingblad del.
7 Maart 1947 vaststelt dat de getnige
Philippart, alvorens de eed af te leggen,
zijn naam, voornamen, leeftijd, beroep en
woonplaats heeft doen kennen en dat het
de volgende vermelding bevat : « Fernand
Philippart, hoofdinspectenr bij de Veiligheid van de Staat te Charleroi >> ;
Dat daarnit volgt dat de getnige ter
terechtzitting zijn ganse identiteit heeft
opgegeven, doch clat de griffier verznimd
heeft de leeftijd en de woonplaats van de
getui~e aan te dniden;
·Overwegende dat clie vermeldingen niet
voorgeschreven zijn op straf van nietigheid en dat aanleggers, gezien de hierboven aangeh!J.alde vermeldingen van het
zittingblad, de getuige hebben knnnen vereenzelvigen en de waarde en de echtheid
van zijn getuigenis hebben kunnen nagaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat, voor 't overige,
{le snbstantii~le of op straf van nietigheid
-voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk 'is;
II. Wat de bnrgerlijke vordering betreft :
Over het enig middel, schending van de
gerechtelijke overeenkomst en van de
akten bestemd om ze te bewijzen, van
artikelen 1101, 1131, 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest aangenomen
heeft als zijnde geldig aangegaan het geTechtelijk coptract tnssen de burgerlijke
]Jartij, eiseres tot vergoeding, en de beklaagde en burgerlijk verantwoordelijke
partijen en zelfs nitdrnkkelijk in zijn
beschikkend gedeelte verwezen heeft naar
de akte welke bestemd is om clit contract
te bewijzen, dan wanneer nit geen bescheid
blijkt, in alle geval nit geen 11egelmatig
bescheid, dat de bnrgerlijke partij haar
eis in de door de wet vereiste vormen zon
nitgebracht hebben, wat daarenboven
schending van de rechten der verdediging
medebrengt :
· Overwege:ride dat het proces-verbaal van
de terechtzitting dd. 29 April 1947, :ilsook
het vonnis van de krijgsraad dd. 12 Juni
1947, vermelden dat Mer Dermine, advo-

caat bij de Balie te Charleroi, raadsman
van de bnrgerlijke partij, in zijn middelen
en conclusies gehoord werd; dat aan dit
proces-verbaal de vcllmacht is gehecht,
welke de Belgische Staat gegeven heeft
aan Mer Dermine om zich als bnrgerlijke
partij aan te stellen tegen de aanleggers,
alsook de door de Belgische Staat genomen geschreven conclnsies ;
Overwegende dat aldus bewezen is dat
de door de burgerlijke partij genomen
conclnsies v66r de rechter .over de grond
werderi overgelegd ;
'
Overwegende, aangaande de vereenzelviging van de conclnsies, dat het geschreven stnk dat deze laatste behelst, de melding draagt, getekend door de griffier
cc onderhavige conclusies werden ter terechtzitting dd. 29 April 1947 gelezen en
neergelegd » ;
Overwegende dat, zowel nit die bevestiging van de griffier welke, wat de datum
van neerlegging betreft, overeenstemt met
de vaststellingen van het proces-verbaal
van de terechtzitting, als uit het feit dat
de geschreven conclnsies aan het procesverbaal van de terechtzitting gehecht werden waardoor het bestaan er van wordt
vastgesteld, blijkt dat de geschreve.Q. conclusies wel degene zijn welke door de burgerlijke partij ter terechtzitting werden
genomen;
Dat, aldns, de door de Belgische Staat
v66r de krijgsraad ingeleide rechtsvordering regelmatig vastgesteld en bepaald is ;
Overwegende dat het proces-verbaal der
terechtzitting del. 16 April 1948 van het
militair gerechtshof vaststelt dat de
raadsman van de burgerlijke partij gehoord wordt cc in de ontwikkeling van zijn
mondelinge conclnsies, de in eerste aanleg genomen geschreven conclnsies bevestigende »;
Dat daaruit volgt, enerzljds, dat de burgerlijke partij mondeling geconcludeerd
heeft en, anderzijds, dat die mondelinge
conclnsies de herhaling zijn van de geschreven conclusies, in eerste aanleg' regelmatig neergelegd;
Dat dergelijkc rechtspleging geen der
in het middel aangednicle wetsbepalingen
overtreedt en de rechten van de verded'lging niet schendt;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, voegt ,de in de algemene rol onder de nrs 4194, 4202, 4284 en
4400 ingeschreven zaken samen ; verwerpt
de verzoeken tot inschrijving wegens valsheid en beveelt de teruggave van de sommen welke v66r de neerlegging van de
verzoekschriften werden in bewaring gegeven ; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten van die tusseneisen ; verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
10 Jannarl 1949. -

2e kamer. -

Voor-

-24H. Wouters, raadsheer waarnemend voor.zitter. - Vm·slaggever·, H. Giroul.- Gelijlclttidende concl1ts·ie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
- PleUers, HH. Hermans en Delacroix.
zUter·,

1"

KA.MillR. -

13 Januari 1949.

1 o BE ZIT. - TITELS AAN TOONDER. - 0NGEWILDE BUITENilEZl'fSTELLING. - WET VAN
24 JULI 1921. - VERZET. - DAGVAARDiNG
TOT HANDLICHTING. - DRAAGWIJDTE.
2° 0.0RLOG. - SCHORSING VAN DE TER],I!JNEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN.
- BESLUIT-WET VAN 1 MEl 1944, AR'flKEL 2.
- TOEPASSELIJK OP DE 'l'ERMIJN VOORZIEN
BIJ ARTIKEL 29 VAN DE WET VAN 24 JULI 1921
llETREFFENDE DE ONGEWILDE BUITENBEZI'l'STELLING VAN DE TITELS AAN,TOONDER,
1° De r·egelmatige dagvaard·ing om te ve·rschijnen v661' de voorz-itte·r van de
handelsrechtbanlc tot handl-ichting van
een vm·zet, geclaan door· clegene clie be'!VCTen ongewilcl bniten het bezU te zijn
gestelcl van titels aan tooncler, bTengt
niet alleen cle ver·plichting mede te verschijnen op straf van te worclen veToor·deelcl b-ij ver·stelc; z·ij behelst oolc cle vaststalling van een termijn binnen wellce
ae geclagvaarae, op straf van verval
van een r·echt, een claacl moet verr·ichten. (Wet van 24 Juli 1921, art. 29.)
2o Ar·tilcel 2 van het beslttit-wet van
1 Mei 194ft betrejfencle het schor·sen van
cle verja1"ingen en ontzeggingen van een
cis in bm·ge·rl-ijlce en handelszalcen, het
vervallen inzalce overeenlcomsten en het
verlengen van sommige termijnen, is
toepasselij 7c op cle ter··mijn voorzien bij
artilcel 29 van de wet van 24 Ju.li 1921
betrejfende de on,qewilde btt'itenbezitstelling van de t'itels aan toondeT, binnen
wellce degene die veTzet heett gedaan
en die gedagvaar·a we·rd voor de voor·zitter van de handelsr·echtbanlc, veTplicht is, op strat van handlichting van
zijn ven~:et door de r·echter, het bewijs
te leveTen van de installing van een eis
tot tentgvorcle'f'ing (1).

(DANHEUX, 'f. VAN DER ELST EN SAUBLENS.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel
op 6 Fehruari 1946 gewezen; .
Over het enig middel, schendmg van ar(1) Raadpl. verbr., 31 October 1946 (Arr.
T'erbr., 1946, blz. 360; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 388).

tikelen 2 van het besluit-wet van 1 Mei
1944 (betreffende het schorsen van de verjaringen en ontzeggingen van een eis in
burgerlijke en handelszaken, het vervallen
inzake overeenkomsten en het verlengen
van sommige termijnen) en 29 (bijzonder
alineas 3 en 4) van de wet van 24 Juli
1921, betreffende de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder,
eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest de bij verstek door de eerste rechter gewezen beschikkingen tot handlichting van het verzet bevestigt om reden
« dat op de voor de terechtzitting bepaalde
dag ll, de eiser in verzet «van geen indiening van een eis tot terugvordering had
doen blijken ll, clan wanneer het had moeten beslissen, zoals het cloor aanlegger in
verbreking bij conclusies er. toe was uitgenodigd, dat de eiser in verzet door het
in het middel aangeduide besluit-wet van
1 Mei 1944, bij uitzondering vrijgesteld
was zowel van de verplichting een eis tot
terugvordering in te stellen, als van degene van de instelling van dergelijke eis
te doen blijken, binnen een bepaalde termijn, die verstrijkt op de dag vastgesteld
voor de terechtzitting v66r de rechter in
kortgec1ing bij wie de eis tot hancllichting
aanhangig wordt gemaakt, cloordat het
onmiddellijk verval van het 'verzet, sanctie
voor het niet-naleven van die termijn,
tegen hem niet kon ingeroepen worden,
wanneer die termijn, zoals al de andere
van de zelfcle aard, wettelijk geschorst
was; tweede onderdeel, doordat het bestreclen arrest ten onrechte beslist dat de
eerste rechter terecht bij verstek uitspraak
had gedaan, dan wanneer hij integendeel
de uitspraak had moeten schorsen zolang
de uitzonderlijke wetgeving van kracht
was, waarbij voor een onbepaalde tijcl geschorst worden al de cc termijnen gesteld ... ,
in 't algemeen, om alle daclen te verrichten
die volgens de wet, binnen een bepaalde
termijn moeten worden gesteld ll, deze
schorsing van toepassing zijncle zowel op
de termijn gesteld om ter terechtzitting
te verschijnen als op aile andere termijnen;
Voor zoveel het middel aan het arrest
verwijt het besluit-wet van 1 lV~ei 1944
geschonden te hebben door de niet-verschijning van aanlegger ter terechtzitting waarop hij van de indiening moest
doen blijken van de eis tot terugvordering binnen de wettelijke termijn met vervallenverklaring van het verzet te bestraffen :
Overwegende dat, volgens artikel 29 der
wet van 25 Juli 1921, degene die verzet
heeft geclaan op titels, waarvan hij beweert ongewild buiten het bezit gesteld
te zijn geweest, en die regelmatig gedll;gvaarcl werd in kortgeding vo6r de voorzitter der handelsrechtbank tot hancllichting

-25van zrJn verzet, vervallen is indien hij
niet verschijnt ter zitting waarop hij gedagvaarcl werd ten einde het bewijs te
leveren van de instelling van een eis tot
terugvordering van de titels ;
Maar overwegende dat de dagvaarding
v66r de voorzitter van de handelsrechtbank voor de gedagvaarcle niet. aileen de
verplichting medebrengt te verschijnen
op straf van bij verstek ·te worden veroordeeld; dat ze cle vaststelling behelst van
een termijn binnenwelke de gedagvaarde,
op straf van verval van een recht, een
daad moet verrichten;
Overwegende dat dergelijke termijn de
bij artikel 2 van het besluit-wet van
1 Mei 1944 voorziene schorsing genoot;
waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door in zake het verval van het verzet
nit te spreken, die bepaling geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik; veroordeelt de verweerders tot
de kosten.
13 Januari 1949. - 1° kamer. - Voorzitter, . H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Sohier. - Gelijlclnidende
conclusie, II. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,

HH. Van Ryn en Simont.

1"
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13 Januari 1949.

1 o BERUSTING IN EEN · BESI.JISSING.

- STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN GERECHTELIJKE UITSPRAAK. - BEGRIP.
2° BERUSTING IN EEN BESLISSING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING DIE
SLECHTS EEN DEEL VAN DE EIS TOEKENT. BErEKENING ONDER VOORBEHOUD DOOR DE
ElSER. - KAN NIET WOitDEN AANGEZIEN ALS
EEN BERUSTING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. PARTIJ DIE VRAAGT TE WORDEN 'l'OEGELATI~N
TOT HE'f BEWIJS VAN ZEKERE FElTEN. - ARREST DAT DIE VRAAG AFWIJST OM REDEN DA'f
DIE FElTEN NIE'r REEDS BEWEZEN ZIJN. GEEN PASSEND AN'l'WOORD. - SCHENDING VAN
AR'l'IKEL 97 VAN DE GRONDWE1'.
'
(1) Verbr., 21 Januari 1886 (Bull. en PAsrc.,
1886, I, 54); 18 November 1915 (ibid., 1915-1916,
I, 494) ; 14 November 1940 (ibid., 1940, I, 294);
29 Januari 1942 (ibid., 1942, I, 28); Fr. verbr.,
9 Februari 1948 (SIREY, 1948, 1, 106).

1° Een stUzwijgende be1·usting in een von.
nis of in een arrest lean slechts worden
af.qele·id 7tit daden of feiten d·ie op een
zelce1·e en niet dubbel!iiinnige wijze doen
blijlcen van het inzicht van de tJaTtij
om zich aan de besUssing van de 1·echter te onderwe·rpen (1).
2o De betelcening « onder alle voot·beho7td )) van een arrest, hetwellc slecht8
aan degene die betelcent een deel van
zijn eis toelcent, lean niet worden aangezien als een bentsting in het arrest (2).
3° Het a1Test, dat een in regelmaUge conclusies gedaan aanbod van bewijs van
--i<Jelcere feitrm afwijst om de enlcele 1·eden
dat die feiten niet reeds bewezen zijn
door een voot·gaand strafrechtelijlc onderzoelc, beantwoo1·dt niet 01J passende
w·ijze de conclus·ies en schendt dienvolgens artilcel 97 van de Grondwet (3).
(x ... , •r. Y••• )

ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 12 Juli 1947 gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid hieruit dat de aanlegger
stilzwijgend in het bestreden arrest berust heeft met hetzelfde aan de pleitbezorger van verweerster te doen betekenen:
Overwegencle dat het arrest, uitspraak
doende over de eis tot echtscheiding, door
de aanlegger ingesteld, deze toelaat vijf
van de door hem gestelde feiten te bewijzen, maar de toelating tot het bewijs
van een zesde feit weigert ;
Overwegende dat de akte van betekening, waarop de verweerster wijst als een
berusting behelzende, vermeldt dat de betekening gedaan is tot zodanige doeleinden als het naar rechten behoort, en onder alle voorbehoud;
Overwegende dat een stilzwijgende berusting in een vonnis of arrest slechts
kan afgeleid worden nit daden of feiten
die op een zekere en niet dubbelzinnige
wijze van het inzicht van de partij doen
blijken om zich aan de beslissing te onderwerpen;
·
Overwegende dat de betekening onder
alle voorbehoud van een arrest, hetwelk
slechts aan degene die betekent een deel
van zijn eis toekent, als geen berusting
in het geheel arrest kan aangezien wor(2) Zie de voetnota R. H. onderaan dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1949, I, 28.
(3) Raadpl. verbr., 31 Maart 1947 (Bull. en
PAsrc., 1947, I, 145); 5 Januari en 14 Juni 194&
(ibid., 1948, I, 15 en 382).

-26den; dat de grond van niet-ontvankelijk- wijs van het een of het ander van die
heid dus niet gegrond is;
feiten niet te moeten toelaten;
Overwegende dat de rechter over de
Over het enig middel, schending van
nrtikel 97 van de Grondwet en, voor zo- grond, in zake, om het eerste der gestelde
veel nodig, van artikelen 252 tot 254 feiten van de hand te wijze1i, zich bepaalt
van het Wetboek van burgerlijke rechts- bij de verklaring dat het niet genoegzaam
pleging, doordat het bestreden arrest, bewezen is «door cle tijdens het strafuit de feiten, waarvan het bewijs is toe- rechtelijk onderzoek ingewonnen elemengelaten, op het door de aanlegger in ver- ten JJ;
Overwegende dat dergelijke reden de
breking in conclusies gedaan aanbod, het
onder nummer 1 gesteld feit uitgesloten conclusies van aanlegger niet beantheeft, betreft'ende de omsta:ndigheden woordt, die voorstelde het bewijs te Ievewaarin de verweerster in verbreking zich ren van het onder nummer 1 gesteld 'feit
leende tot de vruchtafdrijvende handelin- door . alle rechtsmiddelen, getuigenissen
gen van haar moeder, dan wanneer geen erin begrepen, 't is te zeggen door andere
enkele reden is aangegeven om deze uit- overtuigingselementen dan degene die uit
sluiting te rechtvaardigen en dat de .le- het strafrechtelijk onderzoek konden blij.zing van het arrest evenmin van om het ken;
Overwegende dat het bestreden arrest
.even welke impliciete rechtvaardiging van
die beslissing doet blijken welke dus niet alzo het in het middel ingeroepen artikel 97 van de Grondwet heeft geschonden;
naar de wet gemotiveerd is;
Om clie redenen, verbreekt het bestreOverwegende dat de aanlegger, Iuidens
zijn bijkomende conclusies, v66r het hof den arrest doch slechts in zover dit arrest
van beroep genomen, concludeerde om toe- geweigerd heeft aanlegger toe te laten tot
.;gelaten te worden tot het bewijs door aile het bewijs van het onder nummer 1 in
rechtsmiddelen, getuigenissen er in begre- zijn v66r het hof van beroep genomen
pen, van de volgende feiten : 1 o sedert het conclusies gesteld feit; beveelt dat onderYertrek van aanlegger naar Engeland en havig arrest zal overgeschreven worden
buiten zijn weten, stelde zijn echtgenote in de registers van het Hof van beroep te
de echtelijke woning ter beschikking van Brussel en dat melding er van zal gehaar moeder om er vruchtafdrijvingen te maakt worden op de kant van de gedeelplegen; dat zijn echtgenote kennis had telijk vernietigde beslissing ; veroorcleelt
van die vruchtafdrijvingen welke in haar de verweerster tot de kosten; verwijst de
·aanwezigheid in de woning geschiedden; zaak naar het Hof van beroep te Luik
~o
tot 6° verschillende andere feiten om te beslissen of het onder nummer 1 in
Yoorgesteld als jegens de aanlegger be- de conclusies van de aanlegger gesteld
feit dient begrepen onder de feiten, voorledigingen uitmakende van erge aard;
Overwegende dat het bestreden arrest werp van het getuigenverhoor, waarmede
-vaststelt dat de yordering tot echtschei- de voorzitter van de Rechtbank te Charle{ling door de aanlegger ingesteld, onder roi gelast is.
meer gegrond is op het feit dat ver13 Januari 1949. - 1° kamer. - Vom·zitweerster toegelaten zou hebben dat haar ter, H. Soenens, eerste voorzitter.
moeder in de echtelijke woning overging Vm-slaggever, H. Bareel.- GeUjlcluidende
tot vruchtafdrijvende handelingen waar- conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
voor de moeder van verweerster veroor- eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
deeld werd;
HH. Veldekens en Van Ryn.
Overwegende dat het arrest vervolgens
hierop wijst dat de verweerster in de ver-volgingen ten laste van haar moeder niet
werd betrokken en dat het hierboven be1" KAMER. - 13 Januari 1949.
doeld verwijt, door de tijdens het strafTechtelijk onderzoek ingewonnen elemen1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ten, niet genoegzaam bewezen is ;
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. Overwegencle dat het arrest het bewijs·
CONCLUSIES WAARBIJ DE GEGRONDHEID VAN
der feiten toelaat, behalve van het hierEEN EXCEP'l'IE WORDT BETWIST. - VONNIS
boven bedoeld feit 1, dat aileen betrekDAT 'ZICH ERBIJ BEPAALT DE EXCEPTIE ONTking heeft op de omstandigheden waarin
VANKELIJK TE VERKLAREN EN EEN ONDERde verweerster de vruchtafdrijvende hanZOEKSMAA'l'REGEL TE BEVELEN. - GEEN VERdelingen van haar moeder zou begunstigd
PLICHTING VOORAF DE CONCLUSIES TE BEhebben;
ANTWOORDEN.
Overwegende dat, inclien de rechter
over de grond souverein het dienend ka- 2° OVEREENKOMST. - «EXCEPTIO NON
ADIMPLE'l'I CONTRACTUS Jl. - BEWIJS MOET
Takter der feiten, waarvan het bewijs
WORDEN GEBRACHT DOOR DE << EXCIPIENS Jl.
·door een partij is aangeboden, beoordeelt,
- 0NTVANKELIJKHEID VAN DE EXCEPTIE, hij nochtans de plicht heeft de motieven
NIET AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE OAT
te doen kennen waarom hij meent het be-

-27DE GEGRONDHEID VAN DE EXCI<PTIE
NUNC ll ZOU VASTSTAAN.

« HIC

ET

1 o De rechte1·, clie Rtich e1·b'i_i beperkt te
verklaren dat een partij ontvankeli.ik
·is de exceptio non adimpleti contractus
voor te steUen en een onderzoelc te bevelen, is e1· niet toe gehottden vooraf de
conclusies van de tegenpartij te becmtwoorden waarbij cle geg·rondheid van de
exceptie wordt betwist.
2" Indien het bew·ijs van de gegrondheid
van de exceptio non adimpleti contractus moet worden ingebracht door de
excipiens (1), stelt geen enkele ~vetsbe
Jlaling de ontvankelijlcheid van de erpceptie afhanlcelijlc van de vom·waarde
dat de geg1·ondheid er van vaststaat op
het ogenblik zelf waarop ze wordt voorgesteld, zonder dat een onrle!·zoelcsmaatregel kan worrlen bevolen (2).
(COOL,

•r.

MO~IMAERTS.)

ARREST

(3).

BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op tegenspraak gewezen, de 16 Januari 1945, door de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel, uitspraak doende in boger beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
de bestreden beslissing verzuimd heeft
het middel te beantwoorden in regelmatig
cloor de aanleggers genomen conclusies
uiteengezet en strekkende tot het van de
hand wijzen van de door de verweerder
ingeroepen exceptio non arlirnpleti contmctus, om reden dat niets toeliet, op het
ogenblik waarop ze werd tegengestelcl,
de gegrondheid er van vast te stellen :
Overwegende dat in conclusies, genomen
v66r de rechter over de grond, de aanleggers beweerden dat de exceptio non
adimp!ef'i contmct1ts niet terecht kan
worden ingeroepen en door de rechter
worden ontvangen, wanneer op het ogenblik waarop ze is voorgesteld, niets toelaat met zekerheid of waarschijnlijkheid
de gegrondheid er van vast te stellen;
Overwegende dat de rechter over de
grond, wijl hij tot nog toe noch de exceptie van niet-uitvoering door de verweerder aangevoerd had aangenomen,
noch beslist had dat ze terecht inge(1) Verbr., 24 April 1947 (A•·r. Ye•·b>'., 1947,
biz. 133; Bull. en PASIC., 1947, I, 174).
(2)

Raadpl.

DE PAGE,

Tmite elem. de d•·oit

et RIPERT, d. VI,
n" 452 en 457.
(3) Een eerste arrest werd in deze zaak
gewezen op 8 April 1943 (A•·r. Verb>'., 1943,
blz. 85; Bull. en PASIC., 1943, I, 135).
civil, d. II,

n' 867; PLANIOL

roepen werd, niet gehouden was de bewering van de aanleggers te weerleggen
vooraleer uitspraak te doen over de gegrondheid van de exceptie;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1134, alinea 3, 1135, 1183, 1184,
1315 en, voor zoveel noclig, van artikelen 867, 1612, 1613, 1673, 1749, 1884, 1948,
2082 en 2280, van het Burgerlijk Wetbock, doordat het bestreden vonnis geweigerd heeft hie et n-unc ·een eis tot betaling
van vervallen huurgelden toe te staan en
een deskundigenonderzoek beveelt aangaande het gebeurlijk bestaan van zekere
tekortkomingen van de zijde van de verhuurders, als wanneer de except-io non
adimpleU contmct1ts de vordering van de
aanleggers slechts kan verlammen, wanneer de partij die ze inroept ldc et nunc
ten minste de werkelijkheid bewijst van
de tekortkoming waarop die partij zich
tegenov.er haar contractant beroept :
Overwegende dat, naar het middel, de
partij bij een wederkerig contract, tegen
welke de uitvoering van haar verbintenis
vervolgd wordt, slechts ontvankelijk is in
de exceptio non adimpleti contract1ts,
inclien zij bewijst, op het ogenblik waarop
ze die exceptie aanvoert, dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven
de hem door het contract opgelegde prestaties te doen;
Overwegende dat degene, die de exceptio non adimpleti contractus in rechte inroept, krachtens artikel 1315, alinea 2,
van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs
van de gegronclheid van die exceptie moet
inbrengen;
Maar overwegende dat, indien dit bewijs in de loop van de aanleg moet geleverd worden, noch artikel 1315, noch enige
andere wetsbepaling, in die zaken, de toepassing van de regelen van het gemeen
recht aangaande de bewijslevering uitsluiten;
Dat, dienvolgens, onderzoeksmaatregelen zoals een getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek tijdens de aanleg aangevraagd of bevolen lmnnen worden, voor
zoveel de voorwaarclen, waarvan de wet
de ontvankelijkheid dezer bewijsmiddelen doet afhangen, verenigd zijn ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggers tot. de
kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder.
13 Januari 1949. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijlcluidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt,

eerste

aclvocaat-generaal.

PleiteT.s, HH. Van Leynseele en VanRyn.

----~~---
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. :____ BURGERLIJKE ZAKEN. PAR(I'IJ DIE IN CONCLUSIES EEN AANBOD VAN
BEWIJS DOET TOT STAVING VAN EEN EIS. VONNIS DAT DE EIS ONGEGROND VERKLAART ZONDER OP HET AANBOD VAN BEWIJS UITSPRAAK
TE DOEN. SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN
DE GRONDWET.

2°

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHIKKING DIE
DE EIS VAN DE VERHUURDER 'fOT HUURVERBREKING ONGEGROND VERKLAART. BESCHIKKING DIE DE BIJKOMENDE EIS TO'f
SCHADELOOSSTELLING WEGENS DOOR DE HUURDER
AANGEBRACH'fE
BESCHADIGINGEN
VER·
WERPT. VERBREKING VAN DE EERSTE BESCHIKKING BRENGT VERBREKING MEDE VAN DE
TWEEDE BESCHIEJKING.

1° Bahendt artikel 9'1 van de Grondwet,
het von.n·is dat ,een eis afw·i,jst, zonde-1:
ttitsp·malv te doen over een ·in ?'egelmatige aonalnsies voorgesteld aanbod van
bew·ijs, gedaan tot staving van die
eis (1).
2° W annee1· een vonnis twee besahilvkingen ornvat, de ene waa1·bij de eis van
de verhttnrder tot htt·urverb1·eJving ongegroncl wordt ve1·lclaanl, en de ande1·e
tvq,arbi,i de bijkomende eis tot sahadeloosstelring wegens do01· de htttwder
aangebTaahte besahadigingen wordt atgewe.een, brengt de verbreking van de
eerste besahiklving cle verbrelving mede
·van de tweede (2) .
(DELELIENNE, T. LECOMTE.)
ARREST.

HIDT HOF; :____ Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 Februari 1948 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, zetelende in hoger beroep en als
rechtbank van verwijzing ingevolge het
arrest van 30 November 1944 ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135,
1317 en 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
1341 van hetzelfde wetboek, 252 en 253
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat het bestreden vonnis verklaard heeft dat de aanlegger niet bewezen heeft dat geintimeerde (de eerste der
verweerders in verbreking) het gehuurd
perceel verlaten heeft, dan wanneer de
aanlegger, in regelmatig neergelegde con(1) Verbr., 6 Juni 1946 (Arr. Vei·br., 1946,
biz. 219; Bull. en PAsiC., 1946, I, 237).
(2) Verge!. verbr., 16 December 1948 (Arr.
Verbr., 1948, biz. 641; Bull. en PAsrc., 1948, I,
725).

clusies, het bewijs aangeboden heeft door
alle rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen,
van verschillende feiten, en onder andere
van het verlaten door de eerste van de verweerders in ver.breking van het gehuurd
perceel, en geintimeerden (verweerders in
verbreking) ~ in hun conclusies de feiten
hebben ontkend waarvan het bewijs alzo
was aangeboden en het dienend kai·akter
er van betwist hebben, het gerechtelijk
contract alzo op dit punt klaar bepaald
zijnde :
Overwegende dat blijkt uit de conclusies, genomen v66r de rechter ~van verwijzing, dat de aanlegger in bijkomende orde
aangeboden had, door alle rechtsmiddelen, zekere feiten te bewijzen die in het
middel bondig zijn aangeduid;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich bepaalt bij de vaststelling « dat appellant - thans aanlegger - het bewijs
niet heeft geleverd van het verlaten van
het goed door geintimeerde, Jules Lecomte,
en van de overclracht der huur door geintimeerde aan zijn zoon » ;
Overwegende dat cleze vaststelling, die
het hiervoor vermelcl aanbod van .bewijs
volkomen verzuimt in acht te nemen, niet
voldoet aan de vereisten van artikel 97
van de Grondwet; dat het vonnis clienvolgens die bepaling geschonden heeft ;
Over het tweecle midclel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1138,
1317 en 1319 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreclen vonnis geen
uitspraak heeft gedaan over de eis strekkende tot het toekennen aan de aanlegger
van de vergoeding waarop cleze laatste,
wegens herstellingen ten laste van de huurder, beweerde recht te hebben, of althans
die eis impliciet heeft verworpen zonder
de minste reden van dergelijke beslissing
aan te geven, dan wanneer die eis, ingesteld bij exploot van rechtsingang, in de
conclusies der partijen regelmatig herhaalll en besproken werd :
·
Overwegende dat het bestreden vonnis
de vordering tot vervroegde verbreking
van de betwiste huurovereenkomst verwerpt; dat het, dienvolgens, de eis tot
vergoeding wegens herstellingen ten laste
van de huurder ingelijks verwerpt; dat
dam·uit volgt dat de verbreking op het
eerste middel de verbreking op het tweede
middel medebrengt ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zoveel het de vordering tot
verbreking van de huurovereenkomst niet
gegrond verklaart, clat het de eis tot vergoeding wegens herstellingen ten laste van
de huurder verwerpt en dat het de aanlegger tot de kosten veroordeelt; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschre,ven
worden in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi en dat melcling er van zal gemaakt worden op de
1

-29kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders tot de
kos,t'en; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar .. de Rechtbank van eerste aanleg te
Doornik, zetelende in hoger beroep.
13 Januari 1949. - 1" kainer. - VoorzUter, H. Soenens, eerste voorzitter. --:
Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijlclitidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt,

eerste

aclvocaat-generaal.

Pleitet·s, HII. de Han•en en della Faille

d'Huysse.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR RET BEHEER, VERVOLGENDE PAR1'IJ. - GEEN BETEKENING. - VooRZIENING NIET ONTVA!I'KELIJK.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - ONOVERWINNELIJKE DWALING. GEEN MISDRIJF.
3° DOTJANEN EN ACCIJNZEN. - VERvoEn. VAN ALCOHOL ZONDER GELDIGE BESCREIDEN. - GELEIBRIEF DIE REGELMATIG SCREEN
DOOR HE'!' NIET ·wAS. - 0NOYERWINNELIJKE
DWALING. - BESTANDDELEN.

1" Is niet ontvanli;eUjlc, de vooi'zicning van
het behem· van financiiin, vervolgende
part'ij, wellce niet wet·d betelcend aan
de partij tegen wellce zi.i is gericht (1).

(Wetb. strqfvord., art. 418.)
2° Indien de overtt·eder inzalce dmtanen
en acc·ijnzen hct gebt·elc aan opzet niet
lean M1!1'oepen, bestaat er nochtans geen
misdt·ijf in geval van onoverwinnelijlce
dwaling van zijnentwege.
3° Stelt cle onovcrwinnelijloe dwaling vast
van flegene cUe alcohol hcett ingevoerfl zonfle·r gclflige bescheiflen, het arrest flat vaststelt, enet·z·ijfls, flat fle
agenten flet· accijnzen haflden verlclaarfl
aan flie pet·soon flat fle geleibrief hun
regelmatig scheen en, anflerzijds, flat
hem het verwijt niet lean worden gemaak.t zijn opsporingen bett·etfende de
herlcomst ·van de alcohol niet verde~· te
hebben gedt·even
op
cen ogenblilc
~oawrotJ fle streelc, waat·van dezelfde
was geacht voort te lcomen, was blootgesteld aan de laatste vijandelijlce aanval.

(BEHEim VAN DOUANEN EN ACOIJNZEN,
T. SEGERS &'I OONSOORTEN.)
HJD'l' HOF; -

ARREST.
Gelet op het bestreden

, (1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
7 Juni 194·7 (Bull. en PASIC., 1948, I, 356).

arrest, op 13 Juli 1948 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegencle clat uit geen enkel stuk
blijkt dat de voorziening in verbreking,
ingesteld door de aanlegger, vervolgende
partij, betekend zou geweest zijn, zoals
voorgeschreven bij artikel 418 van het
Wetboek van strafvordering, aan Thuylie
en De Maere, tegen wie de voorziening
namelijk gericht is;
Dat de voorziening te hunnen opzichte
niet ontvankelijk is;
Voor zoveel de voorziening gericht is tegen de verweerder Segers :
Over het enig middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 239 van de
Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 6,
12 en 26 van de wet van 12 December 1912,
8 van de wet van 7 Juni 1S26, 19, 22 tot 25
van de wet van 6 April 1843, cloordat het
bestreden arrest de aanlegger heeft vrijgesproken om reclen dat het niet bewezen
is dat hij wetens aan sluiking zou cleel genomen hebben;
Eerste ondercleel, clan wanneer de bij
artikel 12 van de wet van 12 December 1912 voorziene inbreuk, gelijkgesteld
bij artikel 26 van die wet met de inbreuken inzake douanen, bestnat afgezien van
het opzet van de overtreder :
Overwegende clat, indien de overtreder
inzake douanen en accijnzen het gebrek
aan opzet niet kan opwerpen, er nochtans
in geval van onover>~~innelijke dwaling
geen misclrijf bestaat;
Overwegende dnt het bestreden arrest
in zake vaststelt dat de verweerder << niet
kon weten dat de alcohol gesmokkeld
was ll;
Dat dit onclerdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Tweede onderdeel, zonder de conclusies
van aanlegger te beantwoorden, waarbij
beweerd werd dat de dwaling van de
verweercler niet onoverwinnelijk was vermits de sectieoverste cler accijnzen, door
de verweerder ondervraagd aangaande de
regehnatigheid van de geleibrief, hem had
geantwoord dat de geleibrief hem regelmatig scheen maar clat nochtans de herkomst van de waren cliende nagezien :
Overwegencle dat het bestreden arrest
op gepaste wijze dit gedeelte van de conclusies beantwoorclt door vast te stellen
dat « de twee agenten der accijnzen, ter
zitting van de eerste rechter onderhoord,
getuigd hebben dat de geleibrief hun
regelmatig scheen, en dat zij in die zin
geantwoord hadden aan verweerder ll,
« dat men verweercler niet kan verwijten, op een ogenblik waarop de streek,
waarvan de alcohol geacht was voort te
komen, aan de laatste vijandelijke aanval was blootgesteld, zijn opsporingen niet
verder te hebben cloorgedreven, bijzonder
wat de herkomst van de alcohol betreft )) ;

---------------
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-30Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
17 Januari 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. Gelijlcl1tidende concl1tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- DEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKREID DAT
MOET WORDEN GEDRAGEN HESPECTIEVELIJK
DOOR DE VERDACR'l'E EN DOOR RET SLACRTOFFER.
De rechter over de groncl, die een tout
vaststelt ten laste van het slachtoffm·
van een verlceersongeval, bepaalt so1tverein de maat tvaarin de verdachte en
het slachtotfer de verant-woordelijkheid
van de schade rnoeten clragen (1).

vallen in een bocht, geen der twee weg
gebruikers zijn uiterste rechterzijde hield,
Groeteclaes deze slechts zou verlaten hebben en naar het midden van de baan zou
gekomen zijn, wanneer, misleid door de
plaats van het rijtuig van aanlegger en
misschien ook door de snelheid van dit
rijtuig, hij op 't laatste ogenblik een ontwijkingsmanceuvre naar links zou gedaa:rt
hebben, dan wanneer een inbreuk op artikel 32 van gezegd algemeen reglement
geen oorzaak van rechtvaardiging van een
inbreuk op artikel 29, 3°, van hetzelfde
reglement, noch een verzachting der bur,gerlijke verantwoordelijkheid van ziju
dader kan uitmaken :
Overwegende dat het de rechter over
de grand behoort, bij het aanwijzen der
fouten welke ten grondslag liggen van de
uitgesproken veroordelingen, souverein de
maat te bepalen waarin de betichten de
verantwoordelijkheid zullen moeten dragen van de cloor de inbreuk veroorzaakte
schade;
Dat liet middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens Groeteclaes.
17 Januari 1949. - 2" kamer. - Vom·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggeve,·, H. Oonnart. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Oolm·d, aclvocaat-generaal.

{ROFFMAN, i'. GROETECLAES.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Juli 1948 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
I. Voor zover de voorziening van aanlegger gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de 1l•et is;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de respectieve burgerlijke vorderingen . van de
partijen Hoffman en Groeteclaes :
Over het enig middel, schending van artikelen 29, 3°, en 32, van het Algemeen
Reglement op de politie van het vervoer,
doordat het bestreden arrest de verantwoordelijkheid wegens het ongeval onder
de aanlegger en Groeteclaes verdeeld
heeft naar verhouding van twee derde
ten laste van de eerste en een derde ten
laste van de tweede, om reden dat, indien
op 't ogenblik van het ongeval, voorge(1) Verbr., 11 October 1948 (Arr. Verb•·.,
1948, biz. 481; Bull. en PAsrc., 1948, I, 557).
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1° lVIISDADEN E:tr WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. ARTIREL 12ibiS VAN RE'l' Si'RAFWE'l'BOER. VERKLIKRING GEDAAN AAN EEN DERDE. DEHDE DIE EEN VERBINDINGSAGENT IS TUSSEN
DE VERDAORTE EN DE VIJANDELIJKE OVERREID. - AANGIF'l'E AAN DE VIJAND.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHESTEN. --:- STRAFZAKEN. - VERPLICR'l'ING VOOR DE RECRTER ZIJN BESLISSING TE MOTIVEREN. - GEEN VERPLICR'l'ING
DE l'oiO'l'IEVEN VAN ZIJN ~MOTIEVEN 'l'E GEVEN.
1° lJ!laalct een aangifte aan de vijand !tit,
de~ ve1·Tclilclcing aan een denle welke
slechts de ve,rb·indingsagent 'is geweest
t1tssen de verdachte en de vijandelijlce
overheid.
2° Zo de reehter de q;erplichUng heett zijn
beslissing te motive_ren, is hi} m·toe echtm· niet gehmtden de motieven van zijnr
mot·ieven te get,en (2). (Grondw., arti-

kel 97.)
(2) Verbr., 22 September 1941 (B11ll. en PA-

src., ·1941, I, 347).

31(LISSOIR. T. SOVET EN ANDEREN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1S November 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet :
Eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest de conclusies van aanlegger niet
beantwoordt waarbij deze staande hield
dat de litigieuze verklikkingen niet door
hem werden gedaan, maar wel door Devignon, Barn en Stampe :
Overwegende dat die bewering, wat Devignon en Born aangaat, niet voorkomt
in de conclusies; dat de bestreden beslissing nochtans vaststelt dat Devignon ten
hoogste slechts een verbindingsagent zou
geweest zijn tusserr de aanlegger en de
vijandelijke overheid en dat het verzoek
tot onderhoor van Born overbodig is gezien de verklaringen van Fran\:ois Silva;
Overwegende dat het bestreden arrest,
wat Stampe betreft, op gepaste wijze de
conclusies beantwoordt met vast te stellen
dat de verklikkingen van Stumpe later
zijn gebeurd dan de aanhoudingen gedaan
tengevolge van aanleggers verklikkingen ;
Tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de aanlegger
die inlichtingen verstrekte aan de vijandelijke agent Hubot, niet bewijst dat Hubot een agent van de vijand was :
Overwegende dat de verplichting de beslissing te motiveren degene niet medesleept de motieven van de motieven te
geven; dat de rechter over de grond, bij
gebrek aan conclusies nopens dit punt,
niet gehouden was zijn vaststelling, dat
Hubot een agent van de vijand was, te
motiveren;
Derde onderdeel, doordat het bestreden
arrest de conclusies niet heeft beantwoord
voor zover ze beweerden dat wat aanlegger aan Hubot zegde geen verklikking uitmaakt bij gebrek aan opzet te verklikken:
Overwegende dat deze bewering in de
conclusies niet voorkomt;
Dat het tweede onderdeel in rechte en
de andere twee onderdelen van het middel
in feite niet opgaan ;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over :
1 o De publieke vordering :
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° De burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel

inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwei·pt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorueelt de aanlegger tot dekosten.
17 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzittel-, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggever, H. Sohier. GeUjlcl·u·idende·
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZIENING J\.[0GELIJK IS. - S'l'RAFZA.KEN. - NJILI'l'AIR GERECH'l'. - INBETICHTINGSTELLING DOOR DE.
KRIJGSAUDITEUR. - VoORZIENING NIE'l' ON'l'VANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. - MILITAIR GERECHT. - VONNIS GEWEZEN IN EERSTE AANLEG DOOR DE KRIJGSRAAD. - VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJK.
So MIDDELEJN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MILI'l'AIR GERECHT. MIDDEL AFGELEID UIT HE'l' GEBREK AAN UITEENZETTING DER FElTEN VOOR DE KRI.TGSRAAD. - VooR DE EERSTE MAAL VOORGES'l'ELD
VOOR RET HOF VAN VERBREKING. - 0NON'l'VANKEL!JKHEID.
4° REJCHTSPLEJGING IN STRAFZAKEN. - MILITAIR GERECHT. - UrrEENZETTING DER FElTEN DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE. - WETSBEPALING WELKE. DIE
UITEENZETTING REGELT.
5° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - BEWIJSELEMENTEN. - SouVEREINE BEOORDELING.
1 o Is niet ontvanlcelijlc, de voo1·z·iening
van (W vcrdachte tegen zijn inbetichtingsteUing door de krijgsaltditenr (l) _

(Wetb. van strafv., art. 416.)
2° Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening
·ingesteld tegen een in eerste aanleg
gewezen vonn·is van de lcrijgsraad (2).

(Wetb. strafvord., art. 407; wet van
4 Augustus 18S2, art. 15.)

so

Mag niet voo1· de eet·ste maal v661· het
Hot van verbrelc·ing worden voorgesteld,
het middel afgeleid uit het gebrelc aan
·uUeenzetting dc1· teiten door de lcrijgs-

(1) Verbr., 13 :M:ei 1946 (A1·r. Verb?'., 1946,
blz. 180; Bull. en PAsrc., 1946, I, 191).
(2) Verbr., 28 Januari en 15 April1946 (Arr.
Verbr., 1946, blz. 37 en 149; Bull. en PASIC.,
1946, I, 43 ~;n 152).

-32audite·ur op de teTechtz'itting van cle
krijgsraa(l (1).
4° De ttiteenzetting det· feiten dooT het
openbaaT 'rninisterie v66t· de militait·e
rechtscolleges wat·dt geTegrplcl door art-ilcel 184 van het Wetboelc van n;chtspleging voor het lege1· te lancle cld. 20 Jttli 1814,' art-i7cel190 van het Wetboelc van
stratvordering, dat ·v66r cle stratrechtbanlcen een voorafgaancle ttiteenzetUng
van de zualc cloor het openbaar ministe'rie voorziet, is niet van toepassing op
de 1·echtspleging v66T de miUtait·e
rechtscolleges.
l)o Behatulens bijzondere wetsbepaUn.rJ,
beoordeelt de stTatrechteT sottvet·ein de
waaTde van de hem voot·gelegde bewijsclementen (2).
(KLEPPER.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 29 Juli 1947 door de Krijgsraad te Brussel gewezen, en op het bestreden arrest op 30 Januari 1948 gewezen
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brussel;
Wat de voorziening betreft gericht tegen de inbeticlltingstelling :
Overwegende dat cle aanlegge1; verklaard heeft zich in verbreking te voorzien « tegen en de nietigverklaring te vragen van de inbetichtingstelling waarvan
llij op 16 Mei 1947 vanweg~ de Krijgsauditeur te Brussel het voorwerp is geweest Jl, ln de rechtspleging die aanleiding
heeft gegeven tot het door het militair gerechtshof op 30 Januari 1948 gewezen arl'est;
Overwegende dat de voorziening in verbreking slechts toegelaten is tegen rechterlijke beslissingen tussengekomen op
een betwist tussengeschil of om een betwisting te beslechten, beslissingen welke
aldus het karakter vertonen van een vonnis of van een arrest ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Aangaande de voorziening gericht tegen llet op 29 Juli 1947 door de Krijgsraad
te Brussel gewezen vonnis :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het voorwerp is geweest van een hoger
beroep tegen de beschikkingen die de aanlegger veroordeelden en die llet voorwerp
nitmaken van zijn voorziening; dat deze
(1) Verbr., 3 Maart (twee arresten), 6 October en 24 November 1947 (A?'1', VeTbr., 1947,
biz. 72, 73, 303 en 375; Bu,ZZ, en PAsrc., 1947, I,
99, 101, 393 en 496).
(2) Verbr., 3 November en 8 December 1947
(An·. Verb?'., 1947, biz. 343 en 398; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 454 en 523).

laatste niet ontvankelijk is luideils artikel 15, 1 o, van de wet clcl. 4 Augustus 1832;
Wat de voorziening betreft gericht tegen llet op 30 Januari 1948 door llet militair gerechtshof gewezen arrest :
Over het eerste micldel, schending van
artikelen 7 en 97 van de Grondwet, van
artikel190 van het vVetboek van strafvorclering, en van de rechten cler verclecliging, cloorclat de a[in cle beklaagcle ten
laste gelegde feiten noch Y·66r de krijgsraacl, nocll v66r het militair gerechtshof,
vanwege het openbaar ministerie het
voorwerp zijn geweest van een voorafgaande uiteenzetting :
Overwegende clat cle nietigheid van cle
vo6r de krijgsraad gevolgde rechtspleging,
nietigheid welke het gevolg zou zijn van
de ontstentenis van uiteenzetting, bij de
opening der debatten, van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, vo6r de
rechter over de grond niet werd ingeroepen; dat ze vo6r het Hof van verbreking
niet voor de eerste maal kan opgeworpeil
worden;
Dat het eerste ondercleel van het middel
niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat, volgens artikel 184
van het Wetboek van rechtspleging voor
het leger te laude del. 20 Juli 1814, cle
krijgsauditeur vo6r de krijgsraad een geschreven uiteenzetting neerlegt van het
geval of van de zaak zoals deze blijkt
nit cle bekentenis of de andere stukken;
clat artikel 190 van het Wetboek van
strafvordering, dat v66r de strafrechtscolleges een voorafgaande uiteenzetting
voorziet van de zaak door het openbaar
ministerie, niet van toepassing is op de
rechtspleging v66r de militaire reclltscol·
leges;
Dat het tweede onderdeel van het middel, in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 7, 96 en 97 van de Grondwet,
190 van het Wetboek van stt·afvordering,
doordat het bestreden arrest de nietigheid
niet heeft uitgesproken van llet door de
krijgsraacl op een nietige rechtspleging
gewezen vonnis, de getuige Vin gehoord
geweest zijnde met gesloten deuren, dan
wanneer niet bewezen is door het overleggen van een uitgifte dat een vonnis
llet sluiten der cleuren bevolen heeft :
Overwegende dat aan het proces-verbaal dP.r terechtzitting dd. 1G Juli 1947,
waarbij llet onderhoor wordt vastgestelcl
van de getuige Henri Vin, cc nadat de
krijgsraad het sluiten der deuren had
bevolen ll, het gelijkvormig verklaard afschrift werd toegevoegd van het op 16 Juli 1947 door de krijgsraad op tegenspraak
gewezen vonnis, waarbij op vordering van
het openbaar minister'ie, met algemeenheid van stemmen, het sluiten der deuren

-33wordt bevolen omdat het onderhoor van
de .getuige Yin in openbare terechtzitting
een gevaar biedt voor de orde ; dat gezegd
vonnis het voorwerp niet is geweest van
een hoger beroep; dat aldus bewezen is
clat het voorschrift van artikel 96 van de
Grondwet werd nageleefcl;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikelen 7 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de aanlegger
schuldig verklaart aan de betichting D,
dan wanneer noch het vonnis van de
krijgsraad noch het bestreden arrest melding maken van artikel118 van het Strafwetboek:
Overwegende dat de betichting D, zoals
ze is opgesteld, het in de hand spelen
of de mededeling bedoelt van een « geheim ll aan een vijandelijke mogendheid
of aan een persoon, die in het belang van
een vijandelijke mogendheid handelt, feit
voorzien en gestraft door het in het bestreden arrest aangeduid artikel 116 van
het Strafwetboek, en niet het in de hand
spelen en de mededeling a an een vreemde
mogendheid of aan een persoon die in het
belang van een vreemcle mogendheid handelt, feit voorzien door artikel 118 van
het Strafwetboek;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 7 en 97 van de Grondwet, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest impliciet de conclusies heeft verworp!'m van de aanlegger
strekkende tot het verwijderen uit het geding van het getuigenis van een genaamde
Diederich als vals zijnde en als bezield
met een gevoel van haat in strijd met de
door de getuige afgelegde eed, zonder dat
het Hof van verbreking de redenen van
die verwijdering kan bepalen :
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein de waarde van de hem
overlegde bewijselementen beoordeelt; dat
het militair gerechtshof, over het geloof
oordelende dat aan het betwist getuigenis
client gehecht, de conclusies van de aanlegger heeft verworpen en ze alclus impliciet heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel, schending van
artikelen 7 en 97 van de Grondwet, 1319
en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
aangaancle het geloof dat aan de akten, de
neergelegde conclusies, client gehecht, van
artikelen 121bis en 116 van het. Strafwetboek, doordat het arrest de conclusies van
de aanlegger niet beantwoord heeft valgens welke hij noch vrij noch vrijwillig
zou gehandeld hebben, en volgens welke
de geleverde plannen geen geheim konden
nitmaken :
Overwegende dat de aanlegger in conclusies beweerde dat, noch het v66r het
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militair gerechtshof geclane onclerzoek,
noch de bundel uan het licht brengen dat
hij, om het even welke daad ook, vrij en
vrijwillig gesteld heeft waarbij aan de
Duitse politieoverheden een door hen vroeger niet gekencle bijzonderheid ~·erd tei·
kennis gebracht waardoor een of meerdere
clerclen aan de gestrengheclen van de
vijand zouclen blootgesteld geweest ziju;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de beklaagde niet aan een
onweerstaanbare macht heeft toegegeven,
doch dat hij spontaan heeft gehancleld
wanneer hij zijn medewerking aan de
Dnitsers heeft aangeboclen; dat hij vrij
en wetens heeft gehandeld wanneer hij
hun sommige agenten van zijn diensten
heeft doen kennen; dat het arrest aldus
de conclusies op gepaste wijze heeft beantwoord;
Dat het eerste onderdeel van het midclel
in feite niet opgaat;
Overwegende dat de conclusies het militair gerechtshof eveneens verzochten te
zeggen, wat de betichting D betreft, clat
de enige, door de betichte aan de Duitsers
overhandigde stukken, degene waren
welke hem door Adrian op 22 Februari
1944 werden overgemaakt betreffende de
Franse spoorwegen, welke, voor de vijand,
die toen Frankrijk bezette, geen geheim
konden uitmaken ;
Overwegende dat het arrest de conclusies op gepaste wijze beantwoordt door
vast te stellen dat de aanlegger aan de
vijandelijke politic, niet alleen de stukken betreffende de Franse spoorwegen,
welke hij van Adrian had gekregen, doch
talrijke andere inlichtingen betreffende
de geallieerde spionnagediensten wetens
had geleverd door aan de vijand wetens
een deel -,an de dienst « Vic ll bekend te
maken en dat die stukken en inlichtingen,
bijzonder dienstig voor de leiding van
de strategische operaties, klaarblijkelijk,
voor de vijand, die ze met naarstigheid
opzocht, geheimen uitmaakten betreffende
de verd\'diging van het grondgebied of de
veiligheid van de Staat;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het zesde middel, schending van
artikelen 7 en 97 van de Grondwet, 1319
en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
71 van het Strafwetboek, doordat het arrest geen antwoord heeft verstrekt op
de conclusies die aanvoerdf'u dat, zo de
aanlegger niet had gehande1d zoals hij
deed, hij onvermijdelijk door de Duitsers
zou zijn terechtgesteld geworden :
Overwegende dat de beklaagde bij conclusies beweerde dat de feiten en omstandigheden van· de zaak bewijzen dat, wanneer hij geveinsd heeft zich ten dienste
van de Duitsers te stellen en met hen
heeft medegewerkt op 21 en 22 Februai'i

-341944, hij gekozen heeft tussen, enerzijds,
de onontkomelijke martelingen welke de
ondergang van zijn diensten moesten medebrengen en de zekerheid van zijn fusillering en,. anderzijds, een mindere kwaal,
bestaande hierin dat bij de minst belangrijke en de minst werkende van zijn
medewerkers deed kennen die, in de maat
van ·bet mogelijke, door zijn zorgen verwittigd werden; dat hij ook beweerde
dat het niet bewezen was, wanneer hij
zich nog te Breendonk bevond, dat er
voor hem een ander middel bestond dan
dat welk hij gebruikt heeft en aangeklaagd wordt, om te vermijden dat her"
nieuwde martelingen hem onvermijdelijk
de geheimen van zijn diensten en inliclitingen zouden ontrukken; clat, ware zelfs
een ander middel voor handen geweest om
zijn diensten te redden, hij, zoals elk redelijk mens, ;het tegenovergestelde heeft
kunnen menen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat bet kwaad dat de beklaagde beweert
gevreesd te hebben niet na]>.end was; dat
de beklaagde niet beweert bet voorwerp
geweest te zijn van bedreigingen nadat
hij aan de Duitsers zijn identiteit had
bekend; dat de hernieuwing van de gestrengheden, al of niet nakend, geenszins
zeker was en.dat geen aanwijzing a an a:anlegger bet tegenovergestelde heeft kunnen
doen geloven; dathet niet dienend is dat
de Duitsers voo~· die, gebeurtenissen inlichtingen ·hebben kunnen verwerven nopens de
werking van de beklaagde en van zijn inlichtingsdienst of no pens zijn medewerking
aan de gevangenneming van de Duitse
agent Kuhn; dat de beklaagde, zonder af
te wachten dat op die werking of op die
deelneming gezinspeeld werd, spontaan
zijn medewerking aan de vijand heeft
aangeboden; dat de beklaagde, door zich
aldus ter beschikking te stellen van de
vijand, niet toegegeven heeft aan een
onweerstaanbare macht en zich niet v66r
de onvermijdelijke ·keus heeft bevonden,
ofwel het kwaad te ondergaan welk hij
aanvoert, ofwel de ongeoorloofde daden te
verrichten welke hem verweten worden;
Overwegende dat bet arrest, aldus, op
gepaste wijze aanleggers conclusies heeft
beantwoord door vast te stellen dat de
ingeroepen grond van verschoning niet
bewezen was ; ·
Dat het rriiddel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op .straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.

slaggever, H. Fettweis. - GeUjkitddende
conclusie, H. Col~rd, advocaa't-generaal.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VERVOER
IN DE TOLSTREEK VAN NIET DOOR EEN BESCIIEID
GEDEKTE GOEDEREN, - BESfANDDELEN.

Is wettelijk gemotiveerd, het an·est dat
ten eincle de V131'dachte.· te Ve'/'001'Uelen
om, sam.en met twee anclen>, ve?·dachten, een vervoe1· van goederen, nict gedelct door een bescheid, te hebben
ttitgevoerd in de tolstreelr;, vaststelt dat
cle verdachte de twee medeve1·dachten en
de gesmo7c7celde goederen heett vm·voerd
in een autovoertuig dat h·ij bestuurde
en dat er tttssen de drie personen een
geheime verstandhouding bestond.
(DABRINGHAUS, T. BEHEER VAN DOUANEN·
EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gel~t op bet bestreden
arrest, op 12 Januari 1948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enlg middel, sch!mding van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 66, 67 en 69 van bet Strafwetboek :
1 o doordat bet bestreden arrest ten iaste
van aanlegger straffen uitspreekt wegens
poging tot bedrieglijke uitvoer en onregelmatig vervoer van goederen in de tolstreek, zonder te verklaren dat de ten
laste van aanlegger gelegde betichting bewezen is, en zonder bet beroepen vonnis te
vernietigen voor zoveel bet de aanlegger
vrijgesproken heeft; 2° doordat bet bestreden an:est, voor zoveel het kan aangezien
worden als de aanlegger hebbende veroordeeld, slechts bet feit te zijnen laste
vaststelt dat << hij kennis heeft gehad
.van de door de twee andere betichten gepleegde smokkelarij >> ; 3° doordat bet bestreden arrest verklaart dat zekere omstandigheden, welke het aanduidt, « van
aard zijn in hoofde van deze laatste (Dabringbaus) een geheime verstandbouding
met zijn twee medebetichten te doim
aannemen », a) dan wanneer bet bestre-·
den arrest, om bet beroepen vonnis te
kunnen wijzigen, bet had moeten vernietigen en, om Dabringhaus te kunnen veroordelen, 'had moeten vaststellen dat de
·te zijnenlaste gelegde betichting bewezen
was ; b) dan wanneer bet feit kennis ge~
bad te bebben van een door een ander gepleegde smokkelarij niet onder de toepassing valt van de strafwet, en de ver17 Januari 1949.
2" kamer. - Voor- ·oordeling, ten titel van dader, mededader
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - · Vm·- ' of niedeplichtige niet toelaat; c)· doordat
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het bestaan van elementen van aard << een
2• KAMER. - 17 Januari 1949.
geheime verstandhouding met de · medebetichten » te doen aani:telllen, tot de toe- VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF~
passing van de strafwet slechts aanleiding
ZAKEN.- NIETIG VONNis VAN DE KRIJGSRAAD.
kan geven indien de voorwaarden van
~ARREST VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek
GESTEUND OP EIGEN REDENEN EN « OP DE NIET
verenigd zijn, wat in zake niet vastSTRIJDIGE REDENEN VAN DE EERSTE RECHgesteld is :
TER ll. ARREST NIE1'IG,
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger op de hoogte Is nietig, het an·est van het rnilitair gewas van de sluiking gepleegd door de twee
1'echtshof dat, na irnpliciet de nietigin <le automobiel die hij bestuurde verheid te hebben aangenornen van het vonvoerde betichten; dat het de aanlegger
nis van de k1·ijgs1·aad, de uitgcspmlcen
veroordeelt wegens wederrechtelijk afgeveroordeling 1·echtvaa1·digt niet enlcel
sproken vervoer van goederen in de toldoo1· 1·edenen (lie het a1·1·est eigen zijn,
streek;
maar oolc door« de niet strijdige redenen
van de eerste rechte1· JJ; zodoende steunt
Overwegende dat uit die vaststellingen
het arrest gedeeltelijlc op de bestanddeen die veroordeling volgt dat het arrest
len van het ongeldig vonnis en neemt het
de betichting ten laste van aanlegger
de nietigheid ove1· waa1·dom· het is aanbeschouwd heeft als bewezen en vervolgetast (1).
gens het beroepen vonnis vernietigd heeft
voor zoveel het de betichting ten laste van
(ALBERT, T. BELGISCHE STAAT.)
aanlegger niet bewezen had verklaard en
deze laatste van de vervolgingen had ontARREST,
slagen;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegeiide dat het eerste onderdeel
arrest, op 26 Juni 1948 gewezen door het
van het middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat het arrest niet. alleen Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het middel van ambtswege, scherrten laste van aanlegger het feit aanneemt « dat hij kennis had van de door ding van artikelen 155, 189 en 190 van het
Wetboek
van strafvordering, doordat .het
de twee betichten gepleegde smokkelarij JJ; dat het ook hierop wijst dat de aan- bestreden arrest, met zijn beslissing te
legger de automobiel bestuurde waarin de steunen op de niet tegenstrljdige redenen
twee andere betichten plaats hadden ge- van de eerste rechter, de nietigheden heeft
nomen en die gebruikt was om de ge- overgenomen waardoor het vonnis van de
krijgsraad aangetast was :
sluikte goederen te vervoeren;
Overwegende dat uit het proces-verbaal
Overwegende dat het tweede onderdeel
der terechtzitting, door de krijgsraad op
van het middel in feite niet opgaat;
27 Mei 1946 gehouden, alsook uit de vast- ,
Overwegende dat het arrest vaststelt stellingen van het bestreden arrest blijkt
dat er geheime verstandhouding tussen dat de getuigen Stampe, Hubot, Fooz en
de drie betichten bestond en ook dat de Pierard v66r de krijgsraad te Namen veraanlegger in de tolstreek de twee andere klaringen hebben gedaan zonder vooraf de
betichten en de goederen heeft vervoerd wettelijke eed afgelegd te hebben;
in de automobiel, die hij bestuurde; dat,
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij gebrek aan conclusies, het arrest de na op de:Ze nietigheden gewezen te hebaanlegger heeft kunnen veroordelen om ben, verklaart dat de verklaringen van
met de twee andere betichten het vervoer die getuigen niet riodig zijn voor de vervan, niet door een bescheid, gedekte goe- openbaring van de waarheid en ze uit de
deren in de tolstreek. te hebben uitge- debatten verwerpt;
voerd, zonder noch · artikel 97 van de
Overwegende dat de onwettelijk opgeGrondwet noch artikelen 66 en 67 van het nomen getuigenissen het vonnis van de
Strafwetboek te schenden;
krijgsraad, dat gegrond is op het ter zitOverwegende dat het derde onderdeel ting -gedane onderzoek met nietigheid aanvan het middel riiet gegrond is ;
tasten;
·
Overwegende dat, indien het bestreden
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de . arrest, vooraleer uitspraak te doen, niet
noodzakelijk de vernietiging van gezegd
kosten.
vonnis moest uitspreken, het echter niets
6
17 Januari 1949. - 2 kamer. - Voor- mocht overnemen van de ongeldige elementen van de rechtspleging in eerste
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Versla,qgever, H. Fettweis. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
(1) Zie verbr., 19 Augustus 1948 (Arr. Verb1·.,
1948, blz. 410; Bull. en PAsrc., 1948, I, 475, en
de nota 3).
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aanleg, en namelijk niets van het vonnis
waarvan het impliCiet de nietigheid had
vastgesteld ;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest de uitgesproken veroordelingen
rechtvaardigt niet ftlleen door redenen die
het arrest eigen zijn, maar ook door << de
niet strijdige redenen van de eerste rechter ,,, het zijn beslissing gedeeltelijk heeft
gegrond op de bestanddelen van een ongeldig vonnis, en al.:lus nietigheden heeft
overgenomen waardoor dat vonnis aangetast was;
Dat het arrest, dienvolgens, de in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
En overwegende dat de verbreking van
de beslissing gewezen over de publieke vordering deze medesleept van de heslissing
gewezen over de vorderingen ingesteld
door de burgerlijke partijen;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de middelen door de aanlegger ingeroepen, verbreekt het hestreden arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
militair gerechshof en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; veroordeelt de hurger]jjke partijen tot de kosten; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
17 Januari 1949. - 2e kamer. - VoorzUtel·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Gil·oul. Gelijlcluidencle
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal,
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1° VERKEER. - WIJZIGING VAN RIOHTING
VAN HET VOERTUIG. - WAARSCHUWINGSTEKEN. - JVIAATREGEL VAN ALGEMENE ORDE,
ONAFHANKELIJK VAN DE KWESTIES VAN VERKEERSVOORRANG.
2° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - ONVRIJWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN. - ARREST DAT VASTSTELT DAT HET GEBREK AAN
,VOORUITZICHT OF VOORZORG DE RECHTS'l'REEKSE OORZAAK IS. VAN HET ONGEVAL. GEPAST ANTWOORD OP DE CONCLUSIES VAN DE
VERDACHTE VOLGENS WELKE ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAl' TUSSEN DE GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL EN HET MISDRIJF DAT
HIJ ZOU KUNNEN GEPLEEGD HEBBEN.
1 o De verpliohting voor cle oestmwde1· van

Ujk voor de gebntUcers ·nit h·un
tieve standen voo1·tvloeien (1).

~·espeo

(Kon.
besl. van 1 Februari 1934, art. 96.)

2° .Met vast te stellen dat het gebrek aan
voo1··uitzicht of voorzm·u van de ve·raaohte cle ~·eohtstreekse oo1·zaak is van
het ongeval, beantwoorat het an·est de
ooncl!tsies vcm de verclaohte vol.qens wcllce e1· gecn om·zakeli.ilc vcroand oestaat
t·ussen ae ge·volgen van het ongeval en
het misclrijf dat hij zou heoben kunncn
begaan.

(PALVASIE,

1'.

SALMON.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
ai·rest, door het Hof van beroep te Brussel op 1 Juni 1948 gewezen;
Overwegende dat de voorziening, zoals
ze opgesteld is, slechts de beschikkingen
van het arrest over de publieke vordering bestrij dt;
Over lhet enig middel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, van
artikelen 57, 2°, en 96, van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 houdende .Algemeen Reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer, doordat : 1° het
arrest ten laste van verdachte, als bestanddeel van het misdrijf voorzien bij artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, het
feit heeft weerhouden dat hij links heeft
afgedraaid om de zijweg << Chemin des
quinze pieds '' in te rijden zonder vooraf
zijn rijbeweging kenbaar te maken, dan
wanneer artikel 57, 2°, van het koninklijk
beslnit van 1 Februari 1934, dat bepaalt
dat de weggebrniker die naar links afdraait de· doorga:ng niet mag afsnijden
voor degene die zijn weg vervolgt, niet
toepasselijk is op de weggebruiker die
op een aansluiting links afdraait en die
in aanrijding komt met een andere weggebrniker welke, in overtreding met artikel 36, 4°, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, op een aansluiting
links voorbijsteekt; 2° de aanlegger in
verbreking in conclusies beweerd hebbende << dat de overtreding die hij gebeurlijk zou gepleegd l:lebben met zijn inzicht om links af te draaien niet overeenkomstig artikelen 31, 2°, en 96 van het
koninklijk beslnit van 1 Februari 1934
kenbaar te maken, zonder oorzakelijk verband is met de a,an Salmon en Thys toegebrachte verwonclingen, vermits artikel 96, alinea 2, bepaalt dat het gebruik
van het teken in genendele de rechten en

een voe1·t~tig, die zijn riohting wU wijzigen, dom· een teken kennis er van te
(1) Z:ie verbr., 28 Maart 1939 (A1'1· .. T'erbT,,
geven aan de andere weggebntilce1·s, is
een maatregel vq,n algemene orde die is 1939, blz. 124; Bull. en PASIC., 1939, I, 181) ;
13 December 1948 (A1'1'. YerbT., 1948, blz. 631;
ppgelegd welke ook de ~·eohten en de
verplichtingen mogen wezen die wette- ; Bull. en P ASIC., 1948, I, 715).
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verplichtingen kan wegnemen die wettelijk voor de gebruikers voortvloeien onder
meer uit hun respectieve stand of nit hun
snelheid, en dat in ieder geval de burgerlijke partij Sahnon op de linkerkant
van de rijweg niet mocht rijden noch de
auto van betichte voorbijsteken, zelfs indien deze zijn verandering van richting
niet kenbaar had gemaakt )), het bestreden arrest dit betoog niet heeft weerlegt; 3° het arrest aanneemt dat de
burgerlijke partij, daar ze de plaats niet
hiekl die lmar regelmatig aangewezen was
door artikelen 29, 4°, en 36, 4°, van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
(de uiterste rechterzij de) , de ver keersvoorrang niet genoot ten bate van de
weggebruiker clie zijn weg voortzet tegenover degene die links afdraait, en
niettemin beslist dat de betichte het }).em
ten laste gelegd misdrijf gepleegd heeft,
omdat hij op een aanslniting links heeft
afgedraaid en alzo in aanrijding is gekomen met de moto van de burgerlijke
partij ; dat deze motieven tegenstrijdig
zijn en gelijkstaan met een gebrek aan
redenen :
Overwegende dat het bestreden arrest
ten laste van aanlegger bewezen verklaai't
de betichting, bij gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, doch zonder het inzicht om
de persoon van een ander aan te randen,
onvrijwillig aan de burgerlijke partij
slagen of verwondingen te hebben toegebracht; dat het arrest vaststelt dat de
aanlegger plotseling links heeft afgedraaid
om een zijweg in te rijden, zonder voora!
de beweging kenbaar te maken cUe hij
zinnens was nit te voeren; dat het arrest
terecht beslist dat de eerste rechter verklaard heeft dat de aanlegger, met een
onvoorziene zwenking in de aangehaalde
voorwaarden nit te voeren, zich aan een
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg
schuldig heeft gemaakt;
Overwegende dat hij die een verkeersvoorrang geniet er slechts gebruik mag
van maken mits in acht te nemen wat
geboden is door de voorzichtigheid; clat
het teken, voorzien bij artikel 96 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
een voorzorgsmaatregel is, die opgelegd is
welke ook de rechten en verplichtingen
zijn die wettelijk voor de gebruikers nit
hun respectieve standen _ voortvloeien
(art. 96, 1 o, al. 2) ; dat daaruit volgt dat,
in elke veronderstelling, aanlegger gehouden was zich aan die maatregel van algemene orde te onclerwerpen ;
Overwegende dat, ,met zijn beslissing te
motiveren zoals hij het gedaan heeft,
de rechter in hoger beroep geen enkel der.
in het middel ingeroepen bepalingen heeft
geschonden;
Overwegende clat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat het gebrek aan voor-

uitzicht of voorzorg, waarop het ten
laste van aanlegger wijst, de rechtstreekse oorzaak van het ongeval is ; dat het
bestreden arrest, door die souvereine vaststelling, de conclusies van aanlegger beantwoordt volgens welke het misdrijf, dat
hij zou kunnen gepleegd hebben met zijn
inzicht om links af te draaien niet kenbaar te maken, zonder oorzakelijk verband is met de aan de burgerlijke partijen
Salmon en 'l'hys veroorzaakte verwondingen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
in strijd met wat het middel beweert,
niet vaststelt dat de aanlegger het misdrijf gepleegd heeft omdat hij op een
aansluiting links heeft afgedraaid, maar
doordat hij plotseling links heeft afgedraaid om een zijweg in te rijden, zonder
vooraf de beweging, die hij het inzicht
had uit te voeren, kenbaar te maken;
Dat het tweede en derde onderdeel van
het middel in feite niet opgaan :
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
17 Januari 1949. - 2• kamer. - Voo·rzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vei·slaggever, H. Fettweis. - GeUjleMtidende
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - MILITIEZAKEN. - HOGE
:MILITIERAAD. - VRAAG TOT ONTSLAG VAN DE
.ACTIEVE DIENS'l'. - TE LAA'l' INGEDIEND. 0VERMACHT INGEROEPEN OM ZULKS UlT TE
LEGGEN. - AANVRAAG VERWORPEN ZONDER
HET MIDDEL TE BEANTWOORDEN AFGELEID UIT
DE OVERMACHT.
BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.
Is 11Jiet gemotiveenl, cle besUssi.ng ·vwn cZe
ho,qe mU·iUenwa clie een amnv·raag tot
ontslag vctn cle act-ieve clienst verwerpt
om de enige 1'eden dat zij we1·d gedaan na het ve·rstrijlcen van .de wetteUjlce termijn, zonder het middel te
beantwoorden atgeleid uit de overmacht,
voortvloeiende nit de zo pas belcomen
naturalisatie van de belanghebbende,
wellce deze laatste heett verh'indent die
termijn te eerbiedigen.

(STECUCH.)
AHHES'l'.
HET HOF; - Over het middel, scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing het mid-
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del niet beantwoordt door aanlegger. afgeleid uit de overmacht :
Overwegende dat de aanlegger in zijn
geschreven aanvraag verzocht om ontslag
van de actieve dienst, voor~ien bij artikel 11 van het besluit-wet del. 25 Juni
1946, hierop wijzencle dat hij, teng·evolge
van een geval van overmacht voortvloeiencle uit zijn zo pas bekomen naturalisatie, zijn aanvraag niet binnen de voorziene termijn had geclaan ;
Overwegende dat de bestreden beslissing de aanvraag verwerpt om de enige
reden dat zij niet binnen_ de bij het besluit-wet cld. 5 Jnni 1946 bepaalde termijn werd ingediend, zonder het middel
te beantwoorden afgeleid uit de overmacht; dat dergelijke motivering niet voldoet a>tn de vereisten der wet en de in het
:m:iddel aangeduide bepaling schendt;
Om <iie redenen, verbreekt de l;Jestreden
beslissing; verwijst de zaak naar de Hoge
:M:ilitieraad anders samengesteld.

17 Januari 1949. - 26 kamer. - V001'zitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Sohier. Gelijlclnidende
conclusie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
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18 Januari 1949.

1o GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - WONING VAN DE BEDIENAARS VAN EREDIENSTEN ANDERE DAN DE·
GENE VRIJGESTELD BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 4, § 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - V ASTE GOEDEREN BESTEMD VOOR DE
UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. TOEPASSIN(WOORWAARDEN.
2° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDEI WETTEN.- VAST GOED BESTEMD
VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. ONRECHTSTREEKSE mis~rEMMING.
- VOORWAARDEN VEREIST VOOR DE VRIJSTElr
LING.
3° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAli-IENGESCHAKELDE WETI'EN. - VAST GOED BESTEMD VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. - 0NRECHTS'l'REEE'SE BESTEMMING. - NOODZAKELIJK KARAKTER VAN
HET VAST GOED VOOR DE UITOEFENING VAN DE
EREDIENST.- NOODZAKELIJKHEID EEN ONDERKOMEN TE VERSCHAFFEN AAN DE BEDIENAAR
VAN DE EREDIENST IN DE LOCALITEIT OF IN DE
STREEK. RET NOODZAKELIJK KARAKTER
VAN EEN BEPAALD VAST GOED VOOR DE UITOEFENING VAN DE EREDIENST VLOEIT DAARUIT NIET
VOORT.
1 o Zo § 2 v.an artilcel 4 van de samengeschalcelde wetten bepe1·1cend df! · V001'-

waa1·den opsomt wellce de eigendommen,
waarondm· de woningen van de beaienaa1·s van de e1·ei'Ziensten, moeten vm··vulle·n om te wo1·den vdjgesteld van de
g1·ondbelasting, staat zijn § 3 oolc de
vrijstelling toe voor de vaste goederen
wellce door een wiet winstnast1·evend eigenaa1' zijn bestemcl voo1· cle 7titoe,tening
van een openba1·e eredienst, zonder
claarvan uit te .zonderen de woningen
van de becliena.alr& van de erediensten,
ande1•e dan :de woningen wellce bij toepassing van § 2 wo1·den vrijgesteld (1).
2° De vrijstelling van de grondbelasting,
voorzien bij artilcel 4, § 3, van de samengesohalcelde wetten, voor de vaste
goederen bestemd zonde1· winstbejag
voo1· de uitoe,tening van de openbare eredienst, is niet onde1·worpen aan de vom·1.vanrcle da1t de goe,deren 1·eohtst1·eelcs
zouclen bestemcl zijn voo1· clit doel; clooh,
opdat zij lcunnen wonten aangezien nls
onreohtst?·eelcs bestemd voo1· de e1·eclien11t, wordt er ve1·eist dat zij noodznlcelijlc wezen voor de ~titoefening vnn
cle open bare eredienst (2).
3" Uit cle noodzalcelijlcheid de bediennar
van de eredienst een onderlcomen te vm·- ·
sohaffen in de loonlite'it of in de sf1'eelc
waa1· zioh de tempel bevindt wnar de
openbwre ereclienst wordt ttitgeoefend,
vloeit de noodzalcelijlcheid niet voort,
voor de uitoetening van clie eredienst,
een bepnctld vast goecl ter besohilclcing
te stellen van de bedienaar. (W etten
betreffende de inkomstenbelastingen, sa• mengeschakeld de 31 Juli 1943, artikel 4, § 3.)
(BEHEER. VAN FINANCIEN, T. V. Z. W. D.
CHRETIENNE MISfllONNAIRE BELGE

<<

EGLISE

ll.)

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 8 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig niicldel, schencling van artikelen 112 van de Grondwet, 4, §§ 2 en 3,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
cld. 31 Juli 1943, en bij samenhang, van
artikel 4, § 1, van de besluiten betreffencle
de nationale crisisbelll.sting, samengeschakelcl bij besluit cld. 31 Juli 1943, cloordat
het bestreclen arrest het betwist vast goed
vrijstelt bij toepassing van de bepalingen
(1) Zie verbr., 22 Dee'ember 1948, twee arresten (Arr. Ve1·br., 1948, blz. 658 en 659; Bull.
en PAste., 1948, I, 746 en 747).
·
(2) 2lie verbr., 19 October en 22 December
1948, twee arresten (A•·•·. Ve•·b•·., 1948, blz. 506,
658 en 659; Bull. en PAsrc., 1948, I, 583, 746
en 747).

-39van artikel 4, § 3, dan wanneer gezegd . de kant ,.van het vernietigd arrest; verartikel 4, § 3, vreemd is aan de zaak, d~ oordeelt de verweerster tot· · de koste11 ;
gebeurlijke vrijstelling, van de grondbelas- verwijst de zaak naar het Hof van beroep
ting voor de woningen van de bedie.naars te Gent.
van de erecliensteri. geregeld wordt door
18 Januari 1949; - 2" kamer. ~ .Voorartikel 4, § 2, en krachtens gezegd_ !U'tikel 4, § 2, de vrijstelling beperkt 1s tot ·zitte'l', H. Louveaux, voorzitter. - Vlwde pastorieen en de woningen betrokken slaggever, H. Sohier. - Gelijlcluidende
door de beclienaars van hulpkerken, doch concl~tsie, H. W.-J. Ganshof van der
geweigerd wordt voor kapelaanswohingen Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
en voor de woningen van de andere bedie- HH. Van Leynseele en Buisseret (deze
laatste van de Balie bij het Hof van benaars van de erediensten :
roep te Brussel).
Overwegende dat, zo § 2 van artikel 4
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen beperkend
de voorwaarden opsomt welke de eigen2 6 KAMER. - 18 Januari 1949.
dommen en, bijgevolg, de woningen van
de bedienaars van de erediensten moeten 1. 0 GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
vervullen om te worden vrijgesteld van de
VOORZIEN BIJ AR=EL 4, § 3, VAN DE SAMENgrondbelasting, zljn §. 3 de vrijstelling toeGESOHAKELDE WETTEN. - WONING VAN DE
staat ten opzichte van alle vaste goederen
BEDIENAARS VAN EREDIENSTEN ANDERE DAN DEof gedeelten van vaste goederen welke
GENE VRIJGESTELD BIJ TOEPASSING VAN ARTIdoor een niet winstnastrevend eigenaar
KEL 4, § 2, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETzijn bestemd voor de uitoefening van een
TEN. - VASTE GOEDEREN BESTEMD VOOR DE
openbare eredienst, zonder daarvan nit te
UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EHEDIENST. ~
zonderen de woningen van de bedienaars
, TOEPASSING.SVOORW AARDEN.
van de erecliensten, andere dan de wonin- 2° GRONDBELA.STING .. - VRIJSTELLING
gen welke bij toepassing van § 2 worden
VOORZIEN BIJ ARTillEL 4, § 3, VAN DE SAMENvrijgeste1d ;
GESOHAKELDE WETTEN. - VASTSTELLING DAT
Overwegende echter dat voor de vrijDE AOTIVITEITEN BETREFFENDE DE UITOEFEstelling vereist w 0rdt dat het onrechtNING VAN EEN OPENBARE EREDIENS'r VEREISEN
streeks voor de uitoefening van een ereDAT DE nOMINEE WOONT IN DE ONMIDDELLIJKE
dienst bestemd onroerend goed nodig weze
NABIJHEID VAN DE PLAATS WAAR DE EREDIENST
voor de uitoefening van die eredienst;
· WORDT UITGEOEFEND. - VASTSTELLING DAT
Overwegende dat het bestreden arrest,
DE WONING VAN DIE DOMINEE NOODZAKELIJK IS
op grond van § 3, vrijstelling toestaat ten
VOOR DE UITOEFENING VAN DE JiREDIENST EN
opzichte van het huis en de tuin, welke
DIENVOLGENS ONREOHTSTREEKS ERVOOR BEde verweerster als woning ter beschikSTEMD IS.
king stelt van de dominee, bedienaar van
de tempel waarin de Dnder haar maat- 1 o Zo § 2 van artikel 4 van de samengeschappelljk oogmerk ho;rende openbare
schakelde wetten bepe1·1cend de vom·wa>arden opsomt wellce de eigendommen,
eredienst wordt uit-geee-fend, door vast
waar01uler cle woningen van de bedienaars
te,stellen dat de bestendige aanwezigheid,
van cle et·e(liensten, m.oeten vervullen
ter.plaatse, van een dominee nodig is voor
om te worden vrijgesteld van de grondde uitoefening van die eredienst en dat
l>elasting, staat zijn § 3 oolc de v1'ijsteldaaruit volgt dat het voor de verwezenling toe voor de vaste goede1·en welke
lijking van de door de verweerster nage(loo1· een niet winstnajagencl eigenaar
streefde doeleinden als noodzakelijk voorrz-ijn bestemcl voor de ~dtoefening van
komt dat in de localite"lt of in de streek
een openbare m·edienst, zonde1' daarvan
een hills ter beschikking van de dominee
uit te zonderen de woningen van de bewordt gesteld;
d·ienaa1·s van de erediensten, ar11de1·e dan
Overwegende dat nit de door het arrest
de woningen welke bij toepassing van
vastgestelde noodzakelijkheid de bedie§ 2 worden vrij gesteld (1).
naar van de eredienst een onderkomen te
verschaffen in de localiteit of in de streek, 2° Het arres1t dat vaststelt dat de actide noodzakelijkheid nie.t voortvloeit, voor
vUeiten, betn~ffende de uitoetening varn
de l).itoefening van de eredienst, het beeen openba1·e erediens.t en de goede
twist vast goed te zijner beschikking te
ga-ng van die we1·Tcen, welke voorlcomen
stellen;
in hetgeen is vom·zien bij § 3 van artiWaaruit volgt dat het arrest de in het
lcel 4 van de samengeschalcelde wetten,
midclel aangeduide bepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestre(1) Zie verbr., 22 December 1948, twee arden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal:worden overgeschreven in de registers resten (A•·•·· Ve•·br., 1948, biz. 658. en 659; Bull.
van het Hof van beroep te Brussel en dat en_ PAsrc., 1948, I, 746 en 747), alsnrede het
mel(}h1g er van .zal worden gemaakt op voorgaand .arrest,

-40vereisen dat de dominee in de onrn-iddellijlce nab·ijheicl 'Woont van de plaats
waar die ·we·rlcen moeten ver·wezenlijkt
wor·den, stelt impliciet vast, dctt de woning van die dominee noodzalcelijlc is
voor· clie acti·vUeiten en, dienvolgens, onrechtstr·eelcs is bestemd voor de uitoetening van die eredienst en voor de tJoede
gwng van die werken (1).

(BEHEER VAN FINANOIEN, T. V. Z. W. D. CCMISSION
EVANGELIQUE BELGE ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Juli 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 112 van de Grondwet, 4, §§ 2 en
3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
dd. 31 Juli 1943, en bij samenhang, van
artikel 4, § 1, van de besluiten betreffende
de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit dd. 31 Juli 1943, doordat
het bestreden arrest het betwist vast goed
vrijstelt bij toepassing van de bepalingen
van artikel 4, § 3, dan wanneer gezegd
artikel 4, § 3, vreemd is aan de zaak, de
gebeurlijke vrijstelling van de grondbelasting voor de woningen van de bedienaars
van de erediensten geregeld WDrdt door
artikel 4, ;§ 2, en krachtens gezegd artikel 4, § 2, de vrijstelling beperkt is tot
de pastorieen en de woningen betrokken
door de bedienaars van hulpkerken, doch
geweigerd wordt voor de kapelaanswoningen en voor de woningen van de andere
bedienaars van de erediensten :
Overwegende dat, zo § 2 van m·tikel 4
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen beperkend
de voorwaarden opsomt welke de eigendommen en, bijgevolg, de woningen van
de bedienaars van de erediensten moeten
vervullen om te worden vrijgesteld van
de grondbelasting, zijn :§ 3 de vrijstelling
tDestaat ten opzichte van alle vaste goederen of gedeelten van vaste goederen welke
door een niet winstnastrevend eigenaar
zijn bestemd voor de uitoefening van een
openbare ereclienst, zonder daarvan uit te
zonderen de woningen van de bedienaars
van de erediensten andere dan de woningen welke bij toepassing van § 2 worden
vrijgesteld ;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het bestreden arrest hierop wijst dat de
activiteiten van de verweerster, openbare
eredienst en werken welke voorkomen in
(1) Zie verbr., 22 December 1948 (A,.,·.
Verbr., 1948, biz. 659; Bull. en PASIC., 1948,
I, 747). Vergelijk het voorgaand arrest.

wat voorzien is bij § 3, n'iet enkel vereisen
dat de dQininee aanwezig is, dDch dat hij
in de omniddellijke nabijheid woont van
de plaats waar die activiteiten moeten
verwezenlijkt worden, vereiste welke
voo11tvloeit h'ieruit dat hij op elk uur van
de dag kan gerDepen worden om zijn bediening nit te oefenen; dat het arrest
aldus impliciet vaststelt dat het betwist
onroerencl goed voor die werken nDodzak2lijk is en, dus, er onrechtstreeks voor bestemd is; dat het, zonder de in het middel aangednide teksten te schenden, nit
die vaststellingen heeft kunnen afie'iden
dat bedoeld vast goed van de grondbelasting wettelijk vrijgesteld is;
Dat het middel in recllte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger wt de kos_
ten.
18 Januari 1949. - 2" kamer. - Voo·l'z'itter, H. Louveaux, voorzitter. · - Ve·rGelijlcl·uidende
slctggever, H. Sohier. concl1tsie, H. vV.-J. Ganshof van der
llieersch, advocaat-generaal. - Pleiters,

HH. Van Leynseele en Buisseret (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brnssel).
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1° GRONDBELAS'J:ING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTillEL 4, § 3, VAN DE SAMENGE'SCHAKELDE WETTEN. - VAST GOED BESTEMD
YOOR DE UITOEFENING VAN EEl! OPENBARE EREDIENS'l'. - 0NRECHTSTREEKSE BESTEMMING.
- GOED DlENEND TOT WONING YAN DE !IEDIENAAR VAN DE EREDIENST. - VoORWAARDEN
YEREIS'r VOOR DE VRIJSTELLING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
VRI.JS'l'ELLING
VOORZIEN IJIJ ARTillEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. VAST GOED IIESTEJ\ID VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. - VASTSTELLING DA'l' DE
BEDIENAAR VAN DE OPENBARE EREDIENST OP
ELK UUR VAN DE DAG GEROEPEN IS OM ZIJN
BEDIENING UIT TE OEFENEN. - ARREST DAT
DAARUIT AFLEIDT DAT, WAAR DIE BEDIENAAR
MOET WONEN OP DE PLAATS ZELF WAAR HIJ
WERKZAAM IS, DIT GOED ONRECHTS'rREEKS IS
BESTEMD VOOR DE UITOEFENING VAN DE OPENBARE EREDIENST EN HET DIENVOLGENS MOET
WORDEN VRIJGESTELD. - ARREST WETTELIJK GEMOTIVEERD.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN. EN
ARRESTEN. IN ZAKEN VAN RECH'l'S(I'R,EE1KSE BELASTINGEN. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTillEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.- VAST GOED BESTEMD
VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST. - V ASTSTELLlNG DAT DE PERCELEN DIENEN TOT TUlN VAN DE PASTOR.IE VAN DE BEDIE-

-41NAAR VAN DE EREDIENST EN TOT SPEELPLEIN
VOOR DE KINDEREN DIE DE GOSDIENSTLESSEN
VOLGEN. -ARREST DAT DAARUIT AFLEID1' DAT
DIE PEROELEN EEN NOODZAKELIJKE UITBREIDING ZIJN VAN DE LOKALEN BESTEMD VOOR DE
OPENBARE EREDIENST EN VOOR HET ONDERWIJS.
BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.

1 o Opdat een vast goed, en namelijk een
vast uoecl dienencl tot won·ing voot· de
bedienaar van de ered·ienst, zou kwnnen
1~o1·den aangezien als z·ijncle O?wechtstreeks bestemcl, .door een niet winstnastrevencl eigenaa·r, voo·r de uitoefening
van een openbare eredienst en, b'ijgevolg,
zou kmmen worden v·l"ijgesteld van de
uronclbela.sUng, wordt e·1· ve·reist flat clit
uoecl nooclzakelijlc weze tot de verwezenlijlcing van die doeleinden (1). (Wetten

betreffende de inkomstenbelastingen, ~·a
mengeschakelcl de 31 Juli 1943, arl:ikel 4, § 3.)
2o Is wettelijk gemoUveerd, het an·est dat,

om de vr··ijstelling voot·zien bij artilcel .q,
§ 3, van de samengeschalcelde wetten toe
te staan voor een gedeelte van een vast
goed clienende tot waning voot· de bediennar vnn de ereclienst, nfte·iclt u.it cle
vaststelling dat d·ie bedienaar op elk mw
vnn de dag is geroepen om zijn bediening 1tit te oetenen, dat die bedienaa1·
moet wonen op cle plants zelf waar hij
werkznnm ·is, zocloende de onrechtstreekse bestemming vwn dat gedeelte
van het goed voot· cle witoeje111ing van de
et·ecUenst vnststellend (1).
3° Laat awn het Hot van verbt·elcing niet
toe zijn toezicht uit te oefenen en is,
de·rhnlve, niet wetteUjlc gemotiveerd, het
at-rest d·a,t vaststelt dat pet·celen dienend tot tttin vwn de woonst van een
bedienaar vnn de et·eclienst en tot speelp!ein voor de lcin.cleren die de godsdienstlessen volgen, de noodzalceUjlce 1titbt'eiding zijn vwn cle lolcalert bestemd voor
de openbwre ered·ienst en voot· het onderwijs. (Gronclw., art. 97; samengescha-

kelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 4, § 3.)
(BEHEER VAN FINANOIEN, 1'. V. Z. W. D.. (( EGLISE
OHRETIENNE l\HSSIONNAIRE BELGE )).)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 13 Juli 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste m'iclclel, schencling van
artikelen 112 van de Grondwet, 4, §§ 2
(1) Zie verbr., 19 October en 22 D'ecember
1948, twee arresten (A1'1'. Ver·b1·., 1948, biz. 506,
658 en 659; Bull. en PASIC., 1948, I, 583, 746 en
747), alsmede de twee voorgaande arresten.

en 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluit dd. 31 Juli 1943, en, bij samenhring,
van artikel 4, § .1, van de besluiten betreffencle de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit dd. 31 Juli 194i:l,
doordat het bestreden arrest llet perceel B, 295d (deel dat client tot woonst
van de dominee) vrijstelt bij toepassing·
van de bepalingen van artikel 4, § 3, dan
wanneer gezegd artikel 4, § 3, vreemd is
aan de zaak, de gebeurlijke vrijstelling
van de grondbelasting voor de woningen
van de bedienaars van de erediensten geregelcl worclt door artikel 4, § 2, en krachtens gezegd artikel 4, § 2, de vrijstelling·
beperkt is tot de pastorieen en de woningen betrokken door de bedienaars van
hulpkerken, cloch geweigerd wordt voor de
kapelaanswoningen en voor de woningen
van de andere beclienaars van de erediensten :
En het tweede midclel, schending (wat
het perceel sectie B, 295d, betreft [deel
dat tot vergaderzaal en tot feestzaal
client]) van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1332 van llet
Burgerlijk W etboek, 4, § 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
samengeschakelcl door het besluit del.
3 .Tuni 1941 en door clit del. 31 Juli 1943,.
en, bij samenh'ang, van artikel 4, § 1, van
de bepalingen betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld door het besluit dd. 16 Juni 1941 en door dit dd.
31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest,
om het betwist vast goed vrij te stellen
van de grondbelasting, vaststelt dat llet
client tot vergaderzaal en feestzaal en
noodzakelijk is voor de weldadigheidswerken en voor de uitoefening van
de openbare eredienst, · dan wanneer het
niet er op wijst dat bedoeld perceel noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
het door de verweerster in verbreking nagestreefd cloel en clat de eigenaar geen
winst najaagt, doch, in de zaak, zich beperkt bij een eenvoudige bevestiging en
het geloof schendt dat verschuldigd is :,tan
de conclusies voor zover deze vaststellen
dat die percelen in huur gegeven zijn :
Overwegencle dat de onroerende goederen, welke tot woonst dienen van de beclienaars van de erediensten en welke van
de grondbelasting niet vrijgesteld zijn
krachtens § 2 van artikel 4 van de samengeschakelcle wetten1 kunnen vrijgesteld
worden bij toepassing van § 3 inclien ze
voorkomen als, door een niet winstnastrevend eigenaar, onrechtstreeks bestemd
geweest te zijn tot de uitoefening van
een openbare eredienst, tot het onderwijs of tot de bij die bepaling voorziene
werken van welcladigheid;
Overwegende dat die onrechtstreekse
bestemming vereist dat het onroerend
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Overwegencle dftt het bestreden arrest
vaststelt dat de activite-iten van verzoekster, activiteiten welke voorkomen in wat
voorzien is bij artikel 4; § 3, « niet enkel
vereisen dat de clominee aanwezig, is, op
de plaats zelf waar die activiteiten
moeten verwezenlijkt worden, doch ook
dat hij er woont ll; dat het die noodzakelijkheid afieiclt uit het feit dat « de
beclienaar van cle openbare eredienst
op elk uur van de dag geroepen worclt om
zljn becliening uit te oefenen ll;
,
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
na alclus te hebben vastgestelcl clat perceel B, 295d, voor zover het tot woonst
van cle clominee client, voor de uitoefening
van de openbare ereclienst nooclzakelijk
en, bijgevolg, onrechtstreeks voor die eredienst bestemd is, binnen die perken de
vrijstelling van het cleel van clat perceel
wettelijk gemotiveerd heeft; clat het de
vrijstelling niet heeft gerechtvaarcligd van
het deel van dat perceel hetwelk, valgens de vaststell1ngen van het arrest, tot
vergaderzaal en feestzaal client;
Over .het derde middel, schencling (wat
de P.ercelen sectie B, 292a et 292b, betreft)
yan artikelen 97 eri 112 van de Grondwet,
4, § 3, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
door besluit dd. 3 Juni 1941 en door clit
van 31 Juli 1943 en, bij samenhang, van artikel 4, § 1, van de bepalingen betreffende
~e nationale crisisbelasting, samengeschakelcl door besluit clcl. 16 Juni 1941 en door
dit van 31 Juli 1943, doorclat het bestreden arrest, om cle betwiste percelen,
bestemd voor gebruik van tuin en
speelplein, van de gronclbelasting te
ontlasten, op het feit steunt clat die percelen een noodzakelijke uitbreiding zijn
van de lokalen welke bestemcl .zijn voor
de openbare ereclienst en voor het g·odsdienstig onderwijs, dan wanneer het niet
vaststelt dat de percelen nooclzakelijk
zijn voor de verwezenlijking van het door
cle verweerster nagestreefd doel, en evenmin vaststelt dat de eigenaar geen wil1st
najaagt .:
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat de percelen 292a et 292b clienen als tuin van de pastorie en als speelplein voor de kinderen die de goclsclienstlessen volgen welke door verweerster gegeven worden, zonder aan te duiden waar
<lie lessen gegeven worden; clat het, anderzijds, hierop wijst dat << die percelen een
noodzakelijke uitbreiding zijn van de voor
de openbare ereclienst en voor het onclerwijs bestemde lokalen ll, zoncler enige
bijzonderheicl te doen kennen welke het
Hof toelaat na te gaan of nit de vastgestelde elementen blijkt dat de betwiste
percelen nooclzakelijk zijn voor de bij § 3

van artikel 4 van de samengeschakelcle
wetten voorziene cloeleinden; clat het arrest aldus de in het midclel aangeduide
bepalingen schendt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening voor zover ze de vrijstelling der belasting becloelt voor het deel van het vast
goecl, perceel B, 295d, dat tot woonst van
de clominee client; verbreekt voor het overige het bestreden arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt
worclen op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde besliss1ng ; veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
18 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier·. Gelijlcl<ltidende
concl~tsie, H.
W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleitm·s,
HH. Van Leynseele en Buisseret (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1e

KAMER. -

20 Januari 1949.

ERFENISSEN. -KLEINE NALATENSCHAPPEN
- HUIS DIENENDE TEYENS TOT WONING EN
TOT EXPLOITATIE VAN EEN HANDEL.- KAN H.ET
VOORWERP UITMAREN VAN HET RECHT TOT
OVERNEMING.
Een hu·is, dctt tevens tot woning en tot
exploitatie van een hwnclel client, kan
het voorwerp ~titmaken van het recht
tot overneming vom·zien bij artilcel 4 van
de wet van 16 mai 1900 op de ertregeling
vwn de kle·ine nalatenschappen.

(BERGMANS, T. YAN DEN BERG EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
bevel, door de Vrederechter van het kanton Vilvoorde, op 28 Maart 1946, op verzoekschrift gewezen ;
Over het enig midclel, schending van artikelen 1, en, in het bijzonder, 1, alinea 4.
en 4, alinea 1, der wet van 16 Mei 1900 tot
wijziging van de .erfregeling van de kleine nalatenschappen, gezegd artikel 1 gewijzigcl door de wet van 23 April 1935 en
van artikel 97 van de Gronclwet; 1° doordat het bestreden bevel het verzoek verworpen heeft waarbij de aanlegger in verbreking gevraagd had om, overeenkomstig
artikel 4 der wet van 16 Mei 1900, tegen
schatting, over te nemen de woning, op het
ogenblik van het overlijden betrokken door
de overleclene, zijn e~htgenote, zijn dochter
en de aanlegger zelf, benevens de stoffering, Ol!l reden dat het over een ha.nqels-
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niet van toepassiug is, dan waimeer die
overnel)ling kon uitgeoefend worden ten
aanzien van de woning · waar de handel
werd uitgeoefend, het onroerend goed door
dat feit een bijzondere waarcle hebbende
waarmecle rekening moet gehouden worden bij de schatting er van (schending
van artikelen 1 en 4 van de wet dd.
16 1\;'lei 1900 ; enig artikel der wet van
23 April_ 1935) ; 2° doordat het bestreden
bevel, zonder nochtans te betwisten dat
het onroerend goed als woonst diencle,
door te beslissen dat het over een handelshuis ging, in elke onderstelling de vraag
onbeantwoord laat of het huis als woning
diende, waaruit volgt clat, in alle geval,
het bevel het Hof van verbreking niet
toelaat zijn toezicht uit te oefenen over
de wettelijkheid er van, en niet op gepaste wijze het verzoekschrift beantwoordt
waarbij de aanlegger in verbreking gevraagd had om het onroerend goed over
te nemen overeenkomstig artikel 4 van de
wet del. 16 Mei 1900 (schending van de
hierboven aangecluide bepalingen en van
artikel 97 van de Gronclwet) :
Over de twee onderdelen van het middel:
Overwegencle ·dat artikel 4 van de wet
van 16 Mei 1900, gewijzigd door de wet
van 23 April 1935, ten aanzien van de steclelijke onroerende goecleren toepasselijk
is op aile woningen waarvan het kadastraal inkomen in 't geheel 4.200 frank
niet overtreft en die, op de dag van het
overlijden, zijn betrokken door de de
cujus, zijn. echtgenoot of een zijner afstammelingen, alsook op de stoffering;
Overwegende dat uit geen enkele bepaling van de wet van 16 Mei 1900 blijkt dat
zij niet toepasselijk zou zijn op de woning
die tevens als handelshuis wordt gebruikt;
dat het doel van de wetgever is geweest,
bij afwijking van de erfregeling van het
Burgerlijk Wetboek, het handhaven te
verzekeren van de familiale haard en van
wat ervan afhangt;
Overwegende dat, tijdens de bespreking
van het wetsontwerp in de Senaat, de
toepassing van de wet op een onroerend
goed, terzelfdertijcl dienencl als woning
en als handelshuis, beschouwd werd en
impliciet werd aangenomen, het twistpunt slechts hebbende gedragen over de
verplichting die, in dat' geval, zou rusten
op de cleskundige in zijn schatting rekening te houclen met de meerwaarde voortvloeiende nit cle hanclelsbestemming van
llet goed;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van llet bestreden bevel blijkt clat het
verzoek strekte tot het overnemen,
bij toepassing van de wet van 16 Mei 1900
op de erfn~geling de~ kleine nalatenscliap-

pen, van het hnis en van de meubelen afhangende van de nalatenschap van de
vader van aanlegger, woning met een
kadastraal inkomen van 3.900 frank;
Overwegende dat het bevel aanleggers
eis afwijst om reden dat llet, in zake,
niet gaat over een woonhnis, maar over
een handelshnis, en dat de wet van
16 Mei 1900 slecllts toepasselijk is op de
woonhnizen en op de kleine landbouwondernemingen ;
·
Overwegende dat, om aan het betwist
onroerend goed het karakter van een
woonhnis te ontkennen en het een handelsbestemming toe te kennen, het bevel
zich erbij bepaalt te vermelden dat het
huidig verzoek van aanlegger, in strijd
met een vorig door hem ingediend verzoek, zich beperkt tot de overname van
een hnis· en menbelen zonder overname
van het handelsfoncls ;
Overwegende dat de rechter door die
motieven niet aancluidt of hij aan het
betwist goed een nitslnitende hanclelsbestemming toekent, uit welker hoofde op
het voordeel van de wet van 16 Mei" 1900
geen aanspraak kon worden gemaakt;
Dat, aldns, .het enig door het bevel
aangehaald motief het Hof niet toelaat
zijn toezicht over de wettelijklleid van de
beslissing nit te oefenen en, derhalve, de
bestreden beslissing artikel 97 v:;m de
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden bevel; beveelt dat onderllavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Vredegerecht van het kanton Vilvoorcle, en dat melding er van zal gemaakt worclen op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Vreclerechter van llet 1e kanton te
Schaarbeek.
20 Januari 1949. - 1e kamer. - Vom·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Bm·eel. - Gelijlcl~tiden
fle concl1ts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleiter,

H. Sj.mont.
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1° BEJWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.- AAN

DE CONCLUSlES VERSCHULDIGD GELOOF. CONCLUSlES iJIE DE ONMOGELIJKHI!ili> lNROEPEN ZlCH lNLICHTlNGEN TE VERSCHAFFEN OMTRENT DE WERKELlJKHEID VAN EEN FElT. ~
ARREST DAT VASTSTELT DAT DlT FElT NlET
WORDT BETWlST. - GEEN SCHENDING VAN HET
AAN DE CONCLUSlES VERSCHULDIGD GELOOF.
2° SCHIP-SCHEEJPVAART. - ZEEVERZEKEI\lNGEN. - BESLUlT VAN 3 MAART 1943. SCHORSlNG VAN DE UITOEFENlNG VAN . DE
RECHTSVORDERlNG. WEGENS ABANDONNEMENT. =

•

-44NIET VAN TOEPASSING WANNEER DE TERMI,JNEN
VOORZIEN BI.T ALINEA 1. VAN ARTIKEL 1 VAN
HET BESLUIT REEDS VERSTREKEN WAREN Y66R
ZI.TN INWERKINGTREDING.

3°

1\tliDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.TKE ZAKEN, MIDDEL GESTEUND
OP DE BEWEERDE ONWEITELI.TKHEID VAN DE
MOTIEVEN. VASTGESTELDE FElTEN DIE HET
BESCHlliKEND GEDEELTE RECHTVAARDIGEN.
1\tfiDDEL ONTBLOOT VAN BELANG.

MIDDELEN 'J'OT VERBREKING.
BURGERLI.JKE ZAKEN. MIDDEL GESTEUND
OP EEN VERKEERDE INTERPRETATIE VAN HE'f
BES'l'REDEN ARREST. 1\tfiDDEL MIST IN FEITE.

4°

1 o Schenclt het geloof niet, vet·schnldiyd
aan de concl-ns·ies clie fle onmoyeUjlvheid
in·riepen Z'ich ·inUchtinyen te vet·schaffen
nopens een element vcm feUeUjlce aaTd,
het aTTest dat vaststelt flat flit feU niet
1vonlt betwist.
2° De sbhoTs·iny 1:an de ·rechtsvo·rfle!"iny
wer1ens abanclonnement, voorz·ien bij aUnea 2 van artilcel 1 van het. besl!tU van
3 MaaTt 1943, is slechts het yevolg van
fle schot·sing fle·1· tennijnen voorzien bij
(tlinea 1 ·vwn cUe bepaUny; zij is niet
van toepass·ing wanneer d·ie termijnen
·veTstt·elcen wa·ren vo6r het in werlciny
treden van het besluit (1).
3° Is, bij ontstentenis van belany, niet
ontvanlceUjlc, het middel gestmmd op
cle onwettelijlche·ifl van de mot-ieven,
wanneer het beschilclcend gedeelte wettelijlc gerechtvaat·fligfl is door fle feiten
fl·ie worflen vastgestelfl floor cle bestreflen beslissing (2).
4° Mist jeitelijlce grondslcty, het m·iddel
gestennfl op een vet·lceet·de interpretat'ie
van het bestt'eden art·est (3).
(V.O.Z.O.R., T. U.T.E.X.B.E.L.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 24 l\fei 1944 gewezen door het
Hof van beroep . te Brussel;
Over het eerste miclclel, schending van
artikelen 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320,
1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, 77, 78, 141, 142, 462 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging en 97 van de Gronclwet, doorclat
het bestreden arrest verklaart dat « het
volstaat dat de koopwaren zich aan board
bevonden wanneer zij door de molestdaad
(1) Zie verbr., 4 Januari 1945 (A1'1', Ye>·b,·.,
1945, blz. 73; Bull. en PAsiC., 1945, I, 78).
(2) Verbr., 22 Juni 1944 (Bull. 'ell PAsrc.,
1944, I, 401, en nota 2).
(3) Vaste recbtspraak. Zie o. m. verbr.,
23 September 1948 (A,.,., F e1·br., 1948,- blz. 434;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 503),

get).'off~n Werden, wat door V.O.Z.O.ll.
niet wordt betwist; ZIJ betwist oak
niet clat de koopwaren zich in goede
staat aari board bevonden op de dag van
het molest», dan wanneer aanlegster in
conclusies bevestigde « dat het aldus in
zake door beroepster volledig onmogelijk
is zich inlichtingen te verschaffen nopens
het punt te weten of de koopwaren van
beroepene niet verloren zijn gegaan door
averij, of ten gevolge van het zich voordoen van een risico dat uitgesloten was
v66r het voorvallen van het oorlogsrisico
dat door beroepene wordt ingeroepen, of
zi.i het voorwerp niet zijn geweest van een
prijsgeven wegens gemene averij ll, waaruit blijkt dat aanlegster uitclrukkelijk bee
twistte dat de verweerster het bewijs zou
geleverd hebben dat haar koopwaar zich
in goede staat aan board bevond toen het
feit gebeurde waarvan de gevolgen door
de polis gedekt waren :
Ovel'wegende dat het arrest uitdrukkelijk hierop wijst clat het vaststaat dat de
koopwaren zich aah bood bevonden op het
ogenblik van het molest;
Overwegende dat de beschikking, luidens welke dat feit door de verweerster
erkend worclt, dus voorkomt als een ovel:bodige reden ;
Overwegende dat de aanlegster, ten einde het voordeel te bekomen van de sellarsing der rechtsvordering wegens abandonnement (art. 1 van het besluit van
3 Maart 1943), de onmogelijkheid inrlep
zich inlichtingen te verschaffen nopens
de verschillende punten welke ze aanhaalt;
Overwegende clat het arrest, zonder
noch de tekst noch de geest te schenden
van de conclusies waarvan het Jlliddel gewag maakt, heeft kunnen verklaren dat
« de aanlegster niet betwistte clat de koopwaren zich, in goede staat, aan boorcl
bevonden op de dag van het molest ll ;
Dat, inderdaad, het arrest in de zinspeling op de goede staat van de koopwaar slechts een argument heeft kunnen
zien ten voordele van de schorsing der
rechtsvordering wegens abandonnement
en niet een echte betwisting;
Over het tweede middel, schending van
artikelen t, 2 en 3 van het besluit de'!:
secretarissen-generaal van 3 Maar.t. 1943
betreffende de schorsing cler termijnen inzake zeevervoer • en zeeverzekeringen,
van artikelen 222, 224, 226, 230, 243 en
250 der samengeschakelde wetten van
21 Augustuf 1879, 12 Juni 1902 en 12 Augustus 1911', welke boek II vormen van
het Wetboek van koophandel, doordat het
bestreden arrest verklaart « dat uit alinea ~ van het artikel 1 van het besluit
van 3 Maart 1943 niet ernstig kan worden
afgeleid dat de vordering tot overlating
geschorst moet blijve1,1 om de enkele reden
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wet gewag maken van termijnen ll, en schip en koopwaar v66r het verstrijken
weigert de vordering tot over~ating we- van de kwartaaltermijn, als mogelijk
gens een beweerd verlies der drie vierde, aangenomen in het eerste deel van het
geschorst te verklaren krachtens dit be- arrest :
sluit, dan wanneer lid 2 van artikel 1 van
Overwegende dat de cluur van een aanhet besluit van 3 Maart 1943 in 'l•olstrekt houding door een mogenclheid door het aralgemene bewoording verklaart « de uit- rest slechts werd ingeroepen voor zover
oefening der vordering tot overlating en de het gaat over de schorsing van de rechtsaverij-vordering zijn geschorst·ll, zonder vordering wegens abando:imement, bij toedie schorsing te doen afhangen van de passing van het besluit del. 3 Maart 1943,
vraag of termijnen voorzien waren; terwijl het arrest, wanneer het uitspraak
.waaruit dient besloten dat alle vorderin- , doet over de rechtsvordering wegens aban-'
gen tot afstand of averij-vorderhigen ge- clonnement · gesteund op 'het verlies van
schorst zijn :
meer clan drie viercle, het. volledig en defiOverwegende dat het arrest hierop nitief verlies aanneemt, afgezien van het
wijst, enerzijds, dat de bij artikelen 226, bestaan van een aanhoucling door een mo~29 en 237 van de wet op de zeeverzeke- . gendheid ;
ringen voorziene voorwaarden lang v66r
Dat de gecritiseercle redenen, daar zij
3 Maart 1943 vervuld waren, en, ander- verschillende oogpunten betreffen, elkanzijds, dat er volledig en definitief verlies cler niet tegenspreken;
is van cle koopwaren;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat dus, op de dag waarOver het vierde middel, schending van
op het besluit van die datum in werking artikelen
222, 226, 230' en 243 der samentrad, geen termijn de uitoefening belette geschakelde
die boek II van het
van de rechtsvordering wegens abandon- Wetboek vanwetten
voi"men, van arnement gesteund op het verlies van meer tikelen 1, 2, 3koophanclel
en 4 van het besluit van
Yan drie vierden;
3 Maart 1943 der secretarissen-generaal
,Overwegende dat de schorsing van de houdende schorsing van termijnen inzake
rechtsvordering wegens abandonnement, zeeverzekering en van artikel 97 van .de
voorzien bij alinea 2 van artikel 1 van het Grondwet : eerste tak, doordat het behiervoren aangeduid besluit, wijl ze streden arrest, na 'te hebben aangenomeil
slechts het gevolg is van de schorsing der · dat de uitoefening der vordering tot overtei'mljnen voorzien bij alinea 1, dus, bij lating, in zover zij steuncle op de aanhouontstentenis van het bestaan van termij- cling door een mogendheid of op prijsnen in de zaak, in onclerhavig geval niet making, geschorst was door het besluit
Yan toepassing is ;
van 3 Maart 1943, nochtans de op het
Overwegende dat, vermits de vaststel- verlies van meer dan drie vierde gesteunlingen van het arrest volstaan om de be- de vordering aanvaardt en tot het bestaan
slissing te rechtvaardigen, afgezien van van dit verlies besluit wegens ontstentenis
de in het middel gecritiseerde reden, het van berichten, ingevolge een bevel tot
mitldel van belang ontbloot en clus niet koersverandering gegeven aan het S/S Osontvankelijk is;
tende die de verzekerde koopwaren verOve1· het derde middel, schencling van voerde, hetzij dit order later in een opartikel 97 van de Grondwet, tegenstrij- brenging of prijsmaking werd omgezet,
digheid van beweegredenen welke neer- hetzij in een verbeurdverklaring of opelkomt op onstentenis van beweegredenen, sing, dan wanneer de schorsing ener op
doordat het bestreden arrest, om de schor- aanhouding of prijsmaking gesteunde
sing ener op aanhouding door een Inogend- abandonnementsvordering zich moest uitheid gesteunde abandonnementsvordering strekken tot de abandonnementsvordering
te rechtvaardigen, verklaart << dat wan- wegens verlies der drie vierde, namelijk
neer men die principes op het huidig ge- wanneer dit verlies, ondersteld wegens de
va1 toepast, men bemerkt dat in :verband koersverandering van het schip naar een
met de vrijlating die gebeurlijk kan toe- vreemde haven waar het aangekomen is,
gestaan geweest zijn, de afbreking, van naar alle waarschijnlijkheid het gevolg
de verbindingen met Engeland van af was van een aanhouding door mogendheid
einde Mei 1940, het voor V.O.Z.O.R. onmo- of van een prijsmaking, en. dat de ontstengelijk maakt na te gaan of de aanhou- tenis van berichten niet toelaat de feiten
ding, het arrest of de prijsmaking van het nauwkeurig te kennen; tweede tak, doorS/S Ostende. wel drie maanden hebben dat het bestreden arrest de afstand der
geduurd ll, alclus aannemend dat de aan- verzekerde koopwaren toelaat hoewel het
lwuding misschien slechts tijdelijk was, enige hen betreffende vaststaande feit de
clan wanneer het bestreden arrest in het koersafwijking was van het schip aan
tweede gedeelte zijner argumentatie « het wiens boord ze vervoerd werden, en nit
totaal en onherroepelijk verlies det koop- de aileen bewezen koersaf.Wijking het
waren ll positief bewezen verklaart, wat totaal verlies der verzekerde koopwaren
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van het schip dat de waren vervoert, zelfs
indien zij een molest uitmaakt, op zich- 1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
zelf nog niet de oorzaak van het verlies
BURGERLIJKE ZAKEN', MIDDEL GESTEUND
kan zijn, doch hoogstens de gelegenheid
OP EEN VERKEERDE INTERPRETATIE VAN RET
van dit verlies, wat het bestreden arrest
BESTREDEN ARREST. - MIDDEL MIST IN FEITE.
erkent met te zeggen dat de koersafwij- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
king moest worden omgezet hetzij in een
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.opbrenging· of prijsmaking; hetzij in een
SCHATTING VAN RET BASISLOON 'VAN HE'l'
verbeu'rdverklaring of opeising; clan
SLACHTOFFER VAN EE!I ONGEVAL. ARREST
wanneer overlating slechts mag worden
DAT DIT LOON VERKLAART TE SCHATTEN . (( EX
toegelaten in de onder artikel 222 van het
AEQUO .ET BONO)). BESLISSING WETTELIJK
Zeewetboek beperkend opgesomde gevalGEMOTIVEERD.
len, en het verlies enkel mag worden vermoed in het bij artikel 230 voorziene geval 1o Mist feiteUjke grondslag, het middel
van ontstentenis van berichten in de onder
gesteund op een verkeerde interpretatie
de bij die tekst voorziene voorwaarden,
van het bestreden arrest (1).
namelijk het verstrijken der voorziene 2o Is wettelijlc gemotiveerd, het arrest
termijnen:
dat, tot 1vaststeUing van het basisloon
Wat het eerste onderdeel betreft :
van het slachtotfer van een ongeval, verlclaart, bij gebrelc aan nauwkeurige geOverwegende dat het arrest niet ·vergevens, hetzelfde te schatten ex aequo
klaart het totaal en definitief verlies van
et bono met inachtnemin,q van het loon
de koopwaren af te leiden nit het gebrek
der arbeide1·s van dezeltde categoric.
aan tijding ten gevolge van het bevel van
koerswijziging gegeven aan het schip, bevel dat zon omgezet geweest zijn in een
(N. M. BELGISCHE SPOORWEGEN,
opbrenging.; Drijsmaking, verbenrdverkla- T. N. V. « LE PHIENIX BELGE ll EN CONSOORTEN.)
ring of opeising ;
Dat het sonverein vaststelt dat het verARREST.
lies totaal en definitief is en dat dit het
HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
rechtstreeks gevolg is van het bevel van
koerswi:jziging, welke ook de maatrege- arrest, door het Hof van beroep te Brussel
len mogen geweest zijn waarvan het schip ·OP 11 Juni 1947 gewezen;
Over het enig middel, schending van
en de lading achteraf het voorwerp zonartikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het
den geweest zijn;
Dat het eerste onderdeel van het middel Bnrgerlijk Wetboek en, zo nodig, van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bein feite niet. opgaat;
streden arrest, om het bedrag te bepalen
Aangaande het tweede onderdeel :
van de veroordelingen uitgesproken ten
Overwegende dat het arrest hierop wijst laste van eiseres en ten bate van de verdat het bevel van koerswijziging een mo- weerclers, beslist dat het basisloon van het
lest nitmaakt... en een door de verzeke- slachtoffer 36.000 frank bedroeg, alhoewel
ring gedekt oorlogsrisico nitmaakt... ;
eiseres in haar vo6r het hof van beroep
Dat het, anderzijds, nitdrnkkelijk be- genomen conclusies staancle hielcl « dat de
vestigt dat het geen twijfel dnldt dat die beweerde basiswedde van 36.000 fran!;:
daad (bevel van koerswijziging) het totaal evenmin door enig bewijs gestaafd is, en
verlies heeft medegebracht, zonder te zeg- niet gegrond is JJ, om de enige reden dat
gen, zoals het middel het verkeerd staande eiseres cc zonder bepaalde gegevens aan te
houdt, dat de koerswijziging moest om- halen, slechts in algemene termen haar
gezet worden in opbrenging, prijsmaking, critiek uitbrengt JJ, en cc dat. em aequo et
verbenrdverklaring of opeising;
bono het cijfer van 36.000 frank als basisDat nit die overwegingen volgt dat het . loon van een werkman als. het slachtoffer
tweecle ·onderdeel van het middel niet kan niet overdreven blijkt JJ, dan wanneer de
aangenomen worden;
verweerders, eisers in het geding, gehonOm die redenen, verwerpt de voorzie- den waren te bewijzen dat het basisloon'·
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten van het slachtoffer wel degelijk, zoals
en tot een vergoeding van 150 frank je- ze beweerden, 36.000 frank bedroeg, en
gens de verweerster.
eiseres niet tot· plicht had aan te tonen
dat dit cijfer overdreven was (schending
20 Jannari 1949. - 1• kamer. - Vo01'- van artikelen 1315 en 1382 tot 1384 van het
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Bnrgerlijk Wetboek) ; doordat, in allegeVe1·slaggever, H. Bail. - GeUjlclttidende
val, de beweegredenen van het arrest niet
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthotoelaten te onderscheiden of het hof van
ven,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HE;. della Faille d'Huysse en Van Ryn.
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m, het · voor·
gaande arrest.
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beroep het cijfer van 36.000 frank aangenomen heeft omdat het meende dat het
bewijs van zijn juistheid geleverd werd,
ofwel otndat het zulks eenvoudig billijk
achtte, alhoewel door · geen bewijs gestaafd; doordat, bijgevolg, het bestreden
arrest een betwisting afgewezen heeft, opgeworpen door eiseres tegen de vordering
der verweerders, op grond van dubbelzinnige beweegredenen gelijkstaande met een
gebrek aan' motieven (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de tweede en derde
verweersters in verbreking de aanlegster
in verbreking gedagvaard hebben om de
hun krachtens de wet op de arbeidsongevallen verschuldigde sommen te betalen in
vergoeding van de schade hen berokkend
door het dodelijk ongeval waarvan Pierre
Reus, hun rechtsvoorganger, slachtoffer
was geweest op 11 November 1943; dat de
eerste verweerster de aanlegster gedagvaard heeft tot terugbetaling van de door
haar aan de rechthebbenden. van het
slachtoffer uitgekeerde sommen ;
Overwegende dat de yaststelling van
het bedrag der jaarlijkse wedde van het
zeven en dertigjarig slachtoffer, ·die a:ls
grond moest genomen worden voor het
berekenen der aan zijn rechthebbenden
verschuldigde vergoedingen, het in zake
betwist punt was;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel aan het arrest verwijt
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden te hebben, met te beslissen dat
het cijfer van 36.000 frank als jaarlijkse
wedde moest aangenomen worden, bij gebrek aan aanhaling van nauwkeurige gegevens door aanlegster en doordat zij
haar critiek slechts in algemene termen
heeft uitgebracht;
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest vaststelt dat aanlegster in haar
critiek van het door verweersters aangevoerd cijfer van 36.000 frank, zich
onthouden heeft bepaalde gegevens te
verschaffen en een critiek in algemene
termen heeft uitgebracht, de veroordeling
niet op die enige reden is gegrond; dat
het arrest geenszins vermeldt dat het bewijs van het bedi·ag der jaarlijkse wedde
van Rens eruit blijkt; dat, indien het bestreden arrest het cijfer van 36.000 frank
als bedrag der jaarlijkse wedde van het
slachtoffer aangenomen heeft, dit is omdat het, de toestand beoordelend, ex a;q·Uo
et bono geacht heeft dat die som geenszins overdreven was ;
·
Overwegende dat het arrest, in zake
·slechts op het gebrek aan nauwkeurigheid en op het algemeen karakter van de
critiek van de aanlegster zinspeelt om te
besluiten dat die critiek zijn ex aeqno
et bono gedane beoordeling niet ontzenuwt;

Dat het ee1:ste. onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel aan het arrest verwijt
dubbelzinnige redenen aan zijn beslissing
gegeven te hebben; .dat het middel beweert
dat men niet kan onderscheiden of 'de
beslissing uitgesproken is geweest omdat
de verweersters het bewijs van hun beweringen hebben i~gebracht, ofwel umdat
de rechters geacht hebben naa1· billijkheid
te mogen· beslissen ;
·
Overwegende .dat nit het bestreden arrest klaar blijkt dat, J.ndien de som van
36.000 frank als jaarlijkse wedde van
het slachtoffer door het arrest aangenomen werd, dit is omdat het geacht heeft
dat die schatting ex aeqno et bono ten
genoege van rechte bleek; dat die reden
geen dubbelzinnigheid behelst;
Dat het tweede onderdeel van het middel ook in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens elkeen der verweersters.
20 Januari 1949. - I• kamer. - Voorzitte1', H. Soenens, eerste voorzitter. V m·slaggever, H. Fontaine.- Gelijlclnidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORM VAN DE VOORZlENING. - ERAAN TE
HECHTEN STUKKEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- MIDDEL GESTEUND OP DE VERKEERDE INTERPRETATIE DOOR DE RECHTER VAN EEN REDING
VAN EEN CONTRACT. - BEDING AANGEHAALD
IN DE BESLISSING. - ~IIDDEL EN BESLISSING
DIE GEEN ANDERE BEDINGEN VAN DIT CONTRACT
INROEPEN. - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
ElSER DE TEKST VAN HE'f CONTRAC'r TE
VOEGEN BIJ ZIJN VOORZIENING.
2° VERBREKING.- BEVOEGDHEID. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - GEBRUillELIJKE ZIN
VAN DE ·BEWOORDINGEN VAN EEN CONTRACT. ---'· CONTROLERECHT VAN RET HOF VAN VERBRERING.
3° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. lNTERPRETATIE VAN EEN CONTRACT. - GESTEUND OP DE BEWOORDINGEN ER VAN EN .OP
EEN OVERWEGING IN RECHTE. - INTERPRETATIE NIET GESTEUND OP VERMOEDENS GENOMEN BUITEN DE AKTE.
4° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. ELEMENT INGEROEPEN DOOR DE RECHTER, NIET
ALS EEN BEWIJS, DOCH SLECHTS ALS BEVESTIGING VAN EEN REEDS GELEVERD BEWIJS. ~IAAKT GEEN VERMOEDEN UIT.
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:1 o lVanneer het mid del van een voonziening gestennd is op cle ve·rTceenle int_e1·1Wetatie, clo01· het arrest, vnn een ~ecl·1ng
vnn een cont1·act, is cle eise1· er met toe
gehouden de teTcst van flit la!Ltste te
voegen bij zijn. voorziening incl·ien het
/Je(l.'ing wonlt !Langehct(tlcl in het nn·est
en i1tdien, 1toch het middel, noch het ar1·est de inte1'1J1·etat-ie van het becling
gronden op anflere becUngen v.an hetzelffle contnwt (1).
:zo Het Hot heett bevoegdheifl om net te
gC~an of de inte1·pretatie vnn fle rechter
over fle grand van fle tvooTden van een
belUng van een con.tract in oveJ·eenstemm·ing is met de gebntiTcelijke z·in vcm d·ie
·WOOTden (2) .
_ao Stewnt niet op vennoefle'f!s genomen
bwiten fle alcte, het a1-rest flat fle interpretatie van een contnwt 1·echtvaa1·fl·ig·t
door fle bewoonlingen e·r van en floor
een ove·rweging in 1·echte.
.4o Worclt niet ingeroe1Jen ten Utel vnn
vermoeflen een element dflt floor fle
rechter wor.clt nangehC~(!IZcl, niet als bew·ijs cloch slechts als een element clat
een ~reecls geleven~ bewij s. bevestigt (3).
(GUISSET, T. VAN MECHELEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 10 Juli 1947 gewezen doqr het
Hof van beroep te Gent;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door de verweerders, tegen 'de voorziening en hieruit afgeleid
:aat de tekst van de overeenkomst dd.
10 October 1936 er niet is. bij gevoegcl, dan
wanneer de twee midclelen steunen op de
schending van het geloof · dat a an die
akte client gehecht :
Overwegende dat, in de zaak, het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg
te Oudenaarcle, waarvan het bestreden
.arrest de n'iet strijclige redenen overneemt,
vaststelt dat de overeenlwmst van 10 October 1936 het volgend beding bevatte,
welke het in .zijn geheel aanhaalt : « Het
aan de heer Guisset, vader, toegekend op~
tierecht zal door hem kunnen afgestaan
worden aan een li{l van zijn familie 'in
rechte linie, aanverwanten inbegrepen ll;
(1) Verbr., 28 October 1937 (Bull. en PASIC.,
1937, I, 324); 19 October 1944 (An·. J!e,.br.,
1945, blz. 13; Bull. en PASIC., 1945, I, 14); 31 Januari 1946 (An·. Yerb,·., 1946, blz. 43; Bull.
en PASIC., 1946, I, 50).
(2) Yerbr., 13 Mei 1948 (A?'?', J1erb1·., 1948,
blz. 276; Bull. en PASIC., 1948, I, 322).
(3) Raadpleeg verbr., 8 Juli 1943, twee
-arresten (Bull. tlll PASIC., 1943, I, 288 en 291).

Overwegende dat de aanleggers beweren
clat het bestreden arrest het aldus aangehaald beding verkeerd heeft geinterpreteercl en verkeerd heeft toegepast;
Overwegencle clat noch de voorziening
om het arrest te bestrijclen, noch clit laatste om zijn beschikkeml gecleelte te rechtvaardigen, een ander heeling van het op
10 October 1936, gesloten contract inroepen;
Overwegemle {lat het Hof clus in staat
is over de gegronclheicl van de door de
aanleggers uitgebrachte bezwaren te oordelen door midclel aileen van de vaststellingen van het bestreclen arrest; dat
de overlegging van de akte dd. 10 October
1936 in zijn geheel te clien einde niet nodig
is, en clat de groncl van niet-ontvankelijkheicl n'iet kan aangenomen worden;
Over het eerste micldel, schencling van
artikelen 1122, 1134, 1319, 1320, 1322, 1341
en 1353 van het Burgerlijk W etboek ·en
97 van de Gronclwet, doordat het bestreclen arrest, na vastgesteld te hebben dat
Emile Guisset, vader, in 1!}38 overleclen is
zoncler het recht van weclerinkoop, dat te
zijnen voorclele {loor de Kreclietbank wercl
toegekencl, te hebben uitgeoefencl, en zoncler clat recht te hebben afgestaan onder
levenden, beslist dat het recht van wederinkoop, clat aan Emile Guisset, :vader,
voorbehouden wercl door de overeenkomst
gesloten door hem met gezegde bank op
10 October 1936, niet vervallen is door het
afsterven van de begunstigde, maar bij
erfenis op dezes afstammelingen wercl
overgedragen, om reclen clat de overeenkomst van 10 October 1936 een clergelijke
overclracht niet uitdrukkelijk uitsloot, en
clat << uit het contract van 10 October 1936
niet blijkt dat het ten aanzien van de
persoon int7tit7t pe1·so:noCc gesloten wercl,
vermits het recht van overdracht erin
wercl bedongen, cloch veeleer, clat het ten
aanzien van het gezin werd aangegaan,
claar clit recht van overclracht tot het gezin wercl beperkt ll, 'interpretatie die zou
beves.tigcl worden door beschouwingen
neergepencl door Emile Guisset, vader, in
een geschrift geclagtekend 22 October 1936
maar waaromtrent het bestreclen arrest geen enkele ophelclering geeft, clan
wanneer, naar {le verklaringen zelf van
het arrest, de· overeenkomst van 10 October 1936 Emile Guisset, vader, siechts toeliet de optie over te dragen aan « een lid
van zijn familie in rechte linie, aanverwanten 'lnbegreDen ll, hetgeen nooclzakelijkerwijze insluit dat, naar de gemene bedoeling van partijen, het recht
van wederinkoop slechts het voorwerp
kon zijn van een vrijwillige overdracht
aan · beparllcle personen, met uitsluiting
dus van elke overdracht bij erfenis atm
cle wettelijke rechthebbenden van de begunstigcle, en dat dit recht dus niet on-
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was aan de personen die het gezin van
Emile Guisset, vadei·, samenstelden, en
dan wanneer het arrest, tot staving
zijner interpretatie der overeenkomst van
10 October 1936, geen vermoedens buiten
de akte die deze overeenkomst vaststelt,
zoals de beschouwingen neergepend door
vader Guisset op 22 October 1936, mocht
inroepen zonder met juistheid de . feiten.
aan te duiden, die, naar de mening van
de rechter over de grond, die vermoedens
vormden; doordat, bijgevolg, het bestreden arrest van de overeenkomst van
10 October 1936 een met haar bewoordingen onverenigbare interpretatie heeft gegeven en, dienvolgens, het geloof dat aan
de akten dient gehecht heeft geschonden
(schemling van artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek); doordat, in alle geval, de beweegredenen
i•an het arrest niet toelaten te onderscheiden of de rechter over de grond zich
beroepen heeft op vermoedens buiten de
akte die de overeenkomst van 10 October i936 vaststelt, om die akte te interpreteren, of, integendeel, om de inhoud
en de modaliteiten der overeenkomst na te
"aan buiten de akte; doordat, bijgevolg,
het bestreden arrest de wettelijke regelen
betreffende het bewijs der overeenkomsten heeft geschonden en niet gemotiveerd
is naar de eis van de wet (schending van
artikelen 1319, 1320, 1322, 1341 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest, door te .beslissen dat de woorden van een beding van een contract,
waarb'ij aan een partij wordt toegelaten
« haar recht aan een lid van haar familie
in rechte linie, aanverwanten inbegrepen,
af te staan JJ, betuigen dat het contract
werd gesloten niet i.ntttitu personce maar
ten aanzien van de familie, de· gebruikelijke zin van de woorden van gezegd
beding niet miskent ;
Overwegende, anderzi'jds, dat het arrest z-ijn interpretatie niet steunt op buiten de akte geputte vermoedens, doch op
de woorden van de akte en op de overweging in rechte dat, het .recht van overdracht onder de levenden of ter zake van
overlijden de regel zijnde, ieder van die
regel bedongen afwijking beperkender
wijze dient uitgelegd;
Overwegende dat het bij het middel bedoeld door vader Guisset geschreven stuk
niet ingeroepen is als een be,wijs van de
juistheid der door het arrest aan de overeenkomst gegeven 'interpretatie, doch als
een element dat' het reeds geleverd bewijs
bevestigt; dat, aid us, zonder dubbelzinnigheid uit het arrest blijkt dat dit laatste
tot geen vermoedens zijn toevlucht genamen heeft om de inhoud en de modaliteiVERBn.,
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ten van de tussen partijen aangegane:
overeenkomst te bepalen;
Dat geen der onderdelen van het middel
kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat het recht van wederinkoop toegekend aan Emile Guisset,
vader, door de overeenkomst gesloten tussen hem en de Kredietbank op 10 October
1936, deel uitmaakte van het actief der
gemeenschap {Lie bestaan heeft tussen
de echtgenoten Guisset-Preud'homme, om
reden dat dit recht van wederinkoop zou
bedongen geweest zijn, niet ten voordele·
van Guisset, vader, persoonlijk, maar
<< ten aanzien van het gezin JJ, dan wanneer, naar de bewoordingen zelf van het
arrest, de overeenkomst van 10 October
1936 aan vader Guisset toeliet de optie
over te dragen aileen aan een lid van zijn
familie in rechte linie, aanverwanten inbegrepen, hetgeen noodzakelijkerwijze insluit dat, naar de gemene bedoeling van
partijen, dit recht toegekend werd aan
vader Guisset persoonlijk en niet aan de
huwelijksgemeenschap tussen hemzelf en
zijn echtgenote, noch onverschillig aan
al de personen die zijn gezin samenstelden, vermits : 1° vader Guisset alleen
gemachtigd was om dit recht over te dragen; 2° hij het slechts mocht afstaan
aan zekere leden zijner eigen familie
(zijn afstammelingen en dezer aanverwanten), waaronder zijn echtgenote niet
voorkwam:
Overwegende ditt, om te beslisseli dat
het recht van wederinkoop, door de Kredietbank aan vader Guisset volgens de
overeenkomst dd. 10 October 1936 toegestaan. deel uitmaakt van de baten der
wettelijke gemeenschap, stelsel waaronder de echtgenoten Guisset-Preud'homme
gehuwd waren, het arrest steunt, enerzijds, op zijn interpretatie van het beding
der overeenkomst dat het recht van wederinkoop van de aandelen voorziet, en,
ander.zijds, op artikelen 529 en 1401, 1 o,
van het Burgerlijk Wetboek, waarvari het
eerste de goederen opsomt welke roerend
zijn krachtens de wet, en, het tweede, in
de wettelijke gemeenschap doet vallen de
roerende goederen die de echtgenoten bezitten bij het huwelijk en deze die hun
later zullen toevallen;
Overwegende dat nit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het bestreden
arrest, waar het, in strijd met de bewering
vatl aanleggers, beslist dat het optierecht
aan vader Guisset niet werd toegekend
intuitu pe1·sonce, een interpretatie heeft
aangenomen welke verenigbaar is met de
woorden van het beding betr:effende het
gezegd optierecht; dat dit recht, aldus
geen eigen goecl van vader Guisset zijnde,
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van de baten der gemeenschap GuissetPreud'homme deel uitmaakte bij toepassing van de in het arrest ing'eroepen wetsbepalingen ;
Dat diwruit volgt dat het middel niet
gegrond i:; ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van 15(} frank jegens verweenlers.
2(} Januari 1949. - 1" kamer. - V001'zittB1', H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Term'icourt,

eerste

advocaat-generaaL

Pleiters, HH. Van Ryn en della Faille

d'Huysse.
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1° MIDDELEN 'DOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. ARREST VAN RET MILITAIR
GERECHTSHOF.
ZITTINGBLAD
VAN
DE
KRIJGSRAAD. · - GEEN AANDUIDING VAN DE
LEEFTIJD, BEROEP EN WOONPLAATS VAN DE
GETUIGEN. MIDDEL .DAT NIET VOOR DE
EERSTE MAAL MAG WORDEN VOORGESTELD V66R
RET HoF VAN VER.BREKING.
.

2°

FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -WET
VAN 15 JUNI 1935. - NIETIGHEID. - LA'l'ER.
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN AR.REST VAN VEROOIWELING. __.:_ ;NIET1GHEID GEDEKT.

1° Mag niet V001' de eerste maal worden
voorgesteld v66r het H of van verbrelcing
het miitdel afgeleid hie1·uit dat het zittingblad van de Jc1·ijgsmad de leeftijd,
het beroep en de woonplaats van de getuigen niet ve1meldt (1).
2° De nietigheid voo1·tvloeiende uit de niet
nllJleving van de wet van 15 Junli 1935
op het gebruilc dm· talen in gerechtszalcen is geclelct do01· een later op tegenspraalc gewezen an·est van veroo1·deling (2).
·

Over het enig middel, schending van ·artikelen 1(} van de wet van 1 Mei 1849, 155
en 189 van het W etboek van: .strafrechtspleging, 3 van het koninklijk besluit van
27 Januari 1916; 34 en 40 van de wet
van 15 Juni 1935, doordat het proces-verbaal der zitting door de Krijgsraad te
Leuven de 30 Januari 1947 gehouden, niets
vermeldt omtrent de leeftijd, het beroep en de woonplaats der getuigen, noch
iets omtrent hun verklaringen, dan wanneer, eerste onderdeel, dit proces-verbaal
deel uitmaakt der bescheiden waarop
het militair gerechtshof zijn mening moest
steunen, en dan wanneer, tweede onderdee!, het ontbreken der aantekening van
de verklaringen van de getuigen niet toelaat na te gaan of de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken werd nageleefd :
Over het eerste onderdeel van het middel :
/
Overwegende dat de aangevoerde nietig.
heid v66r het militair gerechtshof niet
wercl opgeworpen en da.t dit onderdeel
van het middel derhalve niet ontvankelijk is (wet van 29 April 1806, art. 2) ;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat de nietigheid, d'ie op
groncl van de wet dd. 15 Juni 1935 het
proces-verbaal der terechtzitting van de
krijgsraad zou aantasten, door het op
tegenspraak gewezen arrest van het militair gerechtshof is gedekt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietighfid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is;
In zover de voorzierring gericht is tegen
de beslissing over de burgerlijke vordering;
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel aanvoert en clat het Hof
er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kos~en.
24 Jaunari 1949. - 2" kmner·. -.Yo01·en vet·sZaggeve1·, H. Wouters,
raadsheer waarnemenq -voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Discart (van ae Balie te
Leuven).
zitte1·

(DUHAIN', T. BELGISCHE STAAT.)
ARR.EST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, dd.
9 OctobeJ; 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, gewezen;
In zover de voor.ziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
(1) Raadpleeg de nota onder verbr., 31 Mei
1937 (Bull. ·en PASIC., 1937, I, 159) en het
arrest van 5 April 1948 (An·. Verb1·., 1948,
biz. 188; Bull. en PASIC., 1948, I, 217).

(2) Verbr., 2 September 1948 (B><ll. en
PASIC., 1948, I, 477).; 10 Januari 1949 (zie hoge.r, blz. 12; Bull. en PAsrc., 1949, I, 15).
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24 Januari 1949.

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
STRAFZAKEN. ZAAK VERWEZEN DOOR DE
EERSTE VOORZITTER NAAR EEN KAMER VAN
HET MILiTAIR GERECHTSHOF, ZAAK LATER
VERWEZEN NAAR EEN ANDERE KAMER.
VOORWAARDEN
TOT
GELDIGHEID
VAN
DIE
TWEEDE VERWIJZING.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN.- VERWERPING DOOR DE EERSTE
RECHTER VAN EEN VRAAG TOT HE1'·HOREN VAN
GETUIGEN. MIDDEL DAT NIET VOOR DE
~;ERSTE
MAAL MAG WORDEN VOORGESTELD
YOOR HET HOF VAN VERBUEKNG,

1 o Is 1·egelmatig, de wijzig·ing wellce de
eerste voot·zittet· van het n~ilitait· gerechtshof brengt, wegens de noo.dwendigheden. van de dienst, in de mededeling van een zaak a.an een de·r learners
van. dU rechtscollego zolang de eerst
aangedttide kamM geen aanvang heeft
' gemaalct met het onderzoelc van de
zaalc (1). (Decreet van 30 Maart 1808,

artt. 23 en vlg.)
2° De ven'taichte mag niet voo·r de eeTste
maal v661' het Hof van verbl'elcing het
mid.del voot·stellm·b afgeleid him·uit dat
de ee'/'ste rechtm· nief is ingegaan op
een verzo·elc tot het horen van gettli.gen.

(Wet van 29 .April 1806, art. 2).
(t:;LRIX, T. BELGISCHE S'l'AAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, dd.
22 October 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Overwegende dat de voorziening slechts
tegen de strafrechtelijke beschikkingen
van dit arrest gericht is;
Over het eerste rniddel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest d~ v66r het rnilitair gerechtshof
door· aanlegger neergelegde of genom en
conclusies niet of onvoldoende beantwoordt:
Overwegende dat noch uit de rneldingen
van het arrest, noch uit andere stukken
waarop het Hof acht verrnag te slaan
blijkt dat aanlegger, v66r het rnilitair
gerechts.b.of, conclusies zou hebben genamen;
Dat het middel aile feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, schending der
rechten Vllll de verdediging, doordat het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik en
voor .hetwelk de zaak werd behandeld en
daarna voor pleidooien uitgesteld, de
(1) Verbr., 2~ Mei 1948 (A1·r. Verb1·., 1948,
biz. 283; Bull. en PASIC., 1948, I, 328).

bundel naar het · Militair Gerechtshof te
Brussel heeft overgernaakt en, zodoende,
aanlegger aan zij'n wettelijke rechters
heeft onttrokken, dan wanneer aanlegger
belang er bij had gevonnist te worden·
door rechters die de toestand van zijn
woonplaats kenden en de waarde van de
getuigenissen konden waarderen :
Overwegende dat nit geen regelmatig
zittingblad of under stuk waarop het Hof
acht vermag te slaan, blijkt dat een kamer van het Militair Gerechtshof, zeteIende te Lnik,· ter zake daden van onderzoek zou hebben verricht;
Overwegende dat het a an de eerste voorzitter van het militair gerechtshof behoort
zijn oorspronkelijke nitdeling der zaak
aan een kamer van dit rechtscollege valgens de dienstnoodwendigheden te wijzigen en de zaak naar een andere kamer te
verwijzen, zolang voor ,de eerst aangednide kamer het onderzoek van het geding
nog geen aanvang heeft genomen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat noch
de krijgsraad noch het militair gerechtshof op het verzoek van aanlegger om
getuigen te aanhoren of ter zitting te doen
dagvaarden zijn ingegaan;
Overwegende dat, wat aangaat het onderzoek v66r de. krijgsraad, het middel
voor de eerste maal niet kan opgeworpen
worden v66r het Hof van verbreking;
Overwegende, voor·het overige, dat uit
geen stuk der procedure blijkt dat aanlegger v66r het militair gerechtshof tot
het aanhoren of dagvaarden van getuigen
regelmatig zou hcbben geconcludeerd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde en over het vijfde middel, schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het militair gerechtshof aanlegger veroordeelt, enerzijds, nit
hoofde van inbreuk op artikel ll8bi.s van·
het Strafwetboek, gewijzigd door de
wet van 19 Juli 1!)34, zonder nitdruk)l:elijk
vast te stellen dat aanlegger met kwaad
opzet heeft gehandeld, anderzijds, n'it
hoofde van inbrenk op artikel ll8bis van
het Strafwetboek gewijzigd door het besluit-wet van 17 December 1942 zonder
dat, nit de s.tukken van de bund~l of nit
het arrest zelf blljkt dat aanlegger, na
29 J annari 1943, enige daad heeft gesteld
die als iribrenk op bedoelde wetteksten
kan worden aangezien;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de in het vierde middel bedoelde feiten met kwaad opzet. werden gepleegd;
dat d'it middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, daar de uitgesp'roken
straf voor de in het vierde middel be-
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doelde feiten wettelijk gerechtvaardigd is,
het vijfde middel niet on,tvankelijk is;
En overwegende dat d~ substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreverr
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
be&lissing overeenkomstig cle wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten:
24 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vfwslaggever, H. Bareel. Gelij1Gl1tiaen(le conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2c

KAMER. -

24 Januari 1949.

1" BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER 10VER DE GROND. STRAFZAKEN; 0NDERHOREN VAN GETUI·
GEN. - GEPASTHEID. - BINDENDE DEOORDE·
LING DOOR DE RECH'l'ER IN HOGER DEROEP.
2° LIJFSDW ANG.
STRAFZAKEN.
VERDACHTE MINDERJARIG OP DE DAG DER FEI·
TEN. - VEROORDELING TOT LIJFSDWANG, 0NWETTELIJKHEID.
3° BURGERLIJKE PARTIJ. - VoRDERING GESTEUND OP EEN FElT WEGENS RET·
WELR GEEN VERYOLGING IS INGES'l'ELD. STRAFRECHTER WELKE OP DIE VORDERING
UiTSPRAAK DOET. - 0NWETTELIJKHEID.
4° REDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLlJKE VORDERING, - VERDACHTE DIE ZICH
E:R DIJ BEPERKT IN FEITE RET DESTAAN 'fE
DETWISTEN VAN ELK BEWIJS VAN RET MISDRIJF. - ARREST DAT VASTSTEL'l' DAT RET
ONDERZOEK RET BESTAAN VAN RET MISDRIJF
HEEFT BEWEZEN. - GEPAST ANTWOORD.
1° In st1·atzalcen beoo1·(leelt ae 1'echte1' in
hoger be1·oep so1tverein of het onae1·horen van geWigen mtttig is voor ae openba1·ing van ae waa1:hei,(l (1).
2° De lijtsawang mag niet woraen nitgesprolcen tegen een ve1·oo1·aeelae wegens
rn·isa1·ijven gepleega gefln1·encle zijn rninae1·}arigheifl (2), (Wet van 27 Juli 1871;

art. 6.)
3° • De strafrechtm· mag geen 1titsp1·aak
rloen ove1· een b1wge1·lijlce vonle1'ing geste1tna op een teit, aoo1' ae b1trgerlijke
pa1·tij ten l·a-ste geleg(l van de veraachte,
doch wegens lwtwelk gee·1i ve1·volgi1~g is
·lngcstel(l; (Wet van 1T April 1878, arti-

kelen 3 en 4.)
4°

w ann em·

(1)
1948,
(2)
1948,

(le venlachte zich ei·bij be'

Verbr., 19 Januari 1948 (.4.1'1·. Ve,-b,·.,
blz. 30; Bull. en PAsid;, 1948; I, 37).
Verbr., 7 Juni 1948 (Bwll. en PAsrc.,
I, 360).

perkt staamae te ho1tflen aa-t e·r in feite
geen enlcel bewijs bestona van het hem
ten laste gelegcl rnisclrijf, beantwoordt
l~et arrest. op pasl8'enae wijze clie bewe1-ing .a.oo1: (le vriststeUing aat het onderzoelc · het bestaan van het rnisclrijf heeft
bewezeri (3).
·

(LANENS, T. DELGISCHE STAAT.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 20 October _1948 door
het Militair Gerechtshof te Brussel;
I. Aangaande de voorzieningen tegen
de beslissing over de publieke vortlerii:tg :
A. Met betrekking tot de voorziening
ingesteld door Franciscus-Alfons Lanei1s:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten der verdediging, doordat het bestreden arrest : 1 o de conclusies, waarbij
aanlegger om het verhoor van bepaalde
pers-onen verzocht, ongegrond heeft verklaarcl en verworpen om motieven die onvoldoende zijn daar zij op om het even
welke zaak kunnen worden toegepast ;
2° aanleggers ver.zoek oin bijvoeging van
de bundel der strafvervolging, ingesteld
tegen de genaamde Dierckx, alsook de in
meer bijvoeglijke orde geclane aanvraag
tot uitstel van de behandeling der publieke vordering, heeft verworpen op deze
grond dat de zaak Dierckx niet geeindigcl is :
Overwegende dat het militair gerechtshof, zetelende in hoger beroep, in principe naar bescheiden beslist ; dat het dan
alleen getuigen onderhoort wanneer het
clat verhoor nuttig oordeelt voor de openbaring van de waarlleid ;
Dat het bestreclen arrest aanleggers
conclusies verwerpt op deze grond dat de
verklaringen van de aangegeven getuigen
noch als noodzakelijk noch als nuttig
voorkomen voor de openbaring der waarheicl;
Dat alclus het milita-ir gerechtshof een
gepast antwoord heeft verstrekt op aanleggers eonclusies ;
Dat het eerste onderdeel niet opgaat;
Overwegende, met betrekking tot het
tweecle onclerdeel, dat het bestreden arrest het Iverzoek, ertoe -strekkende da t bij
de bunclel cler tegen aanlegger ingestelde
vordering zouden worden gevoegd processtukken van een andere procedure, beantwoordt {loor deze vaststelling dat de publieke vorclering, waarvan de bundel zou
(3) Verbr., 4 October 1948 (A>'I', Verb1·.,
1948, blz. 459; Bull. en PASIC., 194~, I, 530.:en
de nota 1; blz; 531);
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vel'volging ingesteld tegen aanlegger, niet
g·ee'indigd is en, dienvolgens, het aangevraagde niet kan worden toegestaan ;
Dat, het verzoek op die grond verwerpende en onmiddellijk daarna overgaancle
tot het .onderzoek over de grond, het militair gerechtshof ondubbelzinnig te kennen geeft dat, naar zijn oorcleel, de conclusies tot· uitstel van de behancleling der
zaak tot' na berechting van de publieke
vordering ingesteld tegen de genaamde
Dierckx ongegroncl is en client verworpen ;
Dat ook het tweecle .ondercleel van het
mid del niet kan aanvaard worden;
Over het tweecle middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek of
minstens van artikel 97 van de Grandwet, doordat het ·bestreden arrest de aanlegger ten laste gelegde verklikkingen bewezen heeft ·verklaard echter zoncler vast
te stellen clat zij ·ter kennis der bezettencle oveFheid waren gebracht, wanneer
aanlegger bij conclusies staancle hield dat
zij slechts ontwerpen waren geweest
waaraan geen gevolg werd gegeven ;
Overwegende dat aanlegger vervolgd
wordt wegens verschillende misdaclen en
wegens met die misdaden samenhangende
wanbedrijven;
Dat het bestreden arrest aanlegger
schuldig verklaart aan verschillende misdaden waarvan sommige met de dood
strafbaar zijn en hem, wegens die misdrijven, veroorcleelt tot een enkele straf,
te weten de zwaarste der op de bewezen
verklaarcle misdaden gestelcle straf;
Overwegende dat het middel gericht is
tegen de beschikking aileen waarbij het
bestreden arres,t aanlegger schuld'ig verklaart aan de hem ten Iaste gelegde verklikkingen;
Dat, zo het gegrond bevonden werd, de
doodstraf en de bijkomende straffen uitgesproken tegen aanlegger desniettemin
zouden gerechtvaardigd blijven door de
telastgelegcle en bewezen verklaarde inc
breuken op artikelen 113, 117, I18bis van
het Strafwetboek; waaruit volgt dat aanlegger geen belang heeft bij dit middel
voor zoveel ,het gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering;
Dat het middel vreemd is aan de uitgesproken beslissing op de vorderingen
der burgerlijke partijen en, derhalve, niet
ontvankelijk is;
Over het eerste onderdeel van het vierde
micldel, schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
de eerste verklikking van wijlen de politiecommissaris Proost bewezen. verklaart
zonder behoorlijk de conclusies van de be!pChl}ldigde te hebben beantwoord .:
Overwegende dat uit het antwoord gegeven op het tweede middel volgt dat be-

doeld onderdeel van het vierde middel
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, bij het vertoog neergelegd ter griffie van het Hof op 28 October 1948, aanlegger, boven de schending
van artikel 97 van de Grondwet bedoeld
'in .het eerste middel van zijn memorie dd.
26 October 1948, verschillende feiten aanvoert waaruit hij afleiden wil dat de rechc
ten van de verdecliging geschonden wer,den;
Overwegende dat bewuste feiten, volgens de uiteenzetting welke er van is gee
daan, geschied zijn tijclens het vooronderzoek en dat zij het onder~oek op de tee
rechtzitting en de op dit onderzoek gewezen beslissing niet hebben kunnen gebrekkig maken;
Overwegende dat, voor het overige, aanlegger bij zijn tweede vertoogschrift er
zich bij bepe:rkt feiten aan te voeren en
processtukken te besrpreken om tot het besluit te komen dat het militair gerechtshof
zich vergist heeft wanneer het aanlegger
schuldig heeft verklaard ;
Dat aldus die critieken zijn gericht tegen een souvereine beoordeling van de
rechter over de grond en zij, derhalve,
niet in aanmerking kunnen komen;
B. Met betrekking tot de voorziening in
gestelcl door Jan Lanens :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 6 van de wet
van 27 Juli 1871 :
Overwegende dat aanlegger Jan Lanens,
geboren op 19 September 1924, minderjarig was toen hij de feiten heeft gepleegd
wegens dewelke hij veroordeelcl is ge~:eest;

Dat desniettemin het bestreden arrest,
deels bij bevestiging van het beroepen
vonnis, deels bij eigen beschikking, de
veroordeling tot de kosten van beide aanleggen, welke het tegen aanlegger uitspreekt, uitvoerbaar heeft verklaard bij
middel van lijfsdwang;
Dat aldus het bestreden arrest bovenbedoelde wetsbe:paling ~eeft geschonden ;
0. Met betrekking tot de voorzieningen
van beide aanleggers.
Overwegende dat, voor het overige, de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven vormen werden nageleefd
en dat, behoudens de lijfsdwang uitgesrproken ten opzichte van Jan Lanens, de
uitgesproken veroordelingen wettelijk
zijn;

II. Aangaande de voorziening ingesteld
door Franciscus-Alfons Lanens tegen de
beslissingen over de eisen van de burgerlijke partije:Il :
A. Voor zover de voorziening is gericht tegen de beslissing over de burger-
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lijke vordering ingesteld door Petrus
Meeus:
Over het dercle middel, schending van
artikelen 12lbis van het Strafwetboek,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, doordat alhoewel aanlegger
er niet van beticht was voornoemde Meeus
aan de vijand te hebben verklikt, het
bestreden arrest hem veroordeeld heeft,
tot het betalen van een ·schadevei·goeding
aan voornoemde :
Overwegende dat nit de processtukken
niet blijkt dat aanlegger vervolgd werd
wegens verklikking van Petrus Meeus
, aari de vijand;
'
Dat aanlegger dit feit heeft ingeroepen
v66r het militair gerechtshof en op die
grond dat rechtscollege heeft verzocht
zich onbevoegd te verklaren;
Dat, zonder clie conclusies te beantwoorden, het bestreden arrest, uitspraak
doende over de burgerlijke vordering door
partij Meeus ingesteld, beslist dat aanlegger Alfons Lanens de burgerlijke partij
Petrus Meeus aan de Feldgendarmerie
heeft aangegeven en, door dit onwettig
optreden, aan bewuste burgerlijke partij
een schacle heeft veroorzaakt tot herstelling derwelke hij verplicht is;
Overwegende dat, dientengevolge, het
bestreden arrest · uitspraak heeft gedaan
over een burgerlijke vordering tot berechting derwelke het militair gerechtshof niet bevoegd was, daar de vordering
tot cle herstelling van de schade veroorzaakt door een misdrijf slechts v66r de
strafrechter kan vervolgd worden terzelfdertijd als de publieke vordering; waaruit volgt dat het bestreclen arrest artikel 97 van de Grondwet en artikel 4 van
de wet van 17 April 1878 geschonden
heeft;
B. Voor zover de voorziening is gericht tegen de beslissing over de burgerlijke vordering ingesteld cloor Maria Binnemans en Proost ;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 121bis- van het Strafwetboek,
1134, i319 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, minstens van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest :
1 o zonder voldoende beantwoorcling der
conclusies van beschuldigde, aanneemt dat
de eerste verklikking van wijlen commissaris Proost door beschuldigde werd gepleegd; 2° alhoewel het aanneemt dat de
derde verklikking van vootnoemde niet
het gevolg is van enige handeling van beschuldigde, toch een schadevergoeding toekent aan de burgerlijke partij Maria Binnemans, niettegenstaande deze schadevergoetling· aangevraagd was geweest wegens
de derde verklikking van de heer Proost ;
Met betrekking tot het eerste onderdee! :

Overwegende dat aal,llegger bij conclusies staande hield dat er in feite geen
enkel bewijs bestond van de in het middel
bedoelde aangifte ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het onderzoek gedaan v66r
het militair gerechtshof bewezen heeft dat
aanlegger politiecommissaris Proost in
~eptember 1940 heeft verklikt en, alzo,
aanleggers coiiclusies bimntwoordt;
Met betrekking tot het .tweede onderdee! :
Overwegende dat, blijkens de conclusies
genomen en V66r de krijgsraad en V0011
het militair gerechtshof, burgerlijke partij Binnemans, weduwe Proost, handelend
in eigen naam en als bewindvoerster over
de goederen van haar minderjarige kinderen, haar eis heeft gesteund op de drie
aanhouclingen van haar echtgenoot ;
Dat het bestreden arrest, na aanlegger
schuldig te hebben verklaard aan bovenbedoelde aangifte, hem heeft veroordeeld
tot de herstelling van de schacle aan de
burgerlijke partij veroorzaakt door die
verklikking;
Dat het militair gerechtshof zich tot
kennisneming van de eis onbevoegd verklaart in zover hij de vergoeding nastreeft
van de schade voortgevloeid u'it de verklikking en aanhouding in 1943 en het beroepen vonnis hervormt in zover het voor
die verklikking en haar gevolgen schadevergoeding toekent aan de burgerlijke
partij;
Dat uit het vorenstaandevolgt dat beide
onderdelen van het micldel feitelijke
gronclslag missen;
0. Voor zover de voorziening is gericht tegen de beslissing over de burgerlijke vordering ingesteld cloor Adeline
Louveau:
Over het vijfde midclel, schending van
artikelen 12lbis van· het Strafwetboek;
1382 van het Burgerlijk Wetboek, minstens van artikel 97 van de Gronclwet,
cloordat het arrest aanlegger veroorcleeld
.heeft tot -het betalen van een schadever-·
goeding wegens de verklikking van Frederick Peltzer, clan wanneer aanlegger niet
in betichting was gestelcl wegens dit misclrijf en zonder vast te stellen te welken
titel en voor welke schade die vergoecling
werd toegekericl, en doordat de burgerlijke
partij, die cle halfzuster is van de heer
Peltzer, te persoonlijken titel geen techt
heeft op schadevergoeding :
Overwegende dat, blijkens de conclusies
welke zij v66r de krijgsraad nani, de
burgerlijke partij Louveau haar eis
grondt op de schade welke aanlegger
haar lieeft veroorzaakt doordat hij cleel
nam a'an de aanhouding van de heer
Frederick Peltzer, haar halfbroeder;
Dat · het bestreclen arrest vaststelt dat
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uit het onderzoek is gebleken dat aanlegger zijn medehulp heeft verschaft aan
de Duitse politie bij de aanhouding van
Frederick Peltzer en beslist : 1 o dat hij
~ldus een daad gesteld heeft die valt
.onder toepassing van artikel 118bis van
het Strafwetboek, feit waarvoor hij vervolgd en gestraft is ; 2° dat dit feit rechtstreeks in- verband staat met de aan de
lmrgerlijke partij, enige erfgename van
Frederick feltzer, veroor'zaakte schade ;
-3° dat deze. schade de som van 50.000 fr.
beloopt tot dewelke de burgerlijke partij
lmar eis voor het ogenblik beperkt ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de burgerlijke partij zich aanstelt
als enige erfgename van wijlen Frederick
Peltzer; waaruit volgt dat beide onderdelen van het middel feitelijke grondslag
1nissen;
·D. Voor zoveel de voorziening is ge:richt tegen de beslissing over de burgerlijke vordering van de Belgische Staat :
Overwegende dat geen bijzonder middel tot verbreking wordt voorgesteld en
dat het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het · bestreden arrest doch alleen voor zoveel het
tegen Jan Lanens de lijfsdwang uitspreekt
-voor de betaling der kosten van de publieke vordering en aan cle burgerlijke
partij Meeus een schadevergoeding toekent ; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
liet militair gerechtshof en dat melding er
-van zal worden gemaakt op de kant van
~le gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger Jan Lanens tot de helft
der kosten van zijn voorzieningen en de
Belgische Staat tot de andere helft van
die kosten; veroordeelt aanlegger Frandscus-Alfons Lanens tot de vijf zesde
van de op zijn voorziening ontstane kosten, burgerlijke partij Meeus tot het overige van die kosten; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing wat de beslissing
over de publieke vordering betreft; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
. 24 J:muari 1949. -

28 kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. S'l-u;ton.- Gelijlcltddende conclttsie, H. Raoul
'Hayoit .de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·8, HH. Vl).ndegenachte
(van de Balie bij het Hof V!ln beroep te
nrussel) en Le Paige (van 'de Balie te
AntwerpE'n).
-zitter,
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STll:AFZAKEI'\. - MIDDEL GESTEUND OP EEN

VEHKEERDE INTEllPllETATIE VAN HET ZITTINGBLAD. - MIDDEL MIST IN FEITE:
2° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - 0PEISING
DOOR DE VIJAND. - NIET VOORZIEN DOOH HE'l'
VEllDRAG VAN DEN HAAG VAN 18 0CTOBE11
1907. -WELKE GEEN WERKELIJKE OPEISING
UITMAAKT. - SLUIT DE TOEPASSING NIET Ul'l'
VAN ARTIKEL 115 VAN HET STRAFWETBOEJL
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN' DE UITWENDIGE V:EJILIGHEID VAN DE STAAT. - ToEKENc
NING AAN DE SCHA'lXIST VAN DE ONRECHTSTREEKSE WINST ONTSTAAN UIT DE SCHULDIGE
BEDRI.JVIGHEID VAN DE BEKLAAGDE. - BE·
PALING «EX Al:QUO ET BONO». - VOOHWAARDEN.
1 o Mist feitelij lee grands lag, het middel dett
gestetmcl is op een verkeercle interp1·etatie van het ·proces-ve1·baal van cle terechtzitting van cle 1·echter ovm· de
groncl (1).
2° Een opeising, geclaan buiten cle gevallen
voMzien bij het verclmg van Den Haag
dd. 18 October 1907 en wellce geen
wel'kelijlce orJeising uitmaalct, sluit de
tOeJ;JaSsing niet uit van a1·tikel 115 van
het Stmjwetboek op clegene welke hulp
heejt verschaft aan cle vijand (2).
3° Is wettelijk, het arrest van het m'ilitak
ffe1·echtshof dat, vas-tstellende clat een
·inbreulc op a~·ti7cel115 van het Strajwetboek wercl gepleegd ttit winstbejag, bij
onmogelijkheicl het beclrag van cle clfJor
de beklaagde onrechtstreelcs verwezenlijkte winsten mathematisch te bepalen,
ileze berekent ex requo et bono met
·inachtnemin.IJ van de ve1·schillende elementen wellce die be1·e1cening lcunnen
be-tnvloe(len (3). (Strafwetb., art. 123ter;

wet van 7 Juni 1948, art. 1.)
(VANDYCK, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen dd. 29 October 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordel"lng :
Over het eerste middel, schending van
(1) Verbr., 22 Maart 19<18· (Bull. en P.i.siC.,
1948, I, 188).
(2) Raadpleeg verbr., 7 Februari 1949, zie
verder biz. 97 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 108
en de nota'·s).
(3) Verbr., 13 April en 24 Jnni 1948 (A1·r.·
T' e•·br., 1948, biz. 212 en 353; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 248 en 413).

--- 56artikelen 44, 155, 189 en 317 van het Wet- overeenkomstig bovenbedoelde wetsbepaboek van strafvordering, 87, 106 en 173 lingen;
van het Wetboek van strafrechtspleging
Dat, wat de Franssprekende getuigen
voor het landleger van 20 Juli 1814, en betreft die in de loop van voormelde te97 van de Grondwet, doordat het bestre- rechtzitting werden gehoord, het procesden arrest, uitspraak doende op .stukken, verbaal, ·door verwijzing naar de vereiser « plichtig )) verklaard heeft << aan meldingen aangaande de verklaring van
de feiten 2 en 3 der telastlegging )) en des- getuige Brouette, op de meest duidelijke
wege te zijnen laste verschillende straf- wijze vast~telt dat zij de eed hebben
rechtelijke en burgerl:ijke veroordelingen afgelegd in de bewoordingen zelf door
uitgesproken heeft, zonder uit de debatten artikel 155 van het Wetboek van strafte verwijderen de verklaringen van geen vordering bepaalcl en onder aanroeping
enkele der getuigen onderhoord ter te- van Gods naam;
rechtzitting, gehouden door de Krijgsraad
Met betrekking tot het tweede onderte .Antwerpen op 4 November 1947, dan dee! van het middel, niet afiegging ,van
wanneer : 1 o het pmces-verbaal k!ezer de eed van getuigen door de op de terec,htterechtzitting niet vaststelt op een zekere zitting goehoorde cleskuncligen :
wijze, behalve · wat getuige Brouette beOverwegencle dat het proces-verbaal der
treft, dat elk der verhoorde getuigen de terechtzitting van 4 November 1947 verbij de wet voorziene eed afgelegd heeft, meldt dat rekenplichtige Rene OJaes:kens,
noch dat het aan die getuigen verboden aangesteld als deskundige door de krijgswas een getuigellis v66r het gerecht af te auditeur, vooraleer hij gehoord werd
leggen; 2° de eedaflegging der getuigen, door de krijgsraad, de « voorgeschreven
in de bij de wet voorgeschreven bewoor- eed van getuige )) en bovendien de eed
dingen, een substantHlle en op straf van van deskundige heeft afgelegd; dat het
nietigheid voorgeschrev:en formaliteit uit- proces-verbaal de bewoordingen, vastgemaakt en client vasrtgesteld te .zijn in het steld door het koninklijk besluit van
proces-verbaal der terechtzitting; dan 18 September 1894, overneemt, alsmede de
wanneer het militair gerechtshof, met op aanroeping van Gods naam ;
stukken uitspraak te doen en met niet uit
Overwegende dat de vermelding van Jie
de debatten te weren de getuigenissen ge- afiegging van eerst bedoelde eed• niet op
hoord ·door de krijgsraad zonder de ver- zich zelf; mag worden beschouwjl, maar
vulling der formaliteiten vereist door de in verband client gesteld met de in de
wet voor de eed der getuigen, zich de nie- aanhef van het proces-verbaal gedane
tigheid, die het beroepen vonnis treft, toe- vaststellingen;
geeigend heeft, clan wanneer, in ieder geDat uit de toenaclering van bewuste verval, de motieven van het bestreden arrest , meldingen blijkt dat voornoemde getuige
niet toela ten te onderscheiden of het milide eed van getuige als die van destair gerechtshof al clan niet zijn beslissing zowel
kundige heeft afgelegd in {le bewoordirlgesteund heeft op deze .getuigenissen, en gen van de wet ;
dus door dubbelzinnigheid aangetast zijn;
Dat het proces-verbaal vaststelt dat
doordat het bestreden arrest dus niet
de heren .Augustinus Dockx en Cornelius
wettelijk gemotiveerd is :
Van der Ruweraert de twee eden hebben
Met betrekking tot het eerste onderdeel, afgelegd evenals de heer Olaeskens ;
niet afiegging van de eed door de ·VlaamsOverwegende dat uit het vorenstaande
sprekende getuigen, en door de Frans- volgt dat beide onderdelen van het midsprekende g·etuigen andere dan de heer del feitelijke grondslag missen ;
Brouette :
Over het tweede middel, schending van
Overwegende dat in de aanhef van het artikelen 97 van de Grondwet en 71 van
proces-verbaal der zitting dd. 4 Novem- het Strafwetboek, doordat het bestreden
ber 1947 van de krijgsraad is vermeld : arrest eiser veroordeeld heeft, uit hoofde
« De getuigen verschijnen op hun beurto van inbreuk op artikel 115 van het StrafVooraleer zijn getuigenis af te leggen wetboek, · wegens houtleveringen gedaan
verklaart de getul:ge. oo (zijn identiteit en aan Duitse diensten en aan verschillende
zijn woonplaats) Bij legt in de han- door die diensten aangeduide meubelmaden van de heer voorzitter de volgende kers, hoewel het het middel verwerpt
eed af..
(volgen de bewoordingen van waarbij eiser v66r het militair gerechtsde eed voorgeschreven door de artike- hof staande hield dat die leveringen niet
len 155 en 189 van tJ,et Wetboek van straf- vrijwillig gedaan werden vermits zijn
vordering en de vermelding van de aan- houtvoorraad in 1940 was in beslag geroeping van Gods naain) ;
nomen geworden en de Duitse verordeningen, evenals de reglementering Vll.II
Overwegende dat uit die vermeldingen,
ondanks het gebruik van de eenvoudS'- Belgische officiele diensten, hem de vrije
vorm, duidelijk 'blijkt dat al de Vlaams- beschikking over zijn hout hadden ontsprekende getuigen, vooraleer hun ver- trokken, om reden dat « de Duitse verklaring te doen, de eed hebben afgelegd ordeningen, alsook de richtlijnen van
0

0
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-57Belgische instanties van het begin der
bezetting, richtlijnen die slechts tot doel
hadden het · algemeen hervatten van het
werk in Belgie en het bestrijden van de
werkloosheid, geen dwang naar de zin van
artikel 71 van het gewoon Strafwetboek
uitmaken, omdat zij geen verplichting
inhielden ongeoorloofd materiaal of munities aan de Duitsers te verschaffen, wat
in ieder geval en maar al te duidelijk door
artikel 115 van het gewoon Strafwetboek
verboden bleef ll, dan wanneer : 1° de bij
artikel 71 van het Strufwetboek voorziene
dwang noodzakelijkerwijze met zich sleept
de vervulling ener bij de strafwet verboden dt;tad eil dat de rechter over de grond
dus het recht niet heeft het voordeel van
die bepaling te weigeren aan de betichte onder voorwendsel dat men hem niet
kan dwingen een misclrijf te plegen en dat
de dwang, die hij inroept, een onwettelijk karakter heeft ·; 2° voormeld motief
van het bestreden arrest niet toelaat te
onderscheiden of het militair gerechtshof
geoordeeld heeft dat de door de Duitse
overheden genomen verordeningen de bij
artikel 71 van het Strafwetboek voorziene
dwang niet uitmaakten omdat, in feite, die
verordeningen eis~r niet verplichten hont
te leveren aan Duitse diensten en aan door
die diensten aangeduide meubelmakers,
ofwel omdat, in rechte, de bij artikel 71
van het Strafwetboek bepaalde dwang
niet tot voorwerp kan hebben een persoon te dwingen om een misdrijf te ple- ·
gen, zoals de levering van munitie aan
de vijand; doordat, derhalve, het arrest
het door betichte ingeroepen verdedigingsmiddel verworpen heeft door dubbelzinnige, met een afwezigheid van motieven, gelijkstaande beweegredenen :
Overwegende dat, beklaagde aangevoerd
hebbende dat hij tot het plegen der hem
ten laste gelegde feiten gedwongen werd
door een macht waaraan hij niet heeft
kunnen weerstaan, het bestreden arrest
verklaart : a) dat de Duitse verordeningen van 10 Mei en 20 Mei 1940, al&ook de
richtlijnen van Belgische instanties van .
het begin der bezetting geen dwang uitmaakten omdat zij geen verplichting inhielden ongeoorloofd materiaal of munitie aan· de Dnitsers te verschaffen; b) dat
de andere ingeroepen inbeslagnemingen
dagtekenen van 1942 en later, dus van een
ogenblik dat beklaagde alreeds .zeer talrijke leveranties had uitgevoerd in strijd
met artikel 115 van het Strafwetboek;
dat ze als zeer verdacht voorkomen, gans
buiten het geval voorzien bij het verdrag
van Den Haag vallen, en geen werkelijke
opeisingen uitmaken; c) dat uit het onderzoek der zaak maar al te dnidel'ljk is ge'bleken dat beklaagde gedienstig en vrijwillig de leveringen heeft gedaan, zijn

stocks hernieuwd heeft om ~;teeds · hout
in bevoorrading te hebben ;
Dat echter het arrest verder aanneemt
dat een kleine hoeveelheid van het hO'Ut
werkelijk opgeeist is geweest, en voor
deze hoeveelheid de beklaagde vrij
spreekt;
Overwegende dat, nit vorenstaande feiten afieidende dat, behondens wat laatstbedoelde levering betreft, aanlegger niet
gedwongen werd de hem ten laste gelegde
misdrijven te plegen, het bestreden arrest
aanleggers conclusies behootiijk heeft
beantwoord en aan de veroordelingen
welke het nitspreekt een wettelijke grondslag l1eeft gegeven ;
Dat, voor zover het de overweging bedoelt dat levering van materiaal en rimnitie aan de Dnitsers maar al te duidelijk door artikel 115 van het Strafwetboek verboden is, het middel niet ontvankelijk is daar het gericht is tegen een
overbodige, dus van belang ontblote beweegreden ;
Over het derde middel, schending van
artikelen 115, § 2, 3°, van het Strafwetboek, en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest eiser schuldig verklaard
heeft aan het feit 3 van de telastlegging
en aan de Schatkist het profijt heeft toegekend dat hij zogezegd zou getrokken
hebben nit zijn onwettige bedrijvigheid
hetzij 6.500.000 frank, verbenrdverklaard
heeft ten laste van eiser de roerende voorwerpen die gediend hebben om het misdrijf te plegen, en eiser veroordeeld heeft
3 millioen frank schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij, om reden
dat << het overige der bestellingen hont,
die rechtstreeks aan Dnitse diensten of op
aandniding van het H. V. V. aan menbelmakers geleverd werden als gewone grondstoffen van gelijk welke aard onder toe.passing valt van het 3° van § 2 van het
artike_l 115 van het gewoon Strafwetboek ;
dat, mderdaad, bewezen werd dat beklaagde zijn onderneming enigszins uitgebreid heeft of minstens op een abnormaal
peil gehouden heeft om aan de bestellingen
te kunnen voldoen; dat de deskundige
Dockx de bedrijvigheid gedurende de bezetting vergeleken heeft met de vooroorlogse periode, als basis ne,mende de verkochte kubieke meter hout 'en alzo een gemiddelde per jaar bekomen heeft van
13.380 m3 voor de bezettingsperiode tegen
een gemiddelde van 8.930 m3 voor de
jaren gaande van 1931 tot 1939 inbeg'repen; dat desknndige Colard, door de
verdediging aangesteld, tot een gemiddelde per jaar besluit van 11.640 mB
voor de bezettingsperiode tegen een gemiddeld van 10.800 n3 voor de jaren
1934 tot 1937 en dus ook nog een lichte
verhoging vaststelt; dat beklaagde aan
de krijgsauditeur op 22 Maart ·zelf

-58verklaard heeft dat hij, door de bedri.ivigheid van Strobel, zijn klienteel merkelijk had uitgebreid; dat bijgevolg een der
voorwaarden van schuldige inschikkelijk·beid vereist en voorzien door bet 3° van
§ 2 van bet artikel 115 van bet gewoon
Strafwetboek aanwezig is )) ; dan wanneer : 1° indien de productie van eisers
<mderneming slechts een « lichte verhoging )) heeft gekend gedurende de bezetting, ze :Q.iet op een abnormaal peil gebracht wercl; 2° het feit dat eiser zijn
klienteel uitgebreid had niet op zichzelf
betekent dat de telastgelegde leveringen
« cle vergroting van de onderneming hebben nodig gemaakt )), en dan wanneer de
motieven van het bestreden arrest niet
toelaten te on<lerscheiden welke << van de
voorwaarden van schuldige inschikkelijkheid vereist en voorzien door bet 3° van
§ 2 van bet artikel 115 aanwezig is )) -de vergroting van de onderneming of het
feit dat de productie op een abnormaal
peil werd gehouden; cloordat bet bestreden arrest dus niet wettelijk gemoti-veerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
steunencl onder meer op de mening uitgebracht door cle gerechtelijke expert Dockx
.en op de elementen van het onderzoek,
verklaart clat beklaagcle zijn onclerneming
enigszins uitgebreicl heeft of minstens op
.een abnormaal peil gehouden heeft om aan
de bestellingen van de vijancl te kunnen
yolcloen;
Dat, uit die vaststellingen, het militair
_gerechtshof heeft kunnen a:tleiden, zonder
de in het middel becloelde wetsbepalingen te schenden, dat een der voorwaarden
.van schuldige inschikkelijkheicl, vereist
en voorzien door het 3° van.§ 2 van het
artikel 115 van het Strafwetboek, aanwezig was en, alzo, aan zijn beslissing
.een wettelijke grond heeft gegeven ;
Dat, in strijcl met bet in het middel aan_gevoercle, het arrest niet vaststelt dat
.aanlegger zijn productie tijdens de bezetting op een abnormaal peil heeft gebracht,
-doch bierop wijst dat hij zijn productie
.op een abnormaal peil heeft gehouden;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het viercle middel, schending van
·rirtikelen 123te·r van bet Strafwetboek,
·g·ewijzigd door de wet van- 7 J"uni 1948,
en 97 van de Grondwet, doordat bet bestredeii arr~st « verbeurcl en eigenclom
van de Scbatkist verklaart cle som van
6.500.000 frank )), diEi zogezegcl. het bedrag
vertegenwoorcligt vim het profijt voortvloeiende nit de schulclige bedrijvigheid
van eiser, om reden dat « het profijt door
beklaagde in die zaak verworven, bij gemis aan meer nauwkeurige bewijzen, ex
wqiw et bonb moet vastgesteld worden )) op
:5 tnillioen frank, wat het rechtstreeks

profijt betreft, en op 1.500.000 frank voor
het onrecbtstreeks profijt, dan wanneer de
Techtstreekse en de onrechtstreekse voorclelen, die het profijt uitmaken dat voortvloeit uit de beclrijvigheid van de schulclige, niet mogen geschat worden ex wquo
et bono maar clienen bepaald te worclen op
grond van de verrijking die effectief verwezenlijkt wercl door de onderneming
clank zij d:j_e becl:rijvigheid en volgens haa:r
financiele uitkomsten :
·
Overwegende dat de rechter over de
grond de raming van het profijt dat aanlegger rechtstreeks uit .zijn schuldige beclrijvigheicl getrokken heeft steunt en op
cle elementen verschaft door het verslag
van expert Dockx en op de elementen
welke aanlegger zelf heeft overgelegd ;
Dat, derhalve, het eerste onderdeel van
het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende, met betrekking tot het
tweede onclerdeel van het micldel, dat bij
olllllogelijkheid het bedrag van de door
de beklaagde onrechtstreeks verwezenlijkte winsten mathematisch te bepalen,
het bestreden. arrest dit beclrag berekent
ex wquo et bono met inachtneming van de
:verschillende. elemeriten welke zijn berekening kunnen beinvloeden;
Dat zoclanige· beslissing gee:o. der door het
midclel becloelde wetsbepalingen schendt;
waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van het middel naar recht faalt;
II. Aangaande de voorzien:ing gericht
tegen de beslissing over cle eis van de
burgerlijke partij :
Overwegende dat geen bijzonder midclel
wordt voorgesteld en dat het ·Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
24 J"anuari 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggever, H. Simon.- Gel-ijlcluiclenrle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleitm·s, HH. Van Ryn en
della Faille cl'Huysse .

2"

KAMER. -

24 Januari 1949.

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- KOSTEN VEROORZAA.K'f DOOR VERVOLGINGEN
WEGENS MISDRIJVEN VASTGESTEW TEN LAS'l'E
VAN, IEDER VAN DE VEROORDEELDEN. - BIN·
DENDE BEOORDELING DOOR DE RECH'J'ER OVER
DE GROND.
2o VERKEER. VERVALLENVERXLARINU
VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE STUREN. VERMELDING OP DE EENZELVIGHEIDSKAART 0~'
OP EEN ANDERE KAAR'J' DOOR DE REGERING At'

-59TE LEVEREN. - VOORZIEN BIJ AR'l'IKEL 2 VAN
DE WET VAN 1 .AUGUSTUS 1924 ...
go VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS EN ZITTJNGBLAD. - NIET GOEDGEKEURDE DOORHAUNGEN.- NIET SUBSTANTIELE VERMELDINGEN.
- GEEN NIETIGHEID.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. S:rRAFZAJ>:EN. ' - MIDDEL DOOR DE BEKLAAGDE
AFGELEID HIERUIT. DAT 'niJ WERD VR(JGESPROKEN VAN EEN TELASTLEGGING ZONDER DAT
DE BESLISSING GEMOTIVEERD WERD. - GE·
BREK AAN BELANG.
5 6 RECHTERLIJKE INRICHTING. DE ARRESTEN MOETEN WORDEN UITGESPRO- ,
KEN DOOR DE RECHTERS DIE AANWEZIG ZIJN
GEWEEST OP ALLE DE TERECHTZITTINGEN.
- DE TERECHTZITTINGEN WAAROP ENKEL BESLISSINGEN VAN UITSTEL WERDEN GEWEZEN
VALLEN NIET ONDER TOEPASSING VAN VOORMELDE REGEL.
(io VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
VORDERINGEN VAN HET
. OPENBAAR MINISTERIE. - GEEN VERPLICH1'ING
DE INHOUD ER VAN TE VERMELDEN.

5° Artilcel 7 ·van de wet van 20 Apt"il 1810,
hetwellc voorschrijft dat de an·esten zullen wor·den 1titgesprolcen door de r·echte·rs die aanwezig zijn geweest op alle
de terechtz-ittingen van de zaalc, be·
doelt niet de teTechtzittingen waarop de
zaalc enlcel in voor·tzetting wcr·d verschoven en geen daad van onderzoelc
werd vet'richt (3) .
6° Noch de vonnissen en ar·resten in strat·
· zalcen, noah de zitt-ingbladen moeten de
· 1.nhortd van de vorderingen van het openbaar· ministerie vermelden; de vermeld·ing dat het openbaat· mimsterie in zijn
·vordeTingen werd gehooTd volstaat (4).

(?.WERMAN EN CONSOORTEN.)
ARRES1'o

8ouver·e·in in wellce maat de misdrijven,
d·ie ten laste van (le belclaagde ~vorden
"Vastgesteld, de onlcosten van de veT·
valuing hebben vemorz(talct; het beho01·t
hem, mits inachtneming van artilcel 50
van het Stratwetboelc, de verhmtding
te bepalen waarin de lcosten onder de
verschillende
veroordeelden
worden
verdeeld (1).
2° Artil<~el 2 van de wet van 1 Augus·. tus 1924 vooTziet dat, wanneer een vonnis de vervallenverlclal"ing uitspt·eelct
· van het r·echt een voertuig te strwen,
meld·ing van het vonn·is en van de dttru·
van de vervallenver·Jcla1'ing za.l worden
_qemaalct op de eenzelv·igheidslcaart ingesteld bij het lconinlclij lc besht.it V(tn
6 Pebmar·i 1919 of op een lcaa.1·t af te
leveren in de voot"W(tarden (lie door· de
r·egeTing zullen w01·den vastgesteld.
go
Niet
uoedgelceurde
door·halingen,
. vreemd aan de sttbstantiele vm·meldin.ifen, ta.sten de geldi_qheicl niet aan noch
van het bemepen vonnis noch van het
proces-verbaal van de ter·echtzitting
tbaarin zij voor·lcomen (2).
4° De belclaagde heeft eT ueen belanu bij
het gebrelc aan motiver"ing in te r·oepen
van het vonnis dat hem van een telastlegging heett ontslagen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent, op 14 October 1948;
Over het eerste middel tot verbreking :
alhoewel de rechtbank van eerste aanleg
beide aanleggers had veroordeeld tot de
helft der kosten, zonder lijfsdwang, heeft
het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat in hoger beroep de gezamenlijke kosten de 300 frank overtreffen, de
verodrdeling die het uitspreekt tegen elkeen der aanleggers tot de helft der kosten
invorderbaar verklaart bij lijfsdwang
waarvan het de duur bepaalt op acht dagen voor ieder, ofschoon ter zake de feiten
verschillend zijn, en voor Moerman alleen
een deskundig onderzoek van urine plaats
had, zodat ·Van Peteghem ook de helft
dezer kosten moet afdragen en voor de
lijfsdwang moet instaan, ondanks hij
niet werd beschuldigd in staat van dronkenschap een autovoertuig te hebben bestuurd;
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein oordeelt in welke maat
de misdrijven die ten laste van de betichte worden vastgesteld, de onkosten
van de vervolging hebben veroorzaakt; dat
het hem behoort, mits inachtneming van
artikel 50 van het Strafwetboek, de ver"
houding te bepalen waarin de kosten onder de verscheidene veroordeelden worden
verdeeld, alsook de duur van de lijfsdwang welke hij tot waarborg van de
invordering dezer kosten, binnen de
perken aangewezen door artikel 47 van
het Strafwetboek, ten laste van elkeen
der veroordeelden uitspreekt;

(1) Verbr., 3 November 193() (Bull. en PASic.,
1930, I, 348); 26 September 1939 (ibid., 1939,
I, ·396, 4').
(2) Yerbr., 6 October 1947 (Ar·r. Ye1'br·.,
1947, biz. 303; Bull. en PASIC., 1947, I, 394);
(3) Verbr., 22 April 194() (Bull. en PASIC.,

1940, I, 130); 4 October 1948 (Ar·r. Verbr-.,
1948, blz. 466; Bull. en PASic., 1948, I, 538);
1() J anuari 1949 (zie hoger, biz. 19; Bull. en
PASIC., 1949, I, 21)
(4) Verbr., 8 Augustus 1946 (Arr. Verbr.,
1946, biz. 279; B-ull. en PASIC., 1946, I, 307).

1° D.e rechter over· de grand beoordeelt
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-60Overwegende dat, waar het hof van slechts een eensluidend afschrift er van
beroep, na de beslissing te hebben be- wordt voorgebracht dat een reeks van
vestigd waarbij elkeen van beide aan- geschrapte regels inhoudt waar:v:an geen
leggers veroordeeld werd tot de helft der enkele is goedgekeurd, zo_dat llet dus
kosten van eerste aanleg, bedragend authenticiteit mist; het zesde : in het zit404 frank, en beide aanleggers te hebben tingblad van de rechtbank van eerste
verwezen elkeen in de helft der gezamen- aanleg van 2 Maart 1948 staan ook bijlijke kosten van beroep, hetzij 282 frank, voegingen en schrappingen waarvan geen
waaruit blijkt dat het door elkeen der enkele is goedgekeurd; het a:chtste : het
veroordeelden verschuldigd aandeel in de tweede zittingblad bevat insgelijks allerkosten · 343 frank bedroeg, en vervolgens lei schrappingen en inschrijvingen tussen
te hebben vastgesteld, dat de gezamenlijke de gedrukte tekst, en, of op de tweede zitkosten ,de 300 frank overtreffen, het ting de derde en vierde getuigen verhoord
krachtens artikel1 van de wet van 27 Juli werden of niet, is niet bekend; er is een1871 verplicht was die kosten invorder- voudig geen spraak van : ·
baar te verklaren bij lijfsdwang en cle
Overwegende dat de doorhalingen en de
duur er van te bepalen;
uitlatingen, welke in de middelen worden
Overwegende dat het middel derhalve bedoeld, de vermelding niet betreffen van
grondslag mist ;
substantiele rechtsvormen; dat zij derOver het tweede middel door aanlegger halve de zittingbladen geheel of ten dele
Moerman opgeworpen : de verzwaring niet kunnen ongeldig maken; dat het hof
der straf voor Moerman, waarbij zijn van beroep aldus geen wetsbepaling heeft
vervallenverk1aring van het recht een geschonden, waar het, wat betreft die
autovoertuig te besturen niet meer zou stukken, evenals ten opzichte van de feiafhangen van de datum waarop het arrest telijke bestanddelen der zaak, van haar
in kracht van gewijsde zou treden, als- souverein beoordelingsrecht gebruik heeft
mede de verzwaring dat die vervallenver- gemaakt;
klaring op zijn eenzelvigheidskaart moet
Overwegende dat de middelen dientenworden vermeld, is nergens in het Straf- gevolge grondslag missen;
wetboek voorzien, en het is evenmin dui- . Over het vierde middel tot verbreking :
delijk dat deze verzwaring zou beslist ge- in de motivering van het vonnis van eerste
weest zijn bij eenparigheid van stemmen aanleg schijnt zelfs geen spraak te zijn
door het hof van beroep :
van tweede betichte wat feit A betreft,
Overwegende dat de vermelding van de zodat alleen in het beschikkend gedeelte
beslissing waarbij vervallenverklaring van gezegd wordt dat beide ontslagen waren
het recht een autovoertuig te sturen wordt van telastlegging A :
uitgesproken, alsook van de duur dezer
Overwegende dat eerste aanlegger er
vervallenverklaring, op de eenzelvigheids- geen belang bij heeft een beweerde onrekaart van de veroordeelde of op een ander gelmatigheid in te_ roepen die uitsluitend
bescheid door de regering afgeleverd, zijn medebeklaagde betreft; dat tweede
wordt opgelegd door het artikel 2 van de aanlegger zonder belang is het gebrek
wet van 1 Augustus 1924 en artikelen 9 aan motivering in te roepen van een been 10 van het koninklijk besluit van 1 Fe- slissing waarbij hij van de vervolging
bruari i934 ;
werd ontslagen;
Overwegende dat, indien de wet, inderOverwegende dat het middel aldus niet
daad, de intredingsdatum dezer vervallen- ontvankelijk is;
verklaring niet bepaalt, de vaststelling er
Over het vijfde middel tOt verbreking,
van nochtam; slechts een maatregel uit- door eerste aanlegger opgeworpen : het
maakt welke enkel de uitvoering ener hof van beroep, om de dronkenschap aan
straf betreft en welke, met het .oog op de te nenien moet gesteund hebben op het
best geschikte bestraffing, aan de vrije en verslag van dokter Derveaux aan de
souvereine beoordeling van de rechter procm·eur des Konings bezorgd omtrent
ove1• de grond wordt overgelaten;
het onclerzoek der urine, doch wanneer,
Overwegende, anderzijds, dat door het op vraag van de verdediging, aan de probestreden arrest uitdrukkelijk wordt ver- cureur-generaal het onderzochte staal
klaard dat de verlenging van de duur der werd gevraagd, moest er gemeld worden
vervallenverklaring en de bevolen vermel- dat het niet meer bestond, zodat betichte
ding er van op de eenzelvigheidskaart van in de ·onmogelijkheid is geweest zijn
de veroordeelde « met eenparige sterilmen verdediging normaal te laten gelden,
werden uitgesproken >> ;
·vermits hij tot geen tegenonderzoek kon
Overwegende dat het middel aldus niet overgaan; Moerman werd nochtans op
grond van voornoemd verslag veroordeeld
kan worden aangenomen ; ·
Over het derde, zesde en achtste middel en geen enkel zijner bewijzen, alsdat hij
tot verbreking, het derde : de termen van volkomen nuchter was, werd aangeJ;tOhet vonnis van de rechtbank van eerste men;
Overwege~de-dat, noch uit het bestreaanleg zijn moeilijk te contrt)leren, daar
!.

-61
den, -arrest, noch uit enig stuk van de
procedure waarop het Hof acht vermag te
slaan, blijkt ·dat aanlegger Moerman is
veroordeeld geweest op grond van een verslag. van dokter Derveaux of dat hij zou
gevraagd hebben toegelaten te worden tot
het bewijs dat hij volkomen nuchter was,
welke aanvraag zou afgewezen geweest
zijn;
.
.
Overwegende dat het middel derhalve m
feite faalt;
Over het zevende middel tot verbreking : op 2 Maart, bij de eerste behandeIIng der zaak, waar de zaak werd uitgesteld op vraag der verdediging, was de
rechtbank anders samengesteld dan op
25 Mei 1948 waar gevonnist werd :
Overwegende dat artikel 7 van de wet
van 20 April 1810, waarbij wordt opgelegd dat · d~ vonnissen worden gewezen
door de rechters die aanwezig zijn geweest op al de terechtzittingen, onder
deze de terechtzittingen niet bedoelt waar
de zaak eenvoudig werd uitgesteld en
geen daad van onderzoek werd verricht ;
Overwegende dat het middel derhalve
in rechte grondslag mist;
Over - het negende middel tot verbreking _: het zittingblad van het hof van
beroep is onvolledig daar de procureurgeneraal geen straf vroeg voor feit A en
voor de andere feiten geen verhoging :
Overwegende dat door geen enkele
wetsbepaling wordt voorgeschreven dat
de inhoud van de vorderingen van het
openbaar ministerie worde vermeld in het
zittingblad; dat de vaststelling, dat het
openbaar ministerie in zijn vorderingen
werd gehoord, voldoet aan de vereisten
der wet;
Overwegende dat het middel aldus
niet slagen kan;
En·· overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschl'even
rechtsvormen werden nageleefd en de
uitgesproken straffen deze niet overtreffen die door de wet worden bepaald ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers elk tot de
helft der kosten.

VONNIS OF VAN HET ZI1'TINGilLAD. ---' MIDDELEN
MISSEN IN FEITE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - MILITAIR GERECHTSHOF.CONCLUSIES GENOMEN DOOR DE VERDACH'fE NA
HET SLUI1'EN VAN DE DE!lA'IT'EN EN NlE'f VERZOEKENDE OM HEROPENING DERZELFDE: MOETEN NIET WORDEN BEANTWOORD.
1° Missen teitelijke g1-ondslag, de middelen die worden tegengesp1·oken door de
teitelijke vaststellingen van het bestre~
den arrest ot van het proces-vm·baal van
de· terechtzitting (1).
2" Het militair gerechtshot moet de conclusies van de vm·dachte niet beantwoorden wellce werden genomen na het
slltiten van de debatten en die ·om de
heropening de1·zeltde niet ve1·zoeken.

(VAN DE PUTI'E, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 November 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat liet
bestreden arrest aanlegger veroordeelt
bij toepassing van artikel 118bis van het
Strafwetboek zonder de datum aan te
duiden van de feiten die hem verweten
worden en die het opsomt, dan wanneer
zulks het Hof in de onmogelijkheid stelt
na te gaan of de opgesomde feiten gepleegd werden met kwaad opzet ofwel
wetens :
Overwegende dat het arrest een reeks
bedrijvigheden opsomt van aanlegger tijdens de bezetting en er nit afleidt dat
hij aldus met kwaad opzet v66r 29 Januari 1943 en wetens· na deze datum, tot
3 September 1944, de politiek van de
vijand heeft gediend;
Waaruit volgt dat het micldel feitelijke
grondslag mist;
24 Januari 1949.- 2° !ramer.- Voo1'ZUOver het tweede middel, schending van
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
artikel 12lbis van het Strafwetboek en
voorzitter. - Verslaggever, H. Vander- van artikel 97 van de Grondwet, doordat
mersch.
Gelijklttidende
conclusie,
het bestreden arrest aanlegger veroorH. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste ad- deelt wegens aangifte aan de vijand zone
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeester . der een enkel feit te bepalen dat eigen(van de Balie bij het Hof van beroep te lijk een aangifte uitmaakt, vermits het
Gent).
h'em enkel verwijt gevolg te hebben gegec
ven aan een bevel van de bezetter de door'
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24 Januari 1949.

1 o MiDDELEN TOT VERBREKING.

8'1'RAFZAKi!:N. ~ MIDDELEN TEGENGESPROKEN
DOOR .DE FEI'l'ELIJKE VASTS1'ELLINGEN VAN HET

(1) Verbr., 2 Februari 1948 (A1·r. Yerbr.,
1948, biz. 68; Bull. en PASic., 1948, 1 1 76) ;
24 Mei 1948 (Bun. en PAsiC., 1948, I, 333);
10 J anuari 1949 (zie boger, biz. 16; Bull. en
PASIC., 1949, I; 18).

-62«;le controleurs aangehouden personen te
zijner beschikking te houden, hetgeen
geen aangifte is :
Overwegende dat het arrest aanlegger
veroordeelt niet alleen wegens het feit 0
(art. 121bis van het Strafw.), maar ook
nog wegens andere misdrijven, onder meer
wegens het feit A, 2°, misdaad die beteugeld wordt met de doodstraf bij artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 3 van het besluit-wet van
17 December 1942, en dat het, bij samenloop van misclaclen en met inachtneming
van verzachtencle onistancliglleden, een
enkele straf toepast van twintig jaar buitengewone lleclltenis ;
· Overwegencle clat llet micldel enkel gericllt is tegen de veroordeling wegens llet
, misdrijf voorzien bij artikel 12lbis van
llet Strafwetboek, zoclat, ware llet zelfs
gegroncl, llet geen aanleicling geven zou
tot de verbreking van llet arrest, daar
de straf vereclltvaarcligcl zou blijven door
de scllulcligverklaring· wegens llet misdrijf A, 2o;
Waaruit volgt clat bet middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, schending van
de recbten der verdediging en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest de conclusies van aanlegger nit de
debatten lleeft geschakelcl en dus niet
beantwoord heeft, clan wanneer die conclusies wel op de terechtzitting van 9 November 1948 van het militair gerechtsllof
met de bundel der verdediging werden
nedergelegd en reeds op 5 November- 1948
medegedeelcl waren aan het openbaar ministerie en aan de. voorzitter :
Overwegencle dat het ·arrest, gewezen
op 16. November 1948, vaststelt, dat aanlegger zijn conclusies niet op de tereclltzitting kenbaar gemaakt lleeft maar enkel naclat de debatten gesloten verklaarcl
werden; clat het proces-verbaal der terecbtzitting van 9 November 1948 vermelclt
dat aanlegger door zijn raaclsman verdedigd werd en dat de voorzitter dam·na de
debatten gesloten heeft verklaard, zonder
dat er enig gewag gemaakt worclt van door
aanlegger nedergelegde conclusies; dat
llet proces-verbaal der terecbtzitting van
16 November 1948, waar llet arrest uitgesproken werd, vermeldt dat aanlegger en
zijn raadsman ·aa:Iiwezig waren; dat nit
geen akte van recbtspleging blijkt dat
aanlegger of zijn raadsman de lleropening
der debatten zouden gevraagd llebben om
conclusies neder te leggen;
Overwegende, derbalve, dat de bewering
die tot grondslag dient van bet middel
geen steun vindt in enig stuk waarmede
bet Hof rekening vermag te llouden ;
waarl1it volgt dat bet middel wettelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of

op straf van nietigheid voorgesc:tJ_reven
rechtsvormen wetden nageleefd en· dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericbt is tegen
de b(lslissing over de vordering der b.ut-.
gerlijke partij, Belgiscbe Staat :
Overwegende· clat de aanleg·ger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept, en dat bet Hof er van ambts~
wege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
24 Januari 1949.- 2° kamer.- Voorzitte1·, H. Wouters, raaclsbeer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Clippele.
Gelijkluidencle oonolusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - PleUe1·, H. Petitjean (van de
Balie bij het Hof van beroer te Brussel).
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KAMER. -

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. ! 0P
DE TEREGHTZITTING VAN DE
KRIJGSRAAd ZONDER EED GEHOORDE GETUIGE.
ARRES'l' VAN VEROORDELING GESTEUND ON:
DER MEER OP DE S'l'UKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. GEEN VASTSTELLING DAT INGEVOLGE
EEN IN KRACH'!' VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING DE GETUIGE WERD ONTZE'l' VAN RET
RECHT OM IN RECHTEN GE'l'UIGENIS AF TE
NIETIGHEID VAN p:ET ARRES'l'.
LEGGEN. -

Is nietig het a·rrest van het m'ilitair _qereohtshof dat een veroo·rdeUng uitspreelct, stettnend onde·r mee1· op de stulclcen van de reohtspleging, dan wannee-r
een get·ztige zonde1· eedafieggin[J wenl
gehoord v661· de k-ri.igsraad en het niet
blijlct dat hij iloo1· een in kraoht ·van
gewijsde ge[Jane besUss·ing ontzet wasvan het reoht om in 1·eohten getuigenis
af te leggen · (1).
(DE BODT,

T.

COPPENS.)

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, gewezen cld. 10 November 1948
door bet Militair Gerechtsbof, zetelende
te Gent;
- I. Voor. zoveel de voorziening is gericbt
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over bet enig middel tot verbreking,
(1) Verbr., 22 December 1947 (A1'1'. Ve_rb1:.,
1947, blz. 428; Bull. en PASIC., 1947, I, 558) ;
28 Juni 1948 (A1'1·. T'e1"b1·., 1948, blz. 357; Bull.
en PAsiC., 1948, I, 417); 20 December 1948
(Bull. en PAsic., 1948, I, 733); 17 Januari 1949
(zie hager, biz. 35; Bull. en PASIC.,. 1949, I; 42).

-63schending van artikelen 75, 155 en 189 van den arrest; beveelt dat onderhavig arrest
het Wetboek van strafvordering, 106 en _ zal overgescbreven worden in de register,&_
173 van het Wetboek van rechtsl?leging ; van het militair gerechtshof en dat e'i--voor het leger te lan(le dd. 20 Juli 1814, melding er van zal worden geri:J.aakt opdoordat_ de genaamde Robert De Cremer, de kant van de vernietigde beslissing;
alhoewel meer dan 'vijftien jaar oud, door veroordeelt de burgerlijke partijen ieder
de krijgsraad gehoord werd tot. inlich- tot een helft der kosten; verwijst de zaak
ting en zonder eedaflegging, wanneer naar het militair gerechtshof anders sanoch uit het proces-verbaal, noch uit enig mengesteld.
stuk der procedure blijkt dat voornoemde
ontzet was van het recht om in rechten
24 Januari 1949. - 2" kamer. - Vom·getuigenis af te leggen;
zitter, H. Wouters, raadsheer waar~
Overwegende dat, blijkens de vermel- nemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
dingen van het proces-verbaal der terecht- H. Simon. - Gelijlclltidende conclusie,
zitting dd. 16 Juli 1948, Roberf De Cremer, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste adacht en twintig jaar oud, door' de krijgs- vocaat-generaal.
raad gehoord is geweest zonder eedaflegging, enkel om inlichtingen te geven, om
de enige reden dat voornoemde, vooraleer
2e KA:I-IER. - 24 Januari 1949.
te getuigen, verklaard had van zijn burgerrechten ontzet te zijn, ingevolge een
vonnis. van de krijgsraad, zonder aandui- BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECH'l'ER OVER DE GROND.
ding van de aard der veroordeling nocll
STRAFZAKEN. SCHADE BEROKKEND AAN DE'
van llaar definitief karakter;
BURGERLIJXE PARTIJ. SOUVEREINE BEOOROverwegende da:t, behoudens de bij de
DELING. 0NTSLAAT NIE'L' VAN DE VERPLIOHwet op beperkende wijze voorziene geTING DE CONCLUSIES 'L'E BEANTWOORDEN.
vallen, de getuigen op straf van nietigheid de eed moeten afleggen voor de strafIndien, bij gebrek aan conclusies, de berechtbanken;
gl·oting doo1· de rechter over de grona
Dat noch uit de vermelditigen van llet
van de aan de burgel'lijlce pa1·tij beproces-verbaal der zitting, noch uit enig
1'07c7cende schade smtve1·ein ·is, he eft die
ander stuk waarop het Hof acht vermag
·rechtm· nochtans de veTpl·ichting de rete slaan blijkt dat, wanneer boven berlenen te doen Tcennen op grond waaTvan
doelde getuige gehoord is geweest, hij
hij een in conclusies voorgestelde bedoor een in kracht van gewijsde gegane
U1'otingsbasis ve1·werpt (1).
beslissing ontzet was van het recht om in
rechten getuigenis af te- leggen, tenzij
(ROLUS EN YAN DEN BROECK, T. LEBEN'l'AL
om er enkel inlichtingen te geven;
EN HAKKER.) Dat uit de bewoordingen van het bestreden arrest niet blijkt dat het militair
ARREST •
ger_echtshof de onregelmatig gedane ver. klaring uit de elementen van zijn overtuiHET HOF; - Gelet op llet arrest, dd.
ging verwijderd heeft;
November 1948, door het Hof van beDat, integendeel, het proces-verbaal der 20
zitting dd. 27 October 1948 aanstipt dat roep te Brussel gewezen ;
de voorzitter van het hof lezing_ lleeft
A. Betreffende de voorzieningen ingegegeven van de stukken der rechtspleging; stelcl door beklaagden Rolus en Van den
Dat het bestreden arrest vermeldt dat Broeck:
het hof « naar bescheiden >> heeft beslist;
In zover de voorzieningen gericht zijn
Overwegende dat,_ aldus, dit arrest ge- tegen de beslissing over de publieke vorsteund is op een onderzoek dat nietig is dering :
wegens het verzuim van een op _straf van
Overwegende dat de substanW\le of op
nietigheid voorgeschreven vorm ;
van nietigheid voorgeschreven
Dat het> dienteugevolge, de-in het mid- straf
rechtsvornien
werden nageleefd en.-dat de
del bedoelde wetsbepalingen en bovendlen beslissing overeenkomstig
de wet is;
het besluit del. 4 November 1814 van de
In zover de voorzieningen gericht zijn
_Prins Souverein geschonden heeft.
tegen de beslissing over de vordering der
II. Voor zoveel de voorziening is gericht burgerlijke partij Hakker :
tegen de beslissing over de eisen van de
Overwegende dat de aanleggers tot staburgerlijke partijen :
Overwegende dat de verbreking van de
(1) Verbr., 3 Juni 1946 (Arr. Ve•·b1"., 1946,
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing biz. 207; Bull. en PAsrc., 1946, I, 226) ; 29 Sep-.
over de vorderingen van de burgerlijke tember 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 508) ; zie
hoger het arrest van zelfde datum, biz. 55
partijen;
Om die redenen, verbreekt' het bestre- (Bull. en PASIC., 1949, I, 64).
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-64ving van him voorzieningen geen enkel ·. Broeck en Janssens uitspraak heeft gemiddel inroepen' en dat het Hof er van daan; beveelt dat onclerhavig arrest zal
ambtswege geen opwerpt;
worden overgeschreven in de registers van
In zover de voorzieningen gericht zijn het Hof van· beroep te Brussel, en dat meltegen de beslissing over de vordering der cling er van zal worden gemaakt op de
bu:rgerlijke partij Lebental :
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beOverwegende dat, naar aanleiding van slissing ; verwerpt de voorzieningen van
de vei·breking die hierna OlJ de voorzie• Rolus en Van den Broeck ; veroordeelt ze
ning van Lebental zal uitgesproken wor- tot de twee derde der kosten; veroordeelt
den, de voorzieningen van belang ontbloot verweerder Janssens- tot het overige der
kosten; verwijst cle zaak, alzo beperkt,
zijn;
naar het Hof van beroep te Gent.
B. Betreffende de voorziening ingesteld
door Lebental, burgerlijke partij ;
24 Januari 1949. - ze kamer. - Voo-rOver het' tweede onderdeel van het zitter, H. Wouters, raadsheer waarneeerste middel, schending van artikel 97 mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bavan de Grondwet, doordat het bestreden reel.- GeUjlclltidende conclusie, H. Raoul
arrest uitdrukkelijk of impliciet geen mo- Hayoit cle Termicourt, eerste advocaattivering bevat over de door aanlegger generaal. - Pleiter, H. Verbaet (van de
ingeroepen midclelen van berekening der Balie te Antwerpen).
schade:
Overwegende dat aanlegger, bij conclusies v66r het hof van beroep aanvoerde,
in verband met de schade voortvloeiende
2e KAMER. - 24 Januari -1949.
uit de niet-teruggave van de hem ontnomen voorwerpen, dat, om het hem berok- 1 ci VOORZIENING IN VERBREKING. kend nadeel •te begroten, niet alleen de
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING :MOwaarcle der niet terugg·egeven voorwerpen,
GELIJK IS. - S'l'RAFZAKEN. - BESCRIKzoals bepaald bij inventaris Antonissen
KING TO'l' BIJLIJ~'NE:MING DOOR DE RAADKAdel. 30 Maart 1943, in aanmerking moest
MER. - KAN NIET RET VOORWERP UITMAworden genomeli, maar dat de daarin v~r
KEN VAN EEN VOORZIENING.
melde bedragen dienden, ten eerste, vermenigvuldigd te worden door een coeffi- 2° ASSISENHOF. - ARREST VAN VEROORDELING. - VOORZIENING DOOR DE VEROORCient gelijkstaand met de huidige verhoDEELDE TEGEN RET ARREST VAN VERWIJZING.
ging der prijzen, hetzij, ten minste, 3 t. h.,
- DRAAGWIJDTE VAN PIE VOORZIENING.
en, ten tweede, verhoogd met een aanvullende co;efficient van 25 t. h., om het be- 3° ASSISENHOF. - GEZWORENEN PLAATSVERVANGERS. - VERPL!CR1'E EEDAFLEGGING.
drag· te bereiken dat nodig is om soortge- VERPLICHTING ONAFRANKELIJK VAN DE
lijke voorwerpen aan te kopen;
OMSTANDIGHEID DAT DIE GEZWORENEN GEEN
Dat aanlegger daarbij, in ondergeDEEL REBBEN GENOMEN AAN DE )iERAADSLAGING
schikte orde, concludeerde tot cle benoeVAN DE JURY.
ming van een deskunclige · met opclracht,
namelijk, cc de waarcle te bepalen tot de
1
o
De beschilclcing tot bijUjtnem·ing, ve·rr'einstallatie... met inbegrip van kosten
leend doo1' de 1·aacllcame1· bij toepassvng
van werkvolk, de cluur er van... Jl ;
_van a1·tilcel 134 van het Wetboelc van
Overwegencle dat het bestreclen arrest
st·ratvo·rde-ring en van artilcel 9 van de
verklaart dat : cc op gronclslag van cle inwet van 20 A1H'·il1874, lean n·iet het voo1·ventaris v66r partijen cloor Antonissen opwerp ~titmalcen van een voorzienilng.
gemaakt, het 1nogelijk is zich rekenschap
2°
De op tegensp1·aak doo1· het hot van
te geven g1'0BBO modo van hetgeen ontassisen veroordeelde besch~tldigde, welke
vreemd werd; dat de raming der schade
te.qen het arrest van ve1·wijzing van
echter slechts ex wq1w et bono kan gede lcamer van inbesch1tldigingstell-ing
schieden JJ ;
slechts terzeltcle1·tijd als tegen het arOverwegende dat het arrest, cloor zijn
rest van veroordeling een voorziening
beslissing uitsluitencl te gronclen op de ininstelt, d1·aagt aan het onclerzoek van
ventaris en op een raming ex wqno et
het Hot van vm·b1·ek-ing enlcel de nietigbono; zonder de minste 11itleg te geven
heden van het arrest van venvijzing op
omtrent de door aanlegger voorgestelcle
die hij aan het onderzoelc van het ·Hot
begrotingsbasissen, voornoemde conclusies
niet lean opdragen door een voorzienilng
niet heeft beantwoord en alclus artikel 97
ingesteld b-innen cle te1·mijn van vijt
van cle Gronclwet heeft geschonden;
dagen voorzien bij art-ilcel 296 van het
Om die reclenen, zoncler de anclere miclWetboek van stmtvordering (l).
delen te miclerzoeken, verbreekt het bestreclen arresf 1 cloch slechts in zover het
over de burgerlijke vordering van aan(1) Zie de voetnota's onderaan dit arrest in_
legger Lebental, tegeli Rol11s, Van den B-nll. en P~src., 1949, I, 72.
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· er toe gehouden, evenals de titelvom·ende
f!CZWo1-enen, de eed at te leggen; de uit
het niet naleven van die snbstantiele
tormaliteit voortvloeiende nietigheid is
onathankelijlG van de omstandigheid
dat die gezw01-enen geen deel hebben genomen aan de beraadslaging ·van de jury (1). (Wetb. strafvord., art.· 312

[stilzwijgende beslissing]) .
(LEEN, T. GIELIS EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
beslissingen; namelijk de beschikking van
bijlijfneming gewezen door de Raadkamer
van. de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen, op 3 Maart 1948, het arrest
van verwijzing naar het hof van assisen,
uitgesproken door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof yan beroep te Bru,ssel, op 4 Juni 1948, en de arresten van veroordeling geveld door het
Hof van assisen te Antwerpen, op 11 October 1948;
I. Wat betreft de voorziening tegen de
beschikking van de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen:
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is, daar die beschikking
geen eindbeslissing uitmaakt naar de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering, vermits zij krachtens artikel 9, alinea's 1 en 3, van de wet van
20 April 1874 ambtshalve dient te worden
onderworpen aan de beoordeling van de
kamer van inbeschuldigingsstelling;
II. Wat betreft de voorziening tegen
het arrest van verwijzing naar het hof
van assisen :
Overwegende dat de voorziening werd
ingesteld binnen de tien vrije dagen na
de uitspraak van het arrest van veroordeling, dus na verstrijking van de termijn van tien vrije dagen na de betekening·van het arrest van verwijzing en van
de termijn voorzien bij artikel 296 van
het W etboek van strafvordering;
Ovenvegende dat de voorziening aldus
aan het onderzoek van het Hof van verbreking noch de schending opdraagt van
de wetten betreffende de bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingsstelling en
van het hof van assisen, noch de nietigheden bepaald door artikel 299 van het
Wetboek van strafvordering, noch degene
voortkomende van de niet-inachtneming
der wetsbepalingen waarbij een debat op
(1) Zie dB voetnota's onderaan dit arrest in
Bull. en PAsiC., 1949, I, 72.
VERBR.,
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tegenspraak wordt ingericht v66r de kll;mer van inbeschuldigingsstelling .en er het
gebruik der talen wordt gerege~cl ;
Overwegende, voor het overige,. dat gee:o.
middelen worden aangevoerd tot staving
der voorziening; dat de substantHlle en
op straf van nietigheid voorgeschreven
· rechtsvormen werden nageleefd. en de uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
. III. Wat betreft de voorziening ingestelcl tegen de arresten van veroordeling
van 1 October 1948 :
A. Nopens de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
bet artikel 97 van de Grondwet en van de
artikelen 371, 336 en volgende van het
Wetboek van strafvordering en miskenning
van de rechten van de verdediging, doordat de procedure geen arrest bevat antwoordend op de door de beschuldigde
in de loop der debatten neergelegde conclusies er toe strekkende zekere vragen
te stellen, dan wanneer het proces-verbaal
der zitting van 1 October 1948 wel vermeldt dat het hof een arrest heeft uitgesproken die conclusies verwerpend, doch
nergens de tekst van het arrest zelf in de
procedure is te vinden :
Overwegende dat een uitgifte van het
bij het middel bedoeld tussenarrest bij
de stukken werd gevoegd v66r de dag der
terechtzitting; dat dit arrest op de conclusies van aanlegger een gepast antwoord
verstrekt; waaruit volgt dat het middel
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
het artikel 312 van het Wetboek van strafvordering, doordat het proces-verbaal van
de zitting van 27 September 1948 melding maakt dat de gezworenen de eed
hebben afgelegd, doch zonder bijzondere
aanduiding dat ook de twee plaatsvervangers die formaliteit hebben vervuld,
en er aldus niet vastgesteld is dat de
plaatsvervangende gezworenen de eed hebben afgelegd, en doordat de omstandigheid dat de plaatsvervangende gezworenen
geen deel hebben genomen aan de beraadslaging en aan de beslissing van ·de
jury het bestaan der nietigheid niet uitsluit :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 27 September
1948 uitdrukkelijk vermeldt dat « de
twaalf werkelijke en de twee plaatsvervangende gezworenen vermeld in het proces-verbaal van uitloting gedagtekend van
heden, hebben, in de door deze uitloting
aangeduide orde, plaats genom en . op de
l)anken afgescheiden van het publiek, van
de partijen en van de getuigen, tegenover de plaats die voor de beschuldigde
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bestemd is » en vervolgens dat « de voorzitter heeft tot de met ontdekte hoofde
rechtstaande gezworenen de toespraak
gericht in artikel 312 van het Wetboek
van strafvordering vervat », en dat « de
gezworenen, door de voorzitter genoemd,
met opgeheven hand, een voor een geantwoord hebben : Ik zweer het )) ;
Overwegende dat uit die gezamenlijke
vermeldingen voldoende blijkt dat de eed
behoorlijk werd afgelegd door al de gezworenen die op de banken hadden plaatsgenomen, zoals in het proces-verbaal
wordt aangewezen, en derhalve zowel de
plaatsvervangende · 3Js de werkende gezworenen;
,
Q:verwegende, aldus, dat het middel in
feite grondslag mist ;
En overwegende dat de substantil:!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. N opens de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat geen bijzondere middelen worden aangevoerd en het Hof er
geen ambtshalve opwerpt;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ZITVOORTZETTING VAN DE GOEDEREN DER NALA·
TENSCRAP.
4o ERFENIS. - AANVAARDING ONDER VOORRECHT VAN INVENTARIS.- 0NRERROEPELIJKE
AANV AARDING.
5° INKOMSTENBELASTINGEN.- ERFGENAAM VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGSCRULDIGE. - ERFGENAAM SCHULDENAAR VAN DE
BELASTING GEVESTIGD IN HOOFDE VAN ZIJN
RECRTSVOORGANGER.
6° INKOMSTENBELASTINGEN. - ERFGENAAM VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGSCHUL·
DIGE. HOEDANIGlmiD OM TEGEN iDE IN
HOOFDE VAN DE RECH'l'SVOORGANGER GEVESTIGDE AANSLAG ALLE DOOR " DE- WET VOOltZiENE
VERHALEN IN TE STELLEN.

1° De erfgenaam, die de nalatensohap

BEzwAAR. - ERFGENAAM DIE DE NALATENSCHAP
HEEFT AANVAARD ONDER VOORRECRT VAN INVENTARIS. - HOEDANIGREID VAN DIE ERFGENAAM OM EEN BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN
RET BEDRAG VAN DE AANSLAG VAN ZIJN RECHTS·
VOORGANGER.
2o ERFENIS. - ERFGENAAM DIE DE NALA'l'ENSCRAP HEEFT AANVAARD ONDER VOORRECH'l'
VAN INVENTARIS. - ERFGENAAM DIE GEBRUIK
HEEFT. GEMAAK'J' VAN RET VERMOGEN ZICH VAN
DE BETALING VAN DE SCRULDEN TE ONTSLAAN
DOOR ALLE GOEDEREN VAN DE NALATENSCRAP
OVER TE LATEN AAN DE SCHULDEISERS EN AAN
DE LEGATARISSEN. -. VERLIEST NIET DE HOEDANIGHEID VAN ERFGENAAM.
3o ERFENIS. - AANVAARDING ONDER VOORRECHT VAN INVENTARIS. - WETTELIJKE BE-

heett aanvaard onder voorrecht van inventaris, heeft hoedanigheid om een bezwaar in te dienen tegen het bed1·ag van
de aanslag van zijn rechtsvoordanger
in de be lasting (1). (Burg. Wetb.,
artt. 793 en 802; wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
op 31 Juli 1943, art. 61, § 3.)
2o De erfgenaam, die de nalatenschap
heett aanvaard onder voorrecht. van inventaris en die gebruiTc heett gemaalct
van het vermogen zich van de betaling
van de schulden te ontsla.an door a.l de
goederen van de na.latensoha.p \)ver te
laten a.a.n de schuldeisers en a.an, de legatarissen, verlieit de hoeda.nigheid van
m·fgena.am niet (2).
(Burg. Wetb.,
artt. 793 en 802.)
3o De a.a.nvaa.rding va.n de na.la.tensohap
onder voorrecht van inventa.ris stelt
geen einde aan de wettelijlce bezitvoortzetting van de goederen der nalatensohap. (Burg. Wetb., artt. 793 en volg.)
4o De aanvaarding van een nala.tensohap
onder voorrecht van inventaris is onherroepelijlc (3). (Burg. Wetb., artt. 793
en volg.)
5o De erfgenaam van een overleden belastingschuld·ige, voortzetter van de persoon va.n de overledene, is de rechtstreelcse schuldenaa.r van een aanslag
gevestigd in hootde van zijn t·echtsvoorganger.
6° De m·fgenaam van een overleden belastingschuldige, in het bezit zijnde van
al de rechten en van al de vorderingeil
die zijn rechtsvoorganger uitoetenen
leon, heett de vereiste hoeda.nigheid om
te.qen de a.anslagen in de belasting, gevestigd in hoofde van zijn t·echtsvoorganger, alle de door de wet vom·ziene
verha.len in te stellen (4).

(1) en (4) Raadpleeg PLANIOL et RIPERT,
d. IV, n' 308.
(2) Zie BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, d. VIII,
n' 968; DE PAGE, d~ IX, n" 717 en 718.

(3} CoLIN et CAPITANT, d. III, blz. 463; JossBRAND, d. III, n' 860; BAUDRY-LACANTIIIERIE et
WAHL, d. VIII, n' 967; DE PAGE, d. IX,
n" 546, 4•, 601 tot 604.

24 Januari 1949. - 2e kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslag_qevm·, H. V!~,n
dermersch. Gelijlcluidend'e conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN. -
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(BEHEER VAN FINANCIEN, T, VANDENBERGH.)
ARREST.
RET ROF; - Gelet op. het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel, op 9 Juni 1947;
Over het eerste middel; schending .van
artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, waar het
beslist heeft over de elementen die tpt
basis van de betwiste aanslag h~bbim
gediend en de aanslagen heeft te niet gedalm, op die wijze buiten zijn bevoegdheid is getreden door de. belanghebbenden
a1s erfgenamen te aanzien :
Overwegende dat het middel, waarbij
a an het bestreden arrest als grief ·wordt
aangerekend dat, waar het over de elementen heeft beslist die tot basis van de
betwiste aanslag hebben gediend en de
aanslag heeft te niet gedaan, het, ten onrechte, stilzwijgend zou hebben aangenomen dat verweerders werkelijk erfgenamen waten van de belastingschuldige,
niet een geschilpunt oprijzen doet betreffende de· bevoegdheid, « maar enkel het
vraagpunt of verweerders wei degelijk de
vereiste hoedanigheid hadden om ve.rhaal
in te stellen v66r het hof van beroep tegen de beslissing van de bestuurder der
belastingen » en of het door hen ingesteld
verhaal ontvankelijk was ;
Overwegende dat de betwisting, in zover zij uitsluitend is gesteund op artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek,
vreemd is aan de openbare orde; dat het
niet ·is opgeworpen geweest v66r de rechter over de grond; dat het mid del, waarbij het thans voor de eerste maal wordt
aangevoerd v66r het Rof, nieuw is en
derhalve niet ontvankelijk;
Over het tweede middel, schending van
artikel 61, § 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting en van artikel 7 van de wet
van 6 September 1895, doordat het bes.treden arrest, met te beslissen over. de aanslag, het verhaal in beroep als ontvankelijk heeft aangenomen :
Overwegende dat de erfgenamen van
een overleden belastingschuldige de voortzetters zijn van dezes persoon; dat derhalve, wegens het louter feit van zijn overlijden, zij werkelijk de rechtstreekse
schuldenaars zijn geworden van de belastingen die te zijnen Iaste werden gevestigd; dat, in het bezit zijnde van al de
rechten en al de vorderingen die hun
rechtsvoorganger uitoefenen kon, zij de
vereiste hoedanigheid hebben om tegen de
aanslagen in de belastingen, in hoofde
van hun rechtsvoorganger gevestigd, aile
de verhalen in te stellen die door de wet
zijn voorzien ;
'
Overwegeride dat de aanvaarding van
nalatenschap onder voorrecht van inven-

taris, door verweerders gedaan ter grfffie
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout op 6 en 7 ·Augustus 1943, alhoewel zij voor uitwerksel heeft gehad hun
verplichtirig tot betaling van de sc~ulden
der nalatenschap, tot het bedrag van · de
wa,arde van de goederen der nalatenschap
te beperken, niettemin geen einde heeft
gesteld aan verweerders wettelijke bezitvoortzetting; dat zij de wettelijke over- .
dracl::\t der nalatenschap op hun hoofd
heeft bestendigd en hun beslissend de
hoedanigheid van erfgenamen heeft toegekend;
Overwegende dat het zonder belang
voorkomt dat verweerders, naderhand, op
14 October 1947 ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verklaard hebben de nalatenschap te verwerpen; dat de aanvaarding ener nalatenschap. onder voorrecht van inventaris
onherroepelijk is evenals de zuivere aanvaarding, zodat de erfgenaam die de nalatenschap heeft aanvaard onder voorrecht
van inventaris, ze naderhand niet meer
kan verwerpen, en da t, zelfs wanneer hij
gebruik maakt van het vermogen toege. staan door artikel 802 van het Burgerlijk Wetboek om de goederen der nalatenschap af te staan ten eiride zich van
de verplichting tot betaling der schulden
te bevrijden, dit feit niet voor uitwerksel heeft hem zijn hoedanigheid van erfgenaam te ontnemen ;
Overwegende dat verweerders verwerping dientengevolge zonder uitwerking is,
en dat, waar het bestreden arrest hun verhaal tegen de beslissing van de bestuurder der belastingen heeft aangenomen en·
ontvangen, · het de wetsbepalingen niet
heeft geschonden die in het middel worden aangewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 Januari 1949. - 2• kamer. - Voo1·zittm·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - ve1·slaggever, H. Vandermersch. - Gelijlcluidoode concl1~sie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.- AAN-

GIFTE. - HEEFT KRACHT VAN BEWIJS TOT
HET 'fEGENDEEL TOE VOOR RET BEHEER.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.- DooR
RET BEHEER VERBETERDE AANGIFTE. - BELASTINGPLICHTIGE DIE ZICH AKKOORD VERKLAART MEl' DE VERBETERING. - ALDUS VERBETERDE AANGIF'fE HEEFT DE ZELFDE BEWIJSKRACHT ALS· DE AANGIFTE.
3o INKOMSTEJNBELASTINGEN. - Dooi
RET BEHEER VERBETERDE AANGIFTE. - BE-

-68
LASTINGPLICHTIGE DIE ZICH AKKOORD VERKLAART MET DE VERBE'l'ERING, V A'fBAAR
VOOR NIEUW ONDER,ZOEK HETWELK AANLEIDING GEVEN KAN 'l'OT VESTIGING VAN EEN AANVULLENDE AANSLAG IN GEVAL VAN ONTDEKKING
VAN NillUWE ONNAUWKEURIGHEDEN EN VERZUIMEN.

4o INKOMSTENBELASTINGEN. -

AAN-

VULLENDE AANSLAG NA NIEUW ONDER.ZOEK TUSSENGEKOMEN NA VERBETEHING VAN DE AANGIFTE
DOOR RET BEHEER. BEHEEH MOET RET BEWIJS BHENGEN VAN DE ELEMENTEN DIE DE AANVULLENDE AANSLAG RECHTVAARDIGEN.

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -

AAN-

VULLENDE AANSLAG NA NIEUW ONDERZOEK
DOOH RET BEHEER, VERPLICRTING VOOR
RET BEHEER RET BEWIJS TE BRENGEN VAN DE
ELEMEN'l'EN DIE DE AANVULLENDE AANSLAG
RECRTVAAHDIGEN. REGEL VAN TOEPASSING
OP DE PROCEDURE VOORZIEN ZO BIJ ARTIKEL 55, § 1, ALINEA 2, ALS BIJ ARTIKEL 74,
ALINEA 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.

6° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. IN ZAKEN VAN RECRTSTREEKSE BELASTINGEN.
AANVULLENDE AANSLAG NA NillUW ONDERZOEK. FEI'l'ELIJKE BESTANDDELEN TOT STASOUVEREINE BEVING VAN DIE AANSLAG. OORDELING.

1 o De aang·ifte in lle inlcomstenbelast-ingen,
opgemaalct en inge£liencl ove?·eenl;;omstig
lle voo?·sch?'iften van a?·tilcel 53 van lle
samengeschnlcelfle wetten, heett lcracht
van bewijs zolang het tegenfleel niet is
bewezen floor het behee·r. (Wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 53.)
2° Wanneer, na onflei·zoek floor het be7113er, een aangifte in fle inkomstenbelastingen worflt verbetenl floor het behee?· en de
belast-ingpUchtige zich
akleoo1·fl ve?'lclaa?·t met fle verbetering,
heeft fleze laatste flezelfcle bewijskracht
als fle aangifte in fle plaats waarvan
z'ij wordt gestelfl. (Sarnengeschakelde

wetten (artt. 53 en 55.)
3° Een aangifte in fle inlcomstenbelastingen flie het voo1·werp is geweest van een
verbetering, welke werfl aangenomen
floor fle belastingplichtige, is vatbaa1·
voo1· een niettw onfle1·zoelc flat aanleifling geven lean, in gevf£l van ontflelclcing
van n·iettwe onnattwkeut··igheflen en ve?·zttimen, tot het vestigen van een aanv·ullenfle aanslag.
(Sarnengeschakelde
wetten, artt. 55, § 1, al. 2, en 74.)
4° W anneer een aangifte in fle inlcomstenbelastingen, wellce werfl verbetm·fl, het
(1) Doch, ten einrle dit bewijs te b1·engen,
mag de administratie, gedurende een termijn
van drie jaar met ingang van 1 Januari van
het jaar waarnaar het dienstjaar wordt aangeduid waarmede de belastingen verband hou-

vooncerp u:itmaalct van een nieuw onde?·zoek,' lean dit onderzoelc 'slechts aanleid·ing geven tot het vestigen van een
a.anvttllende aanslag indien het beheer
het bewijs brengt van fle elementen
ivaa?"op fl·ie vestiging· is gestmt.nd (1).
(Sarnengeschakelde wetten, art. 55, § 1,

al. 2.)
5° De 1·egel volgens wellce, wanneer een
ve1·beterfle aangifte in fle inlcomstenbelastingen het voo1·werp t£itmaakt van ee·n
niet£W onderzoek, een aanvullende aanslag slechts lean worden gevestigd indien het behee1· het bewijs brengt van
de elementen waarop die vestiging is
gesteund, is van toe!Jassvng zowel op
fle !Jrocedure voorz·ien bij artilcel. 55,
§ 1, alinea 2; als op degene voo1·zien bif
a?·tikel 74, alinea 1, van fle samengeschalcelfle wetten.·
(io De 1·echter ove1· fle grond beoonleelt
op bindende wijze of fle elementen voorgebmcht floor het beheer tot staving
van de aanvttllenfle afmslag gevestigfl
na een nieu.w ,Onfle?·zoelc van een aangifte die werd vel·bete?·fl, het bewijs
opleveren van fle gronden waarotJ flie
vestiging is geste·nnfl. (Samengeschakel,
de wetten, art. 55, § 1, al. 2.)
(BEREEH VAN FINANCii!.'N, T. RANQUIN,
WEDUWE KERCKROVEN EN CONSOOR'fEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel, op 13 J anuari 1948;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 55, § 1, laatste
lid, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en van artikel 9 van de wet van 10 Januari 1940,
tot invoering van een bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten, alsook van artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest voor recht zegt dat, bij gebrek aan
aanduiding der gronden waarop het op
basis van een winst van 240.000 frank, op
10 Juni 1943 gegeven akkoord berust, 'het
hof niet in de mogelijkheid gesteld werd
deze gronden te beoordelen op enkele beweringen van het beheer en dat het beheer
derhalve niet zou hebben aangetoond dat
de bedrijfswinsten van wijlen de heer
Kerckhoven de som van 240.000 frank
overtroffen, en doordat het arrest vervolgens de aanslagen, gevestigd op een naderhand tot 373.635 frank verhoogd winstcijfel:, heeft nietig verklaard, alsook
den, overgaan tot het vragen van ophelderingen eu inlichtingen, alsmede tot verificatie van
de comptabiliteitsschrifturen en -bescheiden
(art. 55, § 1, al. 2).
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zegt dat wijlen de heer Kerckhoven in de belasting te rechtvaardigen en het
slechts dient belast op een winst van bewijs te brengen van de gronden waarop
240.000 frank, bedrag dat voorgewend die vestiging is gesteund ;
wordt forfaitair te zijn, en waarmede de
Overwegende dat, waar het bestreden
belanghebbende en de controleur zich ak- arrest, bij een bindende beoordeling van
koord verklaarden, zodat geen nieuwe her- · de feitelijke bestanddelen welke door het
ziening van de belastbare winsten mag beheer werden voorgebracht tot · staving
geschieden :
van de aanvullende aanslag die ten laste
Overwegende dat het arrest niet ver- van Kerckhoven werd gevestigd, vaststelt
klaart dat wijlen de heer Jan Kerckhoven dat het beheer dergelijk bewijs niet heeft
in de belasting werd aangeslagen op gebracht, zijn beslissing ontsnapt aan
grond van een forfaitaire raming zijner het toezicht van het Hof, en het arrest
belastbare winsten, welke op 10 Juni 1943 de wetsbepalingen niet heeft geschonden
in gemeen overleg met het Beheer van die in het middel worden aangewezen ;
Overwegende dat het middel derhalve
financiiln werd. gedaan, en dat, derhalve,
zijn belastbare winsten thans niet meer niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzievatbaar zijn voor nieuwe herziening ;
Overwegende dat het arrest enkel ning; veroordeelt de Staat tot de kosten.
vaststelt dat het akkoord, gesloten en on25 Januari 1949. - 2° kamer. - VOOI'dertekend op 10 Juni Hl43, geen melding zittm·, H. Wouters, raadsheer waarnemaakt van de gronden waarop de bere- mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vankening van JJ.et winstcijfer op 240.000 fr. dermersch. Gelijlclltidende conclusie,
werd gesteund; dat uit de gegevens v66r H. W.-J. Ganshof van der Meersch, adhet hof voorgebracht niet was gebleken vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyndat de beweerde bijwinsten waarover de seele.
betwisting ging, niet reeds bekend en
besproken werden bij het vaststellen van
het winstcijfer op 240.000 frank door de
2• KAMER. - 25 Januari 1949.
belastingplichtige en het beheer; dat het
bestreden arrest uit feitelijke vaststellingen afleidt dat het beheer in gebreke INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. - BELASTINGPLIOHTIGE DIE
blijft te bewijzen dat Kerckhoven's be-,
EEN AANGIFTE IN DE INKOMS'rENBELAS1'INGEN
lastbare winsten de som overtroffen van
HEEFT GEDAAN. - AANGIFTE AANGENOMEN IN
240.000 frank waarop zij, in gemeen overDE VORM WAARIN ZIJ WERD OPGEMAAKT
leg door het beheer en de belastingschulDOCH ONDER BfcTWISTING VAN HE'i' REDRAG DER
dige, op 10 Juni 1943 waren berekend geAANGEGEVEN INKOJ\fSTEN EN RECTIFIOA'i'IEBEweest en dat derhalve Kerckhoven geen
RICHT. - BELASTINGPLICHTIGE DIE BINNEN
aanvullende belasting verschuldigd was;
DE 'i'WINTIG DAGEN ZIJN OPMERKINGEN HEEFT
Overwegende dat de aangifte in de
KENBAAR GEMAAKT. - AANSLAG DIE NIET VAN
belasting, door de belastingplichtige opAMBTSWEGE KAN WORDEN GEVESTIGD.
gemaakt en ingediend bij toepassing van
artikel 53 der samengeschakelde wetten be- Kan niet van ambtswege worden gevestigd
treffende de inkomstenbelastingen, kracht
de aanslag van de belastingsch!tldige
van bewijs heeft zolang het tegendeel niet
waa·rvan het beheer de aang·ifte heett
is bewezen; dat, wanneer deze aangifte
aangenomen in de vonn waarin zij
krachtens artikel 55 der samengeschakelde
werd opgemaalct ·doch onde·r betw·isting
wetten aanleiding heeft gegeven tot nader
van het bed1·ag van de aangegeven inonderzoek, het rectific.atiebericht van het
lcomsten, en waa1·omt·rent het beheer
beheer; · wanneer het door de belastingdoor m.iddel van een l'ectificat-iebericht
sclmldige wordt aangenomen en door hem
aan de belanghebbende het cijfer heett
voor aanvaarding wordt ondertekend, de·doen lcennen dat het voornemens was
zelfde bewijskracht heeft als de oorspronin de plaats van clat der aangifte te
kelijke aangifte in de plaats waarvan zij
stollen, wanneer de belastingplichtige
wordt gesteld ;
schrijtelijlc, binnen het tijdsve-rloop van
Overwegende dat, indien, ondanks de
twintig dagen vom·zien bij a1·tilcel 55
aanvaarding van een verbeterde aangifte,
van de sarnengeschalcelde wetten, zijn
de belastingplichtigheid van de belastingopme1"1cingen heett do en golden (1). (Saschuldige niettemin, naar luid van de artikelen ·55 en 74 der samengeschakelde
(1) Omtrent de voorwaardBn waaraan de
wetten; vatbaar blijft voor hernieuwd onderzoek hetwelk desgevallend aanleiding aanslag van ambtswege is onderworpen, ziB de
kan geven tot een aanvullende aanslag voetnota 1, getekend W. G., onderaan het
in geval van ontdekking van nieuwe on- arrest van verbreking dd. 13 J uli 1948, in Bull.
nauwkeurigheden en weglatingen, het en PAsrc., 1948, I, 457; zie ook Joum. prat.
alsdan nochtans aan het beheer behoort d1·oit fisc., 1949, blz. 81. ·

lnsfiluut voor
Consiitution~el Recht
Tiense straat 41 _ L~:;uven

mengeschakelde wetten betreffende, de
inkomstenbelastingen, artt. 55 en 56.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. ZANDERS.)
ARREST.

HE'l;' HOF; - Gelet op het bestre(len
iu·rest, op 3 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 53, § 1, der bij besluit van 3 Juni
1941 samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij. artikel 5 van het besluit van 12 Mei 1942, bij
artikel 3 van het besluit-wet van 5 Mei
1944 nietig verklaard doch voor tijdelijk
geldig gehouden, artikel 56 derzelfde samengeschakelde wetten, gewijzigd bij artikel 11 van het besluit van 2 Maart 1942,
eveneens nietig verklaard doch voor tijdelijk geldig gehouden bij het besluit-wet
van 5 Mei 1944, artikelen 1319; 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek, do0rdat het
bestreden arrest verklaart : a) dat het
gebrek aan eigenhandig geschreven vermelding « goedgekeurd )) door de ondertekenaar, die de aangifte niet persoonlijk
invulde, niet noodzakelijk het niet
bestaan van de aangifte voor gevolg hebben moet; b) dat aan de belastingplichtige, die het hem uitgereikte formulier
niet terugzendt binnen de voorgeschreven
termijn, een aangetekende herinnering
moet worden gestuurd, · hetgeen insluit
dat slecllts wanneer de belastingplichtige
in gebreke blijft aan dat herinneringsschrijven te voldoen, tot aanslag van
ambtswege zou :kunnen worden ·overgegaan, als wanneer : .a) luidens artikel 53,
alinea 1, iecler rijksinwoner ertoe gehouden is ieder jaar een aangifte zijner inkomsten te cloen door middel van een formulier clat door het bestuur der rechtstreekse belastingen aan de belastingplichtigen wordt toegezonden en dat deze
laatsten behoorlijk ingevuld en ondertekend moeten terugzenclen aan cle ambtenaar of dienst die het hun heeft laten geworden binnen de daarop vermelcle termijn, dit is in zake binnen de maand ;
b) luidens artikel 56, bij niet aangifte binnen de termijnen vastgesteld bij artikel 55, § 1, het beheer de belasting van de
belastingplichtige kan vestigen van ambtswege op grond van het vermoedelijk bedrag der belastbare inkomsten :
Overwegende dat, naar luicl van artikel 56, de administratie de belasting van
de belastingplichtige van ambtswege kan
vestigen bij niet-aangifte, bij niet-indienen
van de .vera:ntwoordingss,tukken, bij nietoverleggen ,van de. gevraagde irilichtingeii
ot van een. antwoord binnen de termijnen
respeCtieveiijk vastgesteld bij d.e. artike-

len 53, alinea 1, 54, alinea's 1 e~ 2, en 55,
§ 1, laatste en voorlaatste alinea ;·.

Dat het bestreden arrest ·vaststelt dat
de aangifte van verweerder door de administratie als geldig werd erkend en aangenomen in de vorm waarin zij was opgemaakt; dat het verder vaststelt dat de
controleur, de geldigheid der aangifte
aangenomen hebbende, maar het cijfer
van de inkomsten betwistende, bij rectificatiebericht aan verweerder het cijfer
liet kennen dat hij voornemens was in de
plaats van dat der aangifte te stellen en
verweerder meteen uitnodigde om, zo nodig, zijn opmerkingen kenbaar.te maken
en dat verweerder hierop schriftelijk zijn
opmerkingen aan de controleur voorstelde
binnen de termijn van twintig dagen voorgescllreven bij artikel 55 ; ·
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat verweerder zich niet. bevindt
in een cler voorwaarden voorzien door
artikel 56;
Dat die motivering volstaat om de beslissing te verrechtvaardigen waarbij het
arrest de van ambtswege gevestigde aanslag nietig verklaart ;
Dat de verdere motivering overbodig is,
zodat het middel, enkel gericht tegen die
motivering, van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 55, 56 en 74 der bij besluit van
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, gewijzigd en vervangen ·bij artikelen 10 en 11
van het besluit van 2 Maart 1942, bij artikel 3 van het besluit-wet van 5 Mei 1944,
nietig verklaard doch voor tijdelijk geldig
gehouden, en van artikel 112 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat het aan het beheer niet meer
toegelaten was de procedure van artikel 56 in te stellen, wanneer het eerst deze
van artikel 55 had toegepast, en vervolgens de aanslag ten laste van Zanders,
van ambtswege gevestigd, heeft nietig
verklaard :
Overwegende dat· het bestreden arrest
de aangeklaagde motivering niet bevat
maar wel, integendeel, aanneemt dat de
van ambtswege gevestigde aanslag voor.
zien bij artikel 56 geldig ZOU geW€eSt zijn,
ware het gebleken dat verweerder het
hem toegezonden rectificatiebericht niet
beantwoord had binnen .de termijn van
twintig dagen voorgeschreven · bij artikel 55;
Dat llet de pleegvormen van artikel 56
nietig verklaart om de redenen aangegeven in het antwoord op het eerste middel ;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
· ·
1
Om die redenen, yerwerpt de ,v9orzie,

-71ning; laat de kosten ten laste van de
Staat (Beheer van financien).
25 Januari 1949; .:___ 2° kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclttsie,
H. w.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite-r, H. Van Leynseele.

z-itier,
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SCHRIF'l'ELIJKE RECLAMATIE DOOR DE BELAS'f!NGPLICHTIGE TEGEN RET BEDRAG VAN
ZIJN AANSLAG. RECLAMATIE INGEDIEND .
RECLAMATIE ONTDOOR EEN LASTHEBBER. VANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

SCHRIFTELIJKE RECLAMATIE DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE TEGEN RET BEDRAG VAN
ZIJN AANSLAG. RECLAMATIE INGEDIEND
DE LASTGEVING
DOOR EEN LASTHEBBER. KRACHTENS WELKE DE LASTREBBER DE RE. CLAMATIE INDIENT MAG MOI'IDELING ZIJN.

1° Indien artikel 61, § 3, van de samengeschakelde wetten vereist dat de belastingplichtige van 1·echtstreekse belastin,qen scMittelijle hun reclamaties
moeten indienen tegen het beloop van
hun aanslag, verbiedt die wetsbepaling
hun niet die reclamaties in te dienen
door tussenkomst van een lasthebber (1).
2° Geen enkele wetsbepaling ve1·eist dat
de· lastgeving, krachten-s wellee .de lasthebber vaot de bela.Stingplichtige scht'-ifte!ijk een 1·ecZamatie indient tegen het
Mlo.op van de aanslag, sclwiftelijk moet
zijn (1). (Burg. Wetb., art. 1985; wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 61,
§ 3.)
(CARlON, T.

BEREER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent, op 2 Avril 1946;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 6l,
§ 3, 65, 66, 67, van de wetten betreffende
de belastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 September 1936 en
bij besluit van 3 Juni 1941, artikelen 5
(1) Zie verbr., 22 December 1948 (A1'1',
Verbr., 1948, biz. 657; Bull. en PASIC., 1948, I,
744., en de nota 1, biz. 745).

en 6 van de wet van 5 September 1938 op
de belastingen, artikel 6 van de wet van
17 JuP,i 1938 op de crisisbelasting, artikef' 7 van het besluit van 16 Juni 1941,
artikelen 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1348,
1354, 1355, 1356, 1372, 1375, 1984, 1985,
1989, 1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, doordat :
Eerste onderdeel, het bestreden arrest
beslist heeft dat de reclamatie bij het beheer ingediend voor aanlegger in verbreking door zijn raadsman, niet geldig is
bij gebrek aan schriftelijke volmacht,
hetgeen strijdig is met de wet, vermits,
indien de belastingplichtige zijn bezwaar
schriftelijk indienen moet, de geldigheid
van een bezwaar dat schriftelijk voor
hem, door zijn lasthebber, werd ingediend
niet onderworpen is aan het voorleggen
van een schriftelijk bewijs van lastgeving,
daar artikelen 1984 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek eenieder en in alle
zaken machtigen mondeling en zelfs stilzwijgend lastgeving te verlenen en aannemen dat geschriften, uitgaande van de
lasthebber moeten aangezien worden als
uitgaande van de lastgever zelf binnen de
perken van de lastgeving, en zelfs mondelinge en ook stilzwijgende bekrachtiging
voorzien van hetgeen zou verricht geweest zijn binnen de perken van de lastgeving; tweede onderdeel, doordat het
bestreden arrest niet antwoordt op de
v66r het hof nedergelegde conclusies, omkleed is met een tegenstrijdige motivering
gelijkstaande met gebrek aan motivering,
en de bewijskracht miskent van de akten
cUe aan het hof onderworpen waren, daar
het blijkt, - en het -was stellig opgeworpen bij' besluiten vo6r het hof, - uit de
beslissingen van de directeur der belastingen, - beslissingen tegen ·dewelke het
beheer geen verhaal heeft .fngediend, uit de bekentenis van het beheer in die
beslissingen, uit de vaststellingen zelf van
het bestreden arrest, dat de reclamatie
van de raadsman van aanlegger, tijdig
ingediend door de raadsman·, lasthebber,
mondeling bekrachtigd was geweest door
aanlegger-lastgever, en doordat niettemin het bestreden arrest verder weigert
de geldigheid te erkennen van dit bezwaarschrift :
Over de beslissing over het verhaal
tegen de aanslag in de bedrijfsbelasting :
Overwegende dat aanlegger, bij conclusies v66r het hof, opgeworpen had, dat
het bezwaar schriftelijk door zijn raadsman-lasthebber ingediend werd, dat hij de
lastgeving mondeling bekrachtigd had en
dat dit zelfs spruit uit de beslissing van
het beheer;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het bezwaarschrift ingecliend werd namens aanlegger door zijn
raadsman en aanneemt cc dat requestrant
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~------

-72
de· reclamatie mondeling goedkeurde >> ;
dat het verder, zonder de vaststelling omtrent dit punt van de beslit;;sing van het
beheer te betwisten, verklaart dat llet
bezwaar nitit geldig i'l om de reden
uat aanlegger << een schriftelijke lastgeving heeft voor te brengen >>en dat « voormeld wettelijk voorschrift van dwingend
recht is >> ;
·
Overwegende echter dat, ·Iuidens artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek, de
lastgeving ook mo_ndeling kan geschieden ;
dat weliswaar .ten einde de identiteit
van .de lasthebber te kennen en hem de
draagwijdte te doen overwegen en de gevolgen van zekere bepaalde en gewiclltige
akten, de wet, in zekere gevallen, afwijkend van dit beginsel, een authentieke
" akte van lastgeving oplegt of een scllriftelijke lastgeving ;
Overwegende dat niets dergelijks voorkomt in artikel 61, § 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, naar luid waarvan de
belastingl)lichtige een schriftelijke recla-·
matie mag inclienen ;
Overwegende dat llet nieuw artikel 61,
§ 3, de tekst ol)neemt van artikel 21
van het koninklijk besluit van 3 Juli 1939,
no 14, die de oude tekst vervangt, tekst
naar luid waarvan de belastingplichtige
een schriftelijke reclamatie mag indienen
en dat dit koninklijk besluit voorafgegaan
is door een verslag aan de Koning verklarende clat aangenomen werd dat men
zijn reclamatie schriftelijk indienen moest,
doch d:it het nuttig schijnt clit punt door
een tekst te bepalen ;
Dat daaruit volgt dat de wet enkel wil
dat het beheer kennis neme van de reclamatie door een geschrift dat hetzelfde
toelaat te weten of en om welke reden de
belastingplichtige zijn beklag doet en dat
de belastingplichtige vrij is een lasthebber aan te stellen die voor hem dit schriftelijk bezwaar indient, daargelaten het
bewijs van de lastgeving tegenover het
beheer, lastgeving die volgens het bestreden arrest niet betwist wordt;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
aan artikel 61, § 3, een zin en een draagwijdte gegeven heeft die de wet er niet
aan gehecht heeft en, derlmlve, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Over de beslissing betreffende het verhaal t.egen de aanslag in de bijzondere en
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten:
Overwegende dat het verhaal verworpen
werd om reclen dat « na de beslissing
hierboven bevestigd, de basis van de
handelswinst onwederroepelijk vastgesteld
is»;
Waaruit v:oortvloeit dat de verbreking
van het eerste deel van het arrest, de verbreking medebrengt van het tweede deel;

Om die redenen, en zonder het tweede
middel in acht. te nemen, verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te ·Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel ; veroorcleelt het
beheer tot de kosten.
25 Januari 1949. - 26 kamer. - Voor
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - VersZaggever, H. de
Clippele.
Gelijlcluidende oonclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaa1. - Pleite1·, II. Van Leynseele.
z-itte1·,
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BELAS'l1INGEN GEiND OP EICN ANDERE WIJZE DAN
PER KOHlER. ARREST DAT VOLLEDIG HET
GESOHIL BESLECHT.- VERWIJZING NAAR HET
BEHEER TEN EINDE BEREKENING VAN HET BEDRAG DER BELAS'I'ING VOLGENS HE'l' DOOR, HET
ARREST BEPAALD PRINCIPE. WE'l''l'ELI.JKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.

~

RE-

CLAMATIE. TERMIJN. MAG NIET MINDER DAN ZES MAANDEN BEDRAGEN TE REKENEN
VANAF DE DATUM VAN DE INNING DER BELAS'l'INGEN OP EEN ANDERE WlJZE DAN PER KOHlER.

3o INKOMSTENBELASTINGEN. -

RE-

CLAMATIE. TERMIJN. BELAS'l'INGEN
GEiND OP EEN ANDERE WlJZE DAN PER KOHlER.
TE REKENEN VANAF DE DA'l'UM VAN DE
INNING. ZIN VAN DIE WOORDEN.

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE RECHTER OVER DE GROND.

~

AANVAARDING OF BETWIS'J'ING DOOR HET llEHEER, OP EEN BEPAALDE DATUM, VAN HET BEDRAG VAN AAN DE BRON INGEHOUDEN RELASTINGEN. BINDENDE BEOORDELING.

1° Is wettelijk, de beslissing waarbij, na
het aanhang·ig geschil bet1·effende beZastingen die tvm·den gei'nd op een andere wijze dan pe-r lcoh-ier ·volled·ig te
hebben beslecht, het hot van beroep de
zaak ver·wijst naat· het be/WeT ten einde
het bedrag van de ve1·sch·uldigde belastingen te bepalen, zodoende de taak van
het beheer beperlcend tot het eenvoudig
be1'elcenen va.n het bed1·ag der in te houden belast-ingen . volgens het door het
(W'I'est duidelijlv bepaald beginsel (1).
2° De tennijn o·m een t·eclarnat-ie in te
dienen tegen het bedrag van een aan1

1

(1) Zie de voetnota's onderaan dit arrest in
B-ull. en PASIC., 1949, I, 80.

-13sommen, die niet als belastingen konden
aangei'ekend worden, in handen van het
fiscaal bestuur berusten zonder recht
noch titel » ;
mengeschakelde wetten betreffende de
Overwegende dat, aanwijzende om welinkomstenbelastingen, art. 61, § 3, al. 2.) ke reden, het vaststelt dat de belastingen
3° De inning van de belasting is de claad berekend waren op de globale bezoldiginwaa·rdoo1· het beheer ·in 'het · in ont- gen van acht verpleegsters in stede van,
zoals dit diende gedaan, op de bezoldiging
vangst nemen van cle belasUng aanvan iedere verpleegster;
vaanlt ten titel van regelmatige betaOverwegende dat het blijkt uit die beling en ·voor het door het beheer aangenomen be'clrag (2). (Samengeschakelde slissingen en vaststellingen dat het bestrewetten betreffende de inkomstenbelastin- den arrest het v66r het hof aanhangig
geschil volledig beslecht heeft;
gen, art. 61, § 3.)
Dat het anest de zaak enkel « terug4° De rechter over de (]1'0nd beo01·deeU
souverein of, op een bepaalde datum, zendt naar het beheer ten einde de verhet beheer het beclrag van de kwijting schuldigde bedragen te bepalen voor het
·van belastingen aan de bran heeft aan- jaar 1941 »;
Dat, dienvolgens, de beslissing de taak
genomen of betwist.
van het beheer beperkt tot het eenvoudig
berekenen van de bedragen der in te hou(BEHEER VAN FINANCii~N,
den belastingen volgens het door het arT. V.Z. W.D ..(( INSTITUT BUNGE J>:)
rest duidelijk bepaald beginsel dat door
het middel niet betwist wordt;
ARREST.
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
HET HOF; - Gelet op het bestreden grondslag mist ;
Over het tweede middel, schending van
arrest, op 9 Juni 1947 gewezen door het
artikel 61, alinea 3, tweede lid, der wetHof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van ten betreffende de inkomstenbelastingen,
artikelen 65, 66 en 67 der wetten betref- samengeschakeld bij het besluit van de
fende de inkomstenbelastingen, samenge- secretaris-generaal van het Ministerie van
schakeld bij besluit van de secretaris-ge- financien van 3 Juni 1941, doordat het
neraal van het Ministerie van financien bestreden arrest, voor recht zegt dat de
dd. 3 .•Tuni 1941 en, voor zoveel noclig, bij termijn om regelmatig bezwaarschrift in
beslmt van 31 Juli 1943, doordat het te clienen tegen voormelde belastingen
bestreden arrest, na het bezwaar van ver- gekweten a an de bron in 1941, op de daweerster regelmatig en tijdig te hebben tum van het bezwaarschrift, zijnde Ol)
verklaard, de zaak naar het beheer ver- 6 September 1943, voor verweerster niet
wijst ten einde het verschuldigd bedrag vervallen was, als wanneer het bezwaarte bepalen voor het litigieus jaar, als schrift, op straf van verval, ingediend
wanneer, ten gevolge van het verhaal van moet worden uiterlijk op 31 Maart van
verweerster, het hof van beroep aileen be- het tweede jaar van het dienstjaar, zonvoegd is om het geschil te beslechten, zon- der dat de termijn nochtans minder dan
der dat de directeur, die zijn macht uit- zes maanden mag bedragen vanaf de dageput heeft, er opnieuw kennis mag van tum van de inning der belastingen geind
op een andere wijze dan per kohier :
nemen:
Overwegende dat, luidens artikel 61,
Overwegende dat het middel de draagwijdte miskent van de bestreden beslis- alinea 3, de termijn om op straf van verval bezwaarschrift in te dienen, niet minsing;
der bedragen mag dan zes maanden van de
Overwegende, weliswaar, dat het arrest datum af der inning· voor de belastingen
de zaak « terugzendt naar het beheer ll, geind op een andere wijze dan per kohier ;
doch dat het niet enkel beslist dat het
bezwaarl:lchrift tijdig ingediend werd, · Overwegende dat het woord '« inning »
duidelijke zin heeft, te weten : de
maar bovendien ook nog d[J.t « het be- een
van het beheer bestaande in het in
zwaar gegrond is in zover het berust daad
ontvangst nemen van de belasting, aanop de herziening van de in 1941 aan de vaard
ten titel van regelmatige betaling·
b_ron ?ekweten belastingen ll, enig Utivoor het door het beheer aangenomen
glens Jaar, en dat in feite verweerste1' en
« het recht behield de te veel betaalde bedrag;
Overwegende dat, vergeleken met de
stortingen terug te eisen vermits deze
andere bewoor(lingen van clit artikel 61,
alinea 3, die zin nog duidelijker wordt ;
(1) Zie de voetnota's onderaan dit arrest in
Overwegende immers dat, voor de . be~
Bull. en PASIC., 1949, I, 80.
lastingen in het algemeen, de aanvang
(2) Zie FEYE, Traite de d1·o-it fiscal des sovan de termijn bepaald is van de datmri af
cietes et associations, d. II, n' 408.
van het aanslagbiljet of van de kennisslag mag niet minder dan zes maaniien
bedragen te rekenen vanaf de datmn
van de inning der belastingen op een
andere wijze clan per lcohier (1). (Sa-

----------

-74
geving van de aanslag, en voor de belastingen geind op een andere wijze dan per
kohier, van"de aatum af der inning;
.
Overwegende dat die vergelijking en
gelijkstelling van de bew?ordingen, « datum van kennisgeving van de aanslag ll,« datum van de inning >>, wel aantonen
dat, volgens de strekking van de wet, de
termijn maar begint van de datum af
waarop het beheer het bedrag van het verschuldigde doet kennen;
Overwegende dat, weliswaar, in principe
het bezwaarschrift moet ingediend worden uiterlijk v66r de 31 Maart van het
tweede jaar van het dienstjaar en dat,
ten aanzien van de werkgever, schuldenaar van die belasting, de belastingen
welke hij aan de bron inhouden moet, behoren tot het dienstj aar van de betaling
aan zijn bezoldigden, doch dat de wet,
door te bepalen dat de termijn niet minder zijn mag dan zes maanden van de
datum af van het aanslagbiljet of van de
inning af, het geval voorziet van de belastingplichtige aan wie het bedrag van
het verschuldigde ter kennis gebracht
wordt later dan in de loop van het dienstjaar, en alsdan, om bezwaarschrift in te
dienen, hem een termijn toestaat, van de
kennisneming af van het bedrag, en niet
van de datum af van de betaling of van
de vervaldag van het verschuldigde;
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein vaststelt dat op 6 September
1943, datum van het bezwaarschrift, het
beheer het bedrag van de kwijting aan de
bron, noch aangenomen, noch betwist
had, en niet was overgegaan tot de definitieve afrekening of aanslag;
Dat het derhalve, zonder de in het middel ingeroepen wetsbepalingen te schenden,-heeft kunnen beslissen dat de termijn
slechts begint te lopen van de datum af
van de werkelijke en definitieve aanslag
ter regularisatie gedaan door het beheer
op grond van de fiche nr 218 of van de
verklaring nr 276;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
ongegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de· voorziening; laat de -kosten ten laste van de
Staat.
25 Januari 1949. - 2" kamer. - Voo1·Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Olippele.
G-elij klttidende concl!tsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
zitter, H.
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27 Januari 1949.

lo MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. l\!IDDEL DAT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES

00NCLUSIES
AANVOERT. MIDDEL MIST IN FEI'l'E.

BEANTWOORD,

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. ElOHTSCHEIDING OP
GROND VAN BELEDIGING VAN ERGE AARD. MIDDEL DAT EEN VERGELIJKING ORITISEERT
VAN RET WEDERZIJDS ONGELIJK VAN DE EOHTGENOTEN, INGEROEPEN TOT AFWIJZING VAN DE
EIS. ARREST DAT DIT ONGELIJK NIET IN
VERGELIJKING BRENG'f. ARREST DAT DE
GEDRAGING VAN DE EISENDE EOHTGENOOT IN
AOHT NEEMT TEN EINDE DE ERGHEID VAN DE
BELEDIGING -TE BEOORDELEN. MIDDEL MIST
IN FETTE.

1° Mist feitelijke g1·ondslag, het middel
clat een gebrek aan antwoorcl op de conclttsies aanvoert, dan wanneer het a1·1·est dezelfde beantwom·dt.
2° Mist teitelijke grondslag, het middel
dat een door het atYest gedane vergelijlcing critiseert tttssen het wederzijds ongelijk van de echtgenoten ten einde het
afwijzen te rechtvaardigen van een eis
to·t echtsoheiding op grond van belediging van erge aa1·d, dan wanneer het
an·est dit ongelijlc niet in ve1·gelijking
brengt en sleohts de gedraging van de
eisende eohtgenoot in aoht neemt ten
ein.de, gelet op de tJe1·soonlijlche-id en op
de mentaliteit van die eohtgenoot, de
e-rgheid van de belediging te beo<J·rdelen.
(X ... , T. Y... )
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Februari 1947 door het Hof
van beroep te Brussel op tegenspraak gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet. 142 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
geen acht heeft geslagen op de door aanlegster genomen conclusies waarin zij deed
opmerken « dat appellant (verweerder in
verbreking) tevergeefs aanvoert dat geintimeercle zou deelgenomen hebben aan de
handelingen welke die veroordeling hebben
medegebracht; dat geintimeerde (aanlegster in verbreking) nooit in de zaak
betrokken werd en zelfs nooit door de
onderzoekende magistraat gehoord werd;
dat appellant niet kon bewijzen dat geiii"
tiineerde aan bedrieglijke verrichtingen
zou deelgenomen hebben of dat zij er
voordeel zou uit getrokken hebben; dat
geintimeerde nooit een der titels welke
door appellant werden verduisterd, in
haar bezit heeft gehad; dat, aldus, het
arrest niet, gemotiveerd is>>; dat, daarenboven, het arrest het geloof heeft geschonden dat aan de conclusies client gehecht,
en', bijgevolg,. de bepalingen van artikelen,

-751319 en volgende van het Burgerlijk Wet-

boek :.
·
. Overwegende dat het' bestreden arrest
hierop wijst dat « het feit dat .zij (aanlegster) op · de dag van haar huwelijk
geen persoonlijk goed bezat eil dat zij,
naderhand in staat was financH~le vennootschappen op te richten en een belangrijk domein te kopen, toelaat te geloven dat de daartoe noodzakelijke gelden voortkwamen van de door haar man
begane oneerlijkheden »;
Overwegende dat, door aldus de gedraging te bepalen van de aanlegster ten opzichte van de oneerlijke daden van de
verweerder, de bestreden beslissing de
conclusies heeft beantwoord ;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 231 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na te hebben vastgesteld
dat de verweerder op 26 J anuari 1939
door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete
van 500 frank en door het Hof van beroep
te .Brussel tot een gevangenisstraf van
vijf jaar en een geldboete van 500 frank,
wegens tussen 5 Maart 1933 en 4 Maart
1936 begane feiten van verduistering of
verspilling van titels, niettemin, om de
verwerping van de vorderiilg tot echtscheiding te rechtvaardigen, beslist heeft
dat de belediging niet van erge aard was
om redenen die dagtekenen niet alleen van
na de beledigende feiten doch zelfs van
na de rechterlijke beslissingen welke die
feiten straffen, te weten : de bezoeken
aan yerweerder tijdens zijn internering
en de omstandigheid dat aanlegster zichzelf druk heeft bezig gehouden met financH~le zaken welke zeer streng beoordeeld
werden in verschillende rechterlijke beslissingen (arrest van het Hof van beroep
te Brussel dd. 13 Juli 1947, bevelschrift
van de heer voorzitter der Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen dd. 8 Februari 1947), dan wanneer het hof geen
vergelijking mocht aannemen tussen het
bewezen ongelijk van de verweerder en
het beweerd ongelijk van de aanlegster
in verbreking, te meer daar die oorzaken
van ongelijk niet tegelijkertijd bestonden
en dat het ongelijk van de verweerder al
zijn uitwerksels had voortgebracht op een
ogenblik waarop het beweerd ongelijk van
de aanlegster nog niet ontstaan was :
Overwegende dat de gedragingen van de
aanlegster door het bestreden arrest niet
werden in acht genomen om het wederzijds
ongelijk te vergelijken doch om te oOI·delen in welke maat de belediging erg was,
:ten aanzien van de persoonlijkheid en de
mentaliteit van de aanlegster;
Dat, in die gedachtengang, de bestreden

beslissing hierop wijst « dat de inspanningen van de geintimeerde om aan de
schuldeisers van haar echtgenoot de
goederen te onttrekken welke hun pand
uitmaakten, bij de geintimeerde doen
blijken van een gebrek ·a an gewetensbezwaar en van een geldzucht waarmede
dient rekening gehouden om te oordelen
in hoever de belediging erg is welke voor
haar voortvloeit uit de rechterlijke ver~
oordeling van haar man ll ;
Dat, anderzijds, om de maat te beoordelen waarin aanlegster zich kon beledigd beweren door de feiten waarover
het gaat op het ogenblik van de veroorde,
ling van verweerder, het arrest hierop
Wijst cc dat men uit de herhaalde bezoec
ken (waarvan het getal waarschijnlijk
het maximum was door de reglementen in
die zaken toegelaten) mag afleiden dat
de straf welke de appellant kwam te treffen de gevoelens van de geintimeerde jegens haar echtgenoot niet had gewijzigd
in die mate dat een herneming van het
gemeenschappelijk leven voortaan als onverenigbaar moet worden geacht met haar
eergevoel en haar waardigheid ... ll ;
Dat uit die overwegingen volgt dat het
middel niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens de verweerder.
27 Januari 1949. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. ~
Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
- Pleiter, H. Resteau.
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HUWEJLIJK.

GROVE
TEKORTKOMING
DOOR EEN VAN DE EOHTGENOTEN AAN ZIJN
PLIOHTEN. MAATREGELEN BEVOLEN DOOR DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBAN.K. BEGRIJPEN ONDER MEER HET VERBOD AAN DE MAN
ZIJN EIGEN GOEDEREN TE VERVREEMDEN OF
MET HYPOTHEEK TE REZWAREN.

De spoedeisende en voorlopige maatregelen, die de voorzitte1· van de 1·echtbank
lean gela,sten in geval een van de eoht~
genoten gTotelijlcs zijn plichten ver~
zuimt, begrijpen o. m. het verbod aan
de man zijn eigen om·om·ende goederen
te vervreemden of met hypiJtheelc te
bezwaren (1). (Burg. Wetb., art. 214j.)
(1) Zie HAYOIT DE TERM~COURT, La femm~
iievant la loi civile, biz. 50'; DE !'AGE, Trt;Lite
Idem. droit civil belge, d. I, biz. 632 ·en 633,

nota.

76(BEGHIN,, ~·- LlENARD.)
ARRES'l',
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 October 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over -het enig middel, schending van artikel 214j van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest ten onrechte
heeft aangenomen dat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, krachtens de hiervoren aangeduide wetsbepaling, de macht had om aan de man, oorspronkelijke verweerder, het recht te ontzeggen zijn eigen onroerende goederen te
verkopen, te vervreemden of te hypothekeren en clat hij dus, door clergelijk verbod uit te spreken, niet buiten de grenzen van zijn bevoegdheid is gegaan :
Overwegende dat artikel 214j van het
Burgerlijk 'Vetboek beschikt : cc Verzuimt
een der echtgenoten grootelijks zijn
plichten, dan gelast de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg der laatste
echtelijke woonplaats de door het belang
van de andere echtgenoot en van cle kinderen vereiste spoedeisemle en voorlopige
maatregelen. Onder meer kan hij de vervreemding van de roerende of onroerende
goederen der echtgenoten verbieden, alsmede de verplaatsing van het mobilair,
behouclens naclere bepaling van die waarover hij aan den ene of cle andere echtgenoot de vrije beschikking zou toekennen ll;
Overwegencle clat, ten overstaan van een
in zulke algemene bewoonlingen opgevatte
tekst, het noclig zou zijn, om de clraagwijdte er van te beperken, dat cle wetgever, in cle loop van cle voorbereidende
werkzaamheclen, klaar zijn wil daartoe
zou hebben cloen kennen;
Overwegemle dat dergelijke becloeling
nit die werkzaamheden niet blijkt;
Overwegencle wel is waar, clat in het
verslag gedaaii door de Commissie van
jnstitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Jennissen, als gebeurlijke toepassing van de wet, het verbod
aan de man heeft vermelcl de gemeenschappelijke goederen en de eigen goecleren van
de vrouw te vervreemclen, doch dat het
niet blijktdat, door zich alclus nit te drukken, hij iets ancle!'S heeft willen cloen (!an
aan te dniden wat het meest zou clienen
te worden opgelegd ;
Overwegencle clat, zo het verslag van de
Commissie van justitie van cle Senaat er
de nadrnk op legt dat die maatregelen
meestal tot gevolg zullen hebben de misbruiken te voorkomen van de macht van
de man, daaruit niet volgt clat de voorzitter van de rechtbank geen maatregelen
zou kunnen bevelen betreffende de eigen
goederen van de man; dat, wel is waar,
clergelijke maatregelen van de algemene

principes afwijken, doch, dat er client op
gewezen dat ze enkel als spoedeisende en
voorlopige maatregelen gelden, vereist
door het belang van de andere echtgeiioot
en van de kincleren, wanneer de iiiiln
grotelijks zijn plichten verzuimt;
Ovenvegende dat het vaststaat dat het
onbegrensd recht van de man om over
zijn eigen goederen te beschikken een bedreiging kan uitmaken voor de belangen
van de vrouw en van de kinderen; dat
de vervreemding van de eigen goederen
van de man de inkomsten van de gemeenschap kan verminderen en cleze laatste
kan benadelen; clat ze ook het dienend
uitwerksel kan doen verclwijnen van de
vergoeclingen welke verschuldigd zijn aan
de gemeenschap, en van de bijkomende
waarborg die de eigen goederen van de
man voor de vrouw uitmaken (Burg·.
Wetb., art. 1472);
Overwegende dat uit die overwegingen
blijkt dat het middel niet gegroncl is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot cle kosten
en tot de vergoecUng van 150 frank jegens
verweerder.
27 Januari 1949. - 1° kamer. - VoorzUtm·, H. Soenens, eerste voorzitter. V<Wslaggeve·r, H. Fontaine. - Gelijlcl·uidende concl·nsie, H. Colard, advocaat-gcneraal. - Pleite·rs, HH. Van Leynseele en
Delacroix.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - VEROORDELING. VERVAL VAN DE RECHTEN OPGESOMD IJIJ ARTIKEL 123sea!'ies VAN RET STRAFWEl'llOEK. ~
VERVAL NIET AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE DAT DE VERDACH"l'E MINSU;NS ACH'f'l'IEN JAAR OUD ZOU ZIJN.
In geval vctn veroot·del-ing wegens een misdr·ijf, voo1·zien bij hoofdst·ttlc II •van titel l van boelc II van het Stratwetboelc,
is het verval van de t·echten opgesomd
b·ij at·tilcel 123sexies van hetzelfde wetboelc n·iet afhanlcelijlc van de 'voorwaa-rde dat cle veroordeelde minstens achttien jaar o·ud zo·u zijn op de datu.m van
de feiten. (Strafwetb., artt. 1.23semie.~
en 1.23sept-ies; besl.-wet van 10 Novem-

ber 1.945, art. 2; wet van 1.4 Juni 194'l,
artt. 10 en 11.)
(CHAINEUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 September 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
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Over het enig middel, schending van
artikel 3 van de wet van 14 Juni 1948
betreffende de epuratie inzake burgertrouw, doordat het bestreden arrest het
levenslang verval uitspreekt van de uitoefening van de bij artikel 123sexies van
het Strafwetboek voorziene rechten, terwijl de aanlegster op de datum der feiten, die aanleiding hebben gegeven tot de
veroordeling, "nog geen ac:t;tttien jaar oud
was;
Overwegende dat het arrest aanlegster
schuldig vei·klaart aan inbreuk op artikel 118bis van het Strafwetboek, gepleegd
tussen de 28 Januari 1943 en de 8 Mei
1945, om propagandaleidster en blokoverste van de rexistische partij te zijn
geweest, alsmede lid van de « Jeunesse
legionnaire )) ; dat het arrest aanlegster
veroordeelt, bij toepassing van artikel 2
van het besluit-wet van 10 November
1945, tot een gevangenisstraf van zes
maanden en tegen haar het levenslang
verval uitspreekt van de uitoefening van
al de rechten voorzien bij artikel123sexies
YUJ:\. bet Strafwetboek;
Overwegende dat het middel op artikel 3 van de wet van 14 Juni 1948 steunt
dat het levenslang of tijdelijk "verval
voorziet van al of een deel der rechten
bedoeld bij artikel 123sex"ies van het
Strafwetboek, dari wanneer geen strafrechtelijke
veroordeling
uitgesproken
werd;
"
Overwegende dat het bestreden arrest
niet de in het middel bedoelde wetsbepaling heeft toegepast, maar artikel 10 van
het besluit-wet van 19 September 1945, gewijzigd bij artikel 11 van de wet van
l4. Juni 1948, dat niet vereist dat de veroordeelde op de datum der feiten achttien jaar oud zou zijn om te kunnen vervallen verklaard worden van de rechten
voorzien bij artikel 123sexies van het
Strafwetboek ;
Overwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
31 Januari 1949. - 2<' kamer. - Voot·zitter en vet·slaggever, H. Louveaux,
voorzitter. Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG. - VERDAOHTE NIET ONDERWORPEN AAN DE MILITAIRE
S'J'RAFWETTEN.
INBREUKEN OP HOOFDSTUK II VAN Tl'I'EL I VAN BOEK II VAN RET

STRAFWETBOEK EN MISDRIJVEN DIE IN DE
BEVOEGDHEID VALLEN VAN DE GEWONE RECH'I'~'
HANKEN. - VERKNOCH'I'HEID TUSSEN AL DIE
MISDRIJVEN. - MISDRIJVEN BEHOBENDE TOT
DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE RECHTHANKEN NIET AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE MI·
LITAIRE RECHTBANK VAN WIJZEN NOOH VOORWERP ZIJN GEWEEST VAN EEN oimEltZOEK
DOOR DE KRIJGSRAAD VOOR 16 FEBRUARI
1946. - 0NBEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE
RECHTBANKEN VOOR AL DE JIUSDHIJVEN.
Wanneer cen verdachte, wellve niet ondet·wot·pen is aan de militair·e stmfwetten,
wot·dt vervolgd v66r de lvt·ijgsmad of
V(J6t· het miUtai,r get·eohtshof wegens
misd·l"ijven voorz·ien bi.i boelv I1 van titel I van boelv II van het Stmfwetboek
en wegens misdTijven die in de bevoegdhei.d vallen van de gewone t·echtbanken
en ~vanneer de laatstbedoClde misdrijven
of somrnige, e1· van n.iet v66r )6 Febntar·i
1946 werden aanhangig gemaakt bij de
militaire t·echtbanlv van wijzen of het
voot·wet·p niet zijn gewecst. van een ondeTzoek door de lwijgsauditeur, moeten
de lcrijgsraad en het militair gcreohtshof, indien zij de verknochtheid vaststollen rJan de misd?'ijven vooTzien bij.
hoofdstrtlc II van titel I van boelc II van
het BtmfwetboeJc met de misdrijven vallende onder de bevoegdheid van de gewone r·echtbctnken, zich onbevoegd verlcl(tren om lcennis te nomen van de ene
en van de andeTe (1). (Besl.-wet van
26 Mei 1944, artt, 1, 2, 1 o, 2bis en 11;

besl.-wet van 9 Januari 1945, art. 1;
wet van 30 April 1919, art. 15; besl. van
de Reg. van 18 September 1945.)
(FISSETTE, T. BEGISCHE S'I'AA'I'.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 29 September 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het middel van ambtswege schending van artikelen 15 van . de ~et van
30 April 1919 (art. 26, al. 2, van het Wethoek van strafrechtspleging voor het leger), 1 en 11 van het besluit-wet van
26 Mei 1944, doordat het militair gerecht
onbevoegd was om kennis te nemen van
de ten laste van aanlegger gelegde misdrijven:
Overwegende dat aanlegger, die op het
ogenblik der feiten geen militair was,
door het bestreden arrest veroordeeld
werd wegens inbreuken op artikelen 113,
1l8b·is en 121bis van het Strafwetboek,
(1) Verbr., 8 Noven1ber 1948 (Bull. en PAsic.,
1948, I, 610); 22 November 1948 (At·r. Verbr.,
1948, blz. 567; Bull. en PASIC., 1948, I, 646).
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g~pleegd in - 1943 en 1944, en, bij ver-

knochtheid, hoofdens misdrijven die, volgeiJ.s de door het arrest gegeven omschrij"\'ing, normaal in de bevoegdheid vallen
van de gewone rechtbanken en in 1943 en
1944 gepleegd werden, te weten diefstallen
(betichting 5), een oplichting (betichting 6) en twee moorden (betichting 7,
A en B);
Overwegende dat, die misdrijven door
het arrest verknocht verklaard z1jnde,-het
militair gerecht er van slechts kennis
kon .nemen indien de misdrijven, _be_doeld
sub_ ni• 5, 6 en 7, v66r 16 Februari
1946 aanhangig werden gemaakt, of indien v66r die datum, die misdrijven reeds
het voorwerp hadden uitgemaakt van
een onderzoek (artt. 1, 2bis en 11 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944 en besluit
van de Regent dd. 18 September 1945) ;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
noch uit het bestreden arrest noch uit een
andere akte van onderzoek blijkt dat een
dezer twee- voorwaarden voorhanden was
voor de diefstallen en de oplichting die het
voorwerp uitmaakten der betichtingen 5
en 6, noch voor de doodslag bedoeld
sub 7, A;

Dat, dienvolgens, luidens artikel 26,
alinea 2, van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger, aanlegger, terzelfdertijd vervolgd wegens misd:rijven die in
de bevoegdheid vallen der militaire rechtbanken en hoofdens verknocbte misdrijven die beboren tot de bevoegdheid der
gewone recbtbanken, wegens de ene en
de andere door de gewone recbtbanken
moest gevonnist worden ;
Dat de militaire rechtbanken dienvolgens onbevoegd waren om kennis te nemen
van al de ten laste van aanlegger gelegde
misdrijven; dat met over dezelfde te
oordelen, het hof de in bet middel aangeduide wetsbepalingen beeft geschonden;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vorderingen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderbavig arrest zal worden overgescbreven in de register·s van het militair gerecbtsbof en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
legt de kosten ten Iaste van de burgerlijke partijen; verwijst de zaak naar de
Kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van bm;oep te Luik.
31 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter; H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Connart. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho-

ven, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

31 Januari 1949.

PERS. - DRUKWERK ZONDER NAAM VAN DE
SCHRIJVER OF VAN DE DRUKKER. - VRIJ·
STELLING VAN DE STRAF. - VOORWAARDEN.
Genieten slechts de bij art-ilcel 300 van,
het Stmfwetboek voorziene vrijstelling
van straf, degenen itie de drukker of de
personen d{)et~c kennen, van wie !dj het
gedrukte schrift gekregen hebben, indien, op het o_qen-blilc waarop zij · die
inlichting verstrekken, de druklcer of
die perso-o-n niet reeds is gelcend dom·
het gereeht (1). (Strafwetb., artt. 299

en 300.)
(DINGENA.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, scbending van
artikel 300, alinea 2, .van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest verklaart dat bet voordeel van vrijstelling·
der straf, voorzien door artikel 300, alinea 2, van het Strafwetboek, ten gunste
van degenen die de drukker zullen doen
kennen bebben, vereist dat het gaat over
een kenbaarmaking, en bet gebrek aan
kenbaarmaking afieidt uit bet feit dat
« bet gerecbt, op het ogenblik waarop de
beticbte de drukker noemt, deze reeds
kende >>, dan wanneer die bepaling in
volstrekte bewoordingen is opgevat en
al degenen er van moeten genieten die
zich naar de enkele door de wetsbepaling
vereiste verplicbting zullen gedragen hebben:
Overwegende dat artikel 300 van het
Strafwetboek vereist dat, om van alle
straf vrijg~steld te worden, de overtreder
betzij de dl:ukker doet kennen, hetzij de
persoon van wie bij het gedrukte schrift
gekregen heeft ;
Overwegende dat indien het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat het
strafbaar feit is : wetens medegewerkt te
hebpen aan de onwettige druk, hierop
wijst dat aanlegger beweert van zijn
eerste ondervraging af de drukker der bedoelde vlugschriften te hebben doen kennen, het enerzijds vaststelt dat, v66r alleondervraging van aanlegger, Van Laethem
vereenzelvigd werd als zijnde de drukker
van die vlugschriften;
Overwegende dat bet arrest op grond
van die vaststelling wettelijk beslist dat
de aanlegger de bij artikel 300 van het
(1) Zie verbr., 27 Maart 1871 (Bull. en PAsrc.,
1871, I, 179) ; 13 Maart 1877 (ibid., 1877, I,
156); NYPELS et SERVAIS, d. ill, art. 300, n' 3.
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Strafwetboek voorziene vrijstelling van
straf niet genieten kon;
, Dat het middel in rechte niet opga~t;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.

31 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1 o VERKEER. -

KRUISEN EN VOORS'fEKEN
VAN IN BEWEGING ZIJNDE VOERTUIGEN OP
RAILS. - VERPLICHTING OM, BEHOUDENS ONMOGELIJKHEID, DE RECH'l'ERZIJDE VAN DE RIJWEG TE VOLGEN. -, RECH'l'ERZIJDE VAN DE
RIJWEG WAAROP EEN SPOORWEG LOOPT, NIE'l'
AANGELEGD OP EEN BIJZONDERE BEDDING EN
WAAROP ZICH GEEN EN.KEL VOERTUIG OP RAILS
BEVINDT. 0MSTANDIGHEID WELKE GEEN
VE~BOD. ,MEDEBRENGT DAT GEDEELTE VAN DE
RIJWEG TE GEBRUIKEN.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN .. STRAFZAKEN. - VONNIS
DA'l' VAS'l'S'l'ELT .ENERZIJDS DAT DE WEGGEBRUIKER DE MOGELIJKHEID HAD EEN TRAM RECHTS
VOOR 'l'E S'l'EKEN EN ANDERZIJDS DAT DE WEGGEBRUIKER, DIE UIT DE 'l'EGENOVERGES'l'ELDE
RICHTING KWAM, DE VERZEKERING NIE'l' REBBEN RON DAT DE EERSTBEDOELDE DIE MOGELIJKHEID HAD. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - VONNIS DAT INBREUKEN VASTSTELT WELKE DOOR TWEE WEGGEBRUIKERS ZIJN BEGAAN. - GEHELE VERAN'l'WOORpELIJKHEID VAN HET ONGEVAL,TEN LASTE
OELEGD VAN EEN VAN DIE WEGGEBRUIKERS. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL GES'l'EUND OP EEN
KLAARBLIJKEND VERKEERDE VERMELDING VAN
DE BES'l'REDEN BESLISSING. - MIDDEL MIST IN
FEITE.

1" De weggebruilcer die een in bCweging
zijnde voertuig 011 rails T;;ruist of vom·steekt moet, behoudens onmogelijleheid
voortvloeienrl ?tit rle engheirl of de beleminering van de do01·gang, de rechterzijde van de rijweg volgen, zclfs inrlien op dat uedeezte van rle weg een
spoorlijn loopt, zo deze niet is aangelegd op een bijzondere ue!ldinu en
niet is 'ingenomen rloor een rijdend of
stilstawnd voe1·tuig op mils. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, art. 37; kon. besl.
van 27 Januari 1931, art. 12.)
2o De rechter lean, zonder tegenst1"ijdigheid, beslissen, enerzijds, dat een wegge-

bntileer de mogelijleheid ha.d een tmm
rechts vaor te steleen en, anderzijds,
dat een weggebruiker, die uit de tegenovergestelde richting lewam, de verzeTcm·ing niet hebben leon dat de eerstbedoelde die mogelijlcheid had.
3° De 1·echter die, ter gelegenheirl van een
verleeersongeval,
inb1·euken vaststelt
wellee door twee weggeb1·uileers zijn begaan, lean zonder tegenstrijdigheid beslissep, dat. het ongeval;geh(JeJ is toe te
sch1·ijven aan de tout van·~en;hunner.
4° Mist feitelijlee grondslag, het middel dat
uesteund is op ee·n vermelttinu va·n de
bestreden besliss'ing we:'llee voortvloeit
uit een louter materiele vergissinu en
wellee, behoorlijle verbeterrl, ontsnapt
aan de o1·itiele van het midrlel (1).
(SEGERS EN CONSOORTEN, '1'. GOOSSENS
EN CONSOOR'l'EN.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis door de Oorrectionele Rechtbank,
zetelende te Brussel, op 20 Maart 1948 gewezen;
Over de voorziening van Jean Segers :
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat geen middel tot staving van de voorziening wordt ingeroepen; dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werden en dat de beslissing wettelijk is;
Aangaande de beslissing over de ·vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat het Hof van ambtswege geen middelen opwerpt;
·
Wat de voorziening van Albert Garin
betreft, in zover ze gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering ;
Over :P,et eerste middel, schending van
artikel 37 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende Reglement op
de politie van het vervoer en het verkeer,
en van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 Januari 1931 houdende Politiereglement voor de tramwegen, doordat
het bestreden arrest beslist heeft dat de
aanlegger verplicht was reclits van de
tram te rijden die hem te gemoet kwam
e11, dienvolgens, langsheen het voetpad te
rijden dat om het park loopt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
in feite hierop wijst dat de spoorlijnen in
de Koninklijkestraat niet op bijzondere
bedding zijn aangelegd; dat de aanlegger
Garin zijn voertuig op de spoorlijn had
(1) Verbr., 19 Juni 1947 (11'1". Verbr., 1947,
blz. 217; Bull. en PASIC., 1947, l, 286).

- sp -stil gehouden op het ogenblik van de aankomst van· de tram; dat de ruimte langsheen het voetpad dat het park omgeeft,
rechts van de tram die van de Schaarbeekse Poort kwam, vrij en voldoend was
{)m de doorgang van de auto toe te laten;
Dat, om de tram links voorbij te steken, Garin op het linkse gedeelte van de
{)penbare weg moest rijden en Segers
moest kruisen die zich voorbereidde om
de vrachtauto van Qoossens voor te steken, die stilstond op 2 m. 10 van de rand
van het trottoir dat gelegen is tegenm'er
<latgene hetwelk langsheen het park
loopt;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep terecht uit die souvereine vast.stellingen heeft afgeleid dat Garin artikel 58, 3°, van het koninklijk besluit van
l Februari 1934 heeft overtreden dat hem
<Oplegde zijn stilstaancl voertuig derwijze
te plaatsen clat de spoorlijnen voldoende
vrij wezen om de voertuigen op rails gemakkelijk door te laten, hetgeen hij kon
doen met zich te gedragen naar artikel 37, 1°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 dat hem verplichtte de
tram rechts voor te steken, het 2° van
dezelfde bepaling hem slechts toelatend
de linker zijde te nemen wanneer de cloor.gangsruimte naar rechts te eng of )Jelemmerd is en dan nog op voorwaarde zich
vergewist te hebben dat de beweging zonder gevaar voor ongevallen mogelijk was,
wat in zake het geval niet was;
Overwegende, anclerzijds, clat, in strijd
met wat in het middel wordt beweerd, .artikel 12, alinea 3, van het koninklijk be·sluit van 27 J anuari 1931niet beschikt clat,
voor de toepassing van de regels betreffende het kruisen en het voorsteken, elk
baangedeelte dat door rails is ingenomen
wordt beschouwd als onttrokken aan de
openbare weg, maar alleen elk baangedeelte clat door een op rails lopend of
.stationerend voertuig is ingenomen;
Overwegencle dat, door alzo te beslissen,
het bestreden vonnis de in het middel bedoelde bepalingen niet heeft geschonden,
maar ze juist heeft toegepast ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat er
strijdigheid bestaat tussen de beweegredenen en het beschikkencl gecleelte van het
bestreden vonnis, wat gelijk staat met een
gebrek aan redenen :
Eerste onderdeel, doordat de rechtbank
bevestigt, enerzijds, clat de aanlegger in
verbreking, niet alleen verplicht was
rechts van de tram te rijden, maar ook
de mogelijkheid had de spoorlijn van de
tram vrij te maken door op de rechter zijde van de weg te rijden, omstandigheid
waaruit ze afleidt dat Garin artikel 58,
3°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 heeft geschonden en, ander-

zijds, dat betichte Segers de. verzekering
niet kon hebben dat Garin de mogelijkheid zou hebben tussen liet tramrijtuig
en het trottoir, clat om het park; loopt,
door te rijden, feit waaruit ze afleidt ·dat
Segers artikelen 35 en 36 van het'koninklijk besluit van 1 Februari 1934 heeft
overtreden, clan wanneer het vanzelfs
spreekt clat de mogelijkheid om rechts van
het tramrijtuig te rijden niet voor Garin
e1~ Segers op een verschillencle marrier
mag worden beoordeeld :
Overwegende dat het geenszins strijdig
is te beweren, enerzijds, dat Garin artikel 58, 3°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 heeft overtreden om de
spoorlijn van de tram niet vrij te hebben
gemaakt, zoals hij claartoe verplicht was
en de mogelijkheid had, en, anderzijds,
dat Segers artikelen 35 en 36 van hetzelfde koninklijk besluit heeft overtreden
omdat hij de verzekering niet kon hebben
dat Garin de mogelijkheid zou hebben tussen het t]:amrijtuig en het trottoir, dat
om het park loopt, door te rijden;
Overwegende, inderdaad, dat indien Garin wettelijk gehouden was zich te vergewissen of qe doorgang rechts vrij was, en
hem te nemen in geval hij het was, Segers
in de onwetendheid waarin hij verkeerde
over het punt of Garin niet poogde het
tramrijtuig links voorbij te steken om de
wettelijke reden clat rechts de doorgang te
eng of belemmerd was, de vrachauto van
Goossens niet kon voorbijsteken zonder
artikel 35 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 te schenden, de baan aan
zijn linkerzij de niet vrij zijnde over een
voldoende lengte om alle gevaar voor ongevallen te vermijden ;
Overwegende dat de rechtbank door te
beslissen, zoals ze het geclaan heeft · niet
verschillend voor Garin en voor Segers
de mogelijkheid heeft beoordeeld die
Garin had om 1;echts van het tramrijtuig
te rijden doch wel de gedragingen beoorcleelt, die ten aanzien van hun verschillende wettelijke verplichtingen zich voor
hen opclrongen ;
Overwegende dat de substantHHe of op
straf vannietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de beslissing wettelijk is ;
Over de voorziening van Georges Hupin
aangaancle de beslissing gewezen ten ilanzien van deze als burgerlijk verantwoordelijk voor Albert Garin en als burgerlijke partij :
·
Over het tweede micldel, schending van
artikel 97 van de Gronclwet; strijdigheid
tussen de beweegredenen en het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis
wat gelijk staat met een gebrek aan motieven :
Tweede onderdeel, doordat de rechtbank in de redenen van de beslissing be-

-81treffende de vordering van de burgerlijke de vordering van de j:mrgerlijke partij
partij beweert dat er geen oorzakelijk er op wijst dat er tussen het ongeval en
verband bestaat tussen de ten laste van de ten laste van Goossens voor vaststaand
Segers voor vaststaand gehouden inbreuk gehondEm inbreuk geen oorzakelijk veren het ongeval, na vastgesteld te hebben band bestaat, omstandigheid welke door
dat deze laatste de verzekering niet kon de eerste rechter reeds aangenomen was,
hebben dat Garin de mogelijkheid zou en de beslissing waartegen hoger beroep,
hebben tussen het tramrijtuig en het trot- die nochtans de vordering van de burgertoir, dat om het park loopt, door te rijden lijke partij niet gegrond had verklaard,
en dat hij er zich rekenschap van gaf dat te niet heeft gedaan in plaats van ze te
de doorgang van twee rijtuigen tussen de bevestigen :
tram en de vrachtauto onmogelijk was :
Overwegende dat nit de vergelijking
Overwegende dat het bestreden vonnis van de beweegredenen en van het beschik- ·
vaststelt dat Segers artikel 35 van het kend gedeelte van de beslissing over de
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 vordering van de burgerlijke partij tegen
heeft overtreden om zich niet er van ver- Goossens blijkt dat de vernietiging van
gewist te hebben, alvorens de stilstaande het door de rechtbank in hoger beroep
vrachtauto van Goossens voorbij te ste- uitgesproken vonnis slechts de vordering
ken, dat de baan aan zijn linkerzijde vrij tegen Segers betreft en niet de vordering
was over een voldoende lengte om alle tegen Goossens ;
gevaar voor ongevallen te vermijden, alDat geen enkel van de drie onderdelen
hoewel hij niet kon weten of Garin, die van het mid del in feite opgaat;
van weerszijde over de van het park meest
En overwegende, wat de beslissing aanverwijderde rail reed, de mogelijkheid gaat geveld ten aanzien van de burgerlijk
zou hebben door te rijden tussen het tram- verantwoordelijke partij en over de vorderijtuig en het trottoir, dat langsheen het ring van de burgerlijke partij, dat het
park loopt, en hij er zich rekenschap van Hof van ambtswege geen middel opwerpt;
gaf dat de doorgang van twee voertuigen . Om die redenen, verwerpt de voorzietussen het tramvoertuig en cle vrachtauto ningen; veroordeelt elkeen der aanleggers
onmogelijk was ;
tot de kosfen van zijn voorziening.
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, te beweren in de beweegredenen van
31 Januari 1949. - 2" kamer. - Voorde beslissing over de vordering van de zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Verburgerlijke partij, dat er geen oorzake- slaggever, H. Demoulin. - Gelijlcluidende
lijk verband bestaat tussen de ten laste conclltsie, H. Roger Janssens de Bistvan Segers voor vaststaand gehouden hoven, advocaat-generaal.
inbreuk en het ongeval, na vastgesteld
te hebben dat deze laatste de verzekering
niet kon hebben dat Garin de mogelijkheid zou hebben door te rijden tussen het
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tramvoertuig en het trottoir, dat om het
park loopt, en dat er zich rekenschap
van gaf dat de doorgang van twee voer- 1° V.EJRKEER. - KRUISEN EN VOORSTEKEN
VAN VOERTUIGEN OP RAILS. - ARTIKELEN 38
tuigen tussen de tram en de vrachtauto
EN 39 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
onmogelijk was ;
1 FEBRUARI 1934. - BEPALINGEN DIE RET
Overwegende, inderdaad, dat indien SeGEVAL BEDOELEN VAN STILSTAANDE VOERTUIGEN.
gers een fout heeft begaan om gepoogd te
hebben een stilstaande vrachtauto voor 2° lVIIDD.ElLEN TOT VERBREKING. 'STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK
te steken met de linkerzijde van de baan
AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES AANVOERT.
te nemen, dan wanneer hij vaststelde dat
PASSEND ANTWOOBD DOOR DE BESLISSING. de weg aan zijn linkerkant niet vrij was
MIDDEL MIST IN FEITE.
en wetende dat Garin wettelijk links van
het tramvoertuig mocht doorrijden indien 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN .EJN
de doorgang rechts te eng of belemmerd
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VRAAG
OM DESKUNDIGENONDERZOEK. - REDEN DIE
was, uit de andere vaststellingen van de
ELK NUT ON1'NEEMT AAN RET GEVORDERD ON·
bestreden beslissing blijkt dat Garin de
verplichting had rechts en niet links van
DERZOEK. - GEEN VERPLICRTING VOOR DE
het tramvoertuig door te rijden vermits
RECRTER DE VRAAG UITDRUKKELIJK TE BEANTWOOROEN.
de do01·gang aan de rechterkant vrij en
voldoende was ;
1
o
De a1·tilcelen 38 en 39 van het koninkOverwegende dat de rechter in hoger
lijk beslltit van 1 Feb1'uari 1934 bedoelen
beroep alzo terecht en zonder tegenstrijenlcel het kruisen en het vo01·steken van
digheid heeft beslist dat het de door Garin
stilstaande voertuigen op 1·aUs aan hun
gepleegde fout is die de rechtstreekse oorstilstandplaats.
zaak van het ongeval is geweest ;
Derde onderdeel, doordat de rechter in 2° Mist teitelijke grondslag, het middel
hoger beroep in zijn redenen betreffende
dat een geb1·e1c aan antwoord op conoluVERBR., 1949. - 6

-82
sies awniiJoert darn wannee-r deze een
passend a~twoord hebben ontvangen in
de beslissing (1).
·
3° W anneer de 1·echte·r zijn beslissing
steunt op een reden die ellc nut ontneemt
aan een m·aag· tot deslcundigiinonderzoek, moet hij deze niet ~titdn~lckelijlc
beantwom·den..
(KEYEN, T. GALWY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 Juli 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zetelende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 39 van het koninklijk besluit dd.
1 Februari 1934 houdende algemeen Reglement op· de politie van het vervoer en
het verkeer, en van artikelen 3 en 20 van
het koninklijk besluit dd. 24 Mei 1913 houdende Politiereglement betreffende de exploitatie van de buurtspoorwegen en, voor
zoveel noclig, van artikel 97 van cle Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist
dat de voorschriften van artikel 39 slechts
worden toegepast in geval van voertuigen
op tails die op hun stilstandplaats zijn
gekomen << 't is te zeggen stilstaan )), dan
wanneer gezegd artikel 39 de gebruiker
oplegt tussen zijn voertuig en het voertuig
op rails een vrije ruimte van 3 meter te
laten « aan de niet van een vluchtheuvel
voorziene halten )), of stil te houden, en
artikel 3 van het koninklijk besluit dd.
24 Mei 1913 voorschrijft dat op elke plaats
waal" de treinen stilhouden er een paal
staat, met de benaming van de stilstandplaats, nabij het spoor in een in 't oog
vallende stand en, volgens artikel 20 van
dit laatste besluit, de reizigers op de
buurtlijnen worden opgenomen of afgezet
aan al de plaatsen die door de aanwijspalen zijn aangeduid, zodat de in werking
zijnde reglementering de plaatsen aanduidt die halten uitmaken, en dat deze
bestaan afgezien van de omstandigheid
dat het voertuig op rails werkelijk stilstaat .:
Overwegende dat, volgens artikel 39
van het koninklijk besluit del. 1 Februari
1934, aan de niet van een vluchthe:uvel
voorziene halten van voertuigen op rails,
de weggebruiker, die zich aan de kant bevindt waar het instappen of uitstappen
der reizigers geschiedt, met matige snelheid moet rijden en stilhouden moet zo
hij geen vrije ruimte van 3 meter tussen
zijn voertuig of zijn dieren en het voertuig op rails kan laten;
(1) Zie verbr., 6 Mei 1943 (Ar1·. Verbr., 1943,
hlz. 97; Bull. en PASIC., 1943, I, 157).

Overwegende dat die bepaling de gedragingen regelt van de weggebruiker die rij.dt
langs de kant waar het ro:stappen •of uitstappen van qe reizigei·s · geschiedt, wat
noodzakelijk verondetstelt dat het voer~
tuig op rails aan een halte stilstaat.;
Overwegende dat artikel 39 voorkomt in
afdeling VIII van het koninklijk besluit
dd. 1 Februari 1934 die de regelen bepaalt
welke dienen in acht genomen bij het
voorsteken en kruisen; dat artikelen 37
tot 40 betrekking hebben op het voorsteken en krnisen van voertnigen op
rails; dat artikel 37 het geval voorziet van
in beweging zijnde voertuigen op rails,
artikelen 38 en 39 het geval van voertuigen
op rails « aan halten )) en artikel 40 der
voertnigen op rails die lang stilstaan;
Overwegende dat de uitdrukking in artikelen 38 en 39 « aan halten van voertuigen op rails )) tegenover de uitdrilkking staat « terwijl die voertuigen in beweging zijn )) van artikel 37, en noodzakelijk, evenals de woorden in artikel 40
« geldt het een lange stilstand )) de voertnigen op rails bedoelt aan hun halte, 't is
te zeggen stilstaande op de plaatsen die
daartoe voorzien zijn ;
Overwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikelen 1317, 1319 en 1320 van het BnrgerIijk W etboek en 36, 1 o, van het koninklijk
besluit dd. 1 Febrnari 1934 hondende Algemeen Reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer :
Overwegende dat aanleg·ster, bij regelmatige v66r de rechter in hoger beroep
genomen conclusies staande hield dat de
verweerder het stilstaan had afgewacht
van de tram, welke hij reeds acht kilometer volgde, om het voorsteken nit te
voeren, dan wanneer er gevaar voor ongeval bestond door het feit dat de tram had
geremd en dat er reizigers stonden op de
plaats van het instappen; dat zij, in bijkomende orde, een deskundigenonderzoek
vroeg on:Ji op een plan de plaats te doen
bepalen waar de paal staat ..(lie .de halte
aanduidt;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te verklaren dllt het vrnchteloos is
na te gaan of verweerder Galloy de tram
al dan niet sedert lange tijd volgde, dat
hij het recht had het gecritiseerd voorsteken nit te voeren op voorwaarde zich naar
de elementaire regelen van cle voorzichtigheid te gedragen door met matige snelheid te rijden, dat hij, volgens de eenslnidende getnigenverklaringen, aldus gehandeld heeft, op de hoofdconclnsies een
gepast antwoord heeft gegeven;
·
Overwegende dat het in bijkomende
orde gevraagd desknndigenonderzoek niet
nuttig was zodra de rechter over de grond
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beslist had dat artikel 39 slechts wordt
toegepast in geval van "Btilstand van voertuigen op rails; dat de rechter het bijkomende verzoek niet meer uitdrukkelijk
moest beantwoordeu ;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
31 Januari 1949.- 2° kamer. - VoorzUter en verslaggever, H. Louveaux, voorzitter. - Gelijlc.luidencle concl1tsie, H. Roger

Janssens. de Bisthoven, advocaat-generaal.
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al cle tot staving van er,n micldel ingeroepen at·gttmenten te be antwoot·den (2).
3° Wanneer, om ove1· de verlceersvoorrang
te oordelen, de rechter vet'lclaart dat, in
het beslechte geval, clie vraag moet
worden geregelcl bij toepassing van artilcel 51 van het lconinlclij 7c besluit van
1 Februat'i 1934 en dat zij afhangt van
het punt te weten of de weg gevolgd
door de verclachte vet·clet· loopt dan zijn
aansluiting met clegene gevolgd cloor een
andet·e weggebruilcer, stelt hij aldus imtJUoiet vast dat die laatste weg cle lcentelcenen n.iet vet·toont van een secunclaire weg.
4° Is niet ontvanlcelijlc, cle voorziening, inrJesteld v66r cle eindbeslissing, tegen de
beslissing clie, rechtdoencle op cle but·get·lijlce vot·de·ring, zich erbij bepet'lct aari
de . bttt·gerlijlce partij een pt·ovisionele
vergoe(lvng toe te lcennen en een geneeslc·ttndig onderzoelc te bevelen (3). (Wetb.

van strafv., art. 416.)
VERKEER. WEG DIE NIET VERDER
LOOPT DAN DE AANSLUITING. ARRES1' DAT
BESLIST DAT EEN \VEG DERGELIJK KENTEKEN
VERTOONT, ZICH DAARBIJ STEUNEND OP VASTSl'ELLINGEN DIE OVER:EENS'l'EMMEN MET HET
WETTELIJK BEGHIP. WETTELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. GEEN
VEHPLICHTING AL DE ARGUMEN'l'EN l'E WEERLEGGEN.

3°

VERKEER. VERKEERSVOORRANG. ARREST DAT VASTSTELT DAT DE WEG NIET VERDER LOOPT DAN DE AANSLUITING. REDENEN
VAN HET ARRES1' DIE IMPLICIET VASTSTELLEN
DAT DE ANDERE WEG NIET SECUNDAIR IS. VERREERSVOORRANG IN VOORDEEL VAN DE
WEGGEBRUIKEH DIE OP DE LAATSTBEDOELDE
WEG RIJDT. WE'l'TELIJKHEID.

4° VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. . TERMIJN. BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST
DAT EEN PROVISIONELE VERGOEDING 'l'OEKENT
EN EEN GENEESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. V<;JORZIENING V06R DE EINDBESLISSING. ONONTVANKELIJKHEID,

1° De rechte1· over cle grand beslist wettelijlc dat een openbare weg niet verdet·
loopt dan zijn aansluiting met een anacre weg, wanneet: bij daartoe elemente-n van [eitelijlce aard inroept die overeenstemmen met het begrip gehttldigd
cloot· het Algemeen Reglement op de vet'lceet·spolitie (1). (Kon. besl. van 1 Fe-

bruari 1934, art. 51.)
2° De verplichting de vonnissen en ar-

(SVI1'CHKENBAUM, T. COPPENOLLE
EN CONSOOH'l'EN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
25 Mei 1948 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
I. Over de voorziening van aanlegger
als betichte :
A. Wat de publieke vordering betreft :
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen
418 en 420 van het Strafwetboek, van artikelen 51, 52 en 54 en 132, I, A, 5°, van
het koninklijk besluit dd. 1 Februari
1934 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel steunt
hierop dat het bestreden arrest geen gepast antwoord verstrekt heeft op de conclusies van aanlegger in zover deze
staande hield dat de W. Churchilllaan,
door de Boskantlaan, verder loopt dan
haar aansluiting met de Steenweg naar
Waterloo;
Overwegende dat, om te beslissen dat
een openbare weg al dan niet verder loopt
dan een aansluiting, de rechter over de
grond elementen van feitelijke aard inroept die betrekking hebben op de Jigging der plaatsen;
Dat, dienaangaande, het vonnis van
eerste aanleg, waarnaar het bestreden

resten te motiveren sluit deze niet in

(1) Arg. verbr., 10 Mei 1938 (&rr. Verb•·.,
1938, 95; Bull. en PAsrc., 1938, I, 161 en de
nota 2).

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
8 November 1948 (Bwll. en PAsrc., 1948, I, 619).
(3) Vaste rechtspraak. Zi·e o. m. verbr.,
22 Maart 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 194).

-84vonnis verwijst, vaststelt dat er ,een zeer
groot verschil van breedte bestaat tussen
de Churchilllaan en de Boskantlaan, dat
er eveneens een verschil bestaat in de
richting van die twee lanen, alsook een
totaal verschil wat de conformatie be·
treft;
Dat de bestreden beslissing daaraan
toevoegt dat het elke weggebruiker opvalt
dat de Churchilllaan niet verder loopt dan
de Steenweg op Waterloo, dat ze haar
kentekens van hoofdweg verliest en het
uiterlijke heeft van een baan die daar
eindigt; dat de Boskantlaan in niets gelijkt op de Churchilllaan en de geheel
verschillende kentekens vertoont van een
laan van een openbaar park, welke door
een goed zichtbaar teken voor het autoverkeer verboden is; '
Overwegende dat het bestreden arrest
nit die vaststellingen, die overeenstemmen met het wettelijk begrip van openbare weg cUe al dan niet verder loopt dan
een aansluiting, terecht afleidt dat de
Churchilllaan, bij toepassing van artikel 51, 2°, van het koninklijk besluit del.
1 Februari 1934,. niet verder loopt dan
haar aansluiting met ~le Steenweg op Waterloo; dat het aldus een gepast antwoord heeft verstrekt op de door aanlegger in zijn conclusies aangevoerd middel;
dat het niet elk ingeroepen argument
moest beantwoorden;
Dat dit onclerdeel van het miclclel noch
in feite noch in rechte opgaat ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de bewering van cle
, conclusies waarop, naar aanlegger staande
houdt, het arrest niet zou geantwoord
hebben, slechts een argument was, ingeroepen tot staving van het middel, volgens welk de Chm·chilllaan haar verlenging zou vinclen in de Boskantlaan;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door het middel te beantwoorden,
zoals hierboven is gezegd, niet verplicht
was dat argument te weerleggen;
Dat cUt onclerdeel van !let middel in
rechte niet opgaat;
Over het derde onderdeel :
Overwegende clat, volgens het bestreden arrest, de verkeersvoorrang op de
plaats van het ongeval moet geregeld
worden bij toepassing van artikel 51 van
het koninklijk besluit dd. 1 Februari
1934;

Dat het bestreden arrest, dienaangaande, in hoofdzaak verklaart dat de oplossing van de vraag enkel hiervan afhangt
of de Churchilllaan verder loopt dan haar
aanshtitiiig met de Steenweg naar Waterloo;
Overwegencle dat nit die vaststelling im·
pliciet voortvloeit dat de Steenweg naar
Waterloo niet kan gerangschikt worden

onder de wegen welke door het llierboven
aangeduid artikel 51 als secundair beschouwd worden en dat de Churchilllaan
het karakter van secundaire .weg slechts
kan hebben ingeval ze niet verder zou
lopen dan de aansluiting; dat het bestre·
den arrest er aldus heeft op gewezen dat
de Steenweg naar Waterloo de kentekens
niet vertooncle van een secunclaire weg
naar de zin van het hiervoren aangeduid
artikel 51;
Dat dit onclercleel van het middel in
feite niet opgaat;
B. Wat de vorderingen betreft uitgeoefencl door de burgerlijke partijen Maurice Coppenolle en Maxime · Coppenolle :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder midclel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt ;
0. vVat de vorclering betreft uitgeoefend door de burgerlijke partij Celine
Torfs ·:
Overwegende dat de bestreden beslissing aanlegger veroordeelt tot het betalen
van een provisionele vergoecling en, voor
het overige, een geneeskundig onderzoek
beveelt; dat ze geen eindbeslissing is vermits ze geen eincle stelt aan het geschil;
dat ze, anderzijds, niet gewezen is over
een gescllil nopens de bevoegdheid ;
Dat cle voorziening dus niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening van aanlegger
als burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om cUe redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt a!mlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders Maurice
Coppenolle en Maxime Coppenolle.
31 Januari 1949. - 2e kamer. - YoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Yerslaggever, H. Giroul. - Gelijlclttidende conchtsie, H. Roger Janssens {le Bisthoven,

advocaat-generaal.
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lo VOORZIENING IN VERBREKING.

- VORM. - STRAFZAKEN.- BURGERUJK
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ EISERES. VooRZIENING NIET BETEKEND. - 0NONTVANKELIJKHEID.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG·
HElD VAN DE STAAT. - BESLUI'l'·WET
VAN 10 NoVEMBER 1945, ARTIKEL 2. VEROORDELING TOT EEN NIET DOOR DE WET
VOORZIENE GELDBOETE. - 0NWETTELIJKHEID.

853°

VERBREKING. DRAAGWIJDT'E. STRAFZAKEN. VoORZIENING DOOR DE VERDACHTE. VERBREKING VAN DE BESLISSING
BRENGT DE
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. VERBREKING MEDE VAN DE BESLISSING OVER
DE BURGERLIJKE VORDERJNG.

4°

VERBREKING; DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE ALLEEN. VER.BREKING VAN DE VER·
OORDELINGEN. GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE
RURGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJKE PARTIJ.

5°

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE ALLEEN. ARREST DAT VERKLAART
DAT DE VEROORDELINGEN TEGENSTELBAAR ZIJN
AAN DE DIENST VAN HE'l' SEQUESTER•. VER~REKING VAN DE VEROORDELINGEN. GEVOLG
'l'EN AANZIEN VAN DE DIENST VAN RET SEQUESTER • .

1° Is niet ontvanlcelijlc, de voorz·iening,
·ingesteld door (le buruerUj k vemn twoordelijlce partij, die niet wm·d beteJcend aan de partij tegen wellce zij · is
gericht (1). (Wetb. van strafv., art. 418.)
2° Wanneer de nvilUaire 1·echtbanlc toepMsing maalct van artilcel 2 van het besluit-wet van 10 November 1945, lean het
geen veroordeUng uitspreken tot een
ueldboete die niet is voorzien door de
bepalingen van de stratwet welke toepasselijlc zijn op de ten laste van de
verdachte voo·r vaststaand geholtden
misdrijven.
3° Wanneer, op de vom-ziening van de
verllaohte, de beslissing gewezen over
de pttbUelce vordering wordt ver7!1'o•Jcen,
b1·engt die verbrelcing degene mede van
de beslissing gewezen ove1· de btwgerlijlce vordering en die het gevolg ·is van
de ee1·ste (2) •
4° Wanneer de beslissing 'Van veroordeUnu
V(Ln de verdaohte wordt verbToken op
de enlcele voorz·iening van de verdachte,
woTdt zonder voot·werp, de beslissing
van de rechtet· o·ver de grond waarbij
een persoon burgerlijlc verantwoordelijlc
wordt verklaat·d voor die veroordeling (3).
5° Wanneer de beslissing van veroordeling van de verdachte wordt verbrolcen
op de enlcele voorziening van de verdachte, wm·dt zonder voorwerp de beslissing van de reohter over de urond
waardoor de ·uitgesprolcen veroordelingen tegenstelbaar worden verlclaard aan
de Dienst van het sequester.
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
1 Maart 1948 (Arr. T'e1·br., 1948, biz. 119; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 136).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
1 Maart 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, .134).
(3) Verbr., 16 Nov<>mber 1948 (Arr, T'erbr.,
1948, biz. 557; Bull. en PAs!C., 1948, I, 637).

(VAN DEN EYNDE EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 Juni 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over de voorzieni'ng van de burgerlijk
verantwoordelijke partij, P. V. B. A.
« Etablissements Montail » :
Overwegende dat niet blijkt dat die
voorziening aan het openbaar ministerie
of aan de burgerlijke partij, tegen welke
zij gericht is, zou betekend geweest zijn;
dat, bij toepassing van artikel 418 van het
Wetboek van strafvordering, de voorziening niet ontvankelijk is;
Over de voorzieningen van Van den
Eynde, De Becker en Verstuyft :
Voor zoveel de voorzieningen de over de
publieke vordering gewezen beslissing be"
doelen :
·
Over het middel van ambtswege, schending van artikelen 9 van de Grondwet,
115 van het Strafwetboek, 1 en 2 van het
besluit-wet van 10 November 1945, doordat
het bestreden arrest aanleggers tot een
geldboete van 60.000 frank veroordeelt :
Overwegende dat het milita:ir gerechtshof, op de feiten der zaak artikel 115 van
het Strafwetboek toepassend, aan aanleggers het voordeel der verzachtende omstandigheden verleende en, zich op het besluit-wet van 10 November 1945 steunend,
elke aanlegger tot een boete van
60.000 frank veroordeelde;
Overwegende dat, zo artikel 2 van het
besluit-wet van 10 November 1945 tot
vereenvoudiging der procedure in sommige gevallen van misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat de militaire rechtbank toelaat, wanneer de feiten de toepassing niet wettigen van een
gevangenisstraf die voorzien is bij het
Strafwetboek, enkel de bij artikel 1, alinea 1, voorziene sancties uit te spreken,
namelijk geldboeten, dit slechts is in zover
die geldboeten gesteld zijn bij de strafbepalingen welke op de feiten toepasselijk
zijn in geval van verzachtende omstandigheden;
Dat, in het huidige geval, geen bepaling,
zelfs bij toepassing van verzachtende
omstandigheden, geldboeten van 60.000 fr.
voorziet voor de bij het bestreden arrest
voor vaststaand gehouden feiten;
Dat daaruit volgt dat de straf onwettelijk is;
.
Voor zoveel de voorzieningen de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partij bedoelen;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de· publieke vordering de verbreking medebrengt van de be-

-86slissing· over de vordering der burgerlijke
partij gewezen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het de eerste drie
aanleggers veroordeelt; zegt voor recht
dat de beslil'!sing van het arrest dat de
P. V. B. A: « Etablissements Montail ll
burgerlijk verantwoordelijk is voor de
veroordelingen van aanleggers tot de geldboeten, schadevergoeding en-kosten en deze
dat die veroordelingen tegen de Dienst van
het sequester mogen ingeroepen worden,
geen voorwerp meer hebben; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden ov~rge
schreven in de registers van het militair
gerechtshof en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers
tot. de kosten ; verwijst de zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld.
' 31 Januari 1949. - 2<> kanier. - Voo1·zit"
ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. - GeUjlelu'idende concfusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAREN. MIDDELEN DIE ENXEL. DE
RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER BETREFFEN. M!DDELEN VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EN NIET ONDERWORPEN AAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. 0NONTVANKE, LIJX.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAREN. BURGERLIJXE VORDERING.
MIDDEL AFGELEID UIT HET GEBREK AAN
MACHT VAN DE LASTHEBBER DIE HOGER BEROEP
HEEFT INGESTELD. MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE RECHTER OVER DE GROND. 0NONTVANKELIJX.

3° MIDDELEN TOT VERBREKIN,G. STRAFZAXEN. MIDI)EL GESTEUND OP EEN
FEITELIJXE BEWERING DIE GEEN GRONSLAG
VINDT IN DE BESLISSING NOCH IN DE STUKKEN
VAN DE RECHTSPLEGING. MIDDEL MIST IN
FEITE.

1°' Mo,qen niet voor de eerste maal v66r
. het H of vwn verbreking. worden. voorgesteld de middelen, vreemd aan de bevoegdheid, welke 1titsl7titend de l'echts·pleging v661· de ee1·ste rechtm· betreften (1). (Wet van 29 April1806, art. 2,.)
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
24' November 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I,
496); 19 April1948 (Ar•·. T'erb1·., 1948, biz. 221!;
Bull. en PASIC., 1948,' I, 266).

2° Mag niet voor de em·ste maal v66r het
Hot van verbt'eking wot·doo. vom·gesteld
het middel afgelcid hieruit dat de lasthebber, welke hoger beToep heett ingesteld in naam van de burgerUjke partij, daartoe geen macht had (2) .

3° Mist i·n feite, het middel geste1md op
een feitelijlee beweTing die geen gTondslag vindt noch in de bestreden b(lsUssing noch in d,e stukken. van de r(lchtspleging waat:op het Hot van vet·bt·eking
acht ve1·mwg te slaan (3).
('rDEBAERT EN VANDENBOSCH, 'f. KRINGS
EN DAMOISEAUX,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 Juli 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in hoger beroep;
I. Voor zoveel de voorzieningen de beslissing betreffen gewezen over de publieke vordering tegen aanleggers :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Voor zoveel de voorzieningen gericht
zijn tegen Krings en Damoiseaux :
Overwegende dat die voorzieningen
slechts ontvankelijk zijn voor zoveel ze
de beslissingen betreffen welke over de
wederzijdse burgerlijke vorcleringen der
partijen gewezen zijn;
Over het eerste, het tweecle, het clerde
en het vierde midclel afgeleid hiertiit :
1° dat noch Krings, als betichte, noch
haar man, gedaagd als burgerlijk verantwoordelijke, voor de politierechtbank zouden verschenen zijn noch zich geldig zouden laten vert!~genwoordigen hebben, dan
' wanneer clie rechtbank verklaard heeft te
hunnen opzichte op tegenspraak te beslissen; 2° clat Krings zich voor dezelfde
, rechtbank aangesteld heeft als burgerlijke
partij zonder daartoe behoorlijk door
haar man gemachtigd te zijn, en dat het
, hoger beroep tegen het vonnis der politierechtbank in haar naam ingesteld werd
zonder dat ze machtiging te clien einde
had gegeven;
Overwegende dat die middelen, · gegrond
op zogezegde nietigheden:, vreemd aan de
bevoegclheicl, voor de rechter over de
· grond niet werden voorgesteld ;
(2) Verbr., 20 Januari 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 25); 10 Mei 1948 (Arr. Jferbr., 1948,
blz. 268; ·Bull. en PAsrc., 1948, I, 311).
(3) Vaste rechtspraak. Zie ·o .. m. verbr.,
11 October 1948 (B1tll. en PAsro., 1948, I, 555).

Dat ze nieuw zijn en, dienvolgens, niet
ontvankelijk ;
Over het vijfde middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden vonnis de aanleggers
heeft veroordeeld om aan de burgerlijke
partij Krings de gerechtelijke interesten
te betalen op het bedrag der aan die partij
toegekende schadevergoeding, dan wanneer die gerechtelijke lnteresten niet gevraagd werden :
Overwegende dat de beweri)lg, waarop
het middel steunt, grondslag vindt noch
in 'bet bestreden vonnis noch in de stukken van de rechtspleging waarop het Hof
acht vermag te slaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders Krings en Damoiseaux.

ze

31 .Januari 1949. kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag_qever, H. Connart. - Gelijlcln·idende conolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - BURGERLIJKE PAR''l'IJ GEHOORD ONDER EED OP DE 'l'ERECH'l'ZITTING. - GEEN VERZET. - GEEN NIETIGHEID.
Het ho1·en van de burgerlijke partij onder
eed op de ter·echtzitting brengt geen
nietighe·id teweeg wannee1· noch het
openbaar rniniste·rie noch de verdachte
zich daa1·tegen hebben verzet (1).

(LIMPENS,

'l'.

TONDEUR.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden ·
arrest, op 27 December 1948 gewezen do9r
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
betreft over de publieke vordering gewezen:
Over het enig middel, schending der
re,chten van de verdediging en « der wetsbepalingen iii zake ll, doordat het militair
gerechtshof het getuigenis niet uit de debatten heeft verwijderd van de heer Tondeur, die onder eed door de krijgsraad
(1} Verlir., 19 September 1927 (Bull.' en
PAsrc., 1927, I, 288, en de nota}; 22 September
:J.947 (At'f". Verbr., 1947, blz. 283; Bull. en'
PASIC,, 1947, I, 371).

werd gehoord na zijn aanstelling als burgerlijke partij ;
Overwegende dat het verhoor onder eed
van de burgerlijke partij geen enkele
schending uitmaakt der rechten van de
verdedigirig en geen enkele nietigheid medebrengt, wanneer, zoals in zake, noch de
betichte noch het openbaar ministerie zicll
er tegen verzet hebben dat tot dit verhoor
zou worden overgegaan;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Voor zoveel de voorzieni:p.g de beslissing bedoelt gewezen;
1 o Over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° Over de burgerlijke vordering;
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 voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
31 Januari 1949.- ZO kamer. - Voorzit"
te1·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever·, H. Sohier. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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31 Januari 1949.

OVERTREDING. - LANDELIJK WE'l'BOEK.
- LATEN RONDLOPEN VAN DIEREN OP EEN ANDERS EIGENDOM. - BEGRIP.
Valt onder de toepassing van artikel 88,
3°, van het Landelijlc Wetboelc, hij
wiens dieren, in,qevolge een nalatigheid
van zijnentwege, en narnelijlc ingevolge de slechte staat van zijn afslnitingen, 1·ondlopen op een ande1·s eigenclon~ (2).

(LUPANT,

'1'.

BOEOKAERT.)

ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 Juli 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Bergen, uitspraak doende in boger beroep ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de publieke vordering gewezen beslissing ,:
Over het eerste middel, schending van
artikel 88, 3°, van het Landelijk Wetb<iek
en van artikel 97 van de Grondwet
(2) Zie CRAHAY, Tmite des cont>·aventions,
2' uitg., biz. 355,. n' 340.

·~~-------------------------

...

----.
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Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hield dat hij zijn paarden op
zijn eigen goed had geplaatst en dat het
feit dat ze er zouden .uitgebroken zijn,
zelfs ten gevolge van een nalatigheid van
zijnentwege, geen inbreuk kon uitmaken
op artikel 88, so, van het Landelijk Wetboek;
Overwegende dat bet vonnis OlJ die conclusies een gepast en wettelijk antwoord
geeft door vast te stellen << dat de betichte
met zijn afsluiting in slechte staat te laten, dbor dat 1Jersoonlijk feit, paarden op
een anders eigendom heeft laten rondlopen ll, 't is te zeggen door impliciet te verklaren dat het, voor de toepassing van artikel 88, so, van het Landelijk Wetboek,
niet nodig is dat de betichte zelf zijn
paarden op een anders eigendom heeft geleid, maar dat het volstaat dat hun rondlopen op dat eigendom aan zijn nalatigheid te wijten is;
En overwegende dat de substanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vorderingen
gewezen beslissing :
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1S15 en 1S82 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies enkel staande hield dat de burgerlijke
partijen het bewijs niet hadden geleverd
van het bestaan en het bedrag van de
schade;
Overwegende dat bet vonnis die conclusies voldoend beantwoordt door te verwijzen naar de redenen van de eerste
rechter, die bet bestaan van het nadeel
had vastgesteld en bet em ceq·uo et bon,o
had geschat, en door te verklaren dat .de
feiten bewezen waren gebleven en dat de
schade rechtmatig werd geschat;
Om die redenen, verwerlJt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
S1 Januari 1949. -=-20 kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. - GeZijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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3i Januari 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
LANDLOPERIJ. - STELLING 'l'ER 13ESCHIKKING
VAN DE REGERING. - GEEN VOORZIENING.
De beslissing, die een pe1·soon ter beschikkin_q van de revering .~telt wegens landloperij of bedelat'ij, is niet vatbaar·V001'

een voorz·ier~~ing in vm·b1·elcing (1). (Wet
van 2:l November 1891, art. 14.)

(VLEMINCKX.)
ARREST.
'HET HOF; - Aangaande de ontvan"
kelijkheid van de voorziening ;
Overwegende dat de beslissing die een
persoon, die v66r het gerecht werd ge'bracht wegens landloperij of bedelarij,
ter beschikking van de regering stelt,
geen vonnis uitmaakt in de zin van arti"
kel 25, 1°, van de wet van 4 Augustus
18S2, doch eenvoudig een bestuurlijke
maatregel, niet vatbaar voor voorziening ;
dat de wet van '27 November 1891 anderzijds het verbaal in verbreking aan belanghebbende niet verleent;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
S1 Januari 1949. - 2<' kamer. - Voo1'Zitter, H. Louveailx, voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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31 Januari 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL DOOR DE VERDACH'fE
HIERUI'l' AFGELEID DA'l' ZIJN HOGER DEROEP
TEN ONRECHTE ONONTVANKELIJK WERD VERKLAARD. - BESLISSING OVER• DE GROND WE'l'TELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR HET HOGER
BERO'EP VAN HET OPENDAAR MINIS'l'ERilE. JVIIDDEL ON'l'BLOOT VAN BELANG, - 0NONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. - ARREST VAN HET MILITAIR
GERECHTSHOF. - MEMORIE NEERGELEGD MEER
DAN VIJF VR'I:JE DAGEN NA DE VERKLARING VAN
VOORZIENING. - 0NON'l'VANKELIJK.
so MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAF UI'l'GESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. - J\'liDDEL DAT SLECH'l'S EEN VAN DIE
MISDRI-JVEN TREFT. - S'l'RAF GERECH'l'VAAR~
DIGD DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN. - MIDDEL
ONONTVANKELIJK,
4° REDENEJN VAN DEl VONNISSEN EJN
ARRESTEJN. - STRAFZAKEN. - HooFDZAKEU.TKE DEELNEMING.- ARREST VAN VEROORDELING DA'l' UITDRUKKELIJK DE 13ESTAND(1) Verbr., 20 Juli 1929 (B-ull. en PAsrc.,
1929, I, 303). Vergelijk verbr., 30 October 1916
(ibid., 1917, I, 294) en de conclusie van de
beer P. Leclercq, alsdan advocaat-generaal,
alsmede 26 November 1917 (ibid., 1918, I, 143).
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Bij gebrek aan belang .is het rniddel
niet ontvanlcelijk dat door de verdachte
wordt atgeleid him·uit dat zijn hoger
beroep ten onrechte onontvanlcelijlc werd
verlcla.ard, dan wannee1· het hoger beroep van het openbaar rninisterie tot
uitwerking heeft gehad de zaalc in haar
geheel aanhangig te rnalcen vo6r de
rechter in hoger beroep, zodat de aangevoerde nietigheid de geldigheid van het
an·est niet aantast waa1· het u.itspraalc
heeft gedaan over de grond (1).
2o Het Hot van vet·breking slaat geen acht
op een rnerno1·ie neergelegd rneer dan
vijf vrije dagen na de vm·klaring van
voorzieninu tegen het arrest van het rnilitair uerechtshof ,(2). (Besl.-wet van

19 October 1944, art. 5.)
3° Wannee1· een enlcele st·rat werd uitgesprolcen wegens verschiUende rnisdrijven, is niet ontvankelijlc de eis tot verb1'elcing van de beslissing ove·r de Pltblielce vordering, wanneer die cis gesteund is op een middel, dat slechts een
van die rnisdrijven. betreft, en de uitgesprolcen straf gerechtvaardigd blijft
door de andere misdrijven (3). (Wetb.

van strafv., artt. 411 en 414.)
4o Is wettelijk gemotiveerd, het arrest
dat, onder ,de uitdrulclcelijlce vaststelling
van de bestanddelen van de stratba1·e
deelneming, de verdachte veroo1·deelt als
dader van het misd'l'ijf (4). (Strafw.,

art. 66.)
(DE VADDER EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE S'l'AAT.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 10 Juli 1948 gewezen door bet
Militair Gerecbtsbof, zetelende te Brussel;
(1) Nopens de overdragende uitwerking van
bet boger beroep van bet openbaar .ministerie,
zie verbr., 2 April 1845 (Bull. en PAsrc., 1845,
I, 215); 1 Mei 1933 (ibid., 1933, I, 211); 3 Mei
1943 (Arr. Ve,·br., 1943, biz. 97; Bull. en P.l.src.,
1943, I, 153); 25 October 1948 (Arr. Verbr.,
194B, biz. 515; Bull. en PAsrc., 1948, I, 593);
10 Januari 1949 (Bull. en PASIC., 1949, I, 16).
(2) Vaste recbtspraak. Zi·e o. m. verbr.,
9 Februari 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 83).
(3) Vaste recbtspraak. Zie o. m. verbr.,
11 October 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, J\52).
(4) Verbr., 13 Januari 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 23; Bull. en PAsrc., 1948, I, 29);
vergelijk verbr., 5 Juli 1948 (Arr. Ve1·br .•
1948, biz. 382; Bull. en PASIC., 1948, I, 443).

I. Wat de publieke vordering betreft :
.Aangaande de voorziening van Petrus
De Vadder :
Over het enig middel, scbending van
artikel 40 van de wet dd. 15 Juni 1935, op
bet gebruik der talen in gerecbtszaken,
van artikel 97 van de Grondwet en van
artikelen 202, 203 en 204 van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat, zo bet bestreden arrest bet door a;mlegger ingesteld boger
beroep nietig beeft verklaard, bet niet
om de . in het middel ingeroepen reden
i!l dat bet bet vonnis van de krijgsraad
bevestigd beeft ;
Overwegende dat de zaak bij bet militair gerecbtsbof werd aanbangig gemaakt
niet aileen door bet boger beroep van aanlegger, docb ook door bet boger beroep
van bet openbaar ministerie; dat dit bof
een onderzoek over de grond der zaak op
tegenspraak beeft ingesteld, en, na aanlegger in zijn verdedigingsmiddelen te
bebben geboord, bet boger beroep van bet
openbaar ministerie ontvankelijk beeft
verklaard en de beslissing van de eerste
recbter beeft bevestigcl om reclenen welke
bet bestaan van de beticbtingen vaststellen;
Overwegende dat bet boger beroep van
het openbaar ministerie tot uitwerking
beeft gebad de zaak in haar gebeel bij
bet militair gerecbtsbof aanbangig te rnaken, zowel in bet belang van de bescbuldigde aanlegger, als in bet belang van de
publieke vordering ; dat daaruit volgt dat,
in de onclerstelling dat de aangevoerde
nietigbeid zou bestaan, ze nocbtans bet
arrest niet zou aantasten in zover dit
laatste, uitspraak doende over de grond,
het beroepen vonnis bevestigt;
Overwegende, bijgevolg, dat bet middel
gedeeltelijk in feite niet opgaat en, voor
bet overige, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Aangaande de· voorziening van Walter
Camu:
Overwegencle dat de memorie van aanlegger op 17 Juli 1948 te laat ter griffie
werd neergelegd, hetzij meer dan vijf
vrije dagen na de verklaring van verbreking dd. 10 Juli 1948; dat ,ze qus niet ontvankelijk is ;
Aangaande de voorziening van Henri
Segbers :
Over bet eerste midclel, scbending van
artikelen 113, 115, 117 en 118bis van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet en van
bet geloof dat aan .de akten is verscbuld1gd:
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd om de bij artikelen 118bis, 115 en
113 van het Strafwetboek voorziene misclrijven te bebben bedreven, misdrijven in
de dagvaarding 'vermeld sub litt. A, 2bis,

-90-B, 2bis, en 0, 2bis, 't is te zeggen om,
wetens, 's vijands politiek of plannen te
hebben in de hand gewerkt en de wapens
tegen BelgH\ te hebben opgenomen;
Dat uit het middel en zijn uiteenzetting
plijkt dat aanlegger het bestreden arrest
slechts bestrijdt in zover het de betichting 0, 2bis, de wapens tegen Belgie te
hebben opgenomen, voor vaststaand gehouden heeft ;
Overwegende dat, wijl de uitgesproken
veroordelingen gerechtvaardigd zijn wegens de andere betichtingen, welke het
.arrest bewezen verklaart, het middel niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 113, 115, 117 en 118bis van het
Strafwetboek, 66, 67 en 69 van hetzelfde
wetboek en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
nict alleen hierop wijst dat aanlegger
« handelend deel genom en ll heeft · a an de
uitgebreide operatie te Merchtem op
29 Juli 1944, doch ook vaststelt dat de feiten bedoeld in de aan Seghers ten laste
gelegde betichtingen bewezen zijn; dat die
feiten, volgens de woorden van de dag·vaarding, voor elke betichting A, 2bis,
B, 2bis, en 0, 2bis, er in bestomlen de mis-.
daad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering er van recht"
streeks te hebben medegewerkt, of, door
welke daad ook, tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder
die bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet kon gepleegd worden, 't is te
zeggen, bestonden in de bij artikel 66 van
het Strafwetboek voorziene handelingen
van dader;
Dat, aldus, het bestreden arrest de tegen aanlegger in hoedanigheid van dader
uitgesproken veroordelingen wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Aangaande de voorziening van Jean
Blacks;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de beweringen van de conclusies betreffende de tussenkomsten van aanlegger ten
voordele van de werkweigeraars - namelijk in overleg met de genaamde Moreau te hebben weerlegd, ·vaststelt
<i dat niet betwist wordt dat Blacks verschillende malen door de Duitsers werd
lastig gevallen; dat hij zelfs door hen
werd opge~poord en ten :tp.inste twee maal
aangehouden en op 13 Augustus 1944 tot
op het ogenblik van de bevrijding van de
hoofdstad, aangehouden was ll ; dat uit de
samenhang van het bestreden arrest blijkt
dat ·de rechter over de grond. er van op de
hoogte ·was dat de moeilijkheden, welke

aanlegger vanwege de Duitsers te verduren had, hun oorzaak vonden in de
diensten welke hij aan de werkweigeraars
had bewezen;
Dat de bestreden beslissing, aldus, de
conclusies heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending · van
artikelen 97 van de Grondwet, 113, 115 en
1l8bis van het · Strafwe.tboek :
bverwegende dat het. middel het arrest
slechts bestrijdf in zover de straffen .betrekking zouden hebben op feiten bedreven tussen 28 Januari en 30 April 1943;
Overwegende {lat. waren de bezwaren
gegrond, de uitgesproken veroordeling
niettemin zou gerechtvaardigd zijn wegens
de ten laste van aanlegger voor vaststaand gehouden en sedert die datum tot
op 8 Mei 1945 begane feiten;
Dat het middel dus niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang ;
Over het derde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, in de onderstelling
dat het bestreclen arrest om aanlegger te
veroorclelen het bestaan van een diefstal
heeft aangenomen die in de dagvaarcling
niet v 0orkwam, de uitgesproken straf
clan nog zou gerechtvaardigd zijn wegens
de in de dagvaarcling bedoelcle misdrijven
welke bewezen verklaard zijn;
Dat het miclclel dus niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Overwegencle clat de tweecle memorie op
21 Augustus 1948, hetzij meer dan vijf
vrije dagen na cle verklaring van voorzienlng del. 13 Juli 1948, te laat werd
neergelegd ;
En overwegende, voor het overige, over
de voorzieningen samen, dat de substantn\le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken veroordelingen
overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat de beslissing betreft gewezen
over de bnrgerlijke vordering van de Belgiselle Staat tegen Bruynseels, Froidebise
en Gebreude :
Overwegende dat aanleggers geen middel inroepen en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
. .
Om die redenen, verwerpt de voorzieningeri; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 Januari 1949. _.:. 2• kamer. - Voonz:itter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkl1tidende oonolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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3 Februari 1949.

1o VOORZIENING IN VERBREKING. VoRM. VERZOEKSCHRIFT ONDERTEKEND
DOOR EEN ADVOCAAl' ·BIJ RET HOF VAN VERfBREKING. - ANDERE ADVOCAAT DAN DEGENE
DIE OPTREEDT VOOU DE ElSER. - ADVOCAAT
OPTREDEND VOOU DE ElSER AANGEDUID IN RET
· VERZOEKSCRRIFT. VOORZIENING UEGELMATIG.
2o HUiSHUUR. ____: VRAAG TOT RERSTEL IN
RET GENOT - DEFINITIEF INGEWILLIGD V66R
RET IN WERKING TUEDEN VAN DE WET VAN
31 JULI 1947. - ARTIKEL 42, § 1, VAN GE·
ZEGDE WET LAAT AAN DE UECHTER IN R:ORT
GEDING NIET TOE TE BESLISSEN DAT DIE VRAAG
ONGEGROND IS.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAR:EN.
- PAUTIJ WELKE EEN VERWEERMIDDEL VOOR·
DRAAGT.- MIDDEL VERWORPEN.- REDENEN
DIE ONZEKER LATEN OF DE RECHTER REEFT
GEOORDEELD DAT DIT VERWEER IN FEITE ONGEGROND WAS OF DAT RET IN RECHTE NIET
DIENEND WAS. - VONNIS NIET GEMOTIVEERD.
1o .Artikel 9 van de wet van 25 F'ebruari
.1925 steU de 1·egelmatigheid van de voorziening in verbl"eking niet athankelijle
van de voo1·waarde dat de advocaat bij
het Hot van ve1·breleing, die het verzoekschrift ondet·tekent, de advocaat weze
die optreedt voor de eiset·; de aanduiding in het ve1·zoeksch1"ijt van de advocaat d·ie opt1·eedt voor· de eiser is echter
vereist opdat de verweerder weten zou
aan wie zijn antwoord moet worden betekend.
2° Wanneer een vraag tot herstel in het
· genot, gesteund op artikel 30 van het besluit-wet van 12 Maat·t 1945, definitief
werd ingewiUigd v66r het in werking
M-eden van de wet van 31 J~tU 1947, laat
artikel 42, •§ 1, van die laatste wet niet
toe aan de voorzitte1· van de t·echtbank
van eerste aanleg, zetelende in kort ,qe' d,ing, te beslissen dat die vraag onge-·
grond was.
3°· Is n·iet gemotivem·d naa1· de cis van
artikel 97 van de Gt·ondwet, het vonnis
dat een in conclttsie voorgedragen verweermiddel vet·we?·pt om t·edenen wellce
onzeker laten of de t·echter heeft geoordeeld dat dit verweer in feite niet
. , opging of dat het in 1·echte niet dienend
was (1).

(SNAGEMAEKERS, T. MENDELS
EN MENDELS, T. SNAGEMAEKERS.)
ARREST.

ber 1947 door de in kortgedlng zetelende
Voorzitter van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen gewezen beschik"
king;
Gelet op het bestreden vonnis, op 12 Mei
1947 gewezen door de .Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, uitspraak
doende in hoger beroep ;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn;
. A. Wa:t de door Mendels ingestelde
voorziening betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, tegen de voorziening aangevoerd en
afgeleid hieruit dat het verzoekschrift,
alhoewel het vaststelt dat aanlegger vertegenwoordigd is door Mr Van Ryn, advocaat bij het Hof van verbreking, toch
ondertekend is door Mr della Faille
d'Huysse, advocaat bij dit Hof :
Overwegende dat, volgens artikel 9 van
de wet dd. 25 Februari 1925, het verzoekschrift, waarvan de overlegging door
· artikel 8 is voorgeschreven, moet ondertekend zijn door een advocaat bij het
Hof van verbreking;
·
Overwegende dat die bepalingen niet opleggen dat de handtekening uitgaat van
de advocaat die in de akte is aangeduid_
als optredend voor de eisende · partij ;
Overwegende dat verweerders tevergeefs opwerpen dat het gebrek aan overeenstemming tussen de handtekening onder het verzoekschrift en de in de tekst
van dit laatste aangeduide advocaat hun
verdedigingsrecht ontzenuwt;
Overwegende dat, wijl de advocaat van
aanlegger in het verzoekschrift is aangeduid, verweerders zich niet hebben kunnen vergissen en zich niet hebben vergist
aangaande de persoon aan wie hun antwoord moest betekend worden ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 41, 42, 22, 23 en 24 van de wet
van 31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen ·inzake htrishuur, 30, 31 en 32
van het besliiit-wet van 12 Maart 1945
waarbij uitzonderingsbepalingen van tijdelijke aard inzake huishuur worden
voorzien en waarbij aan de tijdelijke geldigheid van de besluiten van 20 Septem"
ber 1940, 28 April 1941, 18 November 1942
en 15 Juli 1943, een einde wordt gemaakt,
1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
eerste tak, doordat het bestreden bevelschrift ontvankelijk en gegrond verklaart
het verzet dat verweerders in verbreking op 30 Augustus 1947 deden tegen de
uitvoering van het vonn~s .der Rechtbank

HET HOF;- Gelet ,oP de op 18 Nov.em('l) Verbr., 15 Januari 1948 (Ar'l'. Yer·br·.,
1948, biz. 27; Bull. en PASIC., 1948, I, 34) en

29 April 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 287),
en de nota 1 onderaan verbr., 4 October 1948
(ibid., 1948, I, 531).
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-92van eerste aanleg te Antwerpen van 12 Mei
1947 dat de reintegtatie beveelt van eiser
in verbreking in het onroerend goed geleden te .Antwerpen, Dambruggestraat,
n'' 14, om reden « dat de uitvoering van de
reintegratie bevolen door het vonnis ...
noodzakelijkerwijze met zich de ontruiID'ing door de tegenwoordige bezitter s1eept,
derwijze dat artikel 42 van de wet van
31 Juli -1947 toepasselijk is ... ''• dan wanneer : 19 de wet van 31 Juli 1947, in haar
artikel 42, het recht om verzet aan te
tekenen slechts toekent aan de « huurder "• hoedanigheid die geen enkele der
opposanten heeft en die de rechter trouwens uitdrukkelijk ontkent aan verweerders in verbreking ; 2° gezegde wet veronderstelt dat « een beslissing ingetreden
is... welke ontruiming gelast "• wat in
zake het geval niet is vermits het vonnis van 12 Mei 1947 de reintegratie van
eiser in verbreking beveelt; dat, clerhalve,
de rechter de juiste draagwijdte miskend
lieeft der wettelijke bepaling die hij, ten
onrechte, op extensieve wijze toegepast
heeft, clan wanneer het karakter van openbare orde en het van het gemeen recht afwijkend karakter cler wet van 31 Juli 1947,
integendeel, een enge interpretatie van
de wettekst opclrongen; tweecle tak, doordat de bestreden beschikking, na gezegd
te hebben « dat ons ambt aldus bevoegd
is om uitspraak ten groncle te doen overeenkomstig de wet van 31 Juli 1947 en
dat ons ambt · uitspraak client te vellen
naar billijkheid " en na de grond van het
geschil opnieuw te hebben onderzocht, beslist « dat op grond der beschikking van de
tweede alinea van § 1 van art1kel 42 der
wet van 31 Juli 1947, zowel naar recht
als naar billijkheid, de vordering tot reintegratie ... ingevolge artikel 22 der wet van
31 Juli 1947 noch ontvankelijk noch gegrond is ten aanzien van de beschikkingen dezer wet ll, dan wanneer de wetgever
duidelijk zijn wil heeft laten blijken om
de voorzitter der rechtbank bij uitzondering zetelende in kortgeding toe te laten
« uitspraak te doen wat zulks (ontruiming)
betreft, overeenkomstig die wet (van 31 J uli
1947) ll slechts in de mate waarin het nieuw
onclerzoek, dat hij nopens het geding zou
doen, rekening houdende met de wet van
31 Juli 1947, zou toelaten vast te stellen
dat deze laatste de toestand van de huurder wijzigt wat het voordeel der wettelijke huurverlenging betl·eft; waaruit
voortvloeit dat wimneer de tbestand van
de huurder n'iet gewijzigd is ingevolge
deze nieuwe wet, de eis van de opposant
noodzakelijk client afgewezen te worden ;
dat, dienvolgens, met de eis der verweerders in verbreking ten gronde ·aan te nemen, dan wanneer het vaststaat dat de
wet van 31 Juli 1947 in haar artikelen 22

tot 24 de toestand der bij het geding betrokken partijen geenszins gewijzigd heeft
ten aanzien van de reintegratie zoals deze
voortvloeide uit het besluit-wet van
12 Maart 1947, artikelen 30 tot 32, en met
niettemin onontvankelijk en ongegrond te
verklaren de vordering tot reintegratie die
het vonnis van 12 Mei 1947 nochtans aangenomen had, de voorzitter der rechtbarik
de perken overschreden heeft van de uitzonderlijke bevoegdheid mtione materia;
die artikel 42 der wet van 31 Juli 1947 hem
toekent, een machtsmisbruik begaan heeft
en, alleszins, het grondbeginsel van het
gezag van het gewijsde geschonden heeft :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 42 van de wet
dd. 31 Juli 1947, dat een uitzonderingsbepaling is, de huurder toelaat in verzet
te komen tegen het vonnis dat de ontruiming beveelt;- dat alhoewel het bevoegdheid toekent aan de voorzitter om uitspraak te doen over de ontruiming, die
magistraat zich in zijn beslissing moet
gedragen naar de bepalingen van gezegde
wet;
Overwegende dat de bestreden beslissing
zich er _nieLbiLbeperkt uitstel van de
ontruiming te gelasten, doch daarenboven
beslist clat de eis om opnieuw in het
genot van het gehuurde panel te worden
gesteld, eis die door aanlegger bij de
vrederechter wercl ingesteld en door het
vonnis del. 12 Mei 1947 definitief werd ingewilligd, noch ontvankelijk noch gegrond
is;
Overwegencle dat de rechter in kortgeding, door aldus uit te spreken, z1jn machten heeft overschreden; da t, inderdaad,
dergelijke eis niet binnen de grenzen ligt
van artikel 42, § 1, der wet del. 31 Juli
1!}47 en dat, bijgevolg, de bestreden beschikking de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel dus gegrond is ;
En overwegende dat, wijl het vonnis del.
12 Mei 1947 door onderhavig arrest vernietigd wordt, het middel, in zover het
op het uitstel van de ontruiming slaat,
geen voorwerp meer heeft; dat zijn eerste
onderdeel dus niet ontvankelijk is ;
B. Wat de voor.z·iening van Snagemaekers en van .Andronic betreft :
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 30, 31 en 32
van het besluit-wet dd. 12 Maart 1945
waarbij uitzonderingsbepalingen van tijdelijke aard inzake huishuur worden voorzien .en waarbij aan de tijdelijke geldighe'id van de besluiten van 20 September
1940, 28 .April 1941, 18 November 1942 en
15 Juli 1943 een einde wordt gemaakt,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
de vorige huurder zich op de wetsbepalingen inzake herstel in het bezit van vroeger
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het middel te beantwoorden door beroepene, voor de eerste rechter, in co:r;~.clusies
afgeleid uit de uitzonderlijke aard en het
karakter van strenge uitlegging van de
ingeroepen wetsbepalingen, bewijsvoering
die ertoe leidde, zoals de eerste rechter
het had aangenomen, het voordeel van die
bepalingen te weigeren aan de huurders
die, zoals beroeper, het gehuurde hadden
verlaten v66r het aankomen der Duitse
legers en aldus niet zouden kunnen geacht
zijn onder rechtstreeks van de vijandelijke bezettende overheid uitgaande materiele of morele dwang gehandeld te hebben, waaruit volgt dat de rechter over de
grond zijn beslissing naar de eis van artikel 97 van de Grondwet niet wettelijk
gemotiveerd heeft :
Overwegende dat aanlegster Snagemaekers voor de rechter in hoger beroep geconcludeerd heeft tot de niet ontvankelijkheid van de. door Mendels ingestelde
eis, om de reden afgeleid hieruit dat de
eerste rechter artikel 30 van het besluitwet del. 12 Maart 1945 oordeelkundig stricto
sensu heeft toepegast, daar deze wetsbepaling van uitzonderlijke aard is;
Dat aanlegster alzo zonder dubbelzinnigheid verwees naar de door de eerste
rechter gegeven reden tot staving van de
beslissing dat verweerder niet kon genieten van de reintegratie, namelijk dat
verweerder v66r de aankomst der Duitsers vrijwill'ig het land had verlaten om
aan de oorlogsgevaren te ontsnappen;
Overwegende dat de door aanlegger
Andronic v66r de eerste rechter genomen
conelusies op dezelfde reden steunden en
dat gezegde ·aanlegger v66r de rechter in
hoger beroep verklaarde die conclusies te
herhalen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich erbij beperkt hierop te wijzen, dat
artikel 30 van toepassing is omdat de voor_
lopige bewindvoerder, die de zaak na het
vertrek van verweerder beheerde, een
dwang heeft ondergaan; dat het vonnis
het m:iddel niet beantwoordt afgeleid uit
het feit dat verweerder Mendels niet persoonlijk slachtoffer is geweest van de
dwang, en alzo de vraag onzeker laat of
het in feite geoordeeld heeft dat die bewering niet gegrond was ofwel, of het in
rechte heeft willen beslissen dat die omstandigheid voor het berechten van de
zaak zonder invloed was;
Dat het mid del dus gegrond is ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt de op 18 November 1947
gewezen beschikking; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing; verbreekt
het vonnis del. 12 Mei 1947 en verwijst de
zaak, dienaangaande, naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen, zetelende
in aanleg van hoger beroep; beveelt dat

onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers der Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen en dat melding
er van zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissingen ; veroordeelt Mendels tot de helft, Snagemaekers
en Andronic ieder tot een vierde der kosten.
3 Februari 1949. - 16 kamer. - Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Van Ryn en
Simont.
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SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN
TEGEN DE UI':l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN TEN
LASTE GELEGD. - BESLUIT-WET VAN
17 J ANUARI 1945, ARTIKEL 10. - BETEKENIS VAN DE WOORDEN ((IN GEVAL VAN BUITENVERVOLGSTELLING ll.

De woorden « in geval van buitenvervolgstelling ll hebben, in artikel 10 van het
besluit-wet van 17 Jamwri 1945 bet1·ettende het sequester der goede1·en van
de 11ersonen aan wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid ,;an de Staat worden ten laste gelegd, dezelfde betelwnis als in het Wetboelc van st1·atvo1·dering. Dienvolgens bedoelen zij niet enlcel het geval waarin
een beschiklcing van bltitenvervolgstelling is tltssengelcomen gestmtnd op het
gebrelc aan bewijzen, doch tevens alle
de gevallen waarin een beschilvking is
tussengelwmen geste1tnd op een oo1·zaalc
van verval van de publielce vordering
die een einde stelt aan de vervolgingen (1) en (2).
(TOMBOIS, T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL EN·DIENST VAN HET
SEQUESTER.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Omtrent de betekenis van de uitdrukking
« boochikki:ng van buiten vervolgstelling » in
het Wetboek van strafvordering, raadpleeg
Repert. prat. dr. belge, v' Procedure penale,
n' 418; GARRAun, 'l'raite theMique et pratique
de I' instruction m·iminelle, d. III, n'. 1009;
FAUSTIN HELIE, Tmite de l'inst1·uction criminelle, d. III, n' 2862.
·
(2) Een wetsontwerp, neergelegd op het bureel van de Kamer van Volksvertegenwoordi.gers op 29 Juli 1948 onder n' 640, strekt o. m.
tot wijziging van de tekst van artikel 10 van
het besluit-wet van 17 Januari 1945.
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van beroep te Brussel gewezen;
Over de eerste twee middelen ·samen :
het eerste schending van artikelen 1 en
10 van h~t besluit-wet van 17 Januari
1945 128 van het W etboek van strafvordering' 3 van het besluit-wet van 26 Mei
1944, 1351 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek' en 21 van de wet van 17 April 1878
bevattende de voorafgaande titel van het
W etboek vim strafvordering, doordat het
bestreden arrest het verzet van eiseres
afwijst, om reden dat het vermogen van
wijlen Vanderwaeter onder sequester gesteld werd krachtens artikel 1 van het
besluit-wet van 17 Januari 1945, ingevolge
zijn betichting wegens inbreuk op artikel 115 van het Strafwetboek, dat dit
sequester behouden bleef na het overlijden van Vanderwaeter, het onderzoek
te zijnen laste gesloten geweest zijnde
niet door een beschikking van buitenvervolgingstelling, maar door een bevelschrift
dat vaststelde dat de openb11re vordering
vervallen was, en « dat zulk bevel dat
op de bezwaren niet beslist, het recht op
vergoeding voor de schacle door de hanclelwijze van betichte geleden, geheel
laat », clan wanneer : 1° el~e beschikking gewezen door het onclerzoeksgerecht
en vaststellencle clat er geen aanleiding
bestaat tot vervolging, namelijk omclat
de publieke vordering niet ontvankelijk
is wegens het afsterven van de verdachte,
een ·beschikking van buitenvervolgingstelling is (schending van ·artikelen 128 van
het Wetboek van strafvorclering en 3 van
het besluit-wet van 26 Mei 1944) ; 2° de
beschikking die va:ststelt dat er geen voldoende bezwaren voorhanden zijn, evenmin als deze die het afsterven van de verdachte vaststelt, niet geniet van het gezag
van het gewijsde en dus geen hindernis
uitmaakt voor een vonlering tot vergoeding der schade veroorzaakt door de handelingen van de verdachte (schending van
artikelen 1351 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 4 en 21 van de wet van 17 April
1878) ; 3° dienvolgens was het bevelschrift,
dat het verval der publieke vordering
vaststelde iugevolge het overlijden van
Vanderwaeter; een beschikking van:buitenvervolgingstelling en heeft het de handlichting van het sequester, dat ingesteld
werd ingevolge de betichting vail inbreuk
op artikel 115 van het Strafwetboek, met
zich gebracht (schending van artikelen 1
en 10 van het besluit-wet van 17 Januari
1945) ; het tweede, schending van artikel. 9:7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest het verzet van eiseres afwijst tegen het onder sequester stellen
der goederen afhangende van de nalatenschap van wijlen Vanderwaeter, bevolen
op vordering van de Procureur des Konings te Leuven bij toepassing ·van ar-

tikel 2 van het- besluit-wet van 17 Januari
1945, om reden dat « die vraag gegrond is
daar men zich ook in de voorwaarden
door artikel 2 voorzien, bevindt >>, zonder
het middel in overweging te nemen waarbij eiseres beweerde, in haar voor het·
hof van beroep genomen. conclusies, dat
voormeld artikel 2 « n:iet van toepassing
is op erfgenamen van personen wier betrekkingen met de vijand, of wier handelwijze tijdens de bezetting verdacht werden, maar op deze personen zelf » ; doordat, bijgevolg, het bestreden arrest het
verzet van eiseres afgewezen heeft zonder het midde+ 'in overweging te nemen
waarbij ze trachtte te bewijzen dat dit
verzet gegrond was ; doordat het bestreden
arrest dus niet :wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing rechtvaardigt door deze
dubbele reden, dat de van rechtswege ondersequesterstelling, voorzien bij artikel 1
van het besluit-wet del. 17 Januari 1945,
niet opgeheven is en (lat het verzoek tot
ondersequesterstelling door de procureur
des Konings ingediend, krachtens de bepalingen van artikel 2 van hetzelfde besluit-wet, gegrond is;
Overwegende, aangaande de facultatieve ondersequesterstelling, dat het · arrest, de conclusies van aalllegster niet
beantwoordt; waarbij deze beweerde dat
gezegd artikel 2 niet van toepassing 'is op
de erfgenamen van de persl)on wiens handelingen verdacht waren, doch enkel op
die persoon zelf ;
Dat het arrest dienvolgens artikel 97
van de Grondwet schendt;
Overwegende, wat de handhaving betreft van de ondersequesterstelling welke
krachtens artikel 1 van ambtswege geschiedde, dat de bestreden beslissing niet
overeen.komstig de wet is ;
Overwegende dat het onder sequester
stellen der goederen van een verdachte
een uitzonderlijke maatregel is, en, dienvolgens van eng recht;
Overwegende dat, krachtens artikel 10
van het besluit-wet dd. 17 Januari 1945,
de sequestermaatregel opgeheven wordt
in geval van buitenvervolgingstelling; dat
die bepaling niet alleen de beschikking
van buitenvervolgingstelling. bedoelt geste-un(l op het gebrek aan bezwaren, maar
elke beschikking die een einde stelt aan
de vervolging;
Overwegende dat het als principe vaststaat dat de bepalingen van artikel 128
van het Wetboek van strafvorclering niet
beperkend zljn; dat de beschikking van
buitenvervolgingstelling ook kan gesteund
zijn op een oorzaak van verval cler publieke vordering, zoals het overlijclen van
de verclachte, de verjaring of de amnestie; clat in al die gevallen de publieke vor1
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brek aan nadere IJepaling ·in de beschilcdering vervallen is, en er dus geen aanTcinge<n- ·_vwn de wet of vwn de,.mens. (1).
leiding meer bestaat.tot vervolging;
Overwegende da't niets· toelaat te beslis- , 2o In artikel1711 van het Bu1·gerlijk Wet~
sen dat de <Jpstellers van het besluit-wet · boek bedoelt het wom·d « meubelen ll al
dd. 17 Januari 1945 het sequester hebben
de meubelen, in tegensteUirig met de
wUien handhaven ,in geval van definitief
onroeTende gOede1·en en sluit dient.envervar vim de ·publieke vordering ;
gevolge de toepassing uit van~de regel
Overwegende dat, zo het juist is dat
van veTkla1-ing bepaald bij artikel 533
de beslissing van bu'itell.vervolgingstelling
van hetzelfde wetboek (2).
gesteund <JP het verval van de publieke
vordering door het overlijden van de verdachte, het recht van de Staat op vergoe.
(DE ROO, T. ))ESMET.)
ding, wegens het ondergaan nadeel, onaangeroerd laat, die overweging voor elke beARREST.
slissing van buitenvervolgingstelling geldt,
vermits dergelijke beslissing, ware ze geHET HOF ; - Gezien het vonnis gewemotiveerd door het gebrek aan V<Jldoende
bezwaren, het gewljsde niet uitmaakt ten zen op tegenspraak op 8 November 1945
aanzien van de burgerlijke belangen van door de Rechtbank van eerste aanleg te
hem die slachtoffer beweert te zijn van Kortrijk, uitspraak doende in hoger behet feit clat het voorwerp was van het roep;
Over het enig middel, schen(ling van arstrafrechtelijk onderzoek ;
Overwegende dat het hof van beroep tikelen 528, 533, 534, 535, 1709 en 1711 van
dienvolgens ten onrechte geoordeeld heeft het Burgerlijk Wetboek, van artikelen 1,
dat het gebeurlijk -recht van de Staat op 2 en 3 (meer bepaald 3, 1°) van de wet
vergoeding de opheffing van het sequester van 25 Maart 1876, gewijzigd en aailgevuld
door de koninklijke besluiten van 13 Javerhindercle;
<
Waaruit volgt dat de middelen gegrond nuari 1935 en 30 Maart 1936, en van artikelen 2 der koninklijke besluiten van
zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestre- 22 September 1932 en 3 September 1936
den arrest; beveelt dat onderhavig ar- tot goedkeuring van de vertaling van
rest zal worden overgeschreven in de re- boek I, boek II, en boek III, titels VU,
gisters van het Hof van beroep te Brussel VIII, IX en X van het Burgerlijk Weten dat melding er van zal worden ge- boek, doordat het bestreden vonnis vermaakt op de kant van de vernietigde be- klaard heeft dat de vrederechter, op grond
slissing ; veroordeelt de verweerders tot van artikel 3, 1°, der wet van 25 Maart
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof 1876, gewijzigd en q.angevuld zoals hier"boven gezegd, bevoegd was om een gevan beroep te Gent.
ding te beslechten betrefferide de verhu3 Februari 1949. - 1" kamer. - Vool·- ring van een paard, en, meer bepaald,
omdat de verhuring van een paard onder
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. het begrip << huishuur ll viel, wanneer het
Verslag,qeve1·, H. de Cocqueau des M<Jttes.
GeUjlcluidende condus-ie, H. Raoul gezegd geding de som van 5.000 frank overHayoit de Termicourt, eerste advocaat- trof, wanneer dus de vrederechter onbegeneraal. - Pleite·rs, HH. Van Ryn en voegd was tenzij inderdaad de verhuring
van een paarcl onder een der categorien
Van Leynseele.
van pachten viel, door artikel 3, 1 o, der
wet van 25 Maart 1876 voorzien, wanneer gezegde verhuring van een paard
1" KAMER. - 3 Februari 1949.
noch als landpacht noch als huishuur noch
als veepacht noch als garfpacht kan·- wor1° GOEDEREN. - HUISRAAD. - REGEL den beschouwd, wanneer meer bepaald,
VAN ARTIKEL 533 VAN HET BURGERLIJK WET- de verhuring van een paard niet b!mntBOEK. -,--,- DRAAGWIJDTE.
woordt aan de bepaling van de huisliu)lr,
2° HUISHUUR. - VERHURING VAN MEUBE- vervat in artikel 1711 van het Burgerlijk
LEN. - ARTIKEL 1711 VAN HET BURGERLIJK Wetboek, wanneer, inderdaad, de woorWETBOEK. - BETEKENIS VAN HET WOORD den « verhuring van meubelen ll (louage
« MEUBELEN ll. REGEL VAN VERKLARING de meubles) in artikel 1711 van het BurVAN ARTIKEL 533 VAN HETZELFDE WETBOEK
NIET TOEPASSELIJK.
(1) Raadpleeg DE PAGE, T1'aite elem. droit
J_o De regel van verklal"ing bepaald bij arcivil belue, d. V, n' 706; PLANIOL et RIPERT,
tikel 533 van het Burgerlijlc Wetboelc,
naa1· luid waan;an h,et woo1·d « huisraad ·ll alleen en zonder enige toevoeging
of ve1·wijzing gebnlikt, niet de paarden
bedoelt, vinclt slechts toepassin g bij ge-

d. III, n' 99; BAUDRY-LACANTINERIE, d. V,
n' 170; LAURENT, d. V, biz. 638; Rep. prqt.
wr. belue, v• Biens, n' 83.
(2)_ FuziER-HERMAN, Repert., v• Biens, n" 472
en 475.
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gerlijk Wetboek dienen uitgelegd overeenkomstig artikel 533 van hetzelfde wetboek,
wanneer dit laatste artikel uit het begrip
van het woord « meuble >>, aileen en zonder enige toevoeging of aanwijzing in de
bepalingen van de wet (zoals dit het geval
is en artikel1711 van het Burgerlijk Wetboek), de paarden uitsluit, en wanneer
dus de gevolgtrekkingen door het bestreden vonnis uit de aangehaalde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek en van de
wet van 25 Maart 1876 afgeleid op een
verkeerde interpretatie van gezegde artikelen berust, en meer bepaald op een verkeerde interpretatie van de Franse tekst
er van;
Overwegende dat de regel van verklaring door artikel 533 van het Burgerlijk
W etboek bepaalcl en door het mid del ingeroepen, slechts toepassing vindt bij gebrek aan nadere bepaling in de beschikkingen van de wet of van de mens;
Overwegende dat de wetgever, in artikel 1711 van het Burgerlijk Wetboek de
verhuringen van huizen en die van meubelen, enerzijds, en anderzijds de verhuringen van landeigendommen, onderscheidt;
Dat artikel 1713 er op wijst dat men
allerlei roerende en onroerende goederen
kan verhuren;
Dat uit voornoemde beschikkingen duidelijk volgt dat het woord « meubelen »,
in artikel 1711 voorkomende, al de menbelen, in tegenstelling met de onroerende
goederen, bedoelt, en dat, dientengevolge,
de regel van verklaring van artikel 533
van het Burgerlijk W etboek in de zaak
niet toepasselijk is ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoed'ing van 150 frank
jegens de verweerders.
3 Februari 1949. - 1° kamer. - Voo!·z-itter, H. Soenens, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Bareel.- Gelijlclltidende
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Struye en Van Ryn.
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ERFENISSEN. -KLEINE NALNl'ENSCHAPPEN.
- WET VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4, ALI-.
NEA 4. - VREDERECHTER DIE DE CONCLUSIES
VAN DE DESKUNDIGE NIET BIJTREEDT EN EEN
TWEEDE DESKUNDIGE AANSTELT. - TWEEDE
DESKUNDIGENONDERZOEK ONDERWORPEN AAN
DEZELFDE RECHTSVORMEN ALS RET EERSTE.
- 0PROEPING VAN DE BELANGHEBBENDEN BIJ
AANGETEKENDE BRIEVEN.
·wanneer, 1·echtdoende 01! een vr(J)ag tot
schatt-ing van een goed bij toepassing

van de wet op de ertregeling van de
lcleine nalatenschappen, de vrederechte1·
de conclusies niet bijtreeflt van de door
hem aangestelde deslcundige en-· hij er
een tweede benoemt, is het tweede deslcltndigenonderzoelc onderwo1·pen aan .
dezelfde rechtsvormen als het eerste ,·
het moet worden vooratgegaan van een
op1·oeping van de belanghebbenden bij
aan,qetelcende b1·ieven (1). (Wet van

16 Mei 1900, art. 4, al. 4.)
(CONSOORTEN VAN DEN DRIESSCHE,
T. CONSOORTEN VAN DEN DRIESSCHE.)
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 April 1946 gewezen door de
Vrederechter van het kanton Herzele;
Over het eerste middel, schending van
artikel 4 van de wet van 16 Mei 1900
houdende erfregeling van de kleine nalatenschappen, van artikei 97 van de Grondwet, en van de rechten der verdediging :
eerste tak, doordat, na de aanstelling,
door vonnis van 31 October 1945, van
een tweede deskundige die het proces-verbaul van de vrederechter ging
ondertekenen, de pleegvormen voorzien
door de vierde alinea van voormelde
wetsbepaling (verwittiging der belanghebbenden van de dag en het uur der
eedaflegging van de deskundige, bij aangetekende brieven, en verwittiging op dezelfde wijze van de partijen die niet bij
cle eedafiegging aanwezig waren van de
dag of het uur der verrichtingen) niet geeerbiedigd werden; tweede tak, doordat,
na het bezoek ter plaats en het neerleggen van het proces-verbaal dat er de verrichtingen van vaststelt, eisers daarvan
niet verwittigd werden per aangetekend
schrijven zodat zij niet in de gelegenheid
werden gesteld hun bezwaren te doen gelden; minstens dat de stukken der procedure niet toelaten aan het Hof na te gaan
of, na het opstellen van het proces-verbaal
van het bezoek ter plaats, eisers in verbreking regelmatig in de gelegenheid gesteld werden'hun bezwaren te doen gelden,
vermits het bestreden vonnis zich erbij
beperkt te zeggen dat de belanghebbenden
verscheidene malen aangemaand werden
om van het proces-verbaal van bezoek ter
plaats kennis te nemen, zoclat men niet
met zekerheid kan uitmaken of die aanmaning wel per aangetekehde brief geschieclde :
Overwegende clat de Vreclerechter van
het kanton Herzele, wijl hij de conclusies niet was bijgetreden van de cleskundige Tavernier, die overeenkomstig artikel 4 van de wet del. 16 Mei 1900 op de
(1) Zie

verbr.,

27 September 1945

(A•·r.

T'e1'b1·., 1945, biz. 209; Bull. en PASIC., 1945,

I, 227).

-97erfregel'ing van de kleine nalatenschappen
was aangesteld geweest, een tweede deskundige heeft aangeduid ;
Overwegende dat dit tweede deskundigenonder7,Qek, dat van dezelfde aard was
en hetzelfde doel had als bet eerste, aan
dezelfde rechtsvormen onderworpen was ;
Overwegende dat uit de regelmatig
overlegde stukken niet blijkt dat de substantiele rechtsvorm van oproeping bij
aangetekend schrijven, in onderhav'ig ·geval, heeft plaats gehad;
Dat, bijgevolg, de bestreden beslissing
gewezen werd 'in schending van de in bet
middel aangeduide wetsbepalingen ;
Om die redenen, verbreekt bet op
10 April 1946 door de Vrederechter van
bet kanton Herzele gewezen vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van bet
Vredegerecht te Herzele, en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerders tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de Vrederechter van bet .kanton Zottegem.
3 Februari 1949. - 1e kamer. - Voo1'z·itter, H. Soenens, eerste voorzitter. VerslaggevM, H. Bail. - Gelijlcl!tidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·8, HH. Van Leynseele en Struye.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - HuLPVERSCHAFFING AAN DE VIJAND. - 0PEISING DOOR
DE VIJAND. - 0PEISING IN OVEREENSTEMi.HNG
MET DE CONVENTIE VAN DEN HAAG DD. 18 OcTOBER 1907. - GEEN INBREUK OP ARTIKEL 115 VAN BET STRAFWETBOEK.
2o MISDRIJVEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - HuLPVERSCHAFFING AAN DE VIJAND.- UITVOERING VAN
EEN. WERKELIJKE OPEISING DOCH GEDAAN BUITEN DE PERKEN VAN DE CONVENTIE VAN DEN
HAAG DD. 18 OcTOBER 1907.- VOORWAARDEN
·vEREIST OPDAT DERGELIJKE LEVERING NIET
ZOU VALLEN ONDER TOEPASSING VAN ARTIKEL 115 VAN HET STRAFWETBOEK.
1 o Is niet stmtbaa1·, de hulpvm·schajfing
aan de vijand die gedaa.n wo1·dt in uitvom·ing van een opeising door de vijand,
voorzien dom· het reglement gehecht
aan de Oonventie van Den Haag dd.
18 October 1907 (1). (Wet van 25 Mei

1910).
(1) Verbr., 24 Januari 1949, zie hoger,
biz. 55 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 64); zie het
verslag aan de Regent dat het besluit-wet van
25 Mei 1945 voorafgaat (Pasin., 1945, biz. 404).
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2° De h!tlpverschajfing aan de vijand in
uitvoering van een wm·Tcelijlce opeising
gedaan door de vijand, zelts buiten de
uevallen voorzien bij de Oonventie van
Den Haag dd. 18 Octobe1· 1907, is geen
m·ijwillige hulpverschajfing aan de vijand
en valt dus niet onde1· de toepassinu van
artilcel 115 van het Stratwetboelc (2)
wanneer de opgeeiste persoon zich in
de onmogelijlcheid bevindt zich te onttrelcken .aan de opeising ot wanneer hij
(leze slechts. !tif'l>OC1't mn, tegen een
ernstig, onmiddellijlc en dreigend lcwaad,
belangen te vrijwa1·en die hij um·echtigd was· v66r alle andere te m-ijwaren
en die hij niet anders leon v1·ijwaren
(lan dom· die 1t.itvoering.

(ROYER, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST ..
HET HOF ; - Gelet op bet arrest door
.het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik, op 4 Juni 1948 gewezen;
I. In zover de voorzierrlng gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over bet tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 115 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest een te enge begripsbepaling van de
opeising en van de dwang aanneemt waar
het verklaart dat een opeising op zich
zelf geen grond van rechtvaardiglng is :
Overwegende dat aanlegger, die vervolgd
wordt wegens inbreuk op artikel 115, § 2
(besl.-wet van 25 Mei 1945) van bet Strafwetboek, v66r de rechter over de grond
de d<Jor de vijand gedane opeising heeft
ingeroepen als overmacht die hem heeft
gedwongen de hulp te verlenen welke hem
ten laste werd gelegd ;
Overwegende dat wilsvrijheid vereist is
opdat degene die, in de omstandigheden
bepaald door voormeld artikel 115, § 2,
hulp heeft verschaft aan de vijanden van
de Staat, strafbaar wordt gesteld;
Overwegende dat de hulp welke aan de
vijanden van de Staat wordt verschaft
ten gevolge van een opeising voorzien
door het reglement gevoegd bij de Con(2) Dat de hulpverschaffing beteugeld door
artikel 115 van het Strafwetboek vrij en vrijwillig moet zijn, zie verbr ., 18 Februari 1920
(Bull. en PAsrc., 1920, I, 65); 18 Februari 1924
(ibid., 1924, I, 209); 2. December 1946 (Arr.
Verbr., 1946, biz. 426; Bull. en PAsrc., 1946,
I; 458); 10 Februari en 24 Maart 1947 (Arr.
Fe1·br., 1947, biz. 31 en 100; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 38 en 135); 5 April 1948 (A•·r. Verbr.,
1948, blz. 190; Bull. en PASIC., 1948, I, 218):
zie eveneens het in de bovenstaande nota.
vermeld verslag aan de 'Regent.
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ventie van Den Haag dd. 18 October 1907,
goedgekeurd door de wet van 25 Mei 191(),
niet onder toepassing valt van artikel115,
§ 2, van het Strafwetboek;
Dat hulpverlening aan de vijanden van
de Staat in uitvoering van een andere
werkelijke opeising als niet vrijwillig
dient beschouwd, niet alleen wanneer ten
aanzien van de omstandigheclen de opgeeiste in de onmogelijkheid g·esteld wordt
zich aan de opeising te onttrekken, doch
ook wanneer in de uitvoering der opeising
werd toegestemd om, tegen een ernstig en
onmiddellijk dreigend kwaad, belangen te
vrijwaren welke de opgeeiste verplicht of
ge:rechtigd was v66r alle andere te vrijwaren en de verweten uitvoering van de
opeising de enig mogelijke uitweg was ter ·
bereiking van die uitkomst, ·zodat de opgeeiste is bezweken voor overmacht welke
hem in feite de vrijheid van keus outnomen had, feiten en omstandigheden die
door de rechter over de grond dienen
onderzocht en beoordeeld te worden;
Overwegende dat de bestreden -beslissing, zonder enig onderscheid noch voorbehoud noch inachtneming van de waardeverhouding ·der· in tegenstelling zijnde
belangen en wettelijke verplichtingen,
zonder na te gaan of de beklaagde niet
over een ander middel beschikte om het
prijsgeven te vermijden van de belangen
welke hij moest of mocht behoeclen, aanleggers verweermiddel afwijst op deze
grond dat opeising dan alleen de straffeloosheid van de lmlpverlener voor gevolg
heeft wanneer zij hem plaatst in een toestand van onweerstaanbare dwang en hem
onvermijdelijk dwingt tot het verschaffen
van de opgeeiste hulp;
Dat, alzo beslissende, het bestreden arrest miskent dat de hulp aan de vijand
slechts strafbaar is wanneer zij vrijwillig wordt verschaft ;
Dat, derhalve, het militair gerechtshof
de veroordeling welke het uitspreekt op
geen wettelijke grondslag steunt wat een
schending uitmaakt van de in het micldel
aangeduide wetsbepalingen;
II. Voor zoveel de voorziening is gericht
tegen de beslissing over cle burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de verbreking der beslissing over de publieke vordering de verbreking medesleept van de beslissing op
de burgerlijke vordering;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te onderzoeken, verbreekt het
bestreden arrest; 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 vernietlgde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof, anders samengesteld.

7 Februari 1949. - 2" kamer .. - Voo~
zittm·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. - GeUjlcluidende concl-ttsie, Jl. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgenet'aal.
Pleiter, H. della Faille·
d'Huysse.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING_
- STRAFZAKEN.- VoORZIENING NA VEj_!,WERPING VAN EEN EER.STE VOORZIENING ONONTVANKELIJX. ARREST VAN VERWERPING. -LATER ONTDEK~E TIJDIG GEDANE AFSTAND VANDE EERSTE VOORZIENING. - TWEEDE VOORZIENING TEGEN HETZELFDE ARREST ONTVANKELIJK.
2° V ALSHEID. - lNSCHRIJVING VAN VALSHEID. ARlR-EST VAN RET MILITAIR GERECH1.'SHm'. - VERZOEK TOT INSCHRIJVING
VAN VALSHEID GEDAAN TO'f STAVING VAN EEN
MIDDEI, VAN DE VOORZIENING. 1\IIAAKT
SLECHTS EEN TUSSENGESCHIL UIT VAN DE IN
DI'l' MIDDEL VOORGESTELDE EIS TOT VERBREKING.
3° V ALSHEID. - lNSCHRIJVING vAN VALSHEID. STRA~'ZAKEN. VERZOEK: INGEDIEND TOT STAVING VAN EEN MIDDEL. -'- MIDDEL DAT, IN DE ONDERSTELLING DAT RET FEl'f
WAAROP RET RUST EN TOT !lEWIJS WAARVAN
DE INSCHRIJVING VAN VALSHEID STREKT,
SLECHTS AANLEIDING ZOU GEVEN TOT EEN VERBREKING DOOR MIDDEL VAN INKORTING DIK
RET BESTREDEN ARRlEST ZOU HERSTELLEN IN
DE STAAT WAARIN RET ZICH BEVINDT.- VERZOEK ONONTVANKELIJK.
4° MlDDELEN TOT VERBREKING; STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID. UIT· EEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN- VAN DE VERDEDIGING, WELKE DE ONONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING MET ZICH ZOU BRENGEN. VOORZIENING ONONTVANKELIJK VERKLAARD.MIDDEL MIST IN FEITE.
5° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. 0PNEMING VAN DE GETUIGENISSEN. NIET VOORGESCHREVEN VOOR
DE RECHTSCOLLEGES ZETELENDE IN LAATSTK
AANLEG.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRA~'ZAKEN. MIDDEL AANVOEREND DAT DE
BURGERLIJXE PARTIJ NIET REGELMATIG
WERD VERTEGENWOORDIGD v66R DE RECHTER
OVER DE GROND. - MIDDEL NIET VOORGESTEL[}
V66R DE RECHTER OVER DE GROND. - MIDDEL ONONTVANKELIJK.
7° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN_
HOGER BEROEP GEDEELTELIJX GEGRON[}
VERKLAARD WAT BETREFT DE BURGERLIJKE:
VORDERING. - 0P DE BURGERLIJKE VORDERING
GEVALLEN KOSTEN VAN HOGER BEROEP UITSLUITEND TEN LASTE GELEOD VAN DE VER·
DACHTE. - WETTELIJKHEID.
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go MIDDELEN TOT. VERBREKING. ~

STRAFZAKEN. ~ MIDDEL DAT EEN ARREST
BESTRIJDT WAARTEGEN GEEN VOORZIENING
.WERD INGESTELD. - 0NONTVANKELIJK ..
go VALSHEID. - INSCHRIJVING VAN VALSHEID. - STRAFZAKEN. ~ VoimGEWEND FEIT
GESTEUND OP EEN LOUTERE BEWERING.
GEEN B:EWIJS NOCH AANBOD VAN BEWIJS.
VERZOEK ONONTVANKELIJK.

io

De regel dat een <<voon!iening na de
ve1·werping van een em·ste voorzieriing
onontvanlcelijk is ll, is niet toepctsselijk
wannee1· ·het Hot van ve1·breking de
ee1·ste voo1·ziening heett verworpen niettegenstaande ;de atstand er van, doch
waa1·van het Hof, ingevolge omstandigheden onafhankelijlc van de wil vctn
de eiser geen · kennis heeft ge1c1·egen.
2o Het verzoek tot inschTijving van va,lsheid tegen de vePmeldingen van een a1·1·est van het militair ge1·echtshof, ingediend tot staving van een m·iddel van fle
voon1iening, maakt slechts een tttssengeschil. uit van fle in het miflflel voorgestelcle eis tot verbreking (1).
3o Is niet ontvankelij k, het verzoelc tot
inschrijving van valsheifl teuen fle vermelflingen van een a1·1~est van het militair .Qerechtshof wanneer het miflflel tot
verb1·eking, tot staving wam·van flit ve1·zoek worflt ingedienfl, slechts aanleifling
zou geven, in fle onflerstelling flat
voo1· vaststaanfl worflt gehouflen het feU
waa1·op flit miflflel rust en tot bewijs
waan?an fle insch1"ijvi.ni; st-rekt, - tot
. een verbl"eking bij mifl,flel van inlco1·ting
flie het best1·eflen a-rrest zou he1·stellen
in fle staat waarin het zich bevinflt (1).
4° Mist feitelijlce g1·onflslag, het miflflel afgeleid uit een schending van de rechten
van de ve1·flediging welke de onontvankelijlcheid van de voorziening zou medebrengen, dan wannee1· fle voorziening
ontvankelijk wordt verklaa1·fl.
5o Het opnemen van de uetuigenissen
is niet ·voorgesclweven voor fle rechtscolleges zetelenfle in laatste aanleg (2).

(Wetb. van strafv., artt. 155 en 189; wet
van 1 Mei 1849, art. 10.)
6° Is nie·uw en de1·halve onontvankelijlc,
het ·v66r de rechter over de g1·ond niet
voorgestelde middel waa1·bij de · verdachte staande hottflt flat de btWge1·lijlce
. partij niet 1·egelmatig werfl vertegenwoordigfl v66r ,die 1·echter (3).
7° Het stari.t de rechte1· ove1· de g1·ond vrij
te beslissen dat de kosten van het hoger
beroep, gevallen op de b!trgm·Ujke vor(1) Verbr., 4 Mei 1948 (Arr. Verbr., 1948,
biz. 254;, Bull. en PAsrc., 1948, I, 296) ..
(2) Verbr., 21 Juni 1945 (A1-r. Verbr., 1948
biz. 343; Bull. en PAsrc., 1948, I, 400).
(3)

NoVELLES, PoU?·voi en matiel·e repl'essive,

J?.' 135.

de1·ing, geheel ten laste zijn van de ver·
dachte, zelfs wanneer, op zijn hoger
beroep, het bedrag van de schadelOosstelling wo1·dt vm·minderd (4).
8° Is niet ontvanlcelijk, het middel . da~
een arrest bestrijdt waa1·tegen geen voorzienirtg weTd. ingesteld.
9° Is niet ontvanlcelijlc, het veTzoek tot.
betichting van valsheid gesteund op
een loutere bewe1·ing waa1·van geen enkel bewijs wordt voo1·geb1"acht noch
zelfs voorgesteld (5).

(ROMsEE.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op de an·esten, op

8 Maart 1947 en 27 Mei 1948 geveld door

het Militair Gerechtshof, zetelende · te
Brussel;
Gelet ook op de inschrijving wegens
valsheid door aanlegger tot staving van
zijn voorzieningen ingediend dd. 1 December 1948, alsmede op het kwijtschrift van
een storting van 100 frank ter Depositoen Consignatiekas, overeenkomstig de bepalingen van de verordeningen van: Juli
1737 en 28 Juni 1738;
Overwegende dat die zaken, onder
n 1"8 4180 en 4627 ingeschreven, verknocht
zijn;
I. Wat de voorziening betreft tegen het
arrest dd. 8 Maart 1947 :
Overwegende dat tegen dit arrest een
voorziening werd ingesteld door aanlegger
op 11 Maart 1947;. dat die voorziening door
llet Hof van verbreking verworpen werd
door arrest dd. 5 Mei 1947;
. Maar overwegende dat het blijkt uit de
thans overgelegde stukken. dat reeds de
23 April 1947 aanlegger afstand heeft gedaan van zijn voorziening van 11 Maart;
dat die afstand, door feitelijke omstandigheden onafhankelijk van aanleggers
wil, niet ter kennis werd gebracht van
het Hof van verbreking ;
Dat dienvolgens de huidige voorziening
tegen voornoemd arrest ontvankelijk is ;
, Over het enig middel, schending van de
wet doordat het militair gerechtshQf, uitsprekende op het hoger beroep van aanlegger tegen het vonnis van de krijgsraad,
dat zijn vertoog tot wraking had afgewezen, . hem een· verzwaring ·van straf oplegde :
· Overwegeride dat het beroepen vonnis,.
na de. wraking ontoelaatbaar te hebben·
(4) Zie verbr., 23 September 1946 (An·.
Verbr., 1946, biz. 298; Bull; en PAsrc., 1946,
I, 328).
(5) Rep. prat. dr. belge; v• Pourvoi en ma·
tier.e .repressive, ur 243;

-100verklaard, aanlegger verwijst in eeil geld- artikel155 van het Wetboek van strafvorboete van 100 frank vermeerderd met dering, doordat op geen enkel van de zit60 deciem, of een maand vervangende· tingbladen van het m:llitair gerechtshof,
gevangenisstraf, en zegt clat er geen aan- vanaf 10 Maart 1948, een beknopt verleiding bestaat de opgelegde boete bij lijfs- slag wordt gegeven van de verklaringen
dwang in:vorderbaar te verklaren; dat der getuigen :
het militair gerechtshof, bij arrest van
Overwegende dat de wetsbepalingen,
8 Maart 1947, op het hoger beroep van waardoor het de gri:ffier voorgeschreven
aanlegger beslissende, « zegt .het beroep wordt de voornaamste verklaringen van
ongegrond, wijst het af en bevestigt het de getuigen op te nemen niet toepasselijk
bestreden vonnis; veroordeelt wraker in zijn voor de strafrechtscolleges zetelende
de beroepskosten, zijnde 168 frank ll ;
in laatste aanleg;
Overwegende dat in zijn verzoekschrift
Dat het middel in rechte niet opgaat;
tot inschrijving wegens valsheid aanlegger
En overwegende dat de substantiele of
beweert dat hoger vermelde beschikkin- op straf van nietighe'id voorgeschreven
gen, voorkomende in de m:inuut van het rechtsvormen werden nageleefd en dat de
arrest, niet overeenstemmen met het ar- beslissingen over de publieke vordering
rest zoals het ter zitting werd uitgespro- overeenkomstig de wet zijn;
ken en hetwelk de boete invorderbaar bij
B •. In zover de voorziening gericht is
lijfsdwang van een maand zou hebben vertegen de beslissing over de burgerl'ijke vorklaard;
Overwegende dat, bij geb~·ek aan be- dering :
lang voor aanlegger, het middel onontvanOver het derde middel, nietigheid der
kelijk is;
·
aanstelling van de Belgische Staat in hoeDat inderdaad moest het Hof de bewe- danigheid van burgerlijke partij, doordat
ring ~an aanlegg~r gegrond bevinden, dit Meester IBasyn, die zich ter zitting heeft
slechts aanle'iding zou geven tot een ver- aangesteld als volmachtdrager van de· Belbreking door middel van inkorting der be- giselle Staat, niet over een geldige volweerde onwettelijke beschikking van het macht beschikte :
bestreclen arrest, waaruit zou volgen dat
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het alzo hersteld arrest van het militair het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
gerechtshof zich voortaan juist tot d;ie be- aanlegger v66r de rechter over de grond
schikkingen zou beperken welke m de de regelmatigheid der aanstelling van de
minuut van voornoemd arrest voorkomen; burgerlijke partij, Belgische Staat, zoo
Overwegende clat de inschrijving wegens hebben betwist;
valsheicl, die tot staving van het middel
Dat het middel, dat noch de bevoegdstrekt, evenmin als clit middel ontvailke- heicl,
noch de opi:mbare orde aanbelangt,
lijk is;
nieuw en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, schending van
II Wat betreft de voorziening tegen het
artikel 130 van het Wetboek van burgereind~rrest van 27 Mei 1948 :
lijke rechtspleging, doordat het arrest aanA. In .zover de voorziening gericht is legger veroordeelt tot de kosten van de
tegen de beslissing over de publieke vorcle- burgerlijke
vordering v66r het militair gering:
rechtshof ontstaan, dan wanneer het beOver het eerste middel, schending der streden arrest de schadevergoeding, die
rechten van de verdediging en nietigheid aan de burgerl:ijke partij wordt toegekend,
van heel de procedure gevolgd vo6r het van 25 millioen op 10 millioen vermindert :
militair gerechtshof, doordat het Hof van
Overwegende dat het militair gerechtsverbreking uitspraak deed over een eerste hof
aanlegger, - die tot zijn· vrijspraak
voorziening tegen het tussenarrest van had geconcludeerd en alzo alle recht van
het militah: gerechtshof dd. 8 Maart 1947 de burgerlijke partij op 'Schadevergoeding
aangaande de wraking, wanneer aanleg- had ontkent, -tot 10 millioen frank schager van die voorziening had afgezien, het- devergoeding
heeft veroordeeld;
geen .de rechten der verdediging des te
Overwegende dat het de rechter over de
meer schendt daar, naar de rechtspraak, grond
naar zijn oordeel de koshet afwijzen van de voorziening wegens ten te vrijstaat
onder de partijen die wevoorbarigheid, een andere voorziening, sa- derzijdsverdelen
in· het ongelijk zijn gesteld, en
men met deze tegen het eindarrest, uitzelfs al de kosten ten laste. vari een dezer
sluit :
partijen te leggen ; dat zijn beslissing desOverwegende dat het middel feitelijke aangaande souverein is en aan het toegrondslag mist daar de huidige voorzie- zicht van het Hof ontsnapt; dat het midning tegen het arrest dd. 8 Maart 1947 del naar recht faalt;
ontvankelijk verklaard zijnde, zoals hierboven beslist, ·de rechten der verdediging
III. Overwegende, bovendien,, dat aanniet geschonden zijn;
legger, · luidens de memorie tot staving
Over het tweede middel, schending. van der voorzieningen door hem op 30 Mei 1948

-101ingesteld, een middel opwerpt strekkende
tot de vernietiging van het arrest gewezen
de 19 Februari 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brus~l, en betrekking hebbende op het oproepen van getuigen;
Overwegende dat uit geen der v66r het
~of overgelegde stukken bl'ljkt dat aanlegger zich tegen voormeld arrest in verbreking zou hebben voorzien;
Dat het middel, bij gebrek aan voorwerp, niet ontvankelijk is;
IV. Overwegende dat het verzoekschrift
<Ie 1 December 1948 door aanlegger .neergelegd, in zover het strekt tot inschrijving
van valsheid van het proces-verbaal
der op 30 Mei 1947 gehouden terechtzitting
van de Krijgsraad te Brussel, om reden
dat voormeld stuk onjuist zou vermelden
dat getuige Marteaux de wettelijke eed
heeft afgelegd, niet ontvankelijk is, daar
het op een loutere bewering steunt ter
staving derwelke geen enkel bewijs wordt
voorgebracht of zelfs voorgesteld;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven onder nrs 4180 en 4627; verklaart de vorderingen, door aanlegger luidens zijn verzoekschrift van 1 December
1948 ingesteld, niet ontvankelijk en wijst
ze af; beveelt de teruggave aan aanlegger
van de som van 100 frank die hij ter
Deposito- en Consignatiekas heeft gestort ;
verwerpt de voorzieningen tegen de arresten van 8 Maart 1947 en 27 Mei 1948; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - HULPVERSCHAFFING
AAN DE VIJAND BEGAAN UIT WINSTBEJAG, ARRES.T DAT VEROORDEELT TOT EEN GEVANGENISSTRAF EN DE ZMK VERSCHUIFT OP EEN
ONBEPAALDE DATUM OM UITSPRAAK TE DOEN
OVER DE TOEKENNING AAN DE SCHATKIST VAN
DE WINST ONTSTAAN UIT DE SCHULDIGE BEDRIJVIGHEID. ~ 0NWETTELIJKEID,
Bij de vet·oordeling tot een gevangenisstmf wegens hulpvet·schajfing aan de
vijand begaan uit winstbejag, mag de
rechtm· over de grand de zaak niet op
een onbepa!Jlde datum verschuiven om
uitspmak te doen over de toelcenning
aan de Schatlcist van de winst welke uit
de .schuldige bedt'ijvigheid is ontstaan.
(Strafwetb., artt. 115 en 123ter, al. 1.)

(ALBESSART EN DRIEGHE,

T.

BELGISCHE STAAT.)

ARREST.
HE'I' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 · Augustus 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het middel van ambtswege, schen·
ding van artikelen 115 en 123tet· van het
Strafwetboek, van artikel 190 van het
Wetboek van strafvordering en van artikell46 van de wet van 18 Juni 1869, doordat het arrest, na aanleggers schuldig verklaard te hebben aan het misdrijf voorzien bij artikel 115 van het Strafwetboek
met de omstandigheid dat dit misdrijf ge·
pleegd werd uit winstbejag, zich erbij beperkt ze tot de bij dit artikel vermelde
hoofdstraf te yeroordelen, zonder op hen
de straf toe te passen van artikel 123te1·,
alinea 1, welke op hen toepasselijk was :
Overwegende dat aanleggers beticht
waren van, in overtreding met artikelen llo, 117 en 123ter van het Strafwetboek, aan de vijanden van de Staat hulp
verschaft te hebben in soldaten, mannen,
geld, levensmiddelen, wapens of munitie,
met de omstandigheid dat het misdrijf
bedreven werd uit winstbejag;
Overwegende dat het bestreden arrest,
die feiten als bewezen beschouwende, Albessard en Drieghe respectievelijk tot een
gevangenisstraf van drie jaar en van twee
jaar heeft veroordeeld, maar de zaak op
onbepaalde datum heeft verschoven om te
bes;lissen over de eigendomsverklaring van
de Schatkist aangaande de sommen, goe-.
deren of well!:e voordelen ook die de winst
der schuldige bedr'ljvigheid uitmaken, het
openbaar ministerie het bewijs van het
bedrag dezer sommen niet inbrengende;
Overwegende dat de bij artikelen 115 en
123ter, alinea 1, van het Strafwetboel!:
voorziene sancties slechts twee bestanddelen van een enkele straf uitmaken;
Dat het arrest, om slechts gedeeltelijk
over de publieke vordering beslist te hebben, de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om d'le redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde besliS'Sing; kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaal!: naar het militair gerechtshof anders
samengesteld.
7 Februari 1949. - 2• kamer. - V{)ot·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Connart.
Gelijlcluidende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.
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.A:MNESTIE. - BESLUIT-WET VAN 20 SEPTEMBER 1945. - INBREUK OP ARTIKEL 1187Jis
VAN HET STRAFWETBOEK . .......: yoORWAARDELIJKE GEVANGENISSTRAF EN TIJDELIJK VERVAL
VAN ZEKERE DER RECHTEN OPGESOMD BIJ ARTIKEL 123semies VAN HETZELFDE WETBOEK.
- AMNESTIE TOEPASSELliJK,
Bevindt zich niet in de voo1·waarden vereist do01' het oesluit-wet van 20 September '1945 om de amnestic te kunnen
genieten, degene die we1·d vm·oo?·deeld
wegens inbreuk op artilcel 118bis van het
Stratwetboek tot een voorwaardelijke
.Qevangenisstraf en werd ve1'vallen ve?'klaard voo1· een oepaalde tijd vain zekm·e
de1· rechten opgesomd bij artikel 123sexies van hetzelfde wetboek (1). (Besluitwet van 20 September 1945, art. 3, § ·1,

laatste alinea, en art. 9.)
(DE MEYER,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen, op 16 November 1946 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen;
Over het enig middel tot verbreking',
schending van het. besluit-wet van 20 September 1945 waarbij amnestie wordt verleend voor zekere misdrijven, doordat het
bestreden arrest aanlegger voorwaardelijk
heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf
van een jaar en hem, ingevolge dezer verQ()rdeling, voor een tern\Jjn van tien jaar
vervallen heeft verklaard van de rechten
opgesomd sub litt. c, e, f, en j van artikel 123se:vies van het Strafwetboek om
zich, tussen 10 Mei 1940 en 29 Januari 1943
en ·tussen 29 Januari 1943 en 4 September 1944, schuldig te hebben gemaakt aan
het misdrijf voorzien door artikel 118bis
van het Strafwetboek; wanneer, luidens
de laatste alinea ·van artikel 3. § 1, van
bovenbedoeld besluit-wet, het militair
gerechtshof de publieke · vordering had
moeten vervanen verklaren :
Overwegende dat, volgens artikel 9 van
het besluit-wet dd. 20 September 1945 nit
de amnestie zijn gesloten degeiien .die,
wegens feiten van v66r clit besluit-wet,
''im. rechten werden of zullen .worden ont.zet bij toepassing van de artikelen 123semies en 123septies van het Strafwetboek of
werden of zullen worden vervallen verklaard van de rechten voorzien bij bedoeld
artikel 123semies ,·
Waarq.it volgt dat aanlegger zich rriet
(1) Zie verbr., 24 Mei 1948 (Arr. Verbr.,
1948, blz. 284; Bull. en PASIC., 1948, I, 330).

bevindt in de voorwaarden door' de wet
vereist om de amnestie te kunnen genieten;
Dat het middel dienvolgens niet gegrond is;
Overwegende bovendien dat de substantiele of op- straf van nietigheid voorgeschreven rechtvormen wet·den nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de .voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
7 Februari 1949. - 2" kamer. - VootH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?', H. Simon. - Gelijkluidende conClusie, H. Colard, advocaat-generaal.
zitte?',
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1o VERKNOCHTHEID.- STRAFZAKEN.BEGRIP[
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. VERKNOCH'fHEID TUSSEN
MISDRIJVEN.
1° De ve1·knochtheid is het verband dat
bestaat tussen twee of meer misdrijven
en dat van die aa1·d is dat het vereist
dat de zalcen te samen en door dezelfde
1·echtbank worden beslecht (2). (Wetb.

van strafv., artt. 226 en 227.)
2° H et behoort de rechter over de grond
het bestaan van een ve1·band van verlcnochtheid na te gaan en vast te stellen (3). (Wetb. van strafv., artt. 226

en 227.)
(LESIBE EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestredeii
arrest.door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik
op 17 November 1948 gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de conclusies van aanlegc
gers niet beantwoord heeft nopens het gebrek aan alle verband van verknochtheid
tussen de feiten waarvoor ze vervolgd z'ljn
v66r de Rechtbank van eerste aanleg. te
Hoei en de zaak genaamd «Grand Il31·
l!~t l~, welke het voorwerp uitmaakt vim
(2) Veibr., 8 November 1948 (Ar1·. JTerbr.,
1948, bk 538; Bitll• en PASIC., 1948, I, 618).
(3) Verbr., 3 en 16- J'uni en 22 September
1947 (Arr. JTerbr., 1947, blz. 177, 210 en '278;
B~tll. en PASIC., 1947, l, 228, 278 en 366). .

-~~~~--~--~-------

-103vervolgingen voor dit rechtscollege, dan
wanneer alleen het bestaan van dergelij.ke
verknochtheid ZQU toegelaten hebben·vim
·de regel van bevoegdheid ratione lo(:)i af
te wijken en de aanleggers te :vePvolgen
voor een ander rechtscollege dan. dit van
de plaats van de hun ten laste gelegde
misdrijven, van het verblijf der aanleggers of van de plaats waar ze gevonden
worden:
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het middel, het arrest uitdrukkel'ijk het bestaan vaststelt van een
verband van verknochtheid tussen de verschillende aan de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei onderworpen betichtingen en daaruit afieidt
dat die verknochtheid afwijking medesleept van de regelen van de bevoegdheid

zitte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Connart. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e

7 Februari 1949.

KAMER. -

1" .YOORZIENING IN VERBREKING. AFSTAND. IN ZAKEN VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.- ADVOCAAT VAN RET BEHEER VAN FINANCIEN. N OODZAKELIJKHEID VAN EEN BIJZONDERE LASTGEVING.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. IN ZAKEN VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VOORZIENING DOOR RET BEHEER VAN FINANCIEN. ~
GEEN BETEKENING. VOORZIENING ONONTVANKELIJK.

ratione loci,·

Dat het middel, derhalve, in feite niet
opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 217 en volgende, inzonderheid van
artikel 227 van het W etboek van strafvordering, doordat het arrest verklaart dat
de goede rechtsbedeling in feite het eigenlijk bestanddeel uitmaakt van de verlmochtheld die dan afwijking aan de regelen van de bevoegdheid ratione loci medesleept, dan wanneer de samenvoeging
van 'de· zaken slechts een gevolg kan zijn,
en ·haar rechtvaardiging slechts kan vinden, naar de zin van artikel 227 van het
Wetboek van strafvordering, in het bestaan , van een innig verband van verlmochtheid tussen de ten laste van aanleggers gelegde feiten en in het rechterlljk arrondissement Luik gepleegd en degene gepleegd in het rdchterlijk arrondissement Hoei waarvoor andere verdachten
moeten tere.cht staan :
Overwegende dat de verknochtheid,
naar de zin van artikelen 226 en 227 van
het Wetboek van strafvordering, het verband is dat bestaat tussen twee of verschillende misdrijven en van· die aard is
dat het vereist dat die zaken te samen en
door de_zelfde rechtbank beslecht worden ;
Dat deze noodzakelijkheid, die zich
aan de rechter opdringt, de afdoende
reden van zijn beslissing moet zijn;
Dat daaruit volgt dat het arrest, door
bij een souvereine beoordeling der feiten
te verklaren dat de goede rechtsbedeling
vereist dat de betichtingen samen v66r
een zelfde rechtscollege worden gebracht,
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
niet heeft geschonden en ze juist heeft toegepast;
,
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
7 Februari 1949. - ~ kamer. - Voor-

1° Om in naam van het behee1· van financien, vervolgende partij, geldig atstand
te doen, van een- voorziening in verbreking, moet de advoca,at van het behee1·
doen blijlcen van een bijzondm·e lastgeving (1).
2° Is niet ontvankelijk, de voo1·zien·ing
van het behee1· van financien, vervolgende partij, welke niet werd betekend
aan de pa1·tij tegen welke zij is ge1"icht (2). (Wetb. van strafv., art. 418.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. DESCAMPS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel, op 13 Jul'l 1948 gewezen;
OverwE>gende dat op 8 November 1948,
Mr Kebers, advocaat van het beheer · der
financH:;n, handelende voor en in naam
van dit beheer, ter griffie van het hof van
beroep verklaard heeft afstand te doen
van de voorziening, door hem op 19 Juli
1948 ingediend, zonder dat hij van een bijzondere lastgeving deed blijken; dat deze
afstand nietig is ;
Overwegende dat niet blijkt dat de voorziening in verbreking betekend zou geweest zijn aan de partij tegen welke zij
gericht is ; dat zij dienvolgens niet ontvankelijk is (art. 418 van het Wetb. van
straf.);
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
7 Februari 1949. - ~ kamer. - Voorzitte?·, H. Wouters, raadsheer waarnemend'voorzitter. - Vm·slaggever, H. Con,
nart. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
(l) Verbr.,
PASIC.,

29 December

1947, I, 565).

1947 (Bull .. en
.

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,

7 Juni 1948 (Bull. en

PASIC.,

1948, I, 356).
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - HoGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE,
- VORMEN EN TERMIJNEN. VOORZIEN Bij ARTIKEL 205 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - NIET TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN
HOGER BEROEP INGESTELD DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK DIE
HET BESTREDEN VONNIS HEEFT GEVELD.
Mist feitelijlce grondslag, het middel afueleid hieruit dat het hoge1· bemep van het
openbaar ministm·ie werd uitgeoefend
zondM inachtneming van de vm·men en
de tertnijnen voorzien bij artikel 205 van
het Wetboelc van stratvo1·de1·ing, wanneer het hager beroep werd ingesteld
doo1· de procureur des Konings bfj de
rechtbank die lwt bestreden vonnis heeft
geveld.

(RAMAKERS.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden arrelrt door het Hof van beroep te Luik,
op 20 October 1948 gewezen;
. Over het middel, schend:lng der rechten
van de verdediging, van artikelen 202,
203, 205 en 211 van het Wetboek van strafvordering, 151 van de wet van 18·Juni 18G9
en van artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het middel aan het arrest verwijt het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen een vonnis, gewezen op 24 Juli 1947 door de Correctionele Rechtbank te Luik, ontvangen te hebben, dan wanneer dit hoger beroep zou
uitgeoefend geweest zijn zonder ·naleving
van de bij artikel 205 van het W etboek
van strafvordering voorziene vormen en
termijnen ;
_
Overwegende dat gezegd hoger beroep
regelmatig werd ingesteld door de procureur des Konings bij de rechtbank die
het bestreden vonnis heeft ·geveld ;
Dat, dienvolgens, de bij artikel 205 van
het W etboek van strafvorderlng voorgeschreven vormen en termijnen voor de
hoger beroepen ingesteld door het openbaar ministerie bij het rechtscollege dat
van het hoger beroep moet kennis nemen.,
in zake n.iet van toepassing w.aren ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
7 Februari 1949. - 2e kamer. - Vool'zittm·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Con.n.art. - Gelijlcluidende conclu.sie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT
DE WEIGERING REKENING TE HOUDEN MET CONCLUSIES WELKE, VOLGENS HET REGLEMENT VAN
HET MILITAIR GERECIITSHOF, TE LAAT 'WERDEN NEERGELEGD VOOR DIT HOF. - GEEN ··BEWIJS VAN DIE WEIGERING NOCH VAN 'EEN
VRAAG OM UITSTEL VAN DE ZAAK. - MIDDEL
MIST IN FEITE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID U~T EEN
ONREGELMATIGHEID WELKE ENKEL HET BEROEFEN VONNIS BETREFT. - VONNIS V.E;RNIETIG.D
IN HOGER BEROEP DOOR DE BESTREDEN BESLISSING. - l\IIIDDEL ONONTVANKELIJK,
1° De ve1·dachte ve1·mag niet te lclagen dat
zijn recht van verdediging zou geschonden zijn dom· de weige!'i.ng relcening te
houden met conolusies omdat deze,
volgens het 1·eglement van het militair
gerechtshof, te laat wm~den neergelegd,
wannee·r uit geen enkel sWlc van de
1·echtspleging bl-ijlct ·dat de ra.adsman
van de verdachte dergelijlce weigering
zou hebben opgelopen noch dat hij om
1~itstel van de zaak zo1~ hebben verzochi
ten einde zich naa1· dit 1·eglement te gedragen.
2° Is niet ontvanlcelijk, het middel atuele·id uit een onregelmatigheid wellce
enkel het beroepen vonnis betrett, dan
wannee1· clit vonnis wenl te niet gedaan
dom· de besUssing in hoge·r bemep waartegen de vom·ziening ·is gericht (1).

(DANTHINNE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het besireden
arrest, op 22 October 1948 gewezen door
het Mil:itair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Voor zover de voorziening de publieke
vordering betreft :
Over het eerste middel, schen.ding der
rechten. van de verdedigin.g, · doordat ter
terechtzitting van het militair gerechtshOf dd. 22 October 1948, de voorzitter zou
geweigerd hebben rekening te houden met
de door de raadSilllan van aanlegger genomen. geschreven conclusies, om reden
dat deze niet overeenkomstig het r·eglement van het militair gerechtshof werden
neergelegd ter gr:ilffie van het hof ten
laatste twee dagen v66r de debatten :
Overwegende dat uit geen stuk der
rechtspleging, inzonderheid uit het procesverbaal der terechtzitting van 22 October
(1) Verbr., 19 Februari 1947 (Arr. Verbr.,
1947, biz. 52; Bull. en PAsrc., 1947, I, 70). ·
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1948, blijkt dat dergelijke weigering zou

ingeroepen geweest zijn tegen aanleggers
raadsman, noch dat deze de verSIChuiving
der zaak zou aangevraagd hebben opdat
het hem zou mogetijk geweest zijn zich
naar gezegd reglement te gedragen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
de laatste alinea van artikel 1 van het besluit-wet van 10 November 1945, doordat
de krijgsraad de aanlegger tot een gevangenisstraf van een jaar heeft veroordeeld,
dan wanneer deze de voorstellen had aanvaard van de krijgsauditeur die, om een
einde te stellen aan de publieke vordering,
er zich bij beperkt had hem een gevangenisstraf van een maand voor te stellen;
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is daar het de door de krijgsraad gewezen beslissing bestrijdt, dan
wanneer de voorziening aileen gericht is
tegen een arrest geveld door het militair
gerechtshof dat het beroepen vonnis heeft
vernietigd ;
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zover de voorziening de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat de aanlegger geen
ander middel voorstelt en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt ;
Om d'ie redenen, verwerpt de voQrziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Februai·i 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Con.
nart. - Gelijkluidende conchtsie·, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DA'J' EEN
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MOTIEVEN AANVOERT.
- NIET TEGENflTRIJDIGE MOTIEVEN. - MIDDEL MIST IN FEITE.
2o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. AKTEN VAN DE RECHTSPLEGING. - INTERPRE·
TATIE GESTEUND OP ELEMENTEN BEVAT IN DIE
AKTEN EN NIET IN S'l'RIJD MET ANDERE ELE·
MENTEN VAN DE ZAAK. - SoUVEREINE INTER·
PRETATIE,
so VERBREKING. - BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF VAN VERBREKING OM DE BESTREDEN
BESLISSING TE INTERPRETEREN.
1° Mist feitelijke grondslag, het middel

dat een tegenstrijdigheid ·in de rnotieven van het bestreden arrest aanvoert,
dq,n wanneer die ··rnotieven geen teqenst·rijdigheid bevatten (1).
2° is so~tve1·ein, de interp1·etatie van de
akten der 1·echtspleging, afgeleid doo1·
de rechter over .de grond uit de ele1)'1.enten wellce die alcten bevatten, en welke
niet in strijd is rnet andere elernenten
van de zaalc (2).
so Het Hot van ve1·bTelcing heeft bevoegdheid orn de bestTeden beslissing te intm·prete1·en (S).

(DE LUYCK,

'l'.

GEMEENTE ANDERLECHT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Februari 1947 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het vaststaat dat aanlegger, bij een eerste exploot del. 26 Januari 19S5, de verwerende gemeente gedagvaard had, ten einde, in hoofdorde,
in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de gemeentelijke slachthuizen, die van
ambtswege bij beslissing van de gemeenteraad dd. 12 December 19SS op pensioen
werd gesteld, het bedrag van dit laatste
met ingang van 1 April 19S4 af te zien
vaststellen op 81.9S7 fr. 50, de verweerster
te horen veroordelen tot het betalen van
de met dat bedrag overeenstemmende
achterstallen, en, voor de toekomst, van
de annuiteiten van het pensioen op grond
van 81.9S7 fr. 50; in bijkomende orde,
gezegd pensioen op 67.7S4 frank te horen
vaststellen; dat het Hof van beroep te
Brussel bij zijn arrest del. 22 Mei 19S7
partijen naar de rechtbank van eerste
aanleg, · anders samengesteld, had verwezen, ten einde uitleg te verschaffen over
de cijfers en de diensttijd waarmede voor
de berekening van het bedrag van het
pensioen moet rekening gehouden worden,
in acht nemende dat, overeenkomstig
artikel 5 van het koninklijk besluit del.
SO December 19SS, aanlegger recht had
op een penf!ioen, berekend volgens het
voor hem voordeligste barema; dat, dienaangaande, aanlegger de kens had tussen
hetzij het koninklijk besluit dd. SO December 19SS, hetzij een gemeentereglement
del. 15 Mei 1924 ;
(1) V_ast-e rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
22 April 1948 (Arr. Verb•·., 1948, blz. 235;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 275); 15 April 1948
(Arr. Verb•·., 1948, blz. 218; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 258).
(2) Zie verbr., 24 December 1885 (Bull. en
PASIC., 1886, I, 33); 2 Juni 1887 (ibid., 1887,
I, 285); 22 April 1926 (ibid., 1926, I, 342).
(3) Zie verbr., 4 April 1941 (Arr. Verbr . ,
1941, blz. 72; Bull. en PASIC., 1941, I, 120).
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hiervoren aangeduid arrest dd. 22 Mei
1937, aanlegger bij een nieuw exploot
dd. 24 Januari 1939, de gemeente dagvaardde tot betaling van schadevergoeding
uit hoofde van zijn op pensioenstelling in
schending van artikel 3 van het hiervoren gezegd koninklijk besluit, eis waarover bet bestreden arrest uitspraak heeft
gedaan;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
waarbij het geloof wordt bepaald dat aan
-de akten is verschuldigd, 1350 en 1351 van
hetzelfde wetboek betreffende het gezag
van het gewijsde : 1 a doordat, om de door
aanlegger tegen verweerster ingestelde
vordering niet gegrond te verklaren, vordering welke, zoals het hof van beroep
het uitdrukkelijk vaststelt, strekte tot het
toekennen van een som van 201.286 frank,
daarna op 164.659 frank verminderd, als
schadevergoeding tot herstelling van het
nadeel dat aan aanlegger werd berokkend
door zijn op pensioenstelling van ambtswege op de datum van 1 April 1934, dan
waJineer, overeenkomstig artikel 3 van
het koninklijk besluit del. 30 September
1933, hij, naar hij beweert, in dienst had
moeten blijven tot op 6 Januari 1939, datum waarop hij de volle leeftijd van
70 jaar zou bereikt hebben, het bestreden
arrest, bij een tegenstrijdigheid in de
redenen, die gelijk staat met een gebrek
aan redenen, beweert dat gezegde vordering, wegens haar werkelijke grond en
het door haar nagestreefd economisch
doel, tot hetzelfde doeleinde zou strekken en op dezelfde middelen zou steunen
als een eerste door aanlegger in 1935
tegen verweerster ingestelde vordering,
welke aanleiding heeft gegeven tot een
arrest van het Hof van beroep te Brussel
del. 22 Mei 1937, dan wanneer, volgens de
vaststellingen zelf van het bestreden· arrest, die eerste vordering strekte tot het
bepalen, in hoofdorde op 81.937 fr. 50 en
in bijkomende orde op 67.734 frank, van
het bedrag van het jaarlijks pensioen dat
aanlegger zich verschuldigd achtte met
ingang van 1 April 1934, datum van
zijn op pensioenstelling van ambtswege
(schending van artikel 97 van de Grondwet) ; 2° doordat, althans, het bestreden
:arrest, zonder het geloof te miskennen
dat -client gehecht aan de akten van rechtspleging, en .onder meer aan de tekst van
de inleidende- dagvaardingen op verzoek
yan huidige aanlegger, respectievelijk op
26 Januari 1935 en 24 Januari 1939 betekend, en aan de tekst van de conclusies
door hem tegen verweerster zowel v66r de
rechtbank van eerste aanleg als v66r het
hof van 'beroe'p· genomen op de vorderingen ingeleid respectievelijk. door gezegde

exploten, alsook aan de tekst van het
op 22 Mei 1937 tussen partijen door het
Hof van beroep te -Brussel gewezen arrest, niet heeft kunnen bevestigen dat
de twee vorderingen dezelfde doeleinden
nastreefden en op dezelfde middelen gesteund waren, en dit te meer daar het
hof van. ber9ep, rechtdoende op de conclusies van de huidige aanlegger, toen appellant, in het arrest waarvan spraak,
aan aanlegger akte er van verleende dat
hij verklaarde al zijn rechten voor te
behouden aangaande het later instellen
van een vordering tot vergoeding der schade welke hij beweerde geleden te hebben
door het feit van zijn op pensioenstelling
v66r de volle leeftijd van 70 jaar (schending van artt. 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van artt. 1350
en 1351 van hetzelfde wetboek) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de nieuwe vordering van
aanlegger slechts in schijn de kentekens
heeft van een vordering tot schadevergoeding, doch dat, ze, wegens haar werkelijke grond en haar economisch doel, dezelfde doeleinden nastreeft en op dezelfde
micldelen steunt als de eerste ;
Overwegende dat die redenen geen tegenstrijdigheid bevatten;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond de zin 'en de draagwijdte beoordelende van de aan zijn onderzoek overgelegde akten der rechtspleging, deze
op souvereine wijze interpreteert, wanneer, zoals in zake die interpretatie op
elementen steunt welke de akten bevatten en niet in strijd is met een ander
element der zaak; dat, bijgevolg, de beide
onderdelen van het middel in feite niet
opgaan;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het -Burgerlijk Wetboek waarbij het geloof wordt
bepaald dat aan de akten is verschuldigd,
verkeerde interpretatie en, bijgevolg,
schending van artikelen 1, 6 en 13 ·van de
wet van 25 April 1933 betreffende het pensioen van het gemeentepersoneel, 1, 3 en 5
van het koninklijk besluit dd. 30 December
1933, genomen in uitvoering van gezegde
wet, doordat, aan aanlegger het recht ontzeggende zich terzelfdertijd te beroepen
op de bepalingen van zeker gemeentereglement van de gemeente Anderlecht del.
18 Mei 1924 voor de vaststelling van- het
bedrag van zijn pensioen, en op de bepalingen van artikel 3 en het koninklijk be~
sluit del. 30 December 1933 betreffende het
statuut der pensioenen van ·het geineentepersoneel, ten einde de erkenning te be,lcomen van zijn recht om niet v66r de
volle leeftijd van 70 jaar op pensioen:

--'- 107 ning; veroordeelt aanleg~er tot de kosten
te worden. gesteld, het bestreden arrest,
de vordering van aanlegger als nief gee en tot een vergoeding van 150 frank jegens
grond verwerpt, vordering. strekkende tot verweersters.
het toekennen van schadevergoeding we10 Februari 1949. - 1e kamer. - Voorgens voorbarige op pensioenstelling, 'in.
zijn beslissing, onder andere steunt op het zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. verslaggever,
H. Lambinet. _:__· Gelijlcluifeit dat aanhigger door zich er van te onthouden de door zijn dagvaarding dd. dende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters,
26 Januari 1935 ingestelde rechtspleging
te vervolgen, zou nagelaten hebben de hem HH. VanRyn en Simont.
voorbehouden keus te doen tussen de
twee regimes, wat neerkomt op de miskenning, door een klaarblijkelijke scherrding van het geloof dat aan de akten is
verschuldigd, inzonderheid aan de woorle KAMER. - 10 Februari 1949.
den van de inleidende dagvaarding dd.
24 Januari 1939, van het duidelijk te
kennen gegeven inzicht van aanlegger zijn 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJRE ZAKEN. toestand te zien regelen uitsluitend door
VORDERING GESTEUND OP .ARTrKEL 1382 VAN
de bepaling van het. hiervoren aangeduid
HET BURGERLIJR WETBOEK. - ARREST DAT
artikel 3 van het koninklijk besluit dd.
DIE VORDERING AFWIJST OMDAT DE VERWEER20 December 1933 op grorid waarvan de
DER ZICH HEEFT GEDRAGEN OVEREENKOMSTIG
vordering ingesteld was :
DE BEVELEN VAN DE MILITAIRE OVERHEID. Overwegende, zoals hierboven werd ge00NCLUSIES VAN DE AANLEGGER WAARBIJ
zegd, dat het bestreden arrest, op souveWORDT BETWIST DAT DIE BEVELEN EEN WETTEreine wijze het werkelijk voorwerp beLIJKE GRONSLAG ZOUDEN HEBBEN. - 00NCLUoordelende van de tweede bij de dagvaarSIES NIET BEAN~'WOORD. - ARREST NIET GEding dd. 24 Januari 1939 ingestelde vordeMOTIVEERD.
ring, na te hebben verklaard dat deze
tweede vordering, onder de schijn van een 2° VOORZIENING IN VERBREKING. BURGERLIJRE ZAKEN. - AANLEGGER WELKE
vordering tot schadevergoeding, in werkeTWEE VERKNOCHTE VORDERINGEN HEEFT INlijkheid tot hetzelfde doel strekte als de
GESTELD. ~ GESCHIL NIET ONDEELBAAR. eerste, heeft kunnen beslissen, zonder het
ARREST DAT EEN VAN DE VORDERINGEN VOLROgeloof te schenden dat aan de akten van
MEN GEGROND VERKLAART .EN DE ANDERE ONde rechtspleging is verschuldigd en, onder
GEGROND.- VOoR:ZIENING TEGEN DE VERWEERmeer, aan de termen van de inleidende
DERS IN DE BEIDE VORDERINGEN. - 0NON'fVANdagvaarding, dat aanlegger, die had nageKELIJR YOOR ZOVER ZIJ IS GERICHT TEGEN
laten de eerste rechtspleging te vervolgen,
DE VERWEERDER IN DE GEGROND VERKLAARDE
geen houding had aangenomen in voortzetVORDERING.
ting van het in 1935 ingesteld geding ; dat,
aldus, het middel in feite niet opgaat;
1° Is niet gemotivem·d, het a,r•rest dat een
Over het derde middel, schending van
vordering, rJeStettnd op artikel 1382 van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
het Burgerlijk Wetboek, afwijst om reHof van beroep te Brussel, bij een klaarden dat de verweerde1· zich heett geblijkelijke tegenstrijdigheid tussen de redragen overeenkomstig de bevelen gegedenen en het beschikkend gedeelte van zijn
ven door de militaire overheid, zonder·.
beslissing, tegenstrijdigheid welke hier
4e conclusies te beantwoorden waarbi}
gelijk staat met een gebi·ek aan redenen,
de aanlegger betwistte dat die bevelen·
na te hebben geoordeeld dat het « onmogeeen wettelijlce grondslag zouden hebben.
lijk is over de gegrondheid van de vorde- 2° W anneer de aanlegge1· in verbreking
ring uitspraak te doen ... zolang De Luyck
twee vorderingen heett ingesteld, welke
(thilns aanlegger in verbreking) geen hougeen ondeelbaar gesohil uitmalcen, doch
ding heeft aangenomen in voortzetting van
slechts verlcnocht zijn, en wanneer werd
het. in 1935 ingesteld geding », nietteillin ·
gevonnist dat de eerste van die vordeaanleggers vordering afwijst, door deze
ringen volkomen gegrond is en de
<< niet gegrond )) te verklaren :
tweede on,qegrond, is, bij gebrelc aan beOverwegende dat het arrest, rationeel
lang, de voo1·ziening niet ontvanlcelijlc
in zijn samenhang geinterpreteerd, heeft
voor zover zij is gericht tegen de verwillen beslissen dat aanlegger van de geweerder in de eerste vorclering (1).
grondheid van zijn nieuwe vordering niet
deed blijken omdat hij geen houding had
aangenomen in overeenkomst met het be(1) V ergelijk, in geval van ondeelbaar geschil
schikkend gedeelte van het arrest van tussen de 'verweerders, de voetnota ond'eraan
1937; dat daaruit volgt dat de beweerde verbr., 18 September 1947 (Arr. Verb1·., 1947
tegenstrijdigheid niet bestaat;
biz. 275; Bull. en PAsrc., 1947, I, 359), en de.
om· die redenen, verwerpt de voorzie- daarin vermeld·e arresten.
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(CREMERS, T. BABY EN CONSOORTEN.)
AR.REST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Luik,
op 6 J anuari 1948 gewezen ;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, en, voor zoveel nodig, 1382 en 1384, bijzonder 1384,
alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest ntet kan. beschouwd worden als wettelijk gemotiveerd
bij gebreke het door de aanlegger bij conclusies aangevoerd middel te hebben beantwoord, dat « de Belgische Staat geen
bepaling inroept die aan het leger de controle binnen onze grenzen oplegt, noch een
wet die toelaat, buiten oorlogstijd, over
het leven der burgers te beschikken, de
vijandelijkheden sedert meer dan zes
maanden geeindigd zijnde >> :
Overwegende dat het bestredel). arrest
vaststelt dat, op 1 November 1945, rand
18 u. 30, twee soldaten, waaronder de
verweerder Bary, op de weg van Plombieres naar Gemmenich op patrouille
zijnde, deze laatste sommatie cleed bij
herhaalde gebaren aan een automobilist,
om zijn voertuig tot stilstand te brengen ;
dat de bestuurder Crutzen zich aan dit
bevel niet onderwierp; dat de soldaten
deze begonnen te achtervolgen; dat Bary
al lopende een salvo van zijn mitraillette
afvuurde; dat de echtgenote Cremers, cUe
in het autovoertuig pl~ats had genomen,
d<Jor een kogel werd getr<Jffen en op slag
gecl<Jod;
I. Over de voorziening voor zoveel ze
gerich t is tegen de twee eerste verweerders :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om alle burgerlijke verantwoordelijkheid
van de twee eerste verweerders van de
hand te wijzen, hierop steunt, dat « de
aan deze militair (de soldaat Bary) gegeven bevelen geen andere signalen of sommaties oplegden; dat Bary, in becloeld geval, verplicht was zijn wapen te gebruiken, en dat hem geen schuldige onhandigheid kan ten laste gelegd worden, in de
omstandigheden van tijd en plaats ... >> ;
Maar overwegende dat aanlegger, bij
regelmatig v66r het hof van beroep genamen conclusies, tot staving van zijn vordering tegen de twee eerste verweerders
staande hield << dat de Belgische Staat,
Ministerie van landsverdediging, geen bepaling inroept die aan het leger de controle binnen onze grenzen oplegt, noch
een wet die toelaat buiten oorlogstijd
over het leven der burgers te beschikken >>;
Overwegende dat de aanlegger alzo betwistte dat de door de militaire overheid
gegeven bevelen een wettelijke grondslag
zouden hebben;

Overwegende dat het .arrest, daar het
dit vel"weer niet op passende wijze beantwoord heeft, het in het middel · ingeroepen artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden ;
II. Over de voorziening voor zoveel ze
tegen de verweerder Cr,utzen is gericht :
Overwegende dat, zo de door de aanleg~
ger tegen de twee eerste verweerders ingestelde vordering, en deze door hem
tegen de derde verweerder ingestelde verknocht zijn, zoals het bestreden arrest het
vaststelt, het geschil nochtans niet ondeelbaar is;
Dat de voorziening gericht tegen Crutzen niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang daar de vordering tegen die verweerder gegrond werd verklaard;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts voor zoveel het
'beslist over de vordering tegen de twee
eerste verweerders ingesteld; verwerpt
de voorziening voor zoveel ze gericht iB
tegen de verweerder Crutzen; 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 ge"
deeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de twee eerste verweerders tot de
drie vierde der kosten; laat het overige
ten laste van aanlegger ; veroordeelt deze
tot een vergoeding van 150 frank jegens
de verweerder Crutzen; verwijst de zaak,
alzo b~erkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
10 Februari 1949. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, · eerste voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijlcluidende conclus·ie, H. Raoul Hayoit deTer-

micourt,

eerste

advocaat-generaal.

Pleiters, HH. Simont en Resteau.

1e

KAMEJR. -

10 Februari 1949.

NATIONALITEIT. - VERVAL VAN DE S'l'AA'l'
VAN BELG.- BESLUIT·WET VAN 20 JUNI 1945,
AR.TIREL 1. - BELG DIE BETWis1: DAT DE
TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DIE WETSBE
PALING VOORHANDEN ZIJN. - ARREST DAT
RET HOGER BEROEP AFWIJST OM DE ENKEJ;..E
OVERWEGING DA'l' DE BELANGHEBBENDE MET
IJVER EEN LEIDENDE FUNCTIE HEEFT UITGE·
OEFEND IN DE DOOR DE VIJAND OPGER•ICHn;
POLITIEKE OR'GANISMEN. - BESLlSSING NIET
WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Wanneer voo·r de 1·echter een pe1·soon het
bestaan betw·ist van de voorwaarden
vereist bij artikel 1 van het besluit-wet
van 20 J·u-n·i 1945, betreffende het verval
van de Belgisohe n!kt'ionaliteU, is het
an·est niet wettelijk gemot-iveerd da.t

--. 109die be-wm'in.g vet·-we·rpt om de en.kele
over-wegin.g dat de belan.ghebbende met
·ijvet' eoo leiden.de t~motie heett uitgeoefen.d i·n de door de vi.j(JJYI,d opget"ichte
politie7ce organismen.

(SCHOLL, T. PROCUREUR-GENERAAL
DIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK.)
ARREST.

5 Maart 1947, der bij artikel 3 van gezegd besluit-wet vereiste formaliteiten,
het beroepen vonnis, waarbij het door de
aanlegger ingesteld beroep werd verworpen, op 20 Maart 1948 is gewezen;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze beslissing bevestigt zonder de redenen er van over te nemen; dat zijn beschikkend gedeelte op de enkele beschouwing , steunt dat « de leideilde fun~ties
toevertrouwd aan appellant ·(hier aanlegger) door hem met een ware ijver werden
uitgeoefend en in de maat van de overigens beperkte middelen, waarover hij beschikte >>;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
hetzelfde besluit-wet, van rechtswege
van de staat van Belg vervallen is, hij
die, in de Belgische gebieden die na
10 Mei 1940 door Duitsland werden geannexeerd of aan het Duits administratief
regime werden onderworpen en tijdens die
annexatie of onder dat regime leidende
functies in de door de vijand opgerichte
politieke organismen waargenomen heeft
of een actief propagandist van de vijand
is geweest;
Overwegende dat de enige reden van het
arrest de vaststelling niet bevat van het
bestaan van een der op beperkende wijze
door het besluit-wet bepaalde voorwaarden voor de toepassing van het verval,
dan wanneer het bestaan dezer voorwaarden in regelmatige conclusies door de
aanlegger betwist was ;
Dat het bestreden arrest dienvolgens
niet wettelijk met ·redenen is omkleed en
artikelen 97 van de Grondwet en 1 van
het besluit-wet van 20 Juni 1945 schendt,
bepalingen die in het eerste onderdeel van
het middel zijn aangeduid;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing; legt
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
10 Februari 1949. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Vm·slaggever, H. Daubresse. - Gelij7cluiden.de conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Ple·ite1·, H. della Faille d'Huysse.

HEJT HOF · - Gelet op het bestredeh
arrest door het Hof van beroep te Luik,
()p · 2 Juni 1948 gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
(i1, 77, 78, 141, 142, 46~ .en 470 van .het
Wetboek van burgerliJke rechtsplegmg,
1 2 3 4 en 5 van het besluit-wet van
20 Juni 1945 betreffende het verval van
de Belgische nationaliteit, en 71 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest het handhaven van de maatregel van
den~tionalisatie ten laste van aanlegger
in verbreking genomen, motiveert door de
enige reden << dat de leidende functies aan
de appellant toevertrouwd door hem m~t
een ware ijver werden uitgeoefend en m
de maat van de overigens beperkte middelen waarover hij beschikte », eerste onderdeel, dan wanneer het besluit-wet van
20 Juni 1945 slechts het verval van nationaliteit voorziet ten laste van hem die
leidende functies heeft waargenomen « in
de door de vijand opgerichte politieke
organismen >>, element dat door de aanlegger betwist was en door het bestreden arrest niet vastgesteld wordt (scherrding van artikel 1 van het besluit-wet van
20 Juni 1945 en van artikel 97 van de
Grondwet) ; tweede onderdeel, dan wanneer de aanlegger in. conclusies de invloed
en drukking inriep welke op hem, eenvoudige meestergast, door de directeur van
het werkhuis waar hij arbeidde, werd
uitgeoefend, aldus bewerende dat de « daden die hij tijdens de bezetting gesteld
heeft slechts kunnen begrepen worden
door de invloed en de dwang op hem uitgeoefend door zijn politieke overste die
terzelfdertijd hoofd was van het werkhuis waar appellant arbeidde >>, alzo de
dwang als grond van verschoning inroepende, middel dat het bestreden arrest
geenszihs beantwoordt (schending van artikelen 71 van het Strafwetboek en 97 van .
de Grondwet) :
Overwegende dat aanlegger, krachtens
1" KAMER. - 10 Februari 1949.
het besluft-wet van 20 Juni 1945, van de
staat van Belg vervallen is verklaard geREJDEJNEJN VAN DEl VONNISSEJN EJN
w.eest, bij ministerieel besluit van 21 NoARREJSTEJN. _:_ BURGERLIJKE ZAKEN. vember 1946, bekend gemaakt op 12 DePARTIJ WELKE VOORBEHOUD MAAKT NOPENS
cember 1946 in het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat na het volbrengen,
DE GELDIGHEID VAN EEN BESLUI'J'-WET WAARregelmatig vastgesteld bij akte dd.
VAN OP HAAR TOEPASSING WORDT GEMAAKT. -

-110VOORBEHOUD
GEiNTERPRETEERD. DOOR
DE
EERSTE RECHTER ALS ZIJNDE EEN BETWISTING
VAN DE GELDIGHEID VAN HET· BESI,UIT-WET. P ARTIJ DIE V66R DE RECHTER IN HOGER BEROEP VERWIJST NAAR DE MIDDELEN VOORGEDRAGEN v66R DE EERSTE RECHTER EN NAAR
DE NIET S'£RIJDIGE REDENEN VAN DEZE LAA'£S'£E.
RE_CHTER IN HOGER BEROEP DIE DE EIS VAN
DE PARTIJ VERWERPT ZONDER HAAR BETWISTING TE BEANTWOORDEN. SCHENDING
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.

Schendt M"tikel 97 van de Gmndwet, het
arrest dat, wannee1· een partij v661· de
eerste 1·echter voorbehoitd had gemaakt
nopens de geldigheid van een besluitwet waarvan op haar toepassing werd
gemaaJct en. wanneer het beroepen vonnis
dit voorbehoitd inte1·preteerde als zijnde
een betwisting van de geldigheid van
dat beslitit-wet, de eis van de .pa1·ti] ve?-werpt zonder de door haa1: opgewMpen
betwisting te beantwoorden, niettegenstaande_ in haar concl-usies genomen in
hager bemep die partij had verwezen,
zowel naar de middelen die zij had inge~·oepen v66r de ee1·ste 1·echter, als naar
de niet strijdige redenen .van het beroepen vonnis (1).
(ESSER, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE L UIK.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Juli 1948 door het Hof van
beroep t~ Luik gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
61, 77, 78, 141, 142, 462 en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
1 en 2 van de wet van 20 Maart 1945 waarbij aan de Koning voor een beperkte duur
buitengewone machten worden toegekend,
1, 2, 3, 4 en 5 van het besluit-wet van
20 .Juni 1945 betreffende het verval van de
Belgische · nationaliteit, doordat het bestreden arrest het middel niet heeft beantwoord door aanlegger ingeroepen tegen de maatregel van denationalisatie
waarva:n hij het voorwerp was geweest,
middel afgeleid uit de ongeldigheid en,
dienvolgens de niet-toepasselijkheid ·van
het besluit-wet van 20 Juni 1945 betreffende het -verval van de Belgische nationaliteit, omdat die wet het kader der wet
van 20 Maart 1945 te buiten gaat, en de
a an de ,Koning bij gezegde wet toegekende machten overschrijdt, dan wanneer
aanlegger, in zijn conclusies in boger
(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Bull. en PAsrc., 1949, I, 121.

beroep, uitdrukkelijk verklaarde de beweegredenen van het request alsmede
de_ niet. strijdige. redenen van het vonnis
over te nemen; waaruit volgt .dat het middel waarop het verzoekschrift wijst, voorgesteld was v66r de rechter in hoger be. roep die de verplichting had het te beantwoorden:
·
Overwegende ·dat aanlegger,· ingeschreven op de lijst der personen die, bij
toepassing van artikelen 1 en 2 van het
besluit-wet van 20 Juni 1945, van de staat
van Belg · vervallen zijn, door verzoekschriften van 4 en 8 Januari 1947 bij de
Procureur des Konings van het arrondissement Verviers beroep heeft ingesteld;
dat de rechtbank van gezegd arrondissement dit beroep ingewilligd hebbende en
het openbaar ministerie tegen die beslis- ·
sing hoger beroep aangetekend hebbende,
het bestreden arrest die beslissing heeft
gewijzigd;
Overwegende dat het verzoekschrift
van 8 Januari 1947, de middelen tot staving van het beroep bevattende, onder
meer vermeldt : « requestrant maakt a1le
voorbehoud betreffende de rechtsgeldigheid van gezegd besluit (besluit-wet van
20 Juni 1945) genomen krachtens de
buitengewone machten van de wet van
20 Maart 1945 >> ; dat het beroepen vonnis
dit verzoekschrift interpreterende, vaststelt dat de aanlegger de rechtsgeldigheid van het besluit-wet van 20 Juni 1945
betwist doordat dit besluit-wet het. kader
der wet van 20 Maart 1945 zou te buiten
gaan;
Overwegende .dat aanlegger, door· in
zijn conclusies v66r het hof van beroep,
naar de redenen van zijn request en naar
de niet strijdige redenen van de eerste
rechter te verwijzen, de rechter in boger
beroep aanzocht om over de aldus opgerezen betwisting uitspraak te doen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het die conclusies niet heeft beantwoord, artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden ;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde besliss1ng;
kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
10 Februari 1949. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul liayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'Huysse.
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14 Februari 1949..

MEDEPLICHTIGHEID. lNBREUK OP
ARTIKEL 121bis VAN RET STR·AFWE1'BOEK.
BEWUSTE BIJSTAND VAN DE DADER IN DE
HANDELINGEN WE~E RET MISDRIJF HEBBEN
VOORBEREID OF VERGEMAKKELIJKT. - STRAFBARE MEDEPLICHTIGHEID.
.Maakt de stratba1·e medeplichtigheid uit,
de bewuste bijstand, vedeend aan de
dader van een aangifte aan de vijand,
in de handelingen welke het misdrijf
hebben voorbereid of vergemakkelijkt.

(Strafwetb., art. 67, al. 4.)
(GILLIS.)
ARREST.

dat het geen belang heeft dat de .Gestapo
de naam der door Leurs aangegeven personen slechts heeft gekend na het bezoek
van betichte aan de S. D.; dat deze bezoeken een voorbereidend en wetens gestelde daad van. het misdrijf en dienvolgens, naar luid van artikel 67' van het
Strafwetboek, een feit van medeplichtigheid uitmaken;
Overwegende dat het bestreden arrest
de niet tegenstrijdige beweegredenen van
het beroepen vonnis van de · krijgsraad
overneemt; dat dit vonnis hierop wijst
dat, door zich naar de Gestapo te begeven
om er de diensten van haar vriend aan te
bieden en daarna de omslag die de premie
bevatte in ontvangst te nemen, de betichte
zich schuldig heeft gemaakt aan de misdaden van aangifte in de zin van de laatste alinea van artikel 67 van het Strafwetboek, in zake de wetens gedane aangifte
van Wilkin, Denayer, Gijssen en Heusden,
met de omstandigheid dat die aangifte, en
zonder tussenkomst van een nieuwe aangifte voor Wilkin, Denayer en Gijssen,
de dood tot gevolg heeft gehad ;
Overwegende dat het bestreden arrest
alzo de conclusies op passende wijze heeft
beantwoord en wettelijk de veroordeling
van aanlegster op grond van artikelen 121bis en 67 van het Strafwetboek
heeft gemotiveerd;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeling overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ;
·Over het enig middel, schending der
rechten van de verdediging, schending van
artikel· 9'7 van de Grondwet, schending
van artikelen 67 en 121bis van het Strafwetboek:
Overwegende dat, bij conclusies regelmatig v66r het militair gerechtshof genomen, aanlegster staande hieTd dat de verkl~ringEm van twee leden der Gestapo,
Kner en Van Hul, niet konden volstaan
om haar veroordeling mede te brengen,
dat geen element van het dossier bewees
"dat ze aan de aangifte wetens en vrijwil1ig had deelgenomen, en vroeg voor recht
te zeggen dat, opdat de deelneming strafbaar weze, er in hoofde van de deelnemer het bewustzijn moet bestaan dat
14 Februari 1949. - 2° kamer. - Voorh~j feiten pleegt die de medeplichtigheid
zitter en ve1·sla,qgeve1·, H. Louveaux
mtmaken wetende dat hij deel neemt aan ' voorzitter. Gelijlcluidende conclusie:
een strafbare daad, dat de misdadige H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
deelneming een eenheid van wil, een af- advocaat-generaal.
spraak tussen twee of verschillende personen veronderstelt, dat die twee bestanddelen geenszins te haren laste bewezen
zijn;
Overwegende dat het arrest antwoordt
dat het, volgens de elementen van het
2" KAMER. - 14 Februari 1949.
dossier en het onderzoek v66r het hof
;Vaststaat dat de betichte, bijzit var: 1° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
Franciscus Leurs, c< Vertrauerismann ll
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGvan de Gestapo en aangever, ter, dood
HEID VAN DE STAAT, - ARTIKEveroordeeld door de krijgsraad, op de
LEN 115 EN 118bis VAN RET STRAFWETBOEK.
h?ogte was van de onvaderlandse gedraTOEPASSING OP EEN VREEMDELING VAN
gmg van haar minnaar ; dat zij zich weVIJANDELIJKE NATIONALITEIT. - VOORWAARtens herhaaldelijk naar het lokaal van de
DEN.
Gestapo begaf om er, op de aanduidingen
van Leurs, inlichtingen te verschaffen no- 2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. pens de gedragingen van de vaderlanders ·
STRAFZAKEN. - NoODZAKELIJKHEID VAN EEN
dat ze daar ook ging om de premien t~
ONDERZOEKSMAATREGEL,
ontvangen door de Duitsers aan haar minnaar uitbetaald, om derwijze te vermij- 3° MIDDELEN TOT VERBREKING. den dat deze la:atste, volgens de bewoorSTRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AANVOERT DAT
dingen van Krier, zou « verbrand ll zijn;
DE RECHTER AFZONDERLIJKE STRAFFEN HAD
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
:ar:r;est, op 28 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het eerste rniddel, schending van
:artikel .73 van het Wetboek van strafvordering, doordat in de loop van het vooronderzoek : 1 o de betichte ondervraagd is
geweest in aanwezigheid der getuigen
Lucke, Schrnetz en Cristel; 2° op 3 October 1946, tijdens de ondervraging van
betichte, er aan getuigen Lucke en
Schmetz voorlezing werd gegeven der verklaringen van de betichte; 3° de getuigen
Lucke, Schmetz en Krier op 2 October
1946 niet afzonderlijk gehoord werden;
Overwegende dat het middel zogezegde
onregelmatigheden aanklaagt welke enkel
in de loop van het vooronderzoek begaan
werden; dat het niet voor de eerste maal
v66r het Hof mag voorgesteld worden;
Over het tweede middel, schending van
:artikelen 153 en 189 van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat het middel aileen de
veroordeling bedoelt van aanlegger wegens aangiften aan de vijand die het voorwerp uitmaken van de vijfde ~n de zesde
betichting; dat, zelfs moest dit middel
aangenomen worden, de enige. uitgesproken straf niettemin gerechtvaardigd zou

blijven door de vaststellingen van het
arrest betreffende de andere betichtingen;
dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, miskenning der
beginselen van het volkenrecht en schencling van artikelen 115 en 118bis van het
Strafwetboek, doordat : eerste onderdeel,
het bestreden arrest heeft verklaard dat
het bezettingsleger van geen exterritorialiteit-statuut genoot, dan wanneer in
het internationaa:l plibliek recht het tegenovergestelde gebruik geldt; en tweede
onderdeel, het bestreden arrest, dat aanneemt dat de vijandelijke soldaten zich op
een grond van rechtvaardiging konden beroepen afgeleid uit het voeren van de oorlog, voor zoveel ze de oorlogswetten eerbiedigden, verklaard heeft dat dergelijke
grond van rechtvaardiging niet van toepassing was op de ten laste van Bittner
gelegde misdrijven (in de veronderstelling
dat het bewezen is dat hij op het ogenblik
der feiten soldaat zou geweest zijn), dan
wanneer die feiten klaarblijkelijk tegen
de oorlogswetten niet indruisen :
Overwegende dat de onderdelen van
het middel slechts subsidiaire en overbodige beweegredenen van het arrest bestrijden;
Dat dit arrest, inderdaad, afgezien yan
de bij het middel bedoelde beschouwingen,
vaststelt enerzijds dat 'de aanlegger
slechts van April 1943 af deel heeft uitgemaakt van een dienst van het Duits
leger; dan wanneer ·de te zijnen laste
voor vaststaand gehouden feiten vroeger
werden gepleegd en, anderzijds, dat de
aanlegger, Duits onderdaan, in Belgie onderdak had bekomen en alzo « jegens Belgie en zijn burgers verplichtingen had
aangegaan gegrond op de verkregen gastvrijheid »;
Dat deze motieven het beschikkend gedeelte van het arrest wettelijk rechtvaarcligen en dat de onderdelen van het middel dienvolgens niet ontvankelijk zijn;
Over het derde middel, derde onderdeel,
doordat het bestreden arrest geweigerd
heeft aan te nemen dat Bittner op het
ogenblik der feiten Duitse soldaat kon
zijn, omdat hij slechts in April 1943 in een
regiment werd ingelijfd, dan wanneer als
Duitse soldaat moet aangezien worden
iedere Duitser aan wie· de bevoegde Duitse
overheid die hoedanigheid heeft verleend :
Overwegende dat, uit geen stuk waarop
het Hof acht kan slaan, blijkt dat de
Duitse overheid aan aanlegger de hoeda-

(1) Verbr., 1 December 1947 (Arr. Verb1·.,
1947, biz. 387; Bull. en PASrc., 1947, I, 509) ;
28 Juni 1948 (Ar1·. Ve,·br., 1948, biz. 358; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 418); 19 Augustus 1948,
twee arresten (Bull. en PAsrc., 1948, I, 466
en' 472).

(2) Verbr., 19 Januari eu 29 Juii 1948 (Arr.
Ye1·br., 1948, biz. 30 en 398; Bull. en PAsrc.,
194.8, I, 37 en 460).
(3) Verbr., 4 en 24 Mei en 22 November 1948
(Arr. Ferbr., 1948, biz. 254, 286 en 579; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 296, 332 en 658).

MOETEN UITSPREKEN VOOR VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN. VOORZIENING DOOR DE VER·
OORDEELDE. MIDDEL ONONTVANKELIJK.

Artilcelen 115 en 118bis van het Strafwetboelc zijn toepasselijlc op een vreem.de ling van v·ijandelijlce nationaliteit die,
op het ogenbli1c van de feiten, geen deel
1titmaalct van het bezettingsleger en die,
daar hij in Belg'be een onderlcomen had
gezocht, een ve·rplichting had aangegaan
jegens BelgiiJ wegens cle genoten gast•v·rijhe;id (1).
.
2° De rechter over de gTond beoo1'deelt
S0tt1:e1'ein de noodzalcelijlcheid, tot vestiging van zijn overtuiging, van een ondm·zoelcsmaatregel (2).
,ao De veroordeelde heeft m· geen belang
bij te bewe1'en dat de rechter over de
grond niet een enlcele strat wegens .vm·schillende misdrijven had moeten opleggen, doch een afzonderlijlce strut voor
iede1· misdrijf (3).
:l_o

(BITTNER.)
ARREST.
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toegekend hebben;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het vierde middel, scheuding van
artikel 116 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest geheime kranten beschouwd heeft als bescheiden of berichten
waarvan de geheimhouding tegenover de
vijand door het belang der verdediging
van het grondgebied of der veiligheid van
de Staat geboden wordt; en over het zesde
middel, eerste onderdeel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
hof het middel, ingeroepen door de aanlegger bij conclusies en strekkende tot te
doen zeggen dat feit 4 (inbreuk op artikel 116) zich vermengde met betichting 1
(inbreuk op het oud artikel 118b·is), niet
heeft beantwoord :
Overwegende dat die middelen slechts.
het arrest bestrijden voor zoveel het aanlegger veroordeeld heeft wegens de vierde
betichting; dat, zelfs waren die middelen
gegrond, de enige uitgesproken straf gerechtvaardigd zou blijven bij toepassing
van artikelen 118bis en 115 van het Strafwetboek op de feiten van de eerste en de
derde betichting;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vijfde middel, schending van
de rechten der verdediging, doordat het
hof geweigerd heeft een aanvullend onderzoek te bevelen om het bestaan te bewijzen van een grond van rechtvaardiging
in hoofde van betichte, te weten zijn hoedanigheid van Duitse militair, doordat
het hof geweigerd heeft een door de betichte aangevraagd aanvullend onderzoek
te bevelen om in zijnen hoofde het bestaan
te bewijzen van. een grond van verschoning, te weten de dwang waaraan hij
werd onderworpen, en doordat het hof
geweigerd .heeft zekere getuigen te horen
of opnieuw te horen wier verhoor door ~e
betichte aangevraagd was :
Overwegencle dat, om zijn overtuiging
te vormen, de rechter in hoger beroep de
noodzakelijkheid van nieuwe onderzoeksverrichtingen souverein beoorQ.eelt;
Dat het.middel in rechte niet opgaat;
Over het zesde middel, tweede onderdee!, doordat het bestreden arrest slechts
een straf voor verschillende misdrijven
heeft tlitgesproken, zonder de reden daarva:i:L aan te cluiclen :
Overwegende dat 'aanlegger geen belang heeft om te beweren dat hij tot verschillende straffen had moeten veroordeeld
worden;
Dat dit onderdeel van het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
VERllR., 1949. -
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rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; .veroordeelt. aanlegger tot de kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. -,-- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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KAMER. -

14 F,ebruari 1949.

10 STRAF. -

BIJ:KOMENDE DECIEMEN.
WET VAN 14 AUGUSTUS 1947. - 0NZEKERHEID NOPENS DE OMSTANDIGHE!D OF HET MISDRIJF WERD GEPLEEGD VOOR OF NA BET IN
WERKING TREDEN VAN DIE WET. - TOEPASSING ER VAN NIET GERECHTVAARDIGD.
20 VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VERBREKING OMDAT DE
RECHTER OVER DE GROND DE TOEPASSING VAN
DE BIJKOMENDE DEOIEMEN NIET WETTELIJK
RECHTVAARDIGT. - VERBREKING EN VERWIJZING BEPEKKT TOT DI'l' DEEL VAN DE BESLISSING.

1o Is niet wettelijk gerechtvaardigd, de
toepassing op een geldboete van de verhoging met 90 deciem voorzien bij artikel 12 van de wet van 14 Augustus 1947,
wanneer de vaststellingen van het vonnis onzeker laten of het misdrijf werd
gepleegd v66r of ria 27 september 1947,
datum van het in werlcing treden van
die wet (1). (Wet van 24 Juli 1921,
art. 2, 1o.)
2o Wannee1· een vonnis wol-dt verbrolcen
om de enige reden dat de 1·echter over
de grand de toepassing van bijkomende
deciemen op een geldboete niet wettelijk heeft gerechtvaardigd, zijn de verbreking en de verwijzing beperkt tot
dit deel van de beslissing (2).

(AfOSSAY, T. STAD LUIK.)
ARRES'l'.
HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 5 Juli 1948 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik oordelend in aanleg van hoger beroep ;
I. Wat de beslissing betreft over de publieke vordering :
Over het middel van ambtswege, schen- .
tling van artikelen 97 van de Grondwet,
(1) en (2) Zie de voetnota onderaan dit
arrest in Bull. en PASIC., 1949, I, 124.
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12 van de wet :van 14 Augustus 1947 en
2, 1°, van de wet van 24 Juli 1921 :
Overwegende dat het bestredeu vonnis
ten laste vim de aanlegster de betichting
bewezen verklaart te Luik, sedert min
dan zes mimnden op .de datum van de- :vor_dering van 20 Januari 1948 van d~ Olfficier
van het openbaar ministerie bij d~ Politierechtbank te Luik, in overtreding met het
gemeentereglement der stad Luik dd.
29 December 1944, de geheime ontucht
vergemakkelijkt te hebben; dat het vonnis dit feit bestraft met een geldboete van
215 frank, op 250 frank gebracht bij toepassing van artikel 12 van de wet dd.
14 Augustus 1947;
Overwegende dat de wet van 14 Augustus 1947 in het Belgisoh Staatsblad van
17 September 1947 bekend gemaakt, in
werking is getreden de 27 September
daarop volgende; dat de verhoging van
het bedrag der strafrechtelijke geldboeten
welke de wet voorziet niet toepasselijk is
op de strafrechtelijke gelclboeten uitgesproken wegens v66r haar inwerkingtreding gepleegde misdrijven; dat, bij gebrek
aan nadere bepaling van de datum der
beteugelcle feiten, het bestreden arrest de
toepassing van artikel 12 van de wet niet
rechtvaarcligt en de in het middel becloelde
bepalingen schenclt;
. Overwegende clat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Il. Wat de beslissing betreft over de
vordering van .de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegster geen middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, cloch enkel voor zoveel ze de ten
laste van aanlegster wegens overtreding
op het gemeentereglement der stad Luik
van 29 December 1944 .uitgesproken geldboete van 25 frank verhoogt met 90 deciem; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers, uitspraak doende in hoger beroep, doch
slechts om te beslissen over de toepasselijkheid der bijkomende deciemen op de
geldboete van 25 frank.
.14 Februari 1949.- 2• kamer.- Voor~

en verslaggeve·r, H. Louveaux,
voorzitter. Gelijlclu.idende oonolusie,
H. Raoul Hayoit de Tei·micourt, eerste
advocaat-generaal.
zUter
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RECHTBANKEJN. - STRAFZA!KEN. ___,. DAGVAARDING TEN VERZOEKE VAN HET BEHEER
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN WEGENS EEN FElT.
- FElT AANHANGIG' GEMAA'KT BIJ DE ltEbHTER IN HOGER BEROE!'. - CONCLUSIES VAN
HET REHEER WELKE VOOR DE RECHTER IN
HOGER BEROE!' EEN ANDER' FElT INROEpEN. TWEEDE FElT NIET AANHANGIG GEMAAKT VOOR
DIE R.ECHTER.
W annee1· het · beheer van dottanen · en ace·
· oijnzen een verdaohte dagvaaJ"dt v-661de oo1·reotionele 1·eohtbanlc wegens een
teit, mag het hot va·n bemep, waarbij
het hager be'f"oep van (le pa~·tijen tegen
de beslissing van de ee'f"ste 1·eohteJ· went
aanhangig gemaalct, bovendion geen lc'ennis nerrwn van een ande'f" te-it, zelts dan
wannee1· dit tweede feit weJ'd v61'rrield
in een pmoes-verbaal dat de dagvda'f",ding is voo1·atgegaan en dat wo1·dt inge1"0epen doo1· het behee1· in conolusies· uenomen in hoge1· be1·oep.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VERCAM.MEN.)
ARREST.
HElT HOF; - Gelet op het bestniden
arrest, op 25 Juni 1948 gewezen door 'het
Hof van beroep te Brussel;
Over het micldel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 239 van de Algemene wet del. 26 Augustus 1822, 6, 12 en
26 van de wet van 12 December 1912, 8 van
de wet dd. 7 Juni 1926, 19, 22 tot 25 van de
wet dd. 6 April 1843, doordat het bestreden arrest het voorhanden hebben en .ver~
voer van alcohol zonder geldige bescheic
den geweigerd heeft als betichting aim te
zien, dan wanneer de feiten, welke ·die
betichting bewezen, vermelcl waren in het
proces-verbaal, en, voor het overige, dat
die betichting bedoeld was in de v66r het
hof door het beheer van financien gehomen conclusies :
·
Overwegende dat, indien het procesverbaal, dat het misdrijf yaststelde, er
van gewag maakte dat het vervoer en het
voorhanden hebben van geestrijke dranken gedekt waren door vervallen accijnsbescheiden waarvan de vermelclingen niet
overeenstemden met de voorgebrachte hoeveelheden, er nochtans dient opgemerkt
dat de dagvaarding, alhoewel zinspelende
op het bestaan dezer twee misdrijven
slechts als strafbaar feit het « voorhan:den hebben van geestrijke dran:ken met
gestookte alcohol als grondstof » voorzag; dat het feit van << voorhanden hebben en vervoer van brandewijn waarvan
de regelmatige herkomst niet is kunnen
bewezen worden», waarop de· dagvaarding oorspronkelijk in de getypte tekst
wees, door de goedgekeurde doorhaling
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van ;58 woorden van d'e hand werd gewezen ;: . :
'"· .
Overwegende dat, in die voorwaarden,
het bestreden arrest, · souverein de feiten
beoordelend · welke bij de rechter werden
aanl;tangig gemaakt,, zonder de bewoordingen .van het dagvaardingsexploot tegen te
spreken, wettelijk heeft kunnen beslissen
dat de dagvaarding van de vervolgende
partij slechts het feit bedoelde van het
voorhanden hebben van alcohol in een
slijterij waar drunken worden verkocht
voor verbruik ter plaats en niet het onderscheiden feit : « vervoer of voorhanden
hebben van alcohol zonder bescheiden )) ;
Overwegende dat het de dagvaarding is,
en niet het proces,verbaal noch de conclusies v66r de rechter in hoger beroep der
vervolgende partij die, in geval van rechtstreekse dagvaarding, het misdrijf v66r
de rechter aanhangig maakt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;.
En overwegende dat de subsrtantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
· ·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voor.zUte1·, H, Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gez.ijlcl·uidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,

H. Kebers (van de Balie bij het Hof. van
beroep te Brussel).
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l\HDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN, - MIDDEL AFGELEID HIERlliT
DA± DE ONDERZOEKSRECHTER HEEFT GEWEIGERD OVER TE GAAN TOT EEN CONFRONTATIE
EN DAT ·EEN GETJJIGE NIET WERD GEHOORD
DOOR DE EERSTE RECHTER. - MIDDELEN DIE
NIET VOOR DE EERSTE MAAL MOGEN VOORGESTELD VfORDEN VOOR RET HOF YAN VERBREKING.
Mogen niet voor de eerste maal wo1·den
voorgestelcl v66r het Hot van verbrelcing,
de. middelen afgeleid hieruit dat de onde·rzoelcsrechte?· heett geweigerd ovet· te
gaan tot een controntatie en dat een
uet1tige niet wm·d gehom·d ;door de eerste
rechte·r (1).
.: (1). Verbr:, 22 November 1948 (At·r. ·Verbt·.,
1948, b]z, 580; Bull. en PASlC., 1948, I, 659).

(HOYOUX.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet' op · het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Luik op
6 September 1948 ge"'ezen ;
Overwegende dat de aanlegger, na afstand van zijn ;voorziening gedaan te hebben, deze afstancf heeft ingetrokken ;
Over het enig middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat de
aan de onderzoeksrechter gevraagde confrontaties niet bevolen werden en doordat
de getuige Rosalie Govaert, door de aanc
legger ter zitting van de correctionele
rechtbank opgeroepen, niet onderhoord
werd:
Overwegende dat de aangevoerde onregelmatigheden, waren ze bewezen, slechts
de rechtspleging van het vooroJ;J.derzoek
en de v66r de rechtbank van eerste aanleg
gevolgde procedure betreffen; dat deze
onregehnatigheden vreemd zijn aan de bevoegdheid en aan de openbare orde; dat
ze noch het onderzoek gedaan v66r de
recli.ter in hoger beroep noch zijn beslissing hebben kunnen nietig maken;
Overwegende, dienvolgens, dat het middel, daar het v66r de rechter in hoger
beroep niet werd aangevoerd, niet voor
de eerste maal v66r het Hof van verbreking mag voorgesteld worden ;
Dat het niet ontvankelijk is;
En overwegeride dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om, die redenen, verwerpt .de voorziening; veroordeelt aanle~ger tot de kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamei·. - Voo?·zitte?·, H. Louveaux, voorzittei·. - Verslaggevet·, H. Giroul. GelijTczuidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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14 Februari 1949.

REDENEN VAN DE' VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAI{EN. - BURGER'
LIJKE VORDERING, ___: SCHATTING << EX lEQUO
ET BONO ll VAN DE SCHADE,·- VoORWAA~D~N
TOT WETTELIJ:KHEID.
De t·echter wellce zich in cle onmogelijlcheid bevindt met een mathematische
nauwlceurigheicl het bedrag te bepazen
van een door de bu1·gerlijlce partij geleden scltade, sohat deze wettelijlc ex
. requo et bono, relcening houdende met
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-116al de elementen die op zijn berekening
een invloed kunnen 1titoetenen (1).

(WASJWAJN, T. VAN NITSEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel op 5 October 1948 gewezen;
I. Voor zoveel de voorzieningen de beslissing bedoelen over de publieke vordering gewezen :
Over bet eei'ste middel van aanlegger
Wasjwajn, scbending der recbten van de
verdediging, doordat het bestreden arrest
de eerste beticbting v.an beling gewijZ'igd
heeft, zonder dat aanlegger uitgenodigd
werd om zich te verdedigen en zonder dat
hij zich nopens de gewijzigde betichting
heeft kunnen verdedigen : ·
Overwegende dat bet middel het arrest
alleen bestrijdt omdat het, op een betichting van beling van 27 mantels, aanleggers bovendien veroordeeld beeft wegens beling van 18 andere mantels :
Dat, ware bet middel gegrond, de enige
uitgesproken straf niettemin gerechtvaardigd zou blijven door de vaststellingen betreffende de 27 mantels vermeld in de aanvankelijke telastlegging ;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk 'is ;
En overwegende, wat de twee beticbten
betreft, dat de substant1ele of op straf
van nietigheid voorgescbreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de beslissing wettelijk is ;
II. Voor zoveel de voor.zieningen de beslissing bedoelen over de vordering van de
burgerlijke partij ;
Over de voorziening van aanlegger
Wasjwajn:
Over het eerste middel, reeds -aangebaald :
Overwegende dat bet arrest vaststelt
dat de aanlegger zijn verweer tegen de
betichting « gewijzigd betreffende haar
voorwerp >> beeft voorgedragen; dat het
middel in feite niet opgaat;
Over bet tweede middel, scbending van
artikelen 1315, 1316, 1382 van bet Burgerlijk Wetboek en !)7 van de Grondwet,
doordat bet bestreden arrest vaststelt dat
het bof in de onmogelijkheid verkeert op
nauwkeurige wijze het getal en de waarde
te bepalen der niet-teruggegeven geheelde
mantels en niettemin het bedrag van bet
(1) Verbr., 28 Juni 1948 (Ar1·. Verbr., 1948,
biz. 353; Bull. en PAsrc., 1948, I, 413); 24 Ja.nuari 1949, zie boger, biz. 63 (Bull. en PASIC.,
1949, I, 70).

nadeel em requo et bono bepaalt, dan wanneer de burgerlijke.partij de verplichting
had de omvang en het bedrag v.an het
ondergaan nadeel te bewijzen :
Overwegende dat de rechter die, zoals
in zake, bet bestaan van een nadeel vaststelt, souverein het bedrag er van beoordeelt naar gelang van de vo6r hem gebrachte feitelijke elementen; dat, indien
het hem onmogelijk is met een matbematische nauwkeurigheid dit nadeel te bepalen, hij d'it wettelijk em requo et bono
schat, rekening holidende met al de elementen die op zijn berekening een invloed
kunnen uitoefenen;
Dat het middel in recbte niet opgaat;
Over de voorziening van aanlegger Van
Duuren:
Overwegende dat aanlegger geen middel
aanbaalt en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
14 Februari 1949. ~ 2" kamer. - Voorzitte·r, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggeve1', H. So}lier. Gelijkluiden,de
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,

H. della Faille d'Huysse.
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HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. ~ HoGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE
EN DOOR DE YERDACHTE. - VERZWARING VAN
DE VEROORDELING TEN VOO;RDELE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- 0NWETTELIJK.
Rechtdoencle op cle enkele hoger beroepen
ingesteld door het openbaar ministerie.
en doo1· de ve1·dachte, mag de 1·echte1'
in hoge1· be1·oep de verdachte niet veroordelen de gehele door de burgerUjke
partij ge-leden schade te vergoeden, wannee?· het beroepen vonnis hem slechts
had ve1·oo1·deeld tot herstelling van een
deel •pan die schacle (2) .

(VAN CAUWENBERG, T MAINGUET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 October 1948 gewezen in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Luill: ;
(2) Verbr., 5 Juli 1948 (A1·r. Yerbr., 1948,
blz. 377 Bull. en PAsrc., 1948, I, 437, en de
nota 2) 4 Oct~ber 1948 (Arr. Yerbr,, 1948,
biz. 461 Bull. en PAsrc., 1948, I, 533).

-117Overwegende dat de voorzienlng enkel
gericht is tegen de beslissing geveld over
de vordering ingesteld door de burgerlijke
partij;
Over het middel, schending van de wet,
doordat op de hoger beroepen alleen van
betichte en van bet. openbaar ministerie,
het bestreden vonrris de Joestand van aanlegger jegens de burgerl{jke partij heeft

s!aggever, H. Giroul. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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ver~waard;

Overwegende dat het vonnis der poUtierechtbank beslist had dat « de burgerJijke partij Mainguet een derde der verantwoordelijkheid voor de slagen zal dragen en Van Cauwenberg de overige twee
derde >>, en, alvorens over het bedrag der
schadevergoedingen te beslissen, een geneeskundig onderzoek had bevolen ; dat de
burgerlijke partij tegen die beslissing geen
hoger beroep had ingesteld; dat door de
aanlegger en het openbaar ministerie
alleen hoger beroep werd aangetekend ;
Dat uitspraak doende over die beroepen, het bestreden vonnis, het geneeskundig onderzoek als te laat en dienvolgens
ondoeltreffend beschouwde, bet door Mainguet ondergaan nadeel wijzigde en « billijk dit nadeel ew requo et bono verklaarde
te ramen en het bedrag er van op 5.000 fr.
te bepalen >> ; dat bet om die redenen
aanlegger veroordeelde aan de burgerlijke partij de som van 5.000 frank te
betalen ten titel van schadevergoeding;
Overwegende dat zodoende het bestreden vonnis besliste dat aanlegger verantwoordelijk is voor al de door de inbrenk veroorzaali:te schade, dan wanneer
de eerste rechter slecht& een verantwoordelijkheid aannam ten belope der twee
derde;
Dat het dus de toestand van aanlegger jegens de burgerlijke partij heeft verzwaard, dan wanneer die partij geen
hoger beroep had ingesteld ;
Dat het bestreden vonnis alzo artikel 202 van het Wetboek van strafvordering heeft geschonden, alsmede het advies
van de Raad van State dd. 26 October
1806, goedgekeurd op 12 November 1806;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zover het u'itspraak doet
over de door de burgerlijke partij ingestelde vordering; 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 ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de zaak, aldus beperkt, naar
de Correctionele Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in boger beroep.
14 Februari 1949. -

2• kamer. -

zitter, H. Louveaux, voorzitter. -

VoorVe1·-

VONNISSEN .llJN ARRESTEN. STRAFZAKEN. C<iRREcTIONELE RECHTBANK OF
POLITIERECHTBANK. VERDACHTE DIE NIET
DE LAATSTE Hll.'T WOORD HEEFT GEKREGEN GEEN AANVR·AAG TE DIEN EINDE. GEEN
NIETIGHEID.

In. correctione!e- of politiezaken is het feit
,dat de verdachte niet de· !aatste het
woo1·d heett gehad s!echts een oorzaalc
van nietigheid wanneer de verdachte
het woord heett gevmagd en het hem
werd geweigerd (1). (Wetb. van strafv.,

artt. 153, 190 en 210.) (Stilzwijgende
beslissing.)
(DENISTY, T.

PIERMON'L'.)

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi op 7 October 1948 gewezen;
A'angaande de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Over het enig middel, schending van de
rechten der verdediging, doordat de aanlegger niet gehoord werd, de laatste het
woord niet heeft gekregen, en doordat
zijn verzoek om deskundigenonderzoek
niet werd ingewilligd ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger ondervraagd
en gehoord werd in zijn verweermiddelen; dat bl'ijkt noch uit het vonnis, noch
uit enig ander stuk waarop het Bof acht
mag slaan, dat de betichte de laatste het
woord zou gevraagd hebben en dat hij
om een deskundigenonderzoek zou verzocht hebben;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantH:\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
W at de beslissing betreft over de vordering van de burgerlijke partij Miermont;
Overwegende dat geen enkel middel
wordt ingeroepen en dat bet Bof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(1) Y.erbr., 10 Februari 1943 (Bull.
1943, I, 57).

~m PASIC.,
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voorzitter. Gelijkluidende .conclusie.;
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

il!itter · en
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STRAF.~ - VE~Vi\LLl!:NvE.im:LARING VAN
RET RECJ:I'!' 'oM EEN VOEitTUIG. TE .BESTUREN. LICHAMELIJKE oNnEKwAAMW;~o·vAN DE vEnI)ACHTE. ':..,- .YER.VAL i)i\'J' ,Gj<;EN STRAF UITMJ\A:KT . DOCH EEN MAATREGEL. VAN OPENBARE
VEILIGHEID.
.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
A:RRESTEN, ---.,- STRAFZAKEN. YERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN UITGESPROKEN WEGENS
DE LICHAMELIJKE. ONBEKWAAMHEID VAN DE
vERDAOHTE. J\IIOTIVERING.

VERWIJZING NA VERBREKING;
VONNIS VERBROKEN OM DE ENKELE REDEN DAT
DE VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT OM
EEN VOERTUIG . TE BESTUREN NIET WERD GEl'.IOTIVEERD. - .YER'\VIJZING BEPERKT TOT DIT
PUNT.

1 o De vervallenverlolal'ing vq;n het q·echt
· om een· voerWig te bestm·en, ~titgespro
lcen wegens de lichd:meUjlce onbekwaamheid van de ve1'dachtl?/, is een maatregel
•van otJenbanJ veiligheid·. (1).
2o Het vonnis clat voo1· een.bepaalde teq·.
m·ijn 'fle veq·vallenve1'klaring van het
1•echt om een voertttig te besttwen uitspq·eekt. wegens cle licluonelijke· onbekwaamheid van cle verdcwhte; moet, om
g(!motiveerd te zijn, vaststellen clat cle
cluttl' van het uitgesprolcen ve1·val overeenstemt met. cle waarschijnlijke· dtt-UI'
· van d·il?/ -onbelcwaamheid.
.
3o, 1Vanneer· een- vonnis wordt: veq·b.roken
om cle enlcele i;eden dat i.le ve,·vallen. ·v(3rklaq··ing van het ,-e.cht om ee1~ .voe1·. t·uig te besturen wegens de lif(hamelijlce
onbekwaamheid van de ve1·dachte niet
: wettelijk is gemotiveerd, is de verwijzing bezwrkt tot het verval van het recht
om ·een voe1·tttig ·te besf-ttren (2) .
(RESTEAU, T. DANDIEN.)
ARREST.

·: iiET HOF ; - Gelet op het bestreden
aiTest, op 15 October 1948 gewezen door

de· Correctionele· Rechtbank ·te Charleroi,
uitspraak .doende: in, hoger beroep ';
I. Aangaande de beslissing over de':publieke vordering :
Ov!)r het middel van ambtswege, schending van ar.tikel 97 van de Grondwet en
van attikel 2 van de wet van 1 Augustus

1924 .:

.

Overwegende dat het bestreden :vonnis;
ter gelegenheid van een veroordeling van
aanleg·ger wegens inbreuk op de p<ilitie
van het 'V:ervoer, tegen hem; VOOl' ee:r;l'
m:aand 1\:ri ·bij toepassing vail artikel 2 in.
fine ·cl~.:r: wet van 1 Augustus.1924;, de verc,
vallenv~rklaring heeft uitgesproken van:
het rec!lt een voertuig te besturen om re·
den clot aanlegger cc op het ogenblik ·der
feiten · zijn voertuig had bestuurcl dan
wan,neer hij de lichamelijke hoedanigheid
niet had om dit te doen )) ;
Overwegende dat, volgens de bewoord'ir\gen van artikel 2, alinea 7, van de wet
dd. 1 Augustus 1924 waarbij de laatste aliilea van artikel 2 van de wet dd. 1 Augustus i899 werd gewijzigd, die vervallenverc
lila:fing voorkomt niet als een straf maar
· als ·een maatregel van openbare veiligheicl
die slechts kan bevoleu worden voor een
• termijn die gelijk is aan .de waarschijn~
! l'ljke duur der lichamelijke onbekwaam. heid van de sc)mldige ;
Overwegende dat, om niet vastgesteld
te hebben dat de duur van de uitgesproken vervallenverklaring overeenstemde
met degene der onbekwaamheid, noch
zelfs dat deze laatste op de dag van het
vonnis nog bestond, de correctionele recht.
bank niet wettelijk zijn beschikkend ge, deelte nopens die beslissing heeft gerecht• vaardigd en de in het middel becloelde·
wetsbepalingen heeft geschcmden;
En overwegende dat de s'ubstantiele of
' op straf van- ·nietigheid · voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat. de
besUssing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslhlsing ove): de
burgerlijke vordering : · ·
·
Over het middel, afgeleid hieruit'dat de
correctionele rechtbank door aan de burgerlijke .partij Dandien, enige appellante
van het vonnis gewezen door de Politierechtbank te Merbes-le-Chilteau, schadevergoeding toe te kennen voor een nadeel'
. gedeeltelijk ondergaan door zijn echtge: note, de perken van haar bevoegdheid is
· te·• buiten gegaan;
Overwegende dat, wel is waar, de akte

- (1) ·Verbr.; 4 October 1938 (Al-i'. Ye.rbr., 1938,
een: voertuig .te besturen heeft uitgesproken
blz. 195; Bull. en PAsrc., 1938; I, 302) ;)!{) Juni
zonder die beslissing wettelijk te motiveren,
1941 (Arr. Ve,·br., 1941, blz. 153; Bull. en
is de verbreking geheel en geschiedt de verPASIC., 1941, I, 265).
wijzing voor het geheel (verbr., 22 September
. {2) :baatentegen, indien net vom1is de straf '1947, .A·''''· JTm·br., 1947, b'lz. 284; Bull.· en
PASIC., 1947, I, 374, en .de nota 1, biz·. 3'(5).
van de vervallenverklaring van lret recht om
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van boger. beroep, door de burgerlijke
partij ingediend tegen de beslissing der poIttierechtbank, de dubbele. hoedanigheid
niet bepaalt waarin die partij handelt,
do.ch . dat het vonnis, steunend op de bestanddelen van de zaak en namelijk op de
genomen conclusies, die akte heeft geinterpreteerd als een boger beroep .uitgaande van Dandien zowel in eigen naam als
in hoedanigheid · van hoofd der tussen
echtgenoten · bestaande ·gemeenschap;
Dat deze iliterpretatie, die overeenstemt
met de bewoordingen van de akte · van
boger beroep, souverein is ;
.
Dat het middel, derbalve, in feite niet
opgaat;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel voor zoveel het de
vervallenverklaring van aanlegger om een
voertuig te besturen gedurende een maand
beeft uitgesproken; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi en dat melding
er· van zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing,
verwerpt de voorziening voor het overige ;
verwijst de zaak aldus beperkt Iiaar de
Correctionele Recbtbank te Bergen, uitspraak doende in boger beroep ; veroordeelt de aanlegger en Dandien elk tot de
belft der kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitte'r, H. Louveaux, voor.zitter. - Verslaggeve1·, H. Connart. - GelijlcWidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND.
S'l'RAFZAKEN. ARREST DAT VASTSTELT DAT
DE FElTEN VAN DE TELASTLEGGING ONDERSCHEIDEN ZIJN VAN REEDS GEVONNISTE FElTEN. BEOORDELING IN 1'EITE. BINDENDE BEOORDELING.

De rechter over de g1·ond beoordeelt souverein in feite of de jeiten van de telastlegging al dan niet onderscheide1i zijn
van reeds gevonniste jeiten (1).
(ORBAN; T. BELGISCHE STAA(('.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 13 ·October 1948 gewezen door
(1) · Raadpleeg verbr., !I Januari 1944 (Bull.
1944, I, 1~0).

En PASIC.,
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het Militair Gerechtshof, zetelende · te
Brussel;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de pu·- .
blieke vordering ;
Over het eerste middel, ~chim:ding van·
artikelen 62, 65, 113 eli llSbis van bet.
Strafwetboek en van het gezag van bet
gewijsde:
·
Overwegende dat door te beslissen dat
de feiten der betichting, aangehaald o.nder
nr 7, ten Htste van aanlegger voor vaststaand gehouden als onder toepassing vallende van artikel 113 van het Strafwetboek, onderscheiden waren van degene die,
onder de betichting van artikel118bis van
hetzelfde wetboek, het voo'rwerp badden
uitgemaakt van het arrest dd. 22 Februari
1922, de rechter over de grond in feite en
binnen de perken van zijn souvereine beoordelingsmacht heeft beslist;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet : ·
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aangevoerde grief
bestaat in de bewering dat bet arrest de
conclus•ies niet beantwoord heeft waarin
aanlegger tot zijn verdediging aanvoerde
dat bet arrest dd. 22 Februari 1947 te
zijnen laste bet feit reedS aangenomen
had dat hij werkend lid was van de strijdformatie van Rex, wat een inbreuk · op
artikel 113 van het Strafwetboek uitmaakte; dat het bovendien tegeli zijn wil'
was dat hij in het Waals Legioeli gemobiliseerd werd ;
Overwegencle dat, door te verklareri dat
de inJ'ljving in een RexiStische beweging
· niet noodzakelijk het feit uitmaakt « de
· wapenen op te nemen, tegen zijn Land
of tegen dezes bondgenoten, het vijandelijk uniform aan te doen, zich aan de reglementen te onderwerpen en het onderdaanschap te aanvaarden van een tegen
zijn vaderland oorlogsvoerend leger ll en
door anderzijds vast te stellen dat het
niet bewezen is dat aanlegger tot dit feit
zou gedwongen· geweest zijn door een
macbt waaraan hij niet kon wederstaan,
bet arrest op cUe verweermiddelen een
passend antwoorcl heeft · verstrekt;
Over bet tweede onderdeel :
Overwegende dat er geen tegenstrljdigheid bestaat door, enerzijds, te beslissen dat het feit tegen zijn vaderland de
wapenen op te nemen, van een erger misdaclig opzet doet blijken dan het inzicht
clat men beeft bij eenvoudfge daden van
meclewerking met de vijand, en, anclerzijcls; vast te stellen dat wann,eer men aan
de vijand zijn hulp heeft verleend in die
minder laakbare daden, men meer blootgesteld is om bet hoogste verraad te ple-.
gen waaraan, voegt het arrest er aan ·toe,_

-120de betichte zelfs niet gepoogd heeft zich
te onttrekken ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Overwegende dat de substanW~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechts"
vormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering gewezen :
Overwegende dat aanlegger~ tot staving
van zijn voorziening geen enkel niiddel
inroept en dat het Hof' er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Vo01·zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1"sZaggever, H. Connart . ..,-- GeZijkZuidende
concZusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
PZeiter,
H. Henry (van de Balie bij het Hof van
beroep te Lnik).
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KAl\lER. -

MIDDELEN

14 Februari 1949.

TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP TEGENSTRI.JDIGE BEWERINGEN. MIDDEL DAT NIET
KAN WORDEN BEANTWOORD.

Kan niet worden beantwoord en is, derhaZve, niet ontvankeZijlc, het middeZ dat
enerzijds bewee1·t dat de betokening van
een vonnis werd gedaan in de woonpZaats van de aanZegger en, andm-zijds,
dat deze Zaatste geen woonpZaats had.

van aanlegger in Belgie, en anderzijds dat
de aanlegger toen in Belgie geen woonplaats had, tegenstrijdig is en niet kan
beantwoord worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die red(men, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitte1', H. Louveaux, voorzitter. ----, ·werGeZijkZuidende
sZaggever, H. Sohier. conclusie, H. Raoul :Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.·
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KAMER. -

MIDDELEN

14 Februari 1949.

'l'OT

VERBREKING.

STRA~'ZAKEN.

MIDDEL AFGELEID UIT DE
ONREGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING V66R
DE RECH~'ER IN HOGER BEROEP.- NIET INGEROEPEN v66R DE RECHTER OVER DE GROND.
VERWEER OVER DE OROND. MIDDEL ONONTVANKELIJK.

Is n·iet ontvanlceZijk, het middeZ afgeleid
uit de onregeZmatigheid van de dagvaarding v661· de 1·echter in hoger be1'0ep, wanneer z·ij niet went ingeroepen
v661· die 1·echte1· en wanneer de aanleg_qer zijn ve1·weer ove1· de g1·ond heett
·vooq·gedra,gen (1).
(ALBERT, T, ADNET.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 November 1948 gewezen
ARREST.
in hoger beroep door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant ;
HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
I. Aangaande de voorziening van aanarrest, op 18 November 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te legger in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij :
Brussel;
Over het enig m'iddel, schending van
Overwegende dat niet blijkt dat de aanartikel 69bis van het W etboek van burger- legger zijn voorziening aan de partij waarlijke rechtspleging, doordat het bij verstek tegen zij gericht is zou betekend hebben,
ten laste van aanlegger gewezen vonnis noch dat hij bij de stukken een authenbetekend werd aan een gemeentelijke amb- tieke uitgifte van het bestreden vonn'is
tenaar van zijn woonplaats, dan wanneer zou gevoegd hebben (Wetb. van strai'v.,
de exploten, bestemd voor hen die in Bel- artt. 418 en 419) ;
gie of in het buitenland geen gekende
Dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
woonplaats of verblijfplaats hebben, moeII. Over de voorziening van aanlegger in
ten betekend worden door de terhandstelling van een afschrift van het exploot aan zijn hoeclanigheid van betichte :
Over het eerste middel, afgeleid hieruit
de procureur des Konings, die het oorspronkelijk stuk voor « gezien >> zal teke- · dat, alhoewel aanlegger, zoals het opennen;
· Overwegende dat het m:iddel, dat ener(1) Verbr., 27 October 1947 (Arr. Verbr.,
zijds beweert dat het exploot betekend
werd aan een ambtenaar der woonplaats 1947, blz. 333; Bull. en PASIC., 1947, I, 440).
(SOURIS.)
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baar ministerie, hoger beroep had inge- ·
boelc, doch een bijzonder wanbedrijf
steld tegen het te zijnen laste door de
voorzien en beteugeld door artikel 207
van het koninklijlc besluit van 29 SepPolitiere~htbank te Gedinne gewezen vontember 1938 wannee1· de valsheid alleen
nis, de dagvaarding om v66r de rechter in
wwd gepleegd, en dat alleen gebruilc e1·
hoger beroep te verschijnen vermeldt dat
van wet·d gemaakt, met het inzicht de
ze gegeven is ten einde op het door het
openbaar ministerie ingesteld hoger bekwijting te ontduilcen van de taxe of
roep te horen beslissen, zonder dat er
van een deel van de taxe verschuldigd
op die overd1·acht (1).
sprake was van aanleggers hoger beroep :
Overwegende dat het middel v66r de
rechter over de grond niet werd ingeroepen, en dat de aanlegger: z'ich verdedigd (PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP
TE BRUSSEL, T. VAN BUGGENHOUT.)
heeft over de te zijnen laste gelegde. betichting;
ARREST.
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit
HET HOF ; - Gelet op het arrest. door
dat het bestreden vonnis verzuimd heeft het Hof van beroep te Brussel op 15 Nouitspraak te doen zowel over de .ontvan- vember 1948 gewezen;
kelijkheid als over de gegrondheid van
Overwegende dat het arrest slechts beaanleggers hoger beroep ;
streden wordt voor zoveel het uitspraak
Overwegende dat nit de bewoordingen doet over de betichtingen A., 2°, en a;
van de bestreden beslisS'ing blijkt dat, in
Over het enig middel, schending van arstrijd met de bewering van aanlegger,
ze ten gronde, over zijn beroep heeft be- tikelen 65, 193, 196, 197, 213 en 214 van
slist en, dienvolgens, de ontvankelijkheid het Strafwetboek en 207 van het Wetboek
der met het zegel gelijkgestelde taxes
er van heeft aangenomen;
(kon. besl. van 29 September 1938, gewijDat het middel in feite niet opgaat;
zigd bij het besluit van de Regent· dd.
En overwegende dat de S'Ubstantiele of 25 November 1947), doordat het arrest,
op straf van nietigheid voorgeschreven
vaststellend dat de betichtingen A., 2°,
rechtsvormen werden nageleefd en dat de en a een zelfde feit uitmaken, niet de
beslissing overeenkomstig de wet is;
bij het Strafwetboek voorziene zwaarste
Om die redenen, verwerpt de voorzie- straf heeft toegepast, maar deze vastgening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
steld b'ij artikel 207 van het W etboek der
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voor- met het zegel gelijkgestelde taxes :
Overwegende dat de aanlegger verdacht
zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Oonnart. - Gelijkl!tidende was : 1 o van valsheid in geschriften om
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
met bedrieglijk opzet, op een factuur van
de · verkoop van een vrachtauto Comer
eerste advocaat-generaal.
de prijs van 20.000 frank vermeld te
hebben, dan wanneer de werkelijke prijs
90.000 frank was, en om, met hetzelfde inzicht, van deze factuur gebruik
te hebben gemaakt (betichting A., 2°) ;
2• KAMER. - 14 Februari 1949.
2° om, met hetzelfde bedrieglijk inzicht,
nl., met het inzicht de fiscus te bedr"iegen,
MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE een inbreuk te hebben gepleegd op het
TAXES. - WEELDETAXE. - 0VERDRACHT W etboek der met het zegel gelijkgestelde
VAN AUTOCAMiON. - FACTUUR WAAROP DE taxes door op gezegde factum· de weeldeZEGELS, BEDRAG VAN DE TAXE, MOETEN WOR- taxe te kwijten, niet van de echte prijs
DEN AANGEBRACHT.- FACTUUR DIE EEN PRIJS van 90.000 frank, maar van de fictieve
VERMELDT LAGER DAN DE WERKELIJKE PRIJS. prijs van 20.000 frank;
- VALSE VERl\-IELDING ME'l' RET ENKEL INOverwegende dat het bestreden arrest in
ZICHT DE VERSCHULDIGDE TAXE TE ONTDUIKEN. ~ lNBREUK GESTRAFT DOOR ARTI- feite souverein vaststelt dat de twee beKEL 207 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN tichtingen eenzelfde feit uitmaken, dat
29 SEPTEMBER 1938. - GEEN TOEPASSING de in de betichting A., 2°, bedoelde valsVAN ARTIKEL 196 VAN HET STRAFWETBOEK. heid gepleegd werd met het en:ig inzicht
een deel der hoofdens de overdracht van
De vet·melding, in een factum· waarop met de vrachtauto verschuldigde weeldetaxe
te ontduiken;
de weeldetaxe ovMeeristemmende zegels moeten worden aangebt·acht, van
Dat het vervolgens terecht beslist dat
een pt•-i_is, die lager is .dan de werkelijke
pt·ijs van een ovet·dracht van een autovoertuig, maalct niet de va·lsheid in gesch1-iften uit beteugeld doo1· artikelen 193 en volgende van het Stratwet-

(1) Zie de conclusie van d·e Heer eerste
advocaat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt
in Bull. en PAsrc., 1949, I, 133.
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~

-----

-

122 -.,.-

n~t, aiz.o gekenmerkt strafbaar feit slechts
beteugeld wordt inet d¢' bij artikel 2(J7"·van
het W etboek der met het zegel gelijkgesteldetaxes voondene straffen oindat de
wetgever_ van het feit een bijziinder wanbedrijf heeft gemaakt en dat artikel'65
dienvolgens niet toepasselijk is ; ·
· ·
Overwegende dat vooimeld artill:ei 207
oorsprong vindt in artikel 28 der wet van
24 October 1919;
Overwegende dat uit de parlementaire
voorbe;reiding van .cleze wet ondubbelzinnig blijkt dat de wetgever, in geval van
inbreuk op de wetten op het zegel of
op de met het zegel gelijkgestelde taxes
een bestraffi:rig _heeft willen invoeren ge~
lijk aan deze die hij bij de wet van 11 October 1919 gesteld had in zake inbreuken
op de wetten op de registratierechten;
Overwegende dat uit artikelen 12 en 43
van deze laatste wet, zoals uit artikeJen 203, 204, 206 en 207 van het W etboek
der, registratierechten del. 30 November
1939, volgt dat wanneer een misclrijf tegen
de wetten op de registratierechten in de
bedriegVj:ke verberging· bestaat van de
tussen partijen bedongen prijs of in de
vaststelling in een akte .van een. andere
overeenkomst dan degene: tussen partijen
aangegaan, alleen de bij die· wetten vastgestelde straffen kunnen toegepast worden, op voorwaarde echter dat de bedrieglijke. bedoeling ·van de clader alleen
deze is de belastin.g te ontduiken;
Dat het. dns.niet anders zijn kan aangaande de inbreuken van dezelfde .aard
gepleegd om het zegelrecht of een met het
zegel gelijkgestelde taxe te ontduiken ·
bverwegende clat uit deze beschouwingen volgt dat, met uit cle souvereine feitelijke va:ststellingen h1ervoor aangeduid,
af te lmden clat het strafbaar feit cloor
aa:rilegger gepleegd, op vervolging van het
openbaar ministerie slechts .aanleiding zou
km;men geven tot cle toepassing van de bij
artikel 207 van het Wetboek cler met het
zegel gelijkgestelde taxes voorziene straffen, het bestreden arrest geen der in het
middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
· .
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet. is;
Om die redenen,, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laSte van de
Staat.

14 Februari 1949. - 2" kamer. - VoMzUte1·. -H. Louveau;x:, voorzitter. - Ver:
slaggeve·r, H. Connart. - Gelijlc!uidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
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; MEDEPLtcB.TIGimm.·-

REOHTSTREEKs
AANZETTEN I)OOR MISDADIGE 'KUIPERIJEN OF
ARGLISTIGHEDEN TOT HE't PLEGEN VAN EEN
WANBEDRIJF. - ' .ARTIKEL '66, ALINEA 4 VAN
RET STRAFWETBOEK. VEREISTE VOORWAARDEN.
. .

Zet 1·echtst1·eelcs aan, naa1• de zin van a1·ti-.
lee! 66, aUnea 4, van het.. Stratwetboelc,
tot het .p!egerp van een wan,bedrijf, door
niisdad1~ge lcuiperijen of a1·glistigheden
hij die een derde ertoe b1·engt, niettegen:
staande zijn verzet, een misd1'ijf te p!egen, indrulc op hem maalc.t, hem .overtuigt van het wettelijlc lcMakte·r van :de
ttit te. voe1·en daad en hem de verzeke1'in,q geett dat, door zijn toedoen d'it
feit niet za! gestraft wm·den.
'
(DEJONGH EN CONSOORTEN, T •. VAN NIEUWENHOVE
EN CONSOORTEN.)
.
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel op 14 J uli 1948 gewezen ;
I. .Aangaande de voorzien.i:ngen door de
zes aanleggers gericht tegen de over cle
publieke vordering gewezen be..<Jlissing :
Over het enig middel, door de aanlegger
Bonnewijn afgeleid uit de schending van
artikelen 97 van de Grondwet 1101 1134 ·
1317, 1319, 1320, 1322 en 1383 v&n het Bur~
gerlijk Wetboek, 163 van het Wetboek van
strafvordering, 66, 461, 467 en 471 van het
Strafwetboek :
Overwegencle dat het middel aan het
bestreclen arrest enkel verwijt de conclusies niet te hebben beantwoord voor zoveel
erin verklaard wercl dat de ten laste
van aanlegger gelegcle daden de rechtstreekse claders van het misdrijf er niet
toe aangezet haclden de diefstallen te plegen, die het voorwerpuitmaakten van petichting a, dan wanneer die voorwaarde
vereist was om de toepassing van artikel 66, alinea 4, van het Strafwetboek te
rechtvaarcligen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben (( dat door het. onclerzoek voor het hof geclaan, bewezen
is dat Bonnewijn rechtstreeks tot clit wanbedrijf door misdadige kuiperijen of
arglistigheden heeft aangezet' ll, terecht
hierop wijst dat de eerste rechter het bestaan van dergelijke aanzetting heeft afgeleid nit de voetstappen door Bonnewijn
zelf bij · de betichten De .T ongh, Lauwers
en Minten gedaan ten einde clezen ertoe
te brengen het misdrijf te plegen met ze
te overtuigen van het zogezegd wettelUk
karakter· van ·c1e uit te voeren verrichting

-
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«'dJlt ·deze Jmiperijen bovendien .blijken
uit· het voorleggen door Bonnewijll', name-:
lijk a:an.-Minten, :van bescheiden. die op.
hem indruk lliaa:kten en uit de'door Bonnewijn aan zijn 1llMebetichten gegeven. zekerheid dat geeri straf hun zou kunnen
treffen ll; « dat te dien opzichte' het hof de
in het beroepen vonnis uiteengezette juiste
beschouwingen overneemt ll ;
Oyerwegende dat het vonnis in, hoo_fd_zaak hierop wees dat de· aanlegge~; 'zekere
betjcbten, die zich terughoudend toonden: :- en namelijk Minten -, had overtuigd dat de _benadeelde een «inciviek ll
was; dat hij ze er van overtuigd had dat
het. feit dat de . betichting uitmaakte bevolen was door de noodzakelijkheid ener
passende beteugeling van h,et geb,rek aan
burgertrouw en hun de verzekerin~ had
g~~even ,dat cUt feit, door zijn toedoen,
niet zou gestraft worden ;·
Overwegende dat uit _die vaststellingen
blijkf dat het bestreden arrest, zowel door
eigen beschouwingen als bij verwijzing
naar de beweegredenen van het vonnis
vfiri ~eerste aanleg, vastgesteld heeft dat
de· :daden van aanlegger, die schuldige
kuiperijen- of arglistigheden uitmaken, de
rechtstreekse daders van het wanbedrijf
of ten m'inste, zekere onder hen er toe
aangezet hebben het te plegen;
Dat het bestreden arrest alzo de bewering dezer conclusies ·heeft beantwoord ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende voor het ·overige dat de
substanW~le of op_ straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;
II. Aangaande de voorziening door de
aarilegger Lauwers gericht tegen de beslissing over de yorderingen der burgerlijke · partijen :
A. Wat betreft de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij naamloze
vennootschap « Crainhem Immobilier ll en
de beslissing over de burgerlijke vordering
door de echtgenoten Nieuwenhove ingesteld, voor zoveel ze de aanlegger tot
6.000 frank schadevergoeding veroordeelt
wegens de op 27 Maart 1946 gepleegde
feiten :
·
Overwegende dat de aanlegger geen middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
B. Aangaande het overige der beslissing
betreffende de vordering der echtgenoten
Nieuwenhove :
Overwegende dat het arrest niet gewezen is over een geschil no pens de bevoegdheid en geen eindbeslissing is naar de zin
van artikel416 van het Wetboek van strafvordering;
-Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzienfugen; veroordeelt de aanleggers tot de
koSten.

· 14 Febrtiari 1949:- 2e kamer. - Vool·zittM';' H. LoUveaux, voorzitter. - Ve1·8laiJgevm·, H. Giroul. ...:... Gelijlcl1~idende
oonoh~sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt;:
eerste advocaat-generaal.
Pleiters.
HH. della Faille d'Huysse en Van Leynseele.
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· 1° .POLITIE VAN DE KOOPHANDEL.
. __,_ MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22 AUGUSTUS 1946. - BETEKENIS VAN DE UITDRUK. KING « GEESTRIJKE DRANKEN ll.
2° BURGERLIJKE PARTIJ. - VoRDE. RING V66R DE STRAFRECHTER. - 0NDERSTEL1' EEN SCHADE DIE ONTSTAAN IS UIT RET
MISDRIJF.
· 1° In a1·tilce.Z 3 van het ministeq·ieel besluit
van 22 Augustus 1946 houden.de samenOl'dening, wijziging en verpliohting van
de prijs1·eglemente1·ing inzalce champagne, wijn, lilceurwijn, aperitievel/1,, lilceuren en geestl·ijke dranken, begrij.pen de
woo1·den << geestl'ijlce d1·anlcen ll niet de.
ve1·bntiksaloohol, welke sleohts een
g1·ondbestanddeel van cle geestrijke
d1·ankel/1, is.
2° Beho1tdens bijzoncle1·e wettelijlce bepalingen, mag de burgerlijlce partij vD-61·
de stTajreohte1· geen vergoeding vm·clel'en wegens sohade die niet is ontstaan
ttit het misdl'ijf (1).

(COSTERMANS, T. SMEETS.)
ARREST.
.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel op 2 Juni 1948 gewezen;
I. Over de voorzieningen van Castermans en Picque :
Over het eerste middel, schending -van
het ministerieel besluit dd. 22 Augustus
1946 houdende samenordening, Wijziging
en verlichting van de prijsreglementering
inzake champagne, wijn, likeurwijn, ap_eritieven, likeuren en geestrijke dranken
(bijzonder in zijn artikelen 1, 2; 3 en 5);
van het ministerieel beslu'it van 25 Februari 1947 waardoor de champagne, wijn,
likeurwijn, aperitieven, likeuren, - geestrijke dranken et verbruiksalcohol aan het
regime van de normale prijs onderworpen
worden (bijzonder in zijn artt. 1 en 2), van
het besluit-wet dd. 22 Januari 1945 betref-

(1) Raadpleeg verbr., 5 Juli 1937 (Bull. en
PAs_lC., 1937, I, 211) ; 21 November 1939 (ibid.,
1939, I, 483).
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fende het beteugelen van elke inbreuk op
Wat de door de burgerlijke partij inge_
de reglementering betreffende de bevoorra- stelde vordering betreft, dat aanleggers
ding van hetLand (bijzonder in zijn art. 1, geen bijzonder middel aanhalen, en dat
§ 2) van het ministerieel besluit van 5 Mei het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
1945 houuende vaststelling der prijzen der
II. Over de voorziening van de burgeringevoerde landbouw, tuinbouw, of voedingsproducten, .van artikelen 2 van het lijke partij Smeets :
Burgerlijk Wetboek en 2 van het StrafA. Voor zoveel ze gericht is tegen. het
wetboek en van artikel 97 van de Grand- openbaar ministerie :
wet:
' Overwegendedatdeze voorziening slechts
Overwegende dat het bestreden arrest ontvankelijk is in zover de burgerlijke
terecht heeft beslist dat door de uitdruk- partij veroordeeld . is tot een derde der
king « geestrijke dranken >>, in het minis- kosten. wegens de buitenvervolgingstelling
terieel besluit van 22 Augustus 1946 ge- vari medebetichte Scheveneels;
Dat de aa:rilegger te dien opzichte geen _
bruikt en bijzonder in artikel 3, de vermiddel inroept en dat het - Hof er van
bruiksalcohol niet wordt bedoeld ;
Dat de woorden « geestrijke dranken », ambtswege geen opwerpt ;
voorkomende in de betiteling van dit beB. Voor zoveel ze tegen· Costermans en
sluit om zekere gereglementeerde produc- Picque gericht is :
ten aan te duiden, noodzakelijk dezelfde
Over het enig middel, schending van
betekenis moeten hebben in al de bepalin- artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk
gen van dit besluit;
Overwegende dat artikel 4, bijzonder in Wetboek, van artikelen 3 en 4 van de wet
§ 3, een onderscheid maakt tussen de van 17 April 1878;
Overwegende dat ult een gezonde intergeestrijke dranken en de alcohol, de.ze _pretatie
van het arrest blijkt dat de door
laatste vermeld zijnde, niet als geestrijke het middel
schade niet is ontdrank, doch als een der grondbestandde- staan·· uit aangehaalde
de ten laste van verdachten .
len die tot de vervaardigi:rig er van
aangenomen inbreuk ;
dienen;
Dat het middel, steunende op een onWaaruit volgt dat de verbruiksalcohol, juiste
van de bestreden beslisals dusdanig, in dit besluit niet als geest- sing, inverklaring
feite niet opgaat;
rijke drank wordt beschouwd;
Om die redenen, verwerpt de voorzieninDat, dienvolgens, artikel 3 van gezegd gen;
veroordeelt aanleggers Costermans
besluit in zake niet van toepassing _was; en
Picque tot de kosten van_ hun voorOver het tweede middel, schending vari zieningen;
veroordeelt de burgerlijke
het besluit-wet van 22 Januar'i 1945 betref- partij Smeets tot de kosten van haar voorfende het beteugelen van elke inbreuk op ziening
en tot een vergoeding van 150 fr.
de reglementering betreffende de bevoorrading van het Land, bijzonder van zijn jegens elke verweerder.
artikel 1, van het ministerieel besluit van
14 Februari 1949. - 2" kamer. - Voor22 Augustus 1946 houdende samenorde- zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verning, wijziging en verlichting van de slaggevet·, H. Giroul. - Gelijlcluiden.de
prijsreglementertng inzake champagne, concllusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
wijn, likeurwijn, aperitieven, likeuren pn eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
geestrijke dranken, en van artikel 97 van HH. VanRyn et Van Leynseele.
de Grondwet;
Overwegende dat het bestreden arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat het rekening
houdt namelijk met de verwezenlijkte
winsten en met de toestand van de markt;
2" KAMER. - 14 Februari 1949.
dat de winst, welke normaal schijnt voor
verbruiksalcohol, 10 t. h. op de kostprijs
is, dan wanneer bij de aanleggers de VERKEER. - VERPLICHTING VOOR DE GEvoorafgenomen winst veel hoger is ;
BRUIKER VAN DE SECUNDAIRE WEG DE DOOR-.
Dat het arrest alzo wettelijk zijn beGANG VRIJ TE LATEN VOOR DE GEBRUIKER VAN
schikkend gedeelte heeft gerechtvaardigd
DE HOOFDWEG.- lNBREUK DOOR DEZE LAATSTE
en op de conclusies een passend antwoord
OP ARTIKEL 29, 4°, VAN RET KONINKLIJ:K
heeft verstrekt ;
BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934. - lNBREUK
Overwegende dat aanlegger Picque, buiDIE DEGENE VAN DE EERSTBEDOELDE GEBRUIten deze twee middelen, slechts feitelijke
KER NIET UITSLUIT.
beschouwingen inroept die aan het toeDe weggebruilcet· van een secundait·e weg,
zicht van het Hof ontsnappen;
die een hoofdweg opt"ijdt, is verplicht
En overwegende voor het overige dat,
(le doorgang vt·ij te late.n voor de gebruiwat betreft de publieke vorclering, cle subTcet· van de hoofdweg; de verlceet·svoorstantHHe of op straf van nietigheid voort·ang van die laatste weggebruilcer is
geschreven rechtsvormen werden nag~
niet afhanlcelijlc van de voot·waarde dat
leefd en dat de beslissing wettelijk is ;
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hij zelf niet in overtreding zou wezen
met dt:til1lell29, 4°, .van de Wegcode (1).

(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 54.).
(N. V. «BRITISH CONTINENTAL OFFICE))
EN CONSOORTEN, T, SALINGROS EN ·CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 8 Juli 1948 gewezen in boger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
I. Voor zoveel de voorziening gericbt is
tegen de beslissing gewezen over de vordering van bet openbaar ministerie tegen de
aanlegger Jean Vander Stappen, betichte,
tegen Eugene Vander Stappen, burgerlijk
verantwoordelijke partij, en tegen beticbte Salingros :
Over het eerste middel, schending van
artikel 54 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende Algemeen lteglement op de politie van het verkeer, doordat bet bestreden arrest de verweerder
in verbreking vrijgesproken heeft van de
betichting D (art. 54, § 2) te zijnen laste
gelegd, om de reden dat bij niet gebouden was de doorgang vrij te laten voor
degene die over de hoofdweg reed, omdat
deze artikel 29, 4°, van gezegd reglement had overtreden, dan wanneer artikel 54 in algemene bewoordingen is opgesteld en de voorrang van degene die op de
hoofdweg rijdt niet doet afhangen van de
voorwaardedat hij er regelmatig op de bij
bet reglement voorgescbreven plaats rijdt;
Overwegende dat het middel slechts het
vonnis bestrijdt voor zoveel bet over de
tegen Salingros, medebetichte van aanlegger Jean Vander Stappen, ingestelde
publieke vordering beslist; dat deze
laatste, de burgerlijk verantwoordel'ijke
partij en de aanleggende vennootschap,
burgerlijke partij tegen Salingros, geen
hoedanigbeid hebben om die beslissing te
bestrijden;
Overwegende voor het overlge, wat het
vonnis betreft gewezen over de publieke
vordering tegen de aanle-gger Vander Stappen Jean, dat de substanWHe of op straf
van nietigbeid voorgescbreven recbtsvormen werden nageleefd en dat de besliss'ing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende, wat de vordering betreft
van het openbaar .ministerie tegen de burgerlij;k verantwoordelijke partij Eugene
Vander Stappen, dat die partij geen middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
(1) Verbr., 2(} Dec-ember 1937 (Arr. Verbr.,
1937, biz. 182; Bull. en PASIC., 1937, l, 385);
NovELLES, Code de la 1·oute, n" 2028 en vlg.).

II. Vc;>or zoveel de voorziening gericbt
is tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vorderingen zowel van Salingros
tegen Jean Vander stappen en Eugene'
Vander Stappen als van de aanleggende
vennootschap tegen Sal:lngros : '
Over bet middel, schending van artikel 54 van het koninJrlijk besluit van
1 Februari 1934 en van artikelen 1382 en
1384 van bet Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest, om de in bet eerste
middel aangebaalde reden, de verdeling
der burgerlijke verantwoordelijkheid verwerpende, aailleggende. beticbte veroordeeld heeft tot het gebeel herstel van het
door de verweerder in verbreking ondergaan nadeel, aanlegger Eugene Vander
Stappen burgerlijk en hoofdelijk verantwoordel'ijk heeft verklaard voor die
veroordeling, en zicb onbevoegd beeft verklaard om kennis te nemen van de door
aanlegster in verbreking tegen verweerder
ingestelcle burgerlijke vorclering :
Overwegende dat het bestreclen vonnis
hierop wijst dat, op het ogenblik waarop
de aanrijding zicb heeft voorgedaan tussen de voertuigen bestuurd het ene door
Jean Vander Stappen, het andere door
Salingros, deze laatste nit een secundaire
weg komende, de hoofdweg kwam opgereden waarover Vandei: Stappen reed,
zonder zich naar de voorschriften van
artikel 54, § 2, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 te gedragen ;
Dat de rechter niettemin beslist dat de
verweerder Salingros voormeld artikel 54,
§ 2, niet overtreden beeft, zich dienvolgens onbevoegd verklaart om over de burgerlijke vordering van de aanleggende
vennootschap te beslissen en Vander
Stappen en de burgerlijk verantwoordelijke partij boofdelijk veroordeelt tot de
bele vergoeding van het door Sal'lngros
ondergaan nadeel, om de reden dat gezegd
artikel 54, § 2, niet toegepast wordt wanneer de weggebruiker van de hoofdweg,
zoals in zake, artikel 29, 4°, van bet Reglement op het verkeer, zoals bet gewij,zigd werd bij het besJuit van de Regent
del. 18 October 1946, zelf heeft overtreden,
't is te zeggen de uiterste rechterzijde
niet heeft gehouden bij het naderen van
een splitsing, aansluiting of kru'lsing, dan
wanneer bij zich niet in het geval bevond
bedoeld bij artikel 31, 2°, van betzelfde
reglement;
Overwegende dat het vonnis, door aldus
te beslissen, het in het middel bedoeld
artikel 54 beeft geschonden;
Dat dit artikel inderdaad in algemene
bewoordingen is opgesteld; dat bet 'immers
de verplichting, welke het oplegt aan de
weggebruiker van de secundaire weg die
een hoofdweg oprijdt, niet doet afhangen
van de voorwaarde dat de weggebruiker
van de boofdweg de bij het reglement
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voorgeschreven plaats· hot~dt, J)laar .dat
het l;lepaalt dat de w~ggebrui,ker van de
secu;ndaire weg de hoofdweg niet mag op.
rijden tenzij, rekening houdepde olid.e~·
meer met de afstand waarop de wegge·
bruiker van deze laatste weg zich bevond;
er geep.' gevaar voor aanrijding bestond;
Dat het Iniddel gegrond is;
Om: die rederien; verbreekt het bestre·
de:O: vonnis voor zoveel het beslist over de
l:mrgerlijke vordering door verweerder
tegen aanleggers Vander Stappen inge·
steld en zich onbevoegcl verklaart om
kennis te nemen van de burgerlijke vorde·
ring door de aailleggende vennootschap
tegen verweerder gericht; verwerpt. de
voorzieningen voor het overige; beveelt
dat onderhaYig arrest zal worden over·
geschreven in de registers van de .Recht·
bank van eerste aanleg te Charleroi en
dat melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle ·
beslissing; veroordeelt aanleggers Van·
der Stappen tot de helft der kosten, de
andere .helft ten laste latende van verweerder; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank van eerste aanleg te
Bergen, uitspraak doende in hoger beroep.
14 Februari 1949. - 28 kamer. - Voorz'ittet·, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggever, H. Connart. - GeUjlclttidende
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Ple#e·1·,

H. Veldekens.

,; oP .12 .September 1936, a.rtt .. 29, § 1..,.en
35,. § 1:, respectlevelijk gewijzigd dQor
artt. 10 en 12, van het besl.. van 3 J11li
1939.)
. 3° De in 1937 betaalde schijf van een vergoeding wey.ews bediendencontractbreuk
zonder ·voo·ropzeg ontsnapt aan de bela-s•
ting op de beddjfsinkomsten van 1938,
die behomn tot het dienstjaat· 1939 (1).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen,: samengeschakeld de 12 September 1936, artt. 29, § 1, en 35, § 1, resp~c
tievelijk gewijzigd door artt. 10 en· 12
van het besl. van 3 Juli 1939.)
(BEREER VAN FINANCIEN,

'1'.

PONCIN,)

ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 December 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
·
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, )!5,
§ 1, 2°, 29, § 1 (gewijzigd door artikel 10
van het koninklijk besluit dd. 3 · Juli
1939), 31, § 1, 32, §§ 1 en 3, 35, § 1 (gewijzigd door art. 12 van het koninklijk besluit del. 3 Juli 1939), en 39 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het koninklijk besluit dd. 12 September 1936, en, bij wijze
van gevolg; van artikelen 2, § 1, en 6 van
de wet dd. 17 Juni 1938 tot wederinvoering
van de nationale crisisbelasting, alsmede
van artikel 7, § 1, van de wet dd. 23 Maart
1932 :
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KAMER. ~

15 februari 1949.

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
ZAKEN VAN RECRTSTREEKSE BELASTINGEN. BINDENDE BEOORDELING.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BEDRIJFSBELASTINGEN. - VERGOEDING INGEVOLGE BEDIENDENCONTRAC'l'BREUK. - SCHIJF BE. TAALD IN .1938. - ENIGE VOOR RET DIENSTJ AAR 1939 BELASTBARE SCRIJF.
3° INKOMSTENBELASTINGEN. - BEDRIJFSBELASTINGEN. - VERGOEDING INGEVOLGE
BEiiiENDENOONTRAC'.rBREUK. ScRIJF BE'l'AALD TN 1937.' ~ NIET BELASTBAAR VOOR
RET DIENST.JAAR 1939.

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds, dat uit de briefwisseling tussen verweerder en zijn werkgever,
briefwisseling gevoerd door tussenkomst
van hun raadgevers, blijkt dat de tussen
die partijen getroffen dading, om het bedrag van de vergoeding te bepalen welke
verschuldigcl is wegens ontslag zonder opzeg, die vergoeding vaststelt op <<de som
van 335.000 frank, dam·in begrepen het
bedrag van 84.781 fr. 52 hetwelk voorkwam
op de. debetrekenip.g van verzoeker in de
boeken van de vennootschap « Manufacture de tabacs Jubile )) ; dat het anderzijds hierop wijst dat de enige som, welke
de verzoeker in 1938 werkelijk ontvali.gen
heeft als tweede schijf, degene is van
335.000 frank
215.914 fr. 89
119.085 fr. 11;
Overwegende dat aanlegger, om die
vaststellingen te betwisten, zich beperkt

1 o Een beom·deling van feiteUjlce aard,
gedaan in de bestreden besliss·ing, ontsnapt aan het toezicht van het Hot van
verbreking.
2° W ann!)er een enkele schijf van een vet·goed·ing wegens bediendencontmctbt·ettk
zonder vooropzeg werd betaald in 1938,
(1) De artikelen 10 en 12 van. h~t besluit van
is he~ die schijf alleen welke voot· het 3 Juli 1939, welke artikel 29, § 1, en artikel 35,
dienstjaat,.JB89 belastbaar is in de be-, § 1, van de samengeschakelde wetten wijzigen,
drijfsbelasting. (Wetten betreffende de , zijp voor de eerste maal van toepassing op de
inkomstenbelastingen, sa.mengeschakeld · inkomsten van 1938.
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bij de bewedng dat ze .bet gevolg zijn
van een 'vergissing; ,dat het middel aldus
slechts een beoordeling van feitelijke aard
van de bestreden beslissing beshijdt
welke aan het toezicht van het Hof van
verbreking ontsnapt;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede onderdeer van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
mi vastgesteld te hebben dat verweerder
in 1938 van zijn werkgever slechts de som
van 119.085 fr. 11 ontvangen had, daaruit
wettelijk heeft kunnen af!eiden dat aileen · die som, betaald als vergoeding wegens ontslag, het voorwerp kon uitmaken
van een belasting over het dienstjaar 1939,
op voet van artikelen 10 en 12 van het
koninklijk besluit dd. 3 Juli 1939 welke,
luidens artikel 23 van dat besluit, voor de
eerste maal van toepassing zijn op de
aanslagen over het dienstjaar 1939;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het derde onderdeel van het middel :
Wat de som van 84.781 fr. 52 betreft :
Overwegende dat, noch uit het bestreden arrest, noch uit de stukken waarop
het Hof _acht vermag te slaan, blijkt dat
de som van 84.781 fr. 52 de deelneming
van verweerder in de winsten van de vennootschap « Jubile )) zou uitmaken, deelneming in 1937 verdiend doch normaal betaalba:j.r in 1938; dat, integendeel, uit de
betwiste aanslag blijkt dat die som het
bedrag vertegenwoordigde van de debetrekening van verweerder jegens de vennootschap · << Jubile )), som welke, volgens
de vaststellingen van het arrest, gediend
heeft om, bij wijze van vergelijking in
1937, de eerste schijf te betalen van de
vergoeding welke aan verweerder werd
toegekend wegens bediendencontractbreuk
zonder opzeg; dat het bestreden arrest,
op grond van die vaststellingen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat die som
ontsnapte aan belasting op de bedrijfsinkomsten van -1938, welke het voorwerp
uitmaakten van de aanslag van 1939 ;
Wat de som van 21.656 frank betreft :
Overwegende dat die som het voorwerp
uitmaakte van de betwiste aanslag als
zijnde de bezoldiging van verweerder, in
1938 betaald door de naamloze vennootschap « Les farines Mandrin )), te Esneux;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben geoordeeld dat « de enige
vo6r het hof betwiste ·vraag is of de sommen van 119.085 fr. 11 en van 84.781 fr. 52
voor belasting vatbaar zijn )), en na verzuimd te hebben de aanslag te onderzoeken voor zover deze het bedrag van
21.656 frank bedoelde, niettemin de betwiste aanslag vernietigd heeft « voor zo-

ver hij de belasting ..:vestigt op elke som andere dan degene van .119.085. fr .. _il 'Welke
werkelijk door de ve~zoeker in_ 1938. ontvangen werd )), aldus in de vernietiging
begriJpende de som van 21.656 frank welke
van de· l'Jefwiste globale aanslag deer uitmaakte;
Dat het bestreden arrest, door de ver~~
nietiging wat die som betreft niet te hebben gemoti,veerd, de in he£ middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het betwiste aanslag vernietigt voor het dee!
dat op de hierboven aangeduide som van
21.656 frank slaat; verwerpt de -vooiziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschrev.en
in de registers v.an het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de Staat, aanlegger, tot de negen
tiende en verweerder tot een tiende der
kosten; verwijst de zaak, aldus beperkt,
naar het Hof van beroep te Gent.
15 Februari 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vm-slaggever, H. Giroul. Gelijlcluidende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Van Leynseele.

2e

KAMIDR. -

15 Februari 1949.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
GRONDBELASTING. - YRAAG TOT VERMINDE~
RING VAN DE BELASTING. - BRUTO-IN.KOMEN
DAT MOET WORDEN IN ACHT GENOMEN OM RET
WERKELIJK NETTO-INKOMEN TE BEPALEN. BEGRIP.
2° REDENEN Y AN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN RECRTSTREEKSE BELASTINGEN .. GRONDBELASTING.
VRAAG TOT VERMtNDERING VAN DE BELASTING.
- BEPALING VAN RET BRUTO-INKOMEN VAN
EEN VAST GOED VERRUURD MET INACHTNEMING
VAN RET KOSTELOOS BEREER VAN DIT GOEI>
DOOR EEN ,DERDE. - GEBREK AAN VASTSTELLING DAT HET EEN.LAST BETREFT WELKE WERI>
BEDONGEN DOOR DE EIGENAAR ALS VOORWAARDE
VAN DE VERRURING. - BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
1° Boven de huurprijs en de door de hllt1Wder gelcweten belastingen, lean slechts
de waarde in ge(d van de lasten, anden:
dan herstellingen ten laste van de- h1tU1'der, welke uit de door de verh1turder
tot de verh1tring van het onmm·end uoe(J;
gestelde voorwat:~rrden voortvloeien, .de
bruto-inkomsten 1titmaken welke in acht
dienen te worden genomen om 1iet we·r-

-128kelijk netto-inkomen te bepa!en en om
te beslissen over een vraag tot v.ermindet•ing van de grondbe!ttsting. (Wetten be~

daar dit laatste beding vanaf 1 Januarl
1940 werd geschrapt, het voordeel welk

het medebrengt beperkt is tot het dienstjaar 1939;
Ovei·wegende,"wat de tweede reden aangaat, die aileen werd aangegeven om de
2o Is niet wettelijk gemotiveerd, het at·- beslissing te rechtvaardigen betreffende
rest dat, om een vraag tot vet·mindering de jaren 1941 en 1942, dat het bestreden
van de grondbelasting at te wijzen, re- arrest op geen ele~ent van de zaak wijst
kening houdt, bij het bepa!en van het dat toelaat na te gaan of het kosteloos
bruto-inkomen van een vm·hmtrd vast beheer van het vast goed door een derde
goed, met het kosteloos beheet· door een voortvloeit uit een last die door de verderde, zonder vast te stellen dat dit be- huurders werd opgelegd als voorwaarde
heet· voortvloeit uit een ·last die door tot de verhuring van het vast goed;
de verh1turder we1·d opgele,qd bij de v~cw
Overwegende dat, luidens artikel 5, § 2,
huring van dit goed. (Grondw., art. 97; der samengeschakelde wetten betreffende
samengeschakelde wetten, artt. 5, § 1, de inkomstenbelastingen, voor het -bepaen 13, § 1.)
len van het bruto-inkomen van een vast
goed, boven de huurprijs en de door de
hum·der gekweten belastingen, slechts
{DUPONT EN BLAISE, 'f. BEHEER VAN FINANCIEN.)
rekening wordt gehouden met de waarde
in geld van de lasten, andere dan herstelARREST.
lingen, ten laste van de huurder, welke
HET HOF; - Gelet op het bestreden uit de door de verhuurder tot de verhuarrest, op 18 Juni 1947 gewezen door het ring van het onroerend goed gestelde voorwaarden voortvloeien;
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het bestreden arrest,
Over het middel, schending van arti- door het bestaan van dergelijke contrackel· 5, § 2, van artikel 13, § 1, van het be- tuele voorwaarde niet vast te stellen, het
sluit van de secretarissen-generaal dd. Hof in de onmogelijkheid stelt de wette31 Juli 1943 tot samenschakeling van de lijkheid na te gaan van het bestreden
wetten op de inkomstenbelastingen en van beschikkend gedeelte en, bijgevolg, de in
artikel 97 van de Grondwet :
het middel aangeduide wetsbepalingen
Overwegende dat het geding tot voor- schendt;
werp had een reclamatie van aanlegOm die redenen, verbreekt het bestreden
gers strekkende tot het bekomen, bij toe- arrest, voor zover het de vermindering
passing van artikel 13, § 1, der samenge- van de grondbelasting over de dienstschakelde wetten op de inkomstenbelastin- jaren 1941 en 1942 weigert; beveelt dat ongen, van een vermindering van de grond- derhavig arrest zal worden overgeschrebelasting voor de dienstjaren 1939, 1941 ven in de registers van het Hof van beroep
en 1942, betreffende een vast goed dat hun te Brussel en dat melding er van zal
toebehoorde en verhuurd was;
worden gemaakt op de kant van . de geDat het bestreden arrest die verminde-· deeltelijk vernietigde beslissing; veroorring van belasting geweigerd heeft voor de deelt verweerder tot de kosten; verwijst
drie bedoelde dienstj aren ;
de zaak, aldus beperkt, naar het Hof van
Overwegende dat aanleggers in hun beroep te Luik.
voorziening verklaren, dat zij die beslissing slechts bestrijden voor zover ze uit15 Februari 1949. - ZC kamer. - Voorspraak doet over de reclamatie betref- zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verfende de grondbelasting voor de jaren slaggevm·, H. Giroul. - Gelijlc!uidende
1941 en 1942 ;
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Overwegende dat, om zijn beslissing te Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
rechtvaardigen, het bestreden arrest ver- HH. Collette en Van Leynseele.
klaart dat, om het bruto-inkomen van het
betwist vast goed te bepalen, rekening
dient gehouden met twee elementen der
zaak, te weten : 1 o het feit van kosteloos
beheer. van het vast goed door een derde,
2e KAMER. - 15 Februari 1949.
wat voor de eigenaar een voordeel uitmaakt dat niet kan berekend worden;
BE2° het bestaan in het huurcontract van INKOMSTENBELASTINGEN.
een beding nopens verplichte levering van
DRIJ~'SBELASTING. AANDEELHOUDERS VAN
bier, bedongen ten laste van de huurder
EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANen ten voordele van de Brouwerij Oaulier,
DELEN OF VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
waarin de aanleggers moeten worden
ZIJN VENNOTEN. BEZOLDIGINGEN TOEgeacht belang te hebben ;
GEKEND HOOFDENS DE WEZENLIJKE UITOEFEDat het hieraan echter toevoegt dat,
NING IN DE VENNOOTSCHAP \'AN WERKELIJKE
treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, artt. 5,
§ 2, en 13, § 1.)
·
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EN VASTE FUNCTIES. BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN· VAN DE· VENNOOTSCHAP.

ii~ aandeelhmuzers van een commanditaire ·vennootschap op aandelen of van
een naamloze vennootschap zijn vennoten. De vaste of vemndeTlijke bezoldirtingen van cle aancleelhoucleTs van een
commanditai1·e vennootschap op aandelen of van een naamloze vennootschap,
. 1banneer zij toege/cencl W01'den wegens
het wezenlijk. wftoefenen in de vennootschap, bij wijze van op(lracht of ove1·eenlcomst, van we1·lcelijlce of vaste f?tncUes, z'ijn begTepen ·in de belastba1·e in··
komsten van de vennootschap, doch
slechts ·in de maat betmald bij m·tilcel 35,
§ · 3bis, van de sarnengeschalcelcle wet-

ten (1). (W etten betreffende de belastingen op de inkomsten, op 31 Juli 1943
samengeschakeld, artikel 35, §§ 3 en
.·iJbis.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. Y. « COMPTOIR
. ·DES CARRIERES ET ·FOUR A CHAUX DE SEILLESANDENNE; SOIGNIES, FLEMALLE-HAUTE ET SPONTIN ll.)
ARREST.

.HID'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Mei 1948 gewezen door het
Hdf van beroep te Brussel;
Over het tweede micldel, schending van
artikelen 112 van de Gronclwet, 35, §§ 3
en. 3bis, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit del. 31 Juli 1943, en, bijgevolg, van artikel 2 van de besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, saniengeschakeld door besluit del. 31 Juli
1943:
Overwegende dat aanlegger, om de toepassing van §§ 3 en 3b·is. van artikel 35
der wetten betreffencle de inkomstenbeiastingen op ·de bezoldigingen welke toegekend werclen aan de heer Brison, gelast
met het algemeen bestuur van de verwerende vennootschap, te rechtvaardigen,
de; hoedanigheid van « vennoot >> van die
bestuurder van gezegde vennootschap inriep, hoedanigheid afgeleicl hieruit dat hij
aandeelhouder is;
Overwegencle dat het bestr.eden arrest,
om zijn beslissing met redenen te omkleden, verklaart dat de aancleelhouders van
een naamloze vennootschap n~et moeten
beschouwd worden als « vennoten >> in de
zin van dat woord in artikel 35, § 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, samengeschakeld bij besluit
dtl. :31 Juli 1943;
(1) Zie verbr., 23 November 1948 (1irr.
,Yerbr., 1948, biz. 582; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 663, en nota's 1 en 2).
VEIH!R., 1!).1(), -

()

Overwegende dat § 3 van het hiervoren
aangeduid artikel 35, voor een soort
vennootschappen, waaronder de vennootschappen op aandelen andere dan de personenvennootschappen m11t beperkte aansprakelijkheid, 't is te zeggen, namelijk
de naamloze vennootschappen en de commanclitaire vennootschappen op ·aandelen,
cle inkomsten bepaalt welke aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn;
Overwegende dat de §§ 3bis en 3te·r
van hetzelfcle artikel die bepaling aanvullen, door bijzonclere regelen voor te scllrijven tot toepassing of beperking van de
in § 3 gestelde principes;
Overwegencle dat krachtens § 3 en 3bis,
in de bij § 3bis bepaalde maat, onder de
belastbare inkomsten van de vennootschap
begrepen zijn de sommen welke besteecl
werclen tot de bezoldiging van cle werkelijke en vaste functies bij wijze van opclracht of overeenkomst toegekencl en uitgeoefencl in de vennootschap door clezen
die er de vennoten van zijn ;
Overwegencle clat, in principe, de aancleelhouclers van een naamloze vennootschap de vennoten er van zijn; dat, aldus,
het woorcl << vennoten >>, in de betwiste
bepaling gebruikt, ver van door zichzelf
nit zijn toepassing de aandeelhouders van
een naamloze vennootscllap te sluiten, ze
begrijpt onder die benaming genomen in
haar algemene betekenis;
Overwegencle dat, indien, wel is waar,
het woorcl (( vennoot )) op meer bijzondere
wijze kan toegepast worden op de leden
van personenvennootschappen die meer
rechtstreeks aan de maatschappelijke werking deelnemen, in tegenstelling met de
aancleelllouder van kapitaalvennootschappen, eenvoudige niet werkende geldschieter, dan komt dit onderscheid. toch niet
zodanig -voor dat het invloecl gehacl heeft
op het gebruik van het woord « vennoot ll
in de betwiste bepaling, wijl dat woord
claar niet in tegenstelling staat met een
andere soort van vennoten,. en namelijk niet met deze van aancleelhouclers,
zoals in artikel 105 van de samengeschakelcle wetten op de handelsvennootschappen;
Dat, bovenclien, indien in de .bepaling
welke het hiervoren aangecluicl artikel 105
geeft van een commanclitaire vennootschap
op aanclelen, het woord « ve'nnoten >J er
de werkende vennoten aanduiclt in tegenstelling met de stille vennoten, aancleelhot~ders geheten, het heel · anclers is in
de betwiste bepaling van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, waar het
woorcl « vennoten ll, voor de commanditail·e vennootschappen op aanclelen, de
stille vennoten aanduidt, 't is te zeggen
de aancleelhouders;
Dat, inclerclaad,- § 3ter van ·het hiervoc
ren aangecluid artikel 35, clttt § 3 van ·hetzelfde. artikel aanvult,. verklaart clat de
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aan de << werkende vennoten ll toegekende
bezoldigingen niet in de belastbare winsten begrepen zijn; dat zo het woord
« vennoten ll van § 3 van art. 35, zoals in
artikel 105 van de wetten op de handelsvennootschappen, moest toegepast worden
op de werkende vennoten aileen, § 3te1'
dan op een algemene wijze had moeten
verklaren dat §§ 3 en 3bis niet worden
toegepast op de commanditaire vennoot·schappen op aandelen; dat, waar § 3teq·
zulks niet verklaard heeft, doch de uitzondering tot een enkele soort van vennoten beperkt heeft, daaruit volgt dat ·de
andere vennoten, 't is te -zeggen de stille
vennoten of aandeelhouders, nit het voordeel van de vrijstelling gesloten zijn en
begrepen blijven onder de bij § 3 bedoelde
vennoten;
Overwegende, dus, dat indien de aandeelhouders van commanditaire vennootschappen op aandelen begrepen zijn in
het woord « vennoten ll, de aandeelhouders van de naamloze vennootschappen
er eveneens moeten in begrepen worden,
daar die twee soorten vennootschappen
bedoeld worden onder de vennootschappen
op uandelen waarop de betwiste bepaling
wordt toegepast, en daar artikel 107 van
de wetten op de handelsvennootschappen,
in principe, de aandeelhouders van de ·
commanditaire vennootschappen op aandelen gelijkstelt met de aandeelhouders van
de naamloze vennootschappen·;
Wa,aruit volgt dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat het woord << vennoten ll van § 3 van artikel 35 der wetten
betreffende de inkomstenbelastingen niet
wordt toegepast op de aandeelhouders
van naamloze vennootschappen, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, zonder dat het eerste
middel dient onderzocht, verbreekt het
bestreden 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 verweerster tot de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
15 Februari 1949. - ze kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijkl1tidende
conclusies, H. ··w.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaatcgen,eraal. _:__ Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. - BEGRAFENISKOSTEN EN VER-

GOEDING WEGENS VOLLEDIGE .TIJDELIJKE
WERKONBEKWAAMHEID. - ENIGE OORZAAK.
- ARBEIDSCONTRACT. - SAMENVOEGING VAN
DE EISEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSONGEV AL. - VASTSTELLING . DAT HET
BEDRAG VAN DE WEGENS VOLLEDIGE TIJDELIJKE
WERKONBEKWAAMHEID VERSCHULDIGDE VERGOEDING NIET BETWIST WORDT. - VASTSTELLlNG DAT HET BASISLOON NOCH IN DE INLEIDENDE DAGVAARDING NOCH IN HE'r BEROEPEN
VONNIS VERMELD IS. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
1 o In zalcen van arbeidsongevallen,· heb~en
de eis tot terugbetaling van de beprafeniskosten en deze tot betalind van de
wegens volledige tijdelijlce wei·Tconbekwaamheid verschuldigde vergoeding
hetzelfde juridisch feit tot odrzaalc, te
weten het a1·beidscont1·act. Zij moeten
samengevoegd worden om de a.anleg te
bepalen (1).
2° Bevat geen enkel tegenst1·ijdigheid, de
beslissing die, in zalcen van arbeidsongevallen, vaststelt, enet·zijds dat het becl1·ag van de wegens voUecUge tijdelijke
werkonbekwaamheid vet·schuld·igde vm·goeding niet betwist wo1·dt en,- an.de1·zifds, dat het basisloon noch in de inleidende dagvawrding nochr in het beroepen
vonnis Vf!1'meld wordt.

(«LA PRESERVATRICE ll,
T. ECHTGENOTEN STRUYF-VAN BUGGENHOU'l'.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 April 1946 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Over het enig middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1,
21, 23 en 27 van de wet van 25 Maart 1876
inhoudende de eerste titel van het inleidend boek van het W etboek van burgerlijke rechtspleging, van artikel 2, meer bepaald alinea 1, van artikel 3, meer bepaald alinea 5, van artikel 4, meer bepaald de §§ 1 en 2, a, en van artikel 24,
meer bepaald alinea 1, der wet betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen (samengeordende wetten dd. 24 December
1903, 3 Augustus 1926, 30 December 1929
en 18 .Tuni 1930, gewijzigd door artikelen
1 en 2 van het koninklijk besluit van
31 Maart 1936, nr 305), doordat . het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben
(1) Verbr., 5 Februari 1948 (Arr. Verbr.,
1948, blz. 71; Bull. en PAsrc., 1948, I, 80).
Nopens het begrip van « oorzaak », ·zie noLa
onder verbr., 21 Februari 1946 (Arr. Verbr.,
1946, blz. 75; Bull. en PAsrc., 1946, I, 79).
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dat de oorspronkelijke eis van verweerOverwegende dat, wijl de « oorzaak >>
ders in verbreking er toe strekte betaling van die punten van de eis het juridisch
te bekomen, wegens het werkongeval feit is dat hun onmiddellijk tot grondoverkomen aan hun won Adolf Struyf, slag dient, te weten het arbeidscontract
van : 1 o aan ieder van hen : een wet- waarovei" het gaat, het vonnis die- pun ten
telijke lijfrente berekend op 20 t. h. van wettelijk heeft samengevoegd om het bohet jam·Ioon-; 2° 750 frank voor begra- ger .beroep ontvankelijk te maken ;
feniskosten; -3° de wettelijke vergoeding
Overwegende, eindelijk; dat er geen tevoor de onbekwaamheid tot werken van genstrijdigheid ·is tussen de vaststelling
16 November tot 2 December 1944, en, dat er geen betwisting bestaat nopens het
na verder ·vastgesteld te hebben dat al wegens de volledige tijdelijke werkonbede feitelijke gegevens, welke moeten toe- kwaamheid verschuldigd bedrag, en de
laten het juiste bedrag van de eis te be- omstandigheid, waarop het vonnis wijst,
palen, zowel in- de dagvaarding als in het dat het basisloon noch in de inleidende
beroepen vonnis ontbreken, behalve de dagvaarding van aanleg, noch in het beleeftijd van het slachtoffer die in de dag- roepen vonnis vermeld is ;
vaarding is vermeld, beslist heeft dat het
Om die redenen, verwerpt de voorzieboger beroep tegen het vonnis van de ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
Vrederechter van het kanton Boom dd: en tot een vergoeding van 150 frank je22 Augustus 1945 ontvankelijk was, gens de verweerders.
om reden dat het vaststond dat de be18 Februari 1949. - 1~ kamer. - Voorgrafeniskosten 750 frank bedroegen en de
vergoeding wegens volledige werkonbe- zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. ·_
kwaamheid gedurende veertien dagen Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende
356 fr. -20, hetgeen samen 1.000 frank conoltisie, H. Oolard, advocaat-generaal.
te boven gaat, wanneer het tegenstrijdig - Pleiter, H. Struye.
is te beweren dat het bedrag der vergoeding wegens volledige werkonbekwa:;tmheid
vaststond en tevens vast te stellen dat het
le KAMER. - 18 Februari 1949.
basisloon noch in de inleidende dagvaarding, noch in het beroepen vonnis was ver- Io lVIIDDELEN TO'l' VERBREKING.
meld, welke tegenstrijdigheid in de motiBURGERLIJKE ZAKEN. PAR1'IJ DIE RET
vering een schending uitmaakt van artiGEWIJSDE V66R DE RECHTER OVER DE GROND
kel 97 van de Grondwet; wanneer, op
NIET HEEFT INGEROEPEN. MAG GEEN MlDDEL
grond der aang·ehaalde artikelen der wet
AFLEIDEN UIT DE SCHENDING _ER VAN.
van 25 Maart 1876, het bedrag der begrafeniskosten en dat der vergoeding we- 2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. gens werkonbekwaamheid gedurende veerBURGERLIJKE ZAKEN. DRAAGWIJDTE VAN
tien dagen niet mochten worden samenEEN AKTE. lNTERPRE'l'ATIE NIET IN STRIJD
gevoegd om de aanleg te bepalen, wanMET DE BEWOORDINGEN ER .VAN. BINDENDE
neer, integendeel, het bedrag van ieder
INTERPRETATIE.
der delen van de oorspronkelijke eis afzonderlijk moest bepaalcl worden om over 1° In burge1·lijlce zaken, mag de partij
de ontvankelijkheid van het hoger bedie het voordeel van het gewijsde v66r
roep betreffencle ieder van die delen te
de rechter over de grond niet heett inoordelen ; wanneer immers nit cle artikegeroepen en dus geacht wordt er van te
len 2, 3 en 4 cler wet over de arbeidsongehebben afgezien, geen m·iddel afieiden
vallen blijkt dat ieder dier delen van de
uit de schending van dit gewijsde.
eis op een verschillencle oorzaak berustte, 2" De rechter over de grond beoordeelt
wanneer dus, overeenkomstig artikel 24
souverein de draagwijdte van de akten
der wet betreffende de arbeidsongevallen
die hem onderworpen worden, tenzij
het hoger beroep ,tegen het beroepen vonzijn interp1·etatie met hun bewoordin.
nis volledig onontvankelijk was, daar voor
gen st1·ijdig is (1).
geen enkel cler delen van de eis vaststond
dat het bedrag er van 1.000 frank te boven
(URBIN-OHOFFRAY EN HAAR ECHTGENOOT
ging:
WOLVENSPERGENS, T. VAN CAILLIE.)
Overwegende dat de bestreden beslissing, om de ontvankelijkheid van het
hoger beroep te rechtvaardigen, cle punten
van de eis bedragende : 1 o 750 frank
voor begrafeniskosten; 2" 356 frank wegens volledige tijdelijke werkonbekwaamheid, samenvoegt ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat er aangaande die bedragen geen betwisting bestaat;

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 18 October 1946 gewezen;
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr ..
2 Mei 1946 (Arr. Ve1'b1·., 1946, biz. 160; Bull.
en PASIC., 1946, I, 166).

--------

--,- 132 Over de beide micldelen :- het eerste,
schendiug van artikelen 678, 1319, 1320,
1350 tot 1352, van het Burgerlijk Wethoek, en zo nodig, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis verweerder
toelaat, met het oog op de afschwffing van
het recht uitzicht, dat het aan aanleggers
toebehorend terras op zijn eigendom zou
geven, om de muur, die dat terras omringt, te laten wegnemen, evenals om al
de openingen, in zijn vloer aangebracht
ten einde het toegankelijk te maken, te
laten ·dichtdoen, en beslist dat aanleggers
zich niet zouden mogen tevredenstellen,
zoals ze het in hun conclusies in hoger beroep voorstelden, met het terras te herstellen in de toestancl waarin het zich bevoncl
v66r de door hen in 1931 uitgevoerde werken, zich beperkende tot het wegnemen
van het ijzeren hek dat cle terrasmuur
bekroont, en met de deur die het ten·as
toegankelijk maakt te vervangen _ door
een venster, om reclen clat een vonnis tussen partijen gewezen door het Vreclegerecht van het 2° kanton te Brugge op
6 September 1943, en bevestigd• door een
vonnis der Rechtbank van eerste aanleg
te Brugge del. 31 lVIaart 1944, zou be,
volen hebben << de volleclige afbraak van
al hetgeen een platclak en zijn normale
toegang van een ten·as en dezes normale
toegang onderscheiclt ll, en clat die twee
vqnnissen van de hand gewezen hebben,
als niet ter zake dienend, een door aanleggers aangeboden bewijs betreffencle de
oorspronkelijke toestand van het terras,
clan wanneer voormelde vonnissen del.
6 September 1943 en 31 Maart 1944, de afschwffing van het litigieus terras slechts
bevelen, omdat het een recht uitzicht zou
geven op min dan een meter negentig van
de scheiclingslijn der twee erveri, en dat
uit de verwerping, door die twee vonnissen, van het cloor aanleggers aangeboden
bewijs betrekkelijk de oorspronkelijke toestand van het ten·as, voortvloeit, dat noch
cle muur, die het omringt, noch het. venster, dat v66r 1931 toeliet het te betreden,
aan het terras het karakter van een recht
uitzicht verleende; doordat, dienvolgens,
het bestreden vonnis, met te beslissen
clat uit de verwerping, bij vonnissen del.
6 September 1943 en 31 lVIaart 1944, van
het door aanleggers aangeboclen bewijs
zou voortvloeien dat aanleggers zich niet
zouclen niogen beperken het ten·as in zijn
oorspronkelijke vorm te herstellen, dan
wanneer, integendeel, die verwerping insloot dat niets zich er tegen verzette
dat het terras in die toestand hersteld
werd, gezegde vonl).issen verkeerdelijk
gei:nterpreteerd heeft en de aan de akten
gehechte bewijskracht geschonden heeft
(schending van artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek) ; doordat, bovendien, het bestreden vonnis de afschaffing van de muur en van om het even

welke in de terrasvloer gemaakte openingen, bevolen heeft, dan wanneer de uitspraken van 6 September 1943 en 31 Maart
1944 beslist hadden dat noch clie muur,
noch het venster dat v66r 1931 het terras
toegankelijk maakte, aan {lit laatste het
karakter van een recht uitzicht verleenden;
doordat, bijgevolg, het bestreden vonnis
de aan voormelde uitspraken verbonden
kracht van gewijsde miskend heeft
(schending van artikelen 1350 tot 1352 van
het Burgerlijk Wetboek); doordat, tenslotte, het bestreclen vonnis de afschaJffing
van de kleine muur ronclom het terras en
van al de in zijn vloer gemaakte openingen bevolen heeft, clan wanneer noch die
muur, noch llet venster dat aanleggers
voorstelden terug aan te brengen in cle
vloer van llet terras, aan clit laatste het
karakter van een recht uitzicllt verleenden (schending van artikelen 678 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Gronclwet) ; het tweede, schending van artikelen ·1319, 1320 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, cloordat het bestreden vonnis,
om de eis van verweerder ontvankelijk
te verklaren, beslist, dat de op 9 November 1939 door verweercler ingestelde vorclering een andere oorzaak zou hebben
dan die lingesteld door deze laatste op
23 Janua'ri 1945, cle oorzaak cler eerste
zijncle « het wederrechtelijk bestaan van
het terras in schending van artikel 678
van het Burgerlijk Wetboek ll en die der
tweecle « cle niet uitvoering van de vroegere vonnissen van 6 Sei)tember 1943 en
31 Maart 1944 ll, dan wanneer de niet uitvoering van een vonnis de oorzaak niet
mag zijn van een nieuwe vordering, maar
slechts aan hem, clie llet voordeel der uitspraak bekomen heeft, toelaat om er de
gedwongen uitvoering van te .vervolgen,
en clat de vorderingen, ingesteld door verweercler op 9 November 1939 en 23 Januari 1945, beide dezelfde oorzaak hadden, te weten het bestaan van een terras,
opgericht in schending der voorschriften
van artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat de twee middelen in
werkelijkheid slechts tot voorwerp hebben
het doen verklaren dat het bestreden vonnis .beslist heeft, in strij,d met hetgeen,
naar de mening van aanlegger, tussen partijen zou gewezen zijn geweest;
Maar overwegencle dat het bestreden
vonnis vaststelt dat_ aanlegger niet de exceptie van het gewijsde heeft inge:.;oepen;
Overwegende' clat hij, derhalve, moet
worden geacht afstand er van geclaan te
hebben en dat, dienvolgens, het voorgesteld ondm'zoek naar de gegrondheid van
de andere beschouwingen van het vonnis
geen belang oplevert, als betrekking hebbend op overboclige gronden;
En overwegende dat de rechter over de
grond cle draagwijdte van· de hem overge-
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Iegde akten souverein beoord~elt, tenzij wat in zake het geval niet is - zijn interpretatie strijdig ware met deze bewoordingen;
Om die 1:edenen, verwerpt. de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van .150 frank
jegens de verweerder.
18 Februari 1949. - 1 6 kamer. - Voorzlttet·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. GeUjlclttidende conolttsie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Veldekens.

2°

KAMER. -

21 Februari 1949.

1 o OORLOG. - BESLUIT-WET VAN· 13 :MEr
1940 DE BESTRAFu'ING VERZWARENDE VAN SOMUIGE GEDURENDE DE TIJD VAN OORLOG, GEPLEEGDE FElTEN. TOEPASSELIJK OP DE
DIEFSTAL GEPLEEGD OP EEN PLAATS WAAR DE
VERDUISTERING DER LICHTEN, REGELUA'l'IG
BEVOLEN, NillT VERWEZENLIJKT WAS.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAJ-,:EN. - GESCHIL TUSSEN DE BURGERLIJKE EN UILITAIRE RECHTSMACHT. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE DE
ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER ONTTREKT.
BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING
VAN DE KRIJGSRAAD. - REGELING VAN RECHl'SGEBIED. - MISDRIJVEN DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT SCHIJNIDN TE BEHOREN. - VERNIETIGING VAN HET
VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING. - VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR BIJ EEN
ANDERE KRIJGSRAAD.

1° De diejstal geclut·ende de Ujd van om·lou gepleegd, binst de venl·uistering cler
lichten, op een plaats wctwr deze door de
bevoegde ove·rheid bevolen was, valt onflet· toepassinu -van het besl·wit-wet -van
13 1"Iei 1940, zeljs indien, in jeUe, de
(liejstal n•iet cloo·r de ve-rcl·uistet"ing de·r
Uchten vet·gemaklcelijlct wenl, cleze wiet
na,qeleejcl z·ijnde ueweest ter plaatse
waaq· hij gepleegcl ·werd.
2° TVannee·r, nadat een beschiklcing van
de raadlcamer de ·rechtspleging aan de
onderzoelcsrechter onttrolckett heejt omdat de misdrijven tot de bevoegdheid
·van de militaire rechtsmacht behot·en,
de 1c1··ijgsraad een besl'issing van onbe'IJoegdverlclaring gewezen heejt, die in
kracht van uew·ijsde gegaan is, vernietlgt het Hof van ve·rbrelobng, bij t·ege"
Ung van ·rechtsgeb·ietl, het vonnis van
onbevoegclver·lcla1'ing, ·ind·ien de zaalc
tot de bevoegdheicl van cle militabre
rechtsmacht schijnt te behm·en, en verwijst ze n<tar de lct'ijgsattdUeur bij
een andere lc1"ijgsraad.

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE,
IN ZAKE POLLET EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het verzoek tot
regeling van rechtsgebied van de Procureur des Kouings bij de Rechtbank van
eerste aanleg te Oudenaarde ;
Overwegende dat, bij beschikkiug der
raadkamer van deze rechtbank gewezen
op 24 Februari 1948, de onderzoeksrechter
over het rechterlijk arrondissement Oudenaarcle outlast werd van het ouderzoek
ingesteld tegeu : 1° Rudolf Pollet;
2o Frans Pollet; 3° Albert Boriau;
4° Frans Geerts; 5° Arthur Arys; 6° Alfons Vaudermeersche; 7° Petrus Guidemont; 8° Carolus Guldemont; 9° Bernardina De W eghe ; 10° Alfons Bayens ;
Verdacht van :
A. Allen : in oorlogstijd, binst de lichtaemping en op plaatsen waar zij bevolen
was door de bevoegde overheid : als daders, mededaders, om de hieronder
omschreven misdaad te hebbeu uitgevoerd
of aan de uitvoering er van rechtstreeks
te hebben medegewerkt, ofwel, door welke
daacl ook, tot de nitvoering zulkdanige
hulp verleencl te hebbeu dat, zonder hun
bijstand, de misdaad uiet kon gepleegd
worden : met behulp van braak, van inklimming of van valse sleutels twee
koeien, roerencle aau een ander toebehorende zaken, bedrieglijk te hebben weggeuomen ten nadele van Felix Buyl te
Denderhoutem de 19-20 April 1944;
B. De eerste, tweede, derde, vijfde, zevende, · achtste, uegende en tiende : ten
nadele van Felix Buyl twee koeien, weggenomen, vercluisterd of met behulp van
misclaad· of van een wanbedrijf verkregeu
zaken, geheel of ten dele te hebben geheeld te Denderleeuw de 19-20 April 1944;

0. Allen : Op cinwettige wijze twee
koeieu te hebben geslacht of doen slachten, nit winstbejag en zonder de toestemming van de eigenaar of van de rechtmatige bezitter van de dieren te Denderleeuw de 19-20 April 1944;
Overwegende dat cleze outlasting gesteund was op de bepalingeu van artikelen 1 en 2 van het besluit-wet van 13 Mei
1940, van artikel 2 van het besluit-wet
van 27 Mei 1944 en op artikel 2 van het
besluit-wet van 9 Januari 1945 (art. 2/J·is
van het besl.-wet van 27 Mei 1944), doorclat de misdaad A ten laste gelegd van al
de verdachten onder de bevoegdheid valt
van de militaire rechtsmachten daar zij
gepleegd werd gedurende de tijd van oorlog, binst de verduistering der lichten en
op plaatsen waar zij bevolen was door de
bevoegde overheid, en doordat de andere
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telastleggingen (B en 0) verknocht zijn
met de eerste ;
Overwegende dat bij vonnis op tegenspraak gewezen de 2 Juli 1948 de Krijgsraad te Gent zich onbevoegd heeft verklaard om reden dat de verduistering der
lichten geenszins het plegen van het misdrijf heeft vergemakkelijkt, vermits er op
het hof van Buyl geen · verduistering bestand;
Overwegende dat de beschikking der
raadkamer en· het vonnis van de krijgsraad hierboven vermeld in kracht van
gewijsde getreden zijn en dat uit hun
tegenstrijdigheid een negatief geschil van
rechtsgebied is ontstaan waardoor de verdere loop van de rechtsbedeling belemmerd is;
Overwegende dat het schijnt te blijken
uit de elementen der zaak dat het misdrijf A gepleegd werd in oorlogstijd tijdens de verduistering van de lichten in
plaatsen waar die verduistering bevolen
was door de bevoegde overheid, zoals
voorzien bij artikel 1 van het besluit-wet
van 13 Mei 1940, daargelaten de niet afdoende omstandigheid of de verduisteting
ter plaatse al dan niet nageleefd werd en
of zij het plegen van het misdrijf werkelijk heeft vergemakkelijkt;
Overwegende dat de feiteri B en 0 schijnen verknocht te zijn met het feit r1,·
Overwegende dat, krachtens artikel 2
van het besluit-wet van 13 Mei 1940, de
bij dit besluit-wet bedoelde misdrijven
tot de bevoegdheid van de militaire rechtsmacht behoren; dat, luidens artikel 2bis
van het besluit-wet van 27 Mei 1944 (besl.wet van 9 Januari 1945, art. 2), dat
steeds van kracht is, de militaire rechtsmacht eveneens bevoegd is om kennis te
nemen van met zulke misdrijven samenhangende feiten;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan op het bovenvermeld vonnis van de Krijgsraad te
Gent, dat als nietig en niet bestaande zal
aangezien worden, verwijst de hierboven
vermelde verdachten wegens de feiten
aangeduid in de tegen hen bepaalde telastleggingen naar de Krijgsauditeur te
Brussel; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Krijgsraad te Gent en dat melding er
van zal worden gedaan op de kant van de
vernietigde beslissing.
21 Februa1·i 1949. -

2• kamer. - V001'H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Clippele.
Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
zitter,
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21 Februari, 1949:

BINDENDE
BEOORDELI~G
·DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. VONNIS IN FEITE BESLISSENDE DAT DANSPARTIJEN, SCHIJNBAAR VOORBEHOUDEN VOOR DE
LEDEN VAN EEN PRIVATE KRING, IN WERKELIJKHEID OPENBARE DANSPARTIJEN ZIJN. SOUVEREINE BEOORDELING.

De 1'echter over de grand beslist souverein
dat dansvergaderingen, ingericht onder
de schijn van vermakelijlcheden v.oo1·behouden voor de !eden van een pr.ivate
kring, in feite 01Jenbare danspartijen
zijn.
(MERTENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, uitgesproken in hoger beroep
door· de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, op 21 October 1948;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op de algeniene rol onder nrs 4616,
4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623 en
4624 verknocht zijn en dat zij dienen worden samengevoegd ;
Over het enig mid del tot verbreking.
schending van het artikel 97 van de
Grondwet, doordat de bestreden vonnissen
aanlegger hebben veroordeeld uit hoofde
van een danspartij te hebben gehouden
zonder toelating van de gemeenteoverheid,
dan wanneer blijkt uit het proces-verbaal
opgemaakt door de politie dat aanlegger
onmicldellijk als verweer deed opmerken
dat de danspartij geen openbare danspartij was, doch een danspartij ingericht
voor haar leden door de vereniging zonder winstgevend doel « Ons Vermaak >>
en dat geen toelating van de gemeente- ·
overJ;teid noodzakelijk was om dergelijke
dansj;Jartij te houden, en dan wanneer uit
geen enkel element van het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de danspartij
geen private danspartij was, en ook niet
vastgesteld werd dat op de danspartij personen zouden aanwezig geweest zijn die
geen lid waren van de yer·eniging zonder
winstgevend ·doel « Ons Vermaak >> en
doordat, waar de bestreden vonnissen tot
grond hunner beslissing enkel verklaren
dat « het aantal leden, hun herkomst
en de manier waarop zij als lid aangenomen worden alle gedachten van private
kring uitsluiten », zij niet beantwoorden
aan de vereisten van artikel 97 van de
Gronclwet, vermits door zich zelf noch het
aantal leden, noch hun herkomst, noch
de manier waarop zij als lid aangenomen
worden, het bestaan van een private kring
uitsluiten, en, dat, wat betreft het aantal leden, hun herkomst en de manier
waarop zij worden aangeworven, de
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stichtingsakte van de veremgmg zonder
winstgevend doel « Ons Vermaak >> overeenkomstig is met de bepalingen van de
. wet van 2:1 Juni 1921 op de verenigingen
zonder winstgevend doel, en niets omvat
dat strijdig is met de bepalingen dezer
wet:
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
over de grond vrij en op bindende wijze
oordeelt of een kring, waarvan beweerd
wordt dat hij privaat is, in werkelijkheid
toegankelijk is voor het publiek, en of,
derhalve, de danspartijen die er worden
gehouden onderworpen zijn, krachtens het
gemeentelijk politiereglement, aan een
voorafgaande toelating van de gemeenteoverheid;
Overwegende, anderzijds, dat de beslissing van de bestreden vonnissen niet uitsluitend is gegrond op de beweegredenen
die in het middel worden aangewezen; dat
zij ook nog is gesteund op de beweegredeneil van de vonnissen van de eerste
recliter naar welke door de bestreden vonnissen uitdrukkelijk wordt verwezen;
Overwegende dat, in de motivering
zijner. beslissingen, de eeJ·ste rechter onder meer vaststelt dat « door aanleggel'
werd erkend dat hij al de winsten welke
door de zogezegde private kring « Ons
Vermaak >> worden verwezenlijkt voor
zijn persoonlijke rekening opstrijkt en
dat hij de zogezegde !eden van bedoelde
kring verplicht, telkenmale zij in zijn lokaal komen dansen, zoals in een gewone
danszaal een inkomgeld te betalen dat hij
in zijn zak steekt; dat blijkt uit de door
aanlegger voorgebrachte ledenlijsten dat,
in de loop van het jaar 1947, het Iedental
van de zogezegde private kring meer dan
5.000 beliep, waaronder personen van aile
streken van het Ia:rr<Y, en hoofdza)l:elijl;
soldaten· te Ekeren-Hoogboom gekazerneerd, en dat uit de door aanlegger voorgebrachte bescheiden voorkomt dat aanIegger. de statu ten van de vereniging
« Ons Vermaak >> uitsluitend heeft doen
opstellen met het doel zich te onttrekken
aan een door het gemeentebestuur van
Kapellen uitgevaardigd dansverbod en het
ware uitzicht van de openbare danspartijen, welke hij regelmatig tweemaal in
de week in zijn drankgelegenheid houdt,
te vermommen oncler de valse voorstelling
van een vermakelijkheid ingericht door
een privaat gezelschap >>;
Overwegende dat aldus de samengevoegde beweegredenen van de bestreden
''onnissen en van de vonnissen van de
eerste rechter, waarbij souverein wordt
geoordeeld dat, in het onderhavig geval,
en, wegens omstandigheden eigen aan de
zaak, er geen spraak kan zijn van private
kring, de genomen beslissingen voldoende
rechtvaardigen;
Overwegende dat het middel,. derhalve,
niet. kan worden aangenomen ;

Overwegende dat de substantii\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken beslissingen overeenkomstig de
wet zijn;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder
nr• 4616 tot 4624; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 Februari 1949. - 2° kamei'. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch .. GelijklltidCnde conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
zUter,
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21 Februari 1949.

1° DAGVAARDING. - STRAFZAKEN.
GEEN VERPLICHTING DE NAAM VAN DE VORDERENDE MAGISTRAAT TE VERMELDEN OP BET AFSCHRIFT.
2° RECHTERLIJKE INRICHTING. 0PENRAAR MINIS';I'ERIE. - SURSTI'fUUT-PROCUREUR DES ~ONINGS ZIJN FUNO'riES WAARc
NEMEND IN EEN ANDER PARJl:ET VAN HETZELFDE
RECHTSGERIED. - 0PDRACHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL GEGEVEN, OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 205b'i8 VAN DE WET VAN iS JUNI
1869. - WETTELIJKHEID.
1 o De naam van de magistraat van het
pa1·ket, die de deurwaarder gelast heeft
een dagvaa1·ding te betekenen, moet niet
vermeld wo1·den op hot aan de belanghebbende atgeleverd atschrift; het volstaat dat het atscli1'itt vaststeU dat de
deurwaa1·der handelt op vordering. van
fle promtrettr des Konings (1),
2° De tuncties van het openbaar ministerie in een parket worden geldig waa1·genomen door een magistraat van een
andCr parket van hetzelfde rechtsgebied,
die daartoe afgevaardigd werd door de
p1·omtreur-genera.al, overeenlcomstig artikel 205bis van de wet van 18 Jtmi 1869.

(Besl.-wet van 23 November 1945.)
(RONNEVALLE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het arrest, op
6 November 1948 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging en van artikel 145 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
het afschrift der dagvaarding aan aanleg(1) Verbr., 5 December 190<! (Bull. en PAsrc.,
1905, I, 50).
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ger betekend, om v66r de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent -te verschijnen, de
naam niet meldt van de magistraat van
het openbare 'ministetie op wiens verzoek
de dagvaarding· betekend werd :
Overwegende dat het afschrift van het
dagvaardi:11gsexploot, aan aanlegger afgegeven, meldt dat de deurwaarder krachtens bevel van de Procm·em· des Konings
bij de Rechtbank van eerste aanleg· te
Gent, handelcle ;
Overwegencle dat door geen wetsbepaling wordt vereist dat aan de verda.chte
afschrift worcle betekencl van de op(lracht
tot dagvaarding door het openbaar ministerie aan de (leurwaarder gegeven;
Overwegende, dienvolgens, dat het bestreden arrest terecht beslist dat de clagvaarding geklig is ;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 202, § 4, en 203 :van het Wetboek
van strafvordering, doordat .het hof van
beroep onwettelijk het hoger beroep van
het openbaar ministerie regelmatig verklaart, clan wanneer, eerste ondercleel, nit
de meldingen der akte van beroep, op
28 Augustus 1948 door het openbaar ministerie betekencl, niet blijkt of het bestreden vonnis 'door een aileen zetelende rechter of door drie rechters werd geveld, en
wanneer, tweecle onclerdeel : het niet vaststaat dat de Substituut-Procureur des
Konings Vergote, (lie de akte van beroep
ondertekencle, en die tot het Parket van
de Procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk behoort, wettig geclelegeerd was om te Gent
te fungeren :
Overwegencle dat het eerste ondercleel
van het miclclel niet ontvankelijk is ; dat.
het, inderdaad, de publieke orcle niet· aanbelangt en v66r het hof van beroep waar
aanlegger zich over de groncl verclecligcle,
niet werd ingeroepen ;
Overwegencle clat uit een stuk der procedure spruit dat de Procureur-Generaal
bij hef Hof van beroep te Gent, de 25 Februari 1947, cle Substituut-Procureur des
Konings Vergote, bij toepassing van artikel 205 der wet van 18 Juni 1869, en van
het besluit-wet van 25 November 1945,
heeft afgevaanligd om, van 1 :Maart 1947
af, tijdelijk de functies van het openbaar ministerie in het parket te Gent waar
te nemen;
Dat het midclel, in zijn tweede onder. deel, niet kan aangenomen worden ;
Over het derde midclel, schending cler
wetsbepalingen omtrent de verjaring der
openbare rechtsvordering· :
Overwegende dat de feiten de aanlegger
ten laste gelegd, plants grepen op einde
Juni tot en met 1 Juli 1948; dat zij het
wanbedrijf, voorzien bij artikel 386bis van
het Strafwetboek (wet van 31 :Maart 1936),

uitmaken en dat het arrest die feiten:
met een correctionele straf beteugelt; dat
hieruit volgt <lat de verjaring van de pu-•
blieke ·vordering, ten tijde van de uit- ·
spraak van het bestreden arrest, niet verkregen was (art. 22 der wet van 17 April
1878);
Overwegencle dat aanlegger verder verscheidene omstancligheden en beschouwingen, uiteenzet die van Iouter feitelijke
aard .zijn en, zodus, aan het toezicht van
het Hof ontsnappen;
En overwegencle dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie,
ning; verwijst aanlegger in de kosteu.
21 Februari 1949. ~ 2<' kamer; - Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Ba-·
reel. - Gelijlcluidende concl~tsie, H. Roger
Janssens de Blsthoven, advocaat-generaal.
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21 Februari 1949.

1° l\iiDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZ.illEN. - MIIiDELEN GERICHT TEGEN
EEN TUSSENARREST VAN HE'!' MILITAIR GEREOHTSHOF. - VOORZIENING SLEOHTS TEGEN HET EINDARREST GERICH'!'. - MlDDELEN
NIET ONTVANKELIJK,
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - l\1IDDEL BERUSTEND OP EEN
~'EITELIJKE
llEWERING DOOR HE'!' PROCESVERJJAAL VAN DE TEREOHTZ!TTING 'l'EGENGESPROKEN. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIS'r IN
FEI'l'E.
3° l\iiDDELEN 'l'OT VlllRBREKING. STRAFZAKEN. - l\i[IDDEL BERUS'l'END OP EEN
FEITELIJKE llEWERING ZONDER S'l'EUN IN DE
llESLISSING EN DE S'l'UKKEN VAN DE REOHTSPLEGING. - l\1IDDEL DAT GRONDSLAG MIS'l; 'I:o!
FEI'l'E.

4° VERBREKING.- BEVOEGDHEID VAN HE'!'
HOF. - S'l'RAFZAKEN. - FEI'l'ELI.TKI~ llESCHOU\VINGEN. - 0NBEVOEGDHEID.
5° l\UDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZ,IKEN. - ElEN ENKELE STRAF WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRI,JVEN UITGESPROKEN. l\'IrmiEL. DAT SLECHTS EEN VAN DE MiSDRIJVEN
BE'l'REFT. - STRAF DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN GEREOH'l'VAARDIGD. - l\i[IDDEL N):E1'
ONTVANKELI.m.
1° Z-ijn n-iet ontvankelijlc tot staving van
een voorzienin·u clie slechts tegen het
e·indaTrest van het n11iUta,ir ge1·echtshof
1.vonlt 'ingestelcl, rniddelen cUe tegen een
t~tssenct'I"Test yericht z·ijn (1)'.
2° Mist ,qrondslag in feite, het middel 011

(1) Verbr., 3 November 1947 (A1·t. Yerbr.,
1947, biz. 343; Bull. en PASIC., 1947, I, 454).
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een teiteUjke bewering bentstend die
doo1· de venneldingen van het procesve·rbaal van de te1·e'chtzitUng "-'an de
·rechter ove·r de gmnd wo1·dt tegen,qesproken (1).
3° lliist gmndslag ·in feite, het rn·iddel oz>
een teitelijke beschouwing bentstend die
noch ·in de ·bestreden beslissing ste·wn
·v·indt, noch in de stulclcen van de 1'Cchtspleging waarop het Hot acht vennag te
slann (2).
4° Het Hot rnnrt geen lcennis nernen 17(tn
feitel-ijlce beschouwingen tegi3n de bestreden besUs.sing awngevoerd (3).
5° TVanneer een enlcele. strat wegens versch-illende m·isdrijven we-rd 1tUgesp·ro7cen, is niet ont·vanlceUjk de cis tot ve,·lwelcing vant de beJsl-iss·in_q gewezen over
de p1tblielce vordel"ing, die Oli een middel
geste·und is, dat slechts een van de m·isdrijven betrett, dan wanneer de 1tit{feszwolcen stntf door de anclere ge·recht·vaa·rdigd blijft (4). (Wet b. van strafv.,

artt. 411 en 414.)
(BUHN, T. BELGISCHE S'l'AA'l'.)
ARREST.

HET HO]'; - Gelet op het bestreden
an;est, gewezen op 25 October 1948 door
het Militair Gerechtshof; zetelende te Antwerpen;
I. Aangaande .de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over de eerste drie middelen samengevoegd : a) schending van artikel 215. van
het Wetboek van strafvordering. doordat
het militair gerechtshof zonder het beroepen vonnis te niet te doen of te wijzigen
de zaak tot zich heeft getrokken;
b) sell ending der Vlret door miskenning
van de beperkte draagwijdte van het hoger beroep door aanlegger ingesteld tegen
het vonnis van de krijgsraad, doordat,
waar het hoger beroep uitsluitend ging
over het al dan niet bevoegcl zijn van de
eerste rechter en geenszins over de grond
cler zaak, het militair gerechtshof toch de
zaak tot zich heeft getrokken; c) schending cler wet doordat de krijgsraad tot berechting der zaak onbevoegcl zijnde daar
hij zich onbevoegcl heeft verklaarcl, moet
beschouwd worden als de grond der zaak
niet behandelc1 te hebben, zodat de zaak
niet in staat was om ten groncle gevonnist
te worden en ook niet door het militair
gerechtshof :
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
29 Juli 1948 (A1·r. Ve1·ln·., 1948, biz. 401; Bull.
en PASIC., 1948, I, 464).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
31 J anuari 1949 (zie hager, biz. 86; Bull. en
PAsrc,, 1949, I, 95).

Overwegencle clat bewuste midclelen uit~
sluitend zijn gericht tegen het tussenarrest gewezen cloor het militair gerechts~
hof op 7 · Januari 1948; dat zij vreemd
zijn aan het bestreden arrest en derhalve
niet ontvankelijk;
Over het vierde middel, schending der
wet, doordat getuige Bracke in de Franse
taal de eed heeft afgelegd en in die taal
zijn 'verklaring heeft gedaan dan wanneer
« de griffier verklaart dat de eed in het
Vlaams zou afgelegd zijn >> ;
Overwegende dat het middel berust op
een bewering die tegengesproken wordt
door de authentieke vaststellingen van het
proces-verbaal waartegen aanlegger geen
inschrijving wegens valsheid heeft ingesteld;
Dat het middel aldus feitelijke gi·ondslag mist ;
Over het vijfde middel, schending van
de rechten der verdediging, doordat het
betreden arrest geen rekening heeft gehouden met de verklaring van een getuige
die gehoord werd na 7 Januari 1948, noch
met de verklaringen gedaan in de loop der
confrontatie van deze getuige met aanlegger:
Overwegende dat het middel berust op·
een bewering van feitelijke aard die geen
steun vindt in het bestreden arrest noch
'in enig stuk der procedure waarop het
Hof acbt vermag te slaan;
Dat het middel niet opgaat;
Over het zesde middel, schending der
wet, doordat het arrest is gesteund ov
feiten die volledig in stri.id zijn met andere feiten van de strafbundel :
Overwegende dat, behoudens het· door
artikel 95 van de Grondwet voorzien geval, het Hof geen kennis neemt van de
groncl der zaak ;
Dat bet middel niet ontvankelijk is;
Over bet zevende middel, schending der
wet, doordat het bestreden arrest aanlegger sclmlclig verklaart aan de misdaad '
voorzien door artikel 113 van het Strafwetboek, wanneer, niet deze wetsbepaling,
doch wel artikel 118bis van het Strafwetboek van toepassing was :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger schuldig verklaart, niet aileen
aan wapendracht tegen Belgie, maar bovendien aan de misdaad voorzien bi.i artikel 115, alinea 2, van het Strafwetboek,
waarvan het vaststelt dat zij gepleegcl
werd uit winstbejag;
Dat, ingeval het midclel gegrond zou be(3) V aste rechtspraak. Zie namelijk ver br.,
24 Mei 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 333).
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
. 31 Januari 1949 _(zie hager, blz. 88·; Bull. en
PAsrc., 1949, I, 98).

138vonden wordeD;, ·de levenslange dwangarbeid, enige ho'ofdstraf 'welke het arrest
uitspreekt wegens die samenlopende misdaden, zou gerechtvaardigd blijven door
de bewezen verklaarde inbreuk op artikel 115, alinea 2;
Dat aanlegger gevolglijk geen belang
heeft bij dit middel hetwelk derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende, bovendien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
·
II. Aangaande de voorziening gericht
tegen de beslissing over de eisen van de
burgerlijke partijen :
Overwegende dat geen bijzonder middel
tot verbreking wordt voorgesteld en dat
het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
21 Februari 1949. - 2° kamer. - Voorz'itter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Simon. - Gelijlcl7tidende conclnsie, H. Roge~· Janssens de Bisthoven, advocaat-genet'aal.
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1 o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE QROND.
STRAFZAKEN. MISDRIJVEN UI'l' EEN OF
VERSCHEIDENE l<'EITEN SAMENGESTELD.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
S1'RIAI!'ZAKEN. - MIDDEL HIER-UI1.' AFGELEID
DAT DE AAN DE STAA'l', BURGERLIJKE PARTlJ,
TEN TITEL VAN SCHADEVERGOEDING . TOEGEKENDE BEDRAGEN NIE'l' DE DOOR HET MISDRIJF
VEROORZAAKTE SCHADE VERGOEDEN, MAAR UITGAVEN DEKKEN DOOR DE WET AAN DE STAAT OPGELEGD. - MIDDEL VOOR DE EERS'l'E MAAL
VOOR RET HOF VAN VERBREKING VOORGEDRAGEN. - NIET-ONTVANKELI.JKHEID.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIES VAN BEKLAAGDE EEN OMSTANDIGE SCHATTING VAN DE
BEWEERDE SCHADE EISEND. - ARREST DE
ONMOGELIJKHEID VASTSTELLENDE ER EEN MATHEMATISCHE SCHATTING VAN TE MAKEN. SCHATTING «EX JEQUO ET BONO ll. - BESLISSING WETTELIJK GEMOTIVEERD.
1 o De t·echter over de g-ronll beoot·fleelt
S01tVerein in feite Of misflrijven ~tit een
fe'it of vet·schillencle feiten zijn samengestelcl (1).

(1) Verbr., 24 Januari 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 170) en nota 2.

2° De belclaagde is niet ontvankelijk om
·voo1· lle em·ste maal v66r het Hot van
verbrelving in te ·roepen flat de sommen,
1t){tarvan cle Staat, b1trgerlijke partij,
de toekenning gevraagd en verkregen
heett ten titel van schaclevm·goecling;
niet een door het misdrijf veroorzaakte
schacle vergoellen, maar dom· de wet
aan cle Staat opgelegcle 1titgaven cleklcen (2).
3° Is wettelijk gemotiveenl het at-rest
clat, 1:n a1~twoonl op cle conclusies van
beklaagde, een omstanclige schatting
eisend van de doot· de burgerlijke partij
bmveercle schade, vaststelt clat het onmogelijlc is cleze schade met een mathematische zelcerheill te bepalen en flat het
behoo·rt ze ex ::equo et bono te begmten (3).

(BOURGEOIS, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen door het Hof van beroep
te Brussel op 11 October 1948;
A. Wat betreft de beSlissing over· de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 65, alsook van artikelen 65, 61,
62 en 82 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger heeft
veroordeeld tot twee onderscheiden straffen : de ene van drie jaar gevangenisstraf
en 100.000 frank geldboete, gebracht op
700.000 frank, wegens de feiten omvat in
de vier eerste telastleggingen van valsheid in geschriften, gebrnik van valse
schriften, overtreding v:an de beslnit-wetten op de bevoorradihg en oplichting,
welke het hof verklaarde zich te vermen, gen naar de zin van artikel 65 van het
Strafwetboek; de andere van een maand
gevangenisstraf en een geldboete van
100 frank, gebracht op 700 frank, wegens
een vijfde telastlegging van openl:mar gebruik van valse naam, dan wanneer, uit
de termen der dagvaarding, overgenomen
in het bestreden arrest, blijkt dat het ge, bruik van een naam, die hem niet toebehoorde, aan aanlegger juist werd verweten in het kader der andere betichtingen
en met deze andere betichtingen een en hetzelfde feit uitmaakt, waarvoor krachtens
artikel 65 slechts een enkele straf kan
. worden uitgesproken; en, minstens, clan
(2) Zie verbr., 24 November 1947 (Arr.
Verb1•.; 1947, blz. 375; Bull. en PASIC., 1947,
I, 494).
(3) Zie verbr., 3 Mei 1948 (At·r. T'e1·br., 1948,
blz. 251; Bull. en PAsrc., 1948, I, 293); 14 ·Februari 1949 (zie hoger, blz. 115; Bull. en PAsrc.,
1949, I, 127).
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-139wanneer uit de dagvaarcling en ' het bestreden arrest blijkt dat de eerste twee
telastleggingen welke gecorrect!onaliseerde inisdaden uitmaken, samen riiet de andere telastleggingen welke wanbedrijven
uitmaken, samenlopend zijn door eendaadse samenloop of minstens door meerdaadse samenloop, en het gevolg zijn van
eenzelfde misdadig opzet, zodat al die samenlopende misdrijven, krachtens artie
kel 82 van het Strafwetboek slechts aanleiding kunnen geven tot toepassing van
€en enkele straf :
Overwegende dat aanlegger te recht
stond wegens de telastleggingen van Aa.,
valsheid, in geschriften, Ab, gebruik van
valse schriften, B, inbreuk op de besluiten
betreffende de bevoorrading, a, oplichting
en D, openbaar gebruik van valse naam;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest oordeelt dat << te recht de eerste
rechter verklaard heeft dat de feiten der
betichtingen Aa., Ab, B en a, zowel onderling als de ene met de andere, en de feiten D onder ling zich vermengen in de zin
van artikel 65 van het Strafwetboek, als
zijnde terzelfdertijd en met kwaad inzicht
gepleegcL», en waar het vervolgens minlegger veroordeelt tot een straf wegens de
vermengde feiten voorzien onder de telastleggingen Aa, Ab, B en a, alsook tot
een andere afzonderlijke straf wegens de
feiten voorzien onder de telastlegging D,
het voldoende aanwijst dat, naar de mening van het hof, de feiten onder de telastlegging D niet samen met deze voorzien
onder de andere telastleggingen een en
hetzelfde feit uitmaken voortlwmend van
eenzelfde misdadig opzet;
Overwegende dat deze beoordeling op
feiten berust en dus bindend is en, derhalve, ontsnapt aan het toezicht van het
Hof van verbreking ;
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies desaangaande, het hof niet verplicht was in uitdrukkelijke bewoordingen
te zeggen dat de inbreuk voorzien onder de
telastlegging D uit een onderscheiden feit
bestond;
Overwegende dat het middel, derhalve,
niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substanWc\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeling overeenkomstig
de wet is;
B) Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 8 en 10 van het
besluit-wet van 22 Januari 1945 en artikelen 38 en 39 van de wet van 1 Juli 1946,
doordat het bestreden arrest aan de burgerlijke partij, Belgische Staat, schadevergoeding heeft toegekend, dan wanneer

de oorzaak van de uitgaven die de Staat
zou gedaan hebben naar aanleiding van
aal;lleggers handelingen,. haar oorsprong
vindt in de wetten die de Staat tot uitgaven verplichten, en namelijk in de wetten
welke door de Staat zelf, tot staving
zijner vordering in zijn conclusies worden
vermeld, en namelijk het besluit-wet
van 22 Januari 1945, artikelen 8 en 10, en
de wet van 1 Juli 1946, artikelen 38 en 39,
en niet in de verliezen zelf door de Staat
ondergaan, die slechts de aanleiding, de
gelegenheid dezer uitgaven zijn geweest;
dat het oorzakelijk verband tussen het
misdrijf ten laste van aanlegger gelegd
en de beweerde schade derhalve niet
werd bewezen, vermits tussen het misdrijf
en de schade zich een andere oorzaak
heeft geplaatst welke de schade voor gevolg heeft gehad :
Overwegende dat het middel niet is
voorgesteld geweest v66r de rechter over
de grond; dat het niet voor de eerste
maal kan worden opgeworpen v66r het
Hof van verbreking;
Dat het dientengevolge client te worden
afgewezen;
Over het derde middel, scheilding van·
artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden ar'rest, waar het enkel beweert dat de berekening der schade berokkend aan de burgerlijke partij onmogelijk is, in gebreke is gebleven de conclusies te weerleggen door aanlegger neergelegd v66r het hof van beroep, waarin bij
heeft voorgehouden dat het aan de burgerlijke partij mogelijk was, of da t het
althans zo hoor·de te zijn, dat zij het bedrag der geleden schade zou verantwoorden, en eiste dat een berekening dezer
schade zou worden voorgelegd op grond
van de elementen door de burgerlijke partij zelf in haar conclusies aangewezen,
zoals : het verschil tussen de aankoopprijs der voedingswaren in het buitenland
en de prijs van de afstand; de subsidies
aan zekere voedingswaren verleend, de
hoeveelheid goederen die meer moesten
aangekocht worden doordat betichte gelijkaardige waren verduisterd had, vermits met zulke elementen het bedrag der
beweerde schade kon berekend worden,
te meer daar in de dagvaarding de hoeveelheden koopwaren nauwkeurig aangegeven zijn :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest uitdrukkelijk verklaart dat « het
onmogelijk blijkt de gelede schade met
wiskundige zekerheid vast te stellen en
dat deze schade dienvolgens em Wq7tO et
bono client te worden begroot )), het voldoende te kennen geeft dat, naar de mening van het hof, de elementen door de
burgerlijke partij aangewezen en door
aanlegger in het middel bedoeld, .ontoereikend zijn om tot grond te dienen voor

-140een mathematische berekening van de
schade .die aan,cle burgerlijke partij wercl
betokkend ·
Dat het 'alclus aanleggers conclusies be:
hoorlijk heeft beantwoorcl;
Overwegende clat het miclclel, derhalve,
in feite niet opgaat.
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21. Februarr 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggevei·, H. Vandermersch. GeUjlcln·iclende concl·usie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - AANGIF'l'E
AAN DE VIJAND. - AANGIF'l'E AAN EEN DERm~
GEDAAN. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN
ARTIKEL 121bis VAN HE'r STRAFWETBOEIL
(BESL.-WET VAN 8 APRIL 1917, ART. 1.)
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'J'EN. - STRAFZAKEN. - CoNCLUSIES VAN BEKLAAGDE IN FEITE RET BESTAAN
VAN EEN BESTANDDEEL VAN HE'f MISDRIJ~'
BE1'WISTENDE. - ARREST DI'r BESTANDDEEL
VASl'STAAND VERKLAREND. - BESLISSING WET,
'fELIJK GEMOTIVEERD.
1° Een aangifte, cUe niet ·rechtst1·eelcs aan
een vijandelijlce oved!eid gedann wordt,
doch nnn een derde pe·rsoon, valt onde1'
toepassing vctn artUcel 121bis vnn het
Stratwetboelc (besltt'it-wet ·vcm 8 Ap·ril
1917, nrt. 1), wctwneer cle dade·1· w·ist dnt
zij te1· kennis van de v·ijandeUjlce ove1·,
heicl zo·n gebntcht wonlen en wwnnee1·
hij met lcwcwd 011zet geha.nclekl heeft om
de cwngegeven pe1·soon bloot te stellen
na1n cle opzoeldngen-, v01·volg·ingen of gest·rengheden vnn cle v·ijnntl (1).
2° W nnnee·1· de conclnsies vwn belclnct,qcle
z·ich e·1· toe bepe1·Jcen in te·ite het bestann
van een bestnnclcleel van het rnisclrijf te
betwisten; ·is wetteUjlc yernotivee·rd het
a1·rest dM beslist dnt d-it bestnnclcleel
·vnststaat (2).

(OBIJN.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreclen

(1) Verbr., 8 April 1946 (Arr. Ye,.b•·., 1946,
blz. 142; Bull. en PAsrc., 1946, I, 141) en
nota 3.·
(2) Verbr., 2 Juni 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 227)- en nota 1. Zie oak nota 1 onder
verbr., 4. October 1948 (An·. Ye•·br., 1948,
biz. 459; .Bull. en PAsrc., 1948, I, 531).

arrest, gewezen door het Militair .G.erechtshof te Antwerpen op 3. Decero.ber
1948;
Over het eerste middel,. ·schending van
artikel 121b-is van het Strafwetboek,
doorclat het bestreden an'est aanlegger
heeft veroordeeld uit hoofde van in Juli
1942, met kwaad opzet, door het aanklagen van een werkelijk of ingebeeld feit,
Maria Hermans en Hortensia Dielis aan de
opzoekingen, vervolgiugen of gestren:gheden vanwege de vijand te hebben blootgesteld, dan-wanneer in feite cloor het onderzoek is bewezen geworden clat aanlegger
niet in het minst een der bedoelde personen aan de Duitsers heeft aangegeven of
verklikt, doch dat hij enkel met de genaamde Willy Jacobs over cleze personen
heeft gesproken, zonder enige zekerheid te
hebben dat deze de bedoeling zou gehad
hebben het feit aan de bezettende overheid
mede te delen, en dan wanneer cle verklaring van aanlegger, me opgenomen is in
stuk 16 van de bundel, en waarvan gewag wordt gemaakt in de beschouwingen
van het bestreden arrest, enkel van aard
is te doen aanvaarden dat aanlegger wel
het vermoeden had dat Willy Jacobs in
staat zou zijn cle medegecleelde feiten aan
de bezettende overheid over te dragen,
doch eruit niet het minste kan afgeleid
worden dat hij wel degelijk het inzicht
zou gehacl hebben, door bemiddeling van
Willy Jacobs, een verklikking bij de bezettende overheid te doen geschieden :
Overwegende dat door de bepaling van
artikel 121b·is van het Strafwetboek niet
wordt vereist dat .de .aangifte aan de
vijand welke zij beteugelt, rechtstreeks
aan een vijandelijke rechtsmacht of overheid worde gedaan; dat de aangifte door
bemiddeling van een tussenpersoon onder
toepassing valt van voornoemde wetsbepaling, wanneer de verklikker wist dat de
door hem medegedeelde feiten door de tussenpersoon aan de vijandelijke overheill
zouden worden overgeclragen, en hij het
kwaad opzet had, door bemiddeling van
de tussenpersoon, de aangegeven personeu
aan de vervolgingen en cle gestrengheclen
vanwege de vijand bloot te stellen;
Overwegende dat, cloor een souvereine
beoordeling der feiten, het bestreden
arrest vaststelt << dat de bekentenissen
van beklaagde, namelijk stuk 16 van de
bundel, onbetwi'ltbaar bewijzen dat hij
de aangifte heeft gedaan aan een tussenpersoon, wel wetende dat deze ze zou
overclragen aan de vijand en dat aldus de door beklaagde aangegeven personen ongetwijfeld blootgesteld waren aan
opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden vanwege cle vijand ll en dat « voorkomt dat beklaagde met kwaad opzet
gehandeld heeft ll ;
Overwegende dat het miclclel, derhalve,
gromlslag mist ;

-141·o'ver het tweede middel tot verbreking,
van artikel 97 van de Grandwet · doorclat het bestreden arrest als antwo~rd op aanleggers conclusies waarin
hij ·deed gelden dat alleszins er in zijn
lioofde ·geen kwaad opzet voorhanden was,
zich-er bij beperkt de mening uit te drukken dat · « voorkomt dat belanghebbende
met kwaad opzet gehandeld heeft )), zon,
-cler in het minst te verklaren .op welke
omstandigheden of welke gronden deze
beschouwing zou steunen en· aldus het
bestaan van het kwaad opzet, vereist. door
artikel 121bis, alinea 2, niet op behoor1ijke wijze heeft gemotiveerd :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r het militair gerechtshof enkel
11et bestaan van het kwaad opzet heeft
ontkent; .
Overwegende, derhalve, dat, waar het
bestreden arrest verklaart dat cc voorkomt
dat beklaagde met kwaad opzet gehandeld
heeft ll, het door een souvereine vaststelling en, clerhalve, op grond van voldoende
.beweegredenen, de conclusies afwijst
waarbij aanlegger h.et voorh;mden zijn
van het kwaad opzet had ontkend;
Overwegende. dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het derde mid del...
-s~hending

1° De voo1·ziewin.g ·vam. d·e b'l/.1',qerlijlce pa1·tij tegen de beslissing over de publieke
vo1·de1'ing is· sleahts ontvankelijlc in de
maat waa1·in zi.f slaat op de veroo1·deling tot de lcosten van deze V01'de1·ing.
2° Wannee1·, op hoge·r bemep tegen een
vonnis, dat belclaagde ve1·oordeelt, na de
aan het jeit in (le dagvaarding gegeven
benaming gewijzigd te hebben, de 1·eahte1· in hoge1· bemep (le betichting niet bewezen verlvlaa1·t,. besahilct hij hie1·door
clat noah de oo1·spronlcelijlce betiahting
noah deze door cle em·ste 1·eahte1· aan.genomen bewezen z·ijn.

(CLAEYS, T. DEBEOKER.)
AHRES~l'.

HET HOF; - Gelet op het besti'eden
vonnis, uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Yeurne op 5 November 1948;
I. In zover de voorziening is gericht te~
gen de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening ingesteld door de burgerlijke partij slechts
haar private belangen nan het oordeel vail
het Hof onderwerpt; dat,. waar zij tegen
het openbaar ministerie is gericht, zij
derhalve enkel ontvankelijk is in zover
zij betrekking ·heeft tot de verwijzing
En overwegende dat de substantiele of van de burgerlijke parti.i in de lwsten der
·OP straf van nietigheid voorgeschreven publieke vordering ;
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
Overwegende dat desaangaande geen
uitgesproken beslissing overeenkomstig de micldelen worden aangevoerd en het Hof
wet is;
er ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieII. In zover de voorziening is gericht
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
tegen de beslissing over de burgerlijke
21 Februari 1949. - 2e kamer. - V001'- vordering :
zitter, H. Wouters, raadsheer waarneOver de eerste twee middelen tot vermend voorzitter. - Verslaggever, H. Yan- breking : het eerste ! het bestreclen vonnis
dermersc)l. Gelijlclttidende conclttsie, beperkt zich ertoe eenvoudig te zeggen clat
H .. Roger Janssens de Bisthoven, advo- niet bewezen is gebleven v66r de rechtcaa t-generaal.
bank dat betichte zich plichtig heeft ge·
maakt aan de verdenking hem ten laste
gelegd en vervolgens verweerder vrij te
spreken, clan wanneer verweercler in
KAMER. 21 Februari 1949.
eerste aanleg v66r de politierechtbank was
vervolgd geweest nit hoofde van te Pro1° VOORZIENING IN VERBREKING.- ven op 1 .April 1948 op de openbare weg,
S'.r!MFZAKEN. - BURGERLIJ'KE PAR1'IJ EISE- bestuurder zijnde van een motorvoertuig,
R.ES. - VOORZIENING GERICHT ~l'EGEN DE BE- verzuimd te hebben de rechterzijde te houSLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. clen in de richting van zijn beweging, zo0NTVAN1~ELIJI(HEID BEPER.K'l' ~'OT DE VEROORals opgelegd wordt door artikel 27 van
DELING 1'01' DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VOR- het verkeersreglement, en door de poliDERING.
tierechter werd veroordeeld, niet bij toe2° REDENEN Y.AN DE VONNISSEN EN passing van clit artikel, doch wel bij toe.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - EERSl'E passing van artikel 33, § 1, van het regleRECII~'ER BEKLAAGDE VEROORDEELD HEBBENDE
ment, zodat uit het opstel van het bestreNA DE WE1'1'ELIJ'KE RENAMING VAN HE'l' FEll' den vonnis voorafgaancl de vrijspraak
GEWIJZIGD l'E HEBBEN. .,--- REOHTER. IN HOGER
HEROEP DE BEl'ICIITING NIET BEWEZEN VER(1) Verbr., 18 Juni 1945 (A1-r. T'erb1'., 1945,
KLARENDE. - BESLISSING DIE ZOWEL DE OORSPRONKELIJKE ALS DE IN DE PLAAl'S GESTELDE biz. 172) eu nota 2 in B·ull. en PASIC., 1945,
BE'l'ICIITING BEOOGT.
L 186.
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niet blijkt welke verdenking niet bewezen
is : ofwel deze vermeld in de oorspronkelijke dagvaarding, ofwel deze waarvoor
aanlegger door de eerste rechter werd
veroordeeld ; het tweede : de rechtbank, in
plaats van de eis der burgerlijke partij
te behandelen in verband met de beslissing
over de strafvordering, heeft eerst afzonderlijk de strafzaak afgehandeld en betichte vrijgesproken zonder aan te· duiden
wegens welke betichting betichte werd
vrijgesproken, en heeft dan afzonderlijk
het geschil nopens de burgerlijke belangen
behandeld en· daarover beslist op grond
van een motivering die geen kennelijk verband had met het strafrechtelijk gedeelte
van het in hoger beroep gewezen vonnis :
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis verklaart dat << niet is bewezen
gebleven · dat betichte zich schuldig heeft
gemaakt aan de verdenking hem ten laste
gelegd Jl en vervolgens verweerder vrij.spreekt, het duidelijk te kennen geeft dat
noch de oorsprq:nkelijke telastlegging,
noch deze welke door de eerste rechter
werd aangenomen, bewezen zijn ;
Dat dus blijkt dat, in strijd met de bewering van het middel, de J:ieweegredenen
van het bestreden vonnis niet alleen geen
twijfel laten bestaan betreffende de telastleggingen die niet bewezen worden verklaard, maar ook nog dat de motivering
aai:J.gaande de burgerlijke vordering in
nauw verband is met het strafrechtelijk
gedeelte van het vonnis;
Overwegende dat de middelen aldus
feitelijke grondslag missen;
Over het derde middel : de rechtbank
verwerpt, zonder daarvoor ook maar enige
reden op te geven, de eigen bekentenis van
betichte waarin hij erkent verwittigd te
zijn geweest door de burgerlijke partij
dat zij zou voorsteken :
·
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de procedure, waarop het Hof acht
vermag te slaan, blijkt dat verweercler zou
bekend hebben tijdig verwittigd te zijn geweest dat aanlegger hem ging voorsteken;
Overwegende dat het middel, derl:J,alve,
niet kan worden aangenomen;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten ·
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
21 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch. Gelijlel1tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BEROEPEN VONNIS DA'l' TWEE BEKLAAGDEN

HOOFDELIJK TO'r DE KOSTEN VAN DE Pl.!BLIEKE
VORDERING VEROORDEEL'r. RECHTER IN
HOGER BEROEP SPREEKT EEN DER BEKLAAGDEN
VRIJ, BEVES'l'IGT DE STRAF 'l'EGEN DE ANDERE
UITGESPROKEN EN VEROORDEEIJl' DEZE· LAA'l'STE
ALLEEN 'l'OT DEZELFDE KOSTEN. - -GEEN VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DEZE BETICHTE.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.VORM. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE
PARTIJ EN BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
· PAR'l'IJ 'EISERESSEN. - GEEN UITGIFTE VAN
DE BESTREDEN'' BESLISSING BIJGEVOEGD.
N-IE'l'·ON'l'VANKELIJKHEID.
1 o Verzwaart de toestand niet van een
·
.

betichte, appellant tegen een vonnis
dat hem hootdel-ijk met een ande1·
medebetichte veroordeelde tot de lcosten
van de publieke vordering, de 1·echter in
hoge1· beroep die de tweede vrijsvreekt,
de tegen de eerste uitgesproken straf
bevestigt, en deze laatste alleen tot dezclfde kosten veroordeelt (1) .
2° Is niet ontvankelijk, de voo1·ziening van
de burgerlijl•e partij of van de burgerlijl• verantwoordelijke partij, waarbij
geen a1tthentieke uitgifte van de bestreden beslissing gevoegd is. (Wetboek van

strafvordering, art. 419.)
(DELAETER EN VERBEEK, 'l'. DEJONGHE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 November 1948 gewezen in
hoger beroep door de Oorrectionele Rechtbank te Brugge;
I . .Aangaande de voorziening van Delaeter als beklaagde :
In zover de voorziening is gericht tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel, schending van
het advies van de Raad van State van
25 October 1806, goedgekeurd op 12 November 1806, en van artikelen 1350 en 1351
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis aanlegger als beklaagde
veroordeelt tot al de kosten" alhoewel de
eerste rechter hem enkel veroordeeld had
tot een deel dezer kosten, dan wlmneer
het openbaar ministerie geen hoger beroep
ingesteld had, zodat het vonnis de toestand van aanlegger verzwaard heeft :
Overwegende dat het beroepen vonnis
aanlegger en zijn medebeklaagde Dejonghe elk tot een geldboete veroordeeld had
alsook hoofdelijk tot de kosten;
(1) Zie verbr., 3 Juni 1942 (A1"1·. Jferor .•
1942; blz. 67; B11.ll. en PAsic., 1942, I, 138). ·
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
19 April 1948 (A1"r. Jfe1·br., 1948, · blz. 220;
Bull. en PASIC., 1948, I, 259); 17 Januari 1949
(Bull. en PASIC., 1949, I, 33).

-143Dat boger beroep ingesteld werd door
beklaagde, niet door het openbaar ministerie;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na de medebeklaagde De Jonghe te hebben vrijgesproken en het beroepen vonnis
te hebben bevestigd wat betreft de geldboete uitgesproken tegen aanlegger, hem
daarenboven veroordeelt tot de kosten van
beide gedingen ;
Overwegende dat het deel· der besllssing
van het beroepen . vonnis betr~ffende de
kosten waartoe aanlegger samen met de
medebeklaagde hoofdelijk veroordeeld
werd, .enkel de betrekkingen betreft tussen de ·beklaagden; dat door het beroepen vonnis, zowel als door het bestreden
vonnis, aanlegger ten aanzien van het
openbaar ministerie veroordeeld werd tot
het geheel der kosten van eerste aanleg en
niet tot een deel ervan zoals het middel
het ten onrechte aanvoert;
Dat, dienvolgens, het bestreden vonnis
de toestand van aanlegger niet verzwaard
heeft ten opzichte van het openbaar ministerie;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele Of
op straf van nietigheid voorgeschreven ·
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vordering der burgerlijke partij Dejonghe tegen Delaeter :
Over het enig middel, schending van artikelen 202 en 203 van het Wetboek van
strafvordering en van artikelen 1350 en
1351 van het Burgerlijk Wetboek, doordat,
het bestreden vonnis, alhoewel geen boger
beroep ingesteld was, noch door het openbaar ministerie, noch door de burgerlijke
partij, medebeklaagde Dejonghe, niettemin Dejonghe vrijspreekt en de toestand
van aanlegger verzwaart door te beslissen
dat hij de volledige verantwoordelijkheid
dragen zal :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
beslissende over de vordering van de burgerlijke partij, medebeklaagde Dejonghe,
tegen aanlegger Delaeter, verklaart dat
.er verdeelde verantwoordelijkheid bestaat in hoofde van beiden en deze bepaalt op een vierde voor Dejonghe en op
drie vierde voor aanlegger Delaeter; dat
het de schade raamt op een globale som
van 23·.009 fr. 80 waarin begrepen een som
van 4.000 fr. zijnde 250 fr. per dag voor
gebruikderving van de auto en, dienvolgens, aanlegger Delaeter veroordeelt tot
het betalen van de drie vierde er van;
Overwegende dat Dejonghe, medebeklaagde en burgerlijke partij, geen boger
beroep ingesteld heeft tegen dit vonnis;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na in zijn: motivering verklaard te hebben

dat « tegen eerste verdachte (Dejonghe)
geen font bewezen is JJ, in zijn beschikkend gedeelte beklaagde Dejonghe vrijspreekt, doch, verder beslissende op burgerlijk gebied, het beroepen vonnis enkel
wijzigt op dit punt dat tweede verdachte
(aanlegger Delaeter) zal betalen voor de
gebruikderving niet 250 frank maar
200 frank per dag;
Overwegende, derhalve, dat waar het ·
middel aari het bestreden von:Uis verwijt
door llijn beslissing de toestand van aanlegger te hebben verzwaard, het feitelijke
grondslag mist ;
II. Aangaande de voorziening van Verbeeck, burgerlijk verantwoordelijke en
burgerlijke partij, en van voormelde Delaeter in zijn hoedanigheid van burgerlij ke partij :
Overwegende dat aanleggers geen authentieke uitgifte overgelegd hebben van
de bestreden beslissing, zoals voorgeschreven wordt bij artikel 419 van het Wethoek van strafvordering, zodat hun voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
. Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten ; veroordeelt hen daarenboven tot
een schadevergoeding van 150 frank jegens
verweerder Dejo:dghe.
21 Februari 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de
Olippele.
Gelijklttidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST ElSER AFWIJZENDE ZONDER EEN DOOR
HEI\I IN ZIJN OONOLUSIES GEDAAN AANBOD
VAN BEWIJS TE BEANTWOORDEN. - VERBREKING WEGENS GEBREK AAN 1\IOTIVERING.
Schendt a1·tikel 97 van de G1·ondwet, het
a1·rest dat eism· afwijst, zonder een aanbod van bewijs, doo1· deze laatste in
regelmatige conclttsies gedaan, te beantwoorden (l).

(CHASSEUR, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN llEROEF 'l'E LUIK.)
ARREST.
HET
arrest,
beroep
Over

HOF; - Gelet op het bestreden arop 4 Mei 1948 door het Hof van
te Luik gewezen;
het enig middel; schending van

(1) Verbr., 6 Juni 1946 (A1-r. Ve1·br., 1946,
biz. 219; Bull. en PASIC., 1946, I, 237).

-144:artikelen .4, 6 en 97 van de Grondwet, van te nemen; 3° clat hij niet de·nazivlag heeft
artikel 142 van. het W etboek van burger- gehesen op 10 Mei 1940 :
lijke rechtspleging, gewijzigd door artiOverwegende dat het bestreden arrest,
kel 1 van het koninklijk besluit nr 224 dd. Ol) groncl van de reclenen van de eerste
24 December 1935, van artikelen 1 en 3, rechter en van zijn eigen reclenen het
bijzoncler 3, alinea's 2 en. 3, van llet )Je- beroepen vonnis heeft bevestigd zonder
slnit-wet van 20 Juni 1945 betreffende llet de in de bijkomende conclusies van aanverval van de Belgische nationaliteit, van legger aangevoercle middelen te beantartikelen 1101, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 woorden; dat ze ham• beslissing niet ge·en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek; motiveercl heeft naar de eis van artikel 97
schencling van het gerechtelijk contract van de Grondwet;
•en van het geloof dat client gehecht aan de .
Om die redenen, verbreekt het bestre:akten die gezegd contract vaststellen, den arrest;· beveelt dat onderhavig arrest
doordat het bestreden arrest, uitspraak zal worden overgeschreven in de registers
odoende op het. hoger beroep van de aan- van het Hof van beroep te Luik en dat
legger in verbreking tegen het vonnis dat melcling er van zal worclen gemaakt op de
·zijn beroep had verworpen ingesteld te- kant van de· vernietigde beslissing; laat
:gen het verval van de Belgische natio- de kosten ten laste van de Staat; verwijst
naliteit, verval dat tegen hem uitgespro- de zaak naar het Hof van beroep te
ken werd krachtens het besluit-wet van Brussel.
·20 Juni 1945, clat vonnis bevestigd heeft,
24 Februari 1949. - 1° kamer. - Voo·r·cle redenen van de eerste rechter heeft zitte1·,
H. Lambinet, raadsheer waarneovergenomen en verklaard heeft alle anmend
voorzitter.- VeTslayye•ve1·, H. Bayot.
dere strijdige conclusies van de hand te
Gelijlchti(lende conclus·ie, H. Raoul
wijzen, zonder op de door . aanlegger
regelmatig genomen en neergelegde COil- Hayoit de Termicourt, eerste advocaat'Clusies te wijzen, noch in zijn redenen genernal. - Pleite·r, H. Delacroix.
·enig middel te beantwoorden van die con'Clusies waarbij aanlegger, enerzijds, zowel
de werkelijkheid en de ~epastheid van de
to KAMER. - 24 Februari 1949.
uoor de eerste rechter voor vaststaand gehouden feiten betwistte als cle bewijsVAN DE GOEDEREN VAN
kracht van de· getuigenissen waarop hij SEQUESTER
PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN
zijn overtuiging had gesteund, en, anderTEGEN DE UITWENDIGE VEILIG.zijds, in bijkomencle orde,. vroeg toegelaHEID VAN DE STAA'l' WORDEN
ten te worden tot het bewijs van een zeker
'l'EN LASTE GELEGD. -· BESLUIT-WET
aantal feiten van aard het niet-bestaan te
VAN 17 JANUARI 1945, ARTIKE!" 10. BEoewijzen in .zijnen hoofde van de tegen
TEKENIS VAN DE 'l'ERMEN ((IN GEVAL. VAN
hem ingeroepen .wettelijke oorzaak van
Bl:l'l'ENVERVOLGINGS'l'ELLING ll.
verval van nationaliteit, derwijze clat
het bestreden arrest niet wettelijk gemo- In a1·tilcel10 van het beslu.it-wet van 17 J a.tiveerd is, het geloof schendt dat client
nna1·i 1945, bet1·e[jemle het seq1teste·r der
gehecht aan cle vo6r de rechters over
aoecleren vwn (le pe1·sonen aan wie misde grond neergelegde conclusies en het
rlade~~ of wanbedl"ijven teyen de 1titwengerechtelijk contract schendt zoals het
(Uye veiliylwicl van lle Staat wMden
oleek, onder andere, nit de conclusies van
ten Zaste yeleud, hebben de te1·men << in
.(le aanlegger v66r het hof van beroep :
[!eval van bnitenve1·volyinystell!iny » cleOverwegende dat aanlegger, in gezelf(le betelcenis als in het Wetboelc va.n
schreven conclusies ter terechtzitting del.
stratvorcle1"iny; zi.,i bedoelen niet enlcel
13 April 1948 van het Hof van beroep te
het get•al waarin een beslissiny van b1titenve1·volrtinystelUng gewezen werd OJI
Luik regelmatig neerg·elegd, niet alleen cle
werkelijkheicl van de tegen hem door de
fl'rond van het _qebrelr, aan 1Jezwa1·en,
eerstc rechter voor vaststaancl gehouden
maa1· ellc geval waadn een beslissina
feiten, doch ook nog hun verband met het
r1e1.oe.~en we1·d OlJ- rtrond van een oo·rznMr.
g·eschil betwistte, alsmede de bewijskracht
van ve1·1Jal van de pubUelce vo1·de1·iny,
en de onpartijdigheid van sonnnige
(lie de ve·rvolyiny doet ophou.(len (1).
opgenomen getuigenissen; dat hij, in
hoofdorde, tot de ontvankelijkheicl en cle
(DIENST VAN RET SEQUESTER; T.DUJARDIN.)
gegrondheid van zijn hoger beroep
concludeerde, en, in bijkomende orde,
ARREST.
:vroeg toegelaten te worden om door getuigen te bew'ijzen dat hij geen actief proHE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
pagall{list is geweest in clienst van ·de
vijand, namelijk : 1° dat hij nooit ge(1) Hie verbr., 3 Februari 1949 (zie hoger,
tracht heeft leden aan te werven voor
zijn blok ; 2° dat hij nooit jonge lieden biz. 93; Bull. en PAsrc., 1949, I, 104) en de
heeft aangezet om in de Wehrmacht dienst nota's onder dit arrest,

-145arre1>t, op 27 Februari 1948 door het Hof
van 'beroep te Brussel gewezen;
Ovt;r de twee onderdelen van bet enig
middel, schending van artikelen 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8 en 10 van het besluit-wet van 17 J"anuari 1945, betreffc:mde bet sequester der
g{J:ederen van de personen aim wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige
veiligbeid van de Staat worden ten laste
gelegd; van artikelen 724, 777, 793, 702,
803, 870, 873, 877, 1003, 1006, 1009, 1409,
1453, 1467, 1482, 1483, 1489, 1497 en 2083

van bet Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van
de wet dd. 16 December 1851 op de voorrecbten en bypotbeken, 1, 3, 4 en 20 van
de wet dd. 17 .April 1878 de voorafgaande
titel bevattende van bet Wetboek van
recbtspleging in strafzaken, van artikel 97
van de Grondwet :
Overwegende dat uit de souvereine vaststellingen van de rechter over de grond
blijkt dat de goederen van Biron, beticbt
van misdaden of wanbedr.ijven tegen
de uitwendige veiligheid van de Staat,
onder sequester werden gesteld krachtens
artikel .1 van bet besluit-wet van 17 J"anuari 1945 en dat, Biron op 2 J"anuari
1946 overleden zijnde; de verweerster,
als in gemeenscbap van goederen gebuwde
vrouw en als algemene legataris van de
overledene, de opbeffing van bet sequester
lleeft vervolgd ;
Overwegende dat bet onder sequester
stellen der goedereu van een verdacbte
een uitzonderlijke maatregel is, en, dienvolgens, van eng recllt;
Overwegende dat, krachtens artikel 10
van het besluit-wet van 17 Januari 1945,
de sequestermaatregel opgebeven is 'in geval van buitenvervolgingstelling; dat deze
bepaling niet aileen de beschikking van
bnitenvervolgingstelling bedoelt, gesteund
op bet gebrek aan bezwaren, maar elke
bescbikking welke de vervolging doet ophonden;
Overwegende dat als principe vast&taat
dat de bepalingen van artikel 128 van bet
W etboek van · strafvordering niet beperkend z'ijn; dat de beschikking van buiten'vervolgingstelling ook kan gesteund zijn
op een oorzaak van verva:I der publieke
vordering, zoals het overlijden van de
verdachte, de verjaring of de amnestie;
dat in al die gevallen de publiek:e vordering vervallen is, en er dus geen aanleiding meer bestaat tot vervolgingen;
Overwegende dat niets toelaat te beslissen dat de opstellers van het. besluit-wet
van 17 J"anuari 1945 het sequester hebben
Willen handhaven in geval van definitief
verval van de publieke vordering;
Overwegende dat, zu bet juist is dat de
beslissing van buitenvervolgingstelling gesteund op het verval van de publieke vordering door bet overlijden van de verclacbte, bet recbt van de Staat op vergoeding wegens bet ondergaan nadeel onaanVERBR., 1949. - 10

geroerd laat, deze overweging voor elke
besli~sing
van buitenvervolgingstelling
geldt, vermits dergelijke beslissing, ware
ze gemotiveerd door het gebrek aan voldoende bezw.aren, het gewijsde niet uitmaakt ten aanzien van de burgerlijke belangen van hem die slachtoffer beweert
te zijn van het feit dat bet voorwerp was
van .het strafrecbtelijk onderzoek;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus te recbt de opbeffing bevolen heeft
van. bet sequester door bierop te steunen
dat wegens bet overlijden van Biron de
publieke vordering is vervallen;
Waaruit volgt dat het middel in recbte
niet opgaat;
Om d'ie redenen, verwerpt de voorziening ; veroorde_elt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerster.
24 Februari 1949. - 16 kamer. - Voorz'itter, H. Lambinet, raadsbeer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Daubresse.
Gelijlclu·iden,r[(}
conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH .. della
Faille d'Huysse en Simont.
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BEJWIJ"S. - BURGERLIJKE ZA:KEN. - AAN DE
AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW, - .ARREST
VAN HET HOF VAN BEROEP. - .AAN EEN VONNIS
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBAJ)IK EEN BESLISSING TOESCHRIJVENDE·WELKE HET NIET BEVAT.
- SCHENDING VAN DE AAN DE AKTEN VER·
SCHULDIGDE TROUW.
Schendt de t1'0uw aan een door de correctionele 1·echtbank gewezen vonnis
verschuldigd, het arrest van het hof van
beroep, ovm· de bt~rgerlijke belarngen
ttitspraak doen(le, dat, d-an waJtneer dit
vo1wLis beslist d!.lt betichte geen misdrijf
gepleegd heett doo1· op 13 Ap1··il 1937
zonder toelatina zelcm·e tvm·lcen uit te
voeren, bovendi'en aan dit vonnis de beslissing toesoh1'ijft (~at bet-ichte in. geen
geval daat•na nog een toelating awn het
beheer zal tl31 vra,gen he.bben (1).

(BELGISCHE STAAT, T, DELHEZ.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 J"uni 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over bet enig middel, schending van ar"
tikel 7 van titel XXVIII van het edict
(1) V13rbr., 24 Maart 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 100) .•

-146dd. 13 Augustus 166!), houdende algemene
verordening betreffende d~ wateren en
bossen, van artikelen 1, 2 en 4 van het
decreet del. 22 Januari 1808 waarbij .artikel 7 van titel XXVIII van de orclommntie van 1669 van toepassing wDrdt ver··
klaard op alle bevaarbare r'ivieren van het
Keizerrijk, van het enig artikel van het
koninklijk besluit del. 4 November 1920 tot
goedkeuring van de tabel der minimabreedten voor te behouden voor de trekweg en het voetpad langs de bevaarbare
rivieren, van artikelen 89 en 90 van het
koninklijk besluit del. 15 October 1935 houde:Iide reglement aangaande de politie en
de scheepvaart op de door de Staat beheerde bevaarbare wateren ; van artikelen 6, 537, bijzDnder 537, al'lnea 2, en 538,
649 en 650, 1319, 1320, 1350, 1351 en 1352,
1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,
van artikelen 4 en 5 van de wet van
17 April 1878 de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken en van de wetten over de
rechtspleging in strafzaken welke het gezag van het gewijsde inrichten van de
in strafzaken gewezen beslissingen, en van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het
bestreden arrest beslist dat het Beheer
van bruggen en wegen een schadeberokkenende fout heeft begaan doDr het verzoek
van aanlegger niet te willen inwilligen,
strekkende tot de vernietiging van de door
het beheer op 25 Mei 1937 (eigenlijk 15 Juni
1937) gegeven toelating een villa en een
metalen: afsluiting te behouden in de wettelijke zone van het jaagpad van 9 m · 75
langs de Maas, te Riviere en, meer in het
bijzonder, tot de vernietiging van het herroepbaar karakter van die toelating, en er
aldus over beslist heeft op grDnd van een
verkeerde toekenning van gezag van gewijsde aan een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Dinant dd. 17 Juli 1937,
waarbij de verweerder werd vrijgesproken van het feit, zonder voorafgaande toelating, de betwiste werken te hebben opgericht in het erfdienstbaarheidsgebied
van het jaagpad van 9 m 75, bepaald bij
de ordonnantie van 13 Augustus 1669,
verkeerd oordelende dat gezegd vonnis zou
beslist hebben dat de ordo)lnantie van 1669
gewijzigd werd door het koninklijk
besluit dd. 4 November 1920, dat dit
besluit de erfdienstbaarheid van jaagpad
van 9 m 75 had verminderd tot 5 meter en
dat dus de verweerder in onderhavig
geval geen to elating tot bouwen moest vragen, aldus het geloof schendende dat client
gehecht aan gezegd vonnis, hetwelk in
werkelijkheid die beslissingen n:iet behelsde en er, bijgevolg, een gezag van gewijsde aan toekennende dat het feitelijk
niet had :
Overwegende dat Delhez v66r de Politierechtbank te Dinant gedagvaard werd
om tere.cht te staan wegens de betichting

te Riviere, op 13 April1937, zonder voorafgaande toelating, werken te. hebben uitgevoerd, beplantingen te hebben aangelegd,
welke opgravingen en uitdelvingen ook
te, hebben gedaan, stortingen te hebben
gedaan in de bedding van een bevaa'tbare
waterweg, op cle oevers en ander toebehoren ll;
Overwegende dat dient nagegaan of het
door de Oorrectionele Rechtbank te Dinant
op 14 Juli 1937 gewezen vonnis, dat in
kracht van gewijsde gegaan is, waar het
uitspraak doet over het hoger beroep van
het openbaar ministerie tegen het vonnis
van de politierechtbank waarbij Delhez
van de vervolging werd ontslagen, beslist
heeft dat het koninklijk besluit dd. 4 November 1920, door de breedte van het jaagpad langs de Maas te Riviere, op 9 m 75
bepaald door artikel 7 van titel XXVIII
van de Drdonnantie dd. 13 Augustus 1669,
op 5 meter te brengen, deze breedte onherroepelijk op 5 meter heeft vastgesteld,
derwijze dat Delhez in geen geval daarna
nog aan het beheer een bijzondere toelating moest vragen om zijn gebouw te behouden en een afsluiting te plaatsen op
minder dan 9m75 afstand van de oever, en
<lat daaruit zou volgen dat Delhez, gezegde toelating toch gevraagd hebbende,
het beheer ten onrechte slechts een naar
willekeur herroepbare toelating heeft verleend, aldus, doDr zijn fout, een nadeel
berokkenende aan de eigenaar, door de
waarde van zijn erf te verminderen;
Overwegende dat, nate hebben verklaard
dat de breedte van het jaagpad, in principe, bepaald wordt dDor artikel 7 van
titel XXVIII van de ordonnantie van
13 Augustus 1669, dat artikel 4 van het
decreet dd. 22 J anuari 1808 het beheer
toelaat de breedte van het jaagpad te
verminderen wanneer de dienst daaronder
niet lijdt, dat, bij toepassing van deze
laatste bepaling, het koninklijk besluit dd.
4 November 1920 die breedte op de betwiste plaats op 5 meter heeft vastgesteld,
de Oorrectionele Rechtbank te Dinant,
enkel de reglementaire bepalingen onderzoekende, welke volgens ha{ir tot grondslag konden dienen van de vervolging,
't is te zeggen artikelen 89 en 90 van het
koninklijk besluit dd. 15 October 1935, de
toepassing er van geweigerd heeft op
onderhavig geval, te weten op de door de
verweerder op 13 April 1937 uitgevoerde
werken, omdat het feit niet in hun becloeling lag, en er uit besluit << clat niet
blijkt dat de aan betichte verweten inbrenk in de tekst zou voorzien of aangeduid zijn ll;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, - na alclus de redenen, afgeleid uit
de n:iet-toepasselijkheid van de hiervoren
aangehaalde artikelen 89 en 90 op de in
de clagvaarding omschreven feiten, voldoende te hebben geacht om het vonnis
<<

_-_,
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zUter en verslaggeve1·, H. Lambinet, raadsheer waarnementl voorzitter. - Gelijlclu·idende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste ltdvocaat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix.
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van de~ politierechtbank te bevestigen,
oordeelde dat niet moesl! « stil gebleven
worden bij de i.nterpretatie van het beheer », volgens well'e <lit laatste altijd
het recht had slechts een herroepbare toeluting te geven om gebouwen op te richten,
afsluitingen of andere werken aan te bren~
gen op de breedte van het jaagpad, zoals
die breedte bepaald is bij de orclonnantie
van 1669;
Overwegende dat uit die beschouwingen
volgt dat het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Dinant over deze laatste
moeilijkheid geen uitspraak heeft geclaan
en zich evenmin uitspreekt over het clefinitief op herroepbaar karakter van de vermindering op 5 meter van de bij het koninklijk besluit dd. 4 November 1920 bepaalde
zone van het jaagpad; clat ze enkel beslist
dat de verweerder door, zonder toelating,
'op 13 April 1937 de betwiste werken uit te
voeren, geen misdrijf begaan heeft ; dat
het bestreden arrest, om de veroordeling
van de Staat te hebben gesteuntl np het gewijsde in strafzaken, ten gevolge van een
interpretatie van het hiervoren aangeduid
correctioneel vonnis, interpretatie welke
met Cle woorden en de echte draagwijtlte
er van niet overeenstemmen, de in het
mitltlel aangee1u1Cle bepalingen heeft geschonclen;
Om Clie redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onclerhavig arrest zal
worden overgeschreven in de l;egisters van
het Hof van beroep te Luik en clat melCling er van zal worden gemaakt op Cle
lmnt van de vernietigcle beslissing ; veroortleelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
24 Februari 1949. -

::..1 _ _
-_-

OoRLOGs-

TIJD.- AUTOVOERTUIG •. -:_WAARDE DOOR DE
OPEISENDE MILITAIRE OVERHEID OP DE OPEISINGSBON VERMELD. :MAAKT SLECHTS EEN
SCHATTING UIT DIE DE STAAT NIET BINDT.

In geval van militai1·e opeising ·in oorlogst-ijd, •van een autovoerttti,q, maalct de
doo1· de opeisende militai1·e overheid
aan het voertttig op de opeisingsbon. aan~
gewezen. waanle slecht8 een. schatt·bnrJ
uit die de Staat niet bindt; de minister
van landsve1·ded·iging of zijn --afgevaa1·digde zijn alleen bevoegd om definitief,
op administratief gebied, de aan de ve1·~

strelclce1· toe te lcennen vergoeding, te
bepalen (1). (Wet van 12 Mei 1927, arti-

kel 15; regl. gehecht aan kon. besl. van
3 Mei 1939, artt. 85, 115 en 254.)
(BELGISCHE STAAT, T. COLLARD.)
ARHEST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 December 1947 gewezen in
hoger beroep Cloor de Hechtbank van
eerste aanleg te Verviers;
Over het enig miclclel, schending van ar~
tikelen 97 van Cle Grondwet, 13Hl en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 6 van de
wet Cld. 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen, 115, 254, 255, 260 en 264 van het
reglement dat gehecht is aan het koninklijk besluit dd. 3 Mei 1939 houclende regle~
ment over de militaire opeisingen en de
prijstabel in uitvoering van gezegcl konilik ~
lijk besluit (art. 260) ingevoerd, cloordat
het bestretlen vonnis aanlegger veroordeeld
heeft om aan verweercler een opeisingsvergoeding te betalen van 52.000 frank, om
reclen dat de officier, die de opeising
heeft gedaan, hanclelende binnen de per~
ken van zijn wettelijke bevoegclheid, de
waarde van de opgeeiste vrachtwagen op
52.000 frank heeft geschat, dat die schatting aanlegger bindt en dat het aanbod,
berekend op groncl van de ingeroepen
prijstabel, slechts een administratieve be~
paling is van innerlijke orde, ontbloot
van aile wettelijke kracht, clan wanneer,
enerzijds, de kapitein, wei is waar, een
openbaar ambtenaar is gelast Iilet opeisingen te doen, doch dat hij zeker niet bevoegd was om een waarde te bepalen van
het opgeeist voorwerp waardoor aanlegger
gebonden is, daar aileen de Minister van
landsverdediging bevoegcl is om het opgeeist voorwerp te schatten ; en, anderzijds, de door aanlegger aangeboden
opeisingsvergoeding berekend wercl op
grondslag van het koninklijk besluit dd.
3 Mei 1939 lwudende het reglement over de
militaire opeisingen, alsmede van de prijstabel in u'itvoering van gezegcl besluit opgemaakt :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat kapitein Gourlez de la
J\IIotte, van wie de hoedanigheid van openbaar ambtenaar, hand.elende binnen de
grenzen van de hem door de wet toegekende machten, niet betwist wordt, de
vrachtauto van de verweerder regelmatig
heeft opgeeist;
Overwegende dat de voorziening aan het
vonnis verwijt te hebben beslist dat de
(1) Raadpl. redeuen verbr., 12 April 1945
(Arr. Verbr., 1945; biz. 130) en 6 November
1947 (An·. Verbr., 1947, biz. 353; Bull. en
PASIC., 1947, I, 466).
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Belgische Staat gebonden 'is door de scllatting van 52.000 frank waarop die officier
de waarde bepaalde van de betwiste verstrekking;
Overwegende dat de militaire opeising
in oorlogstijd de beslaglegging is, door de
openbare overheid, buiten alle toestemming van de eigenaar, doch in llet lloger
belang van het land, op voorwerpen welke
voor het leger nodig zijn of waarvan het
nuttig is ze aan cle vijand te onttrekken
in geval van ontruiming van een cleel van
het grondgebiecl ;
Overwegemle dat die opeisingen geregeld worden bij bij.zondere wetten en bij
in uitvoering van die wetten genomen
reglementen ;
Overwegende dat, krachtens artikel 6
van de wet del. 12 Mei 1927, een koninklijk beslu'it het bedrag der vergoedingen
zal bepalen welke voor de gebeurlijke
opeisingen moet betaald worclen;
Overwegende dat artikel15 van dezelfde
wet beschikt dat, wat de niet getarifeerde
opeising betreft, of in geval van geschil over getarifeerde opeisingen, de lVIinister van landsverdediging cle aan ieder
der belanghebbenden toe te kennen vergoecl'ing bepaalt;
Dat, luidens artikelen 85 en 115 van het
aan het koninklijk besluit del. 3 Mei 1939
gehecht reglement, de Minister van landsverdediging of zijn afgevaarcligde, in dezelfde gevallen, aileen bevoegd zijn om
definitief het bedrag te bepalen van de
vergoedingen welke aan de verstrekkers
van autovoertuigen moet toegekend .worden;
Overwegende dat, indien, onder meer,
artikel 85 van het h'iervoren aangeduid
koninklijk besluit de opeisende overlleden
verplicht op de opeisingsbon tegenover de
door de verstrekker aan de verstrekkingen
gegeven waarde, deze te melden welkeze, naar hun oordeel schijnen te hebben,
deze beoordeling geen de·finitief karak~er
kan bebben en niet kan in cle plaats gesteld worden van deze van de Minister
van landsverdediging aan Wie de beslissing beboort ;
Overwegende dat het ·bestreden vonnis,
door er anders over te beslissen, de in bet
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
gescbonden;
Om clie reclenen, en zoncler dat bet
tweede onderdeel van bet middel client
onclerzocht, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Recbtbank van eerste aanleg te Verviers en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van bet vernietigde
vonnis ; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Recbtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak
cloende in boger beroep.

24 Februari 1949. - 1e kamer. - Voot·zittet·, H. Lambinet; raaclsbeer waarnemend voorzitter. -.Verslaggever, H. Bayot.
Gelijlcluidende conolusi6, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Resteau.
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1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN.- RECH~'BANK VAN EERSTE AANLEG ZETELEND IN HOGER BEROEP, - OVER DE FEITELIJKE TOEDRACHT VAN DE ZAAK UI'l'SPRAAK
DOENDE OMDAT HE'J' GESCHIL TO~' HAAR IlEVOEGHEID BEHOORT. ~ ARTIKEL 473, LAATSTE
ALINEA, VAN HET WE'J'IlOEK VAN HURGERLIJKE
RECH'l'SPLEGING. - BEPALING DIE GEEN WIJZE
VAN EVOCATIE VAN DE ZAAK INVOERT. - UITZONDERING OP DE REGELEN BETREFFENDE DE.
AANHANGIGMAKING IliJ DE RECH'l'ER, DOCH NIE'l'
OP DE REGELEN OVER DE AANLEG.
2° BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE
TROUW. - INTEU.PRETATIE VAN EEN DAGVAARDING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. VERKLAU.ING VERENIGBAAR MET DE 'J'ERMEN
VAN DE DAGVAARDING. - SOUVEREINE INTERl'RETAl'IE.
1° At·tikel 473, alinea 3, van het Wetboek
van burgerl-ijlw reohtspleging, naar luid
waarvan de reohtbanTG van eerste awn~
leg, zetelend in hoget· bm·oep, uitspma.k
doet over de grond wanneer z·ij oordeelt
dat het gesohil tot haar bevoegdheid behooq·t, voert geen wijze in van evocatie
van de zaalc en doet geen atbrmtlc
aam. de t·egele·lv ovm· de awnleg; het
brengt enkel een uitzondering rnede op
(le 1·egeZen over de aanhangigrnalcing bij
de reohtllanlc van eerste aanleg, en zijn
toepassing is dienvolgens niet onderwot·pen aan de voorwaarde dat de 1·echtbank de beroepen beslissing vernietigt (1).
2° De reohte1· ovet· de grond vet·klaa1·t
so~tverein een emploot van dagvaarding,
in(lien zijn intertn·etatie rnet de terrnen van het emploot niet onvet·enigbaat· is (2).

(DE GAIFFIER D'HESTROY, T. BARON DE GAIFFIER
o'HESTROY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 13 l\1aart 1947 gewezen in boger
beroep door de Recbtbank van eerste aanleg te Dinant;
(1) Zie nota 1 onder dit arrest in Bull. en
PASIC., 1949, I, 165.
(2) V'erbr., 28 April 1947 (A7'1·. 'T'erbr., 1947,
blz. 138; Bull. en PAsrc., 1947, I, 180).

-149Over het eerste midd-el, schending van
artikelen 1, 2, 2bis, 8, 9, 16, 17 en 33 van
de wet van 25 Maart 1876 over de bevoegdheid, van artikelen 61 en 473 van het Wetboek van- burgerlijke rechtspleging, <Ht
laatste gewijzigd door artikel 13 van de
wet van 15 Maart l!f32, schending van
artikel 97 vari de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, het vonnis waartegen
boger l;>eroep bevestigende waarbij de
vrederechter zich· onbevoegd had verklaard om· van de vordering kennis te
nemen, nochtans uitspraak doet over de
grond der zaak na te hebben verklaard
dat het de zaak tot zich trekt bij toepassing van artikel. 13 van de wet van
15 J.\llaart 1932; dan wanneer d'le tekst,
welke artikel 473 van het Wetboek .an
burgerlijke rechtspleging aanvult en een
geheel er mede uitmaakt, slechts -van toepassing is in geval het vonnis waartegen
hoger · beroep vernietigd wordt, en niet in
het geval waarin, zoals in zake, het beroepen vonnis bevestigd wordt :
Overwegende dat het middel niet bepaalt waarin a1'tikel 97 van de Grondwet zou geschonden geweest zijn ;
Overwegende dat artikel 13 van de wet
van 15 Maart 1932, alhoewel het artikel 473 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging aanvult waarvan het de
derde alinea uitmaakt, geen eigenlijke
evocatie invoert afhangende van de voorwaarde dat het beroepen vonnis vernietigd werd·;
Overwegende dat de evocatie in burgerlijke zaken altijd facultatief is, dan
wanneer in het geval, bij de hiervoren
aangeduide bepaling voorzien, de rechter
in tweede aanleg verpiicllt is uitspraak te
doen over de grond ;
Overwegende dat de evocatie noodzakelijk veronderstelt dat de rechter, die de
zaak tot zich trekt, uitspraak doet in
laatste aanleg en dat ze alzo afwijkt van
de gewone regelen over de aanleg ;
Overwegende dat het aldus niet gaat in
het geval bedoeld bij de bepaling welke
aan artikel 473 van het Wetboek vari burgerlijke rechtspleging is toegevoegd; dat,
inderdaad, uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de wetgever, die
deze bepaling heeft ingevoerd met het oog
op een spoedige rechtsbedeling en een besparing van kosten, een uitzondering heeft
willen brengen niet aan de 1'egelen van de
aanleg, doch aan deze welke de aanhangigmaking bij de rechter tot voorwerp
hebben;
Dat de rechter, die van het geschil
kennis moet nemen in eerste of laatste
aanleg, uitsporaak zal doen volgens de wettelijke regelen van de aanleg;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
:frtikelen ·1, 2, 3, inzonderheid de 3° en 4°
ervan, 8 en 9 van de wet van 25 J.\ll:iart

1876·over de bevoegdheid, de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, van artikelen 1,
3, 5 en 6 van de wet van 10 Januari 1824
op de erfpacht, 661, 675, 1101, 1102, 1134,
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 9, 61, 77 en 78 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
97 vim de Grondwet, · doordat het bestreden vonnis verklaart dat de vrederechter
niet bevoegd was krachtens de hem bij
artikel 3 van de wet van 1876 bijzonder
toegekende bevoegdheid omdat de betwistingen betreffende de erfpacht het kader
van zijn bevoegdheden te buiten gingen,
dan wanneer de betwisting strekte tot het
afschaffen van vensters of openingen in
een gemene muur tussen het eigendom,
dat aanlegster bezwaard beweerde met
erfpacht, en het naburig eigendom, en dat
de betwisting van het recht van erfpacht
slechts de betwisting was van de titel die,
luidens 4°, alinea 2, van artikel 3 van de
~et- van 25 Maart 1876, de vrederechter
de kennisneming niet ontzegt van de geschillen betreffende de verplichtingen van
de eigenaars van aanpalende erven en de
erfdienstbaarheden :
Overwegende dat uit het middel, door
zijn uiteenzetting nader bepaald, blijkt
dat het aan het vonnis gedaan verwijt er
in bestaat te hebben beslist dat de vordering er toe strekte het bestaan te doen
erkennen van een erfpachtrecht ten voor.
.dele van aanlegster;
Overwegende dat de rechtbank, vaststellende « dat de vordering strekt tot. de
erkenning van h.et bestaan van een zakelijk erfpachtrecht in hoofde van appellanten >> de dagvaarding souverein heeft
uitgelegd; dat dergelijke uitlegging niet
onverenigbaar is met de bewoordingen van
gezegde dagvaarding, welke tot voorwerp
heeft aan de gedagvaarden voor recht te
horen zeggen dat « mijn verzoekster de
hoeclanigheid heeft van erfpachtster van
het kasteel van Blocmont, bijgevolg... » ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten alsmede tot een vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
24 Februari 1949. - 16 kamer. _:_ Voorzitte1', H. Lambinet, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mottes. - Gelijlcluidende
. conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. della Faille d'Huysse.
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\'AN FINANCIEN TEGEN EEN ARREST VAN VRIJSPRAAK. AFSTAND VAN DE VOORZIENING DIE
:MET EEN AFSTAND VAN DE VORDERING GELIJK
STAAT. DECRETEMENT.

Het Hot decreteert de atstand van de
voo·rziening door het Beheer van financilen, vervolgende pa1·tij, tegen een ar·rest van vrijspraak ingesteld, deze
atstand met een atstwnd van de vor·de·ring gelijl~ staande {1).
(BELGISCHE STAA'l', T. DOUCE'!'.)
ARRE.ST.

HE'!.' HOF ; - Gelet op het arrest door
het Hof van beroep te Luik op 8 December 1947 gewezen;
Overwegende dat bij een geschrift ,dd.
10 Mei 1948, op 14 Mei 1948 ter grilffie van
het Hof van verbreking ontvangen, de
directeur der rechtstreekse belastingen
van de provincie N amen, handelende namens de Minister van financien, afstand
heeft gedaan van de door het beheer ingestelde voorziening;
Overwegende dat, wijl het bestreden
arrest verweerder vrijgesproken heeft,
daaruit volgt dat de afstand van de voorziening gelijk moet geste]d worden niet
een afstand van de vordering; dat. de af,
stand client gedecreteerd;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt de Staat,
Beheer van financien, tot de kosten.
28 Februari 1949. - 2• kamer. - VoMzitter en vm·slaggever, H. Louveaux, voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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VERJARING

(IN

STRAFZAKEN).

PUBLIEKE VORDERING. SCHORSING. GEDU·
RENDE DE AANLEG IN VERBREKING.

De vm·jaring van de p1tblieke vordering
wordt geschorst sedert de vm·Tclar"ing
van voorziening in vm·brel~ing tot aan
hOt arrest dat over deze voorziening
uitspmak doet (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK) '1', HALIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 16 Novembl)r 1948 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Luik ;
(1) Verbr., 5 Januari 1948 (A1·r. Verb1·.,
1948, blz. 8; Bull. en PASIC., 1948, I, 10).

Over het middel, afgeleid hieruit dut
het vonnis de publieke vordering bij verjaring vervallen heeft verklaard om reden
dat meer dan een jaar verlopen was sedert de datum van de feiten der betichtingen, zonder rekening te houden met de
schorsing van de verjaring tijdens de aanleg in verbreking :
Overwegende dat de twee overtredingen, . hoofdims welke de verweerder terecht moest staan vo6r de CmoJ:ectionele
Rechtbank te Luik, op 26 Augustus 1947
werden gepleegd ;
Overwegende dat de verjaring van de
publieke vordering regelmatig werd gestuit door het hoger beroep van de procureur des Konings en door de aan verweerder op 27 December 1947 betekende dagvaarding; dat in elk geval deze akten een
nieuwe termijn van zes maanden deden
lopen;
Dat de verjaring geschorst zijnde tijdens een eerste aanleg in verbreking, te
weten sedert de verklaring van voorziening del. 18 Februari 1948 tegen het vonnis
der Correctionele Rechtbank te Verviers
tot op 4 October 1948, datum waarop het
Hof over de voorziening uitspraak deed,
daaruit volgt da:t de nieuwe termijn van
zes maanden niet verstreken was wanneer
het bestreden vonnis ·op 26 November' 1948
gewezen · werd;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dienvolgens, in strijd met artikelen 23, 24,
26 en 27 van de wet van 17 April 1878, beslist dat de publieke vordering bij verjaring vervallen is;
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
beslissing; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, uitspraak
doende in hoger 'beroep ; veroordeelt verweerder tot de kosten.
28 Februari i949. - ze kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - verslaggever, H. Connart. - Gelijkluidende
conchtsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN •.,-- MIDDEL OP EEN VERKEERDE
L'ITERPRETATIE VAN-': RET ARRES1' GESTEUND.
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIS'f IN FEITE.

(2). Verbr., 20 October 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 246) en nota 2; Rep. prat. dr, belge,
v' Prescription en matiere repressive, n'" 178
en 179.

1512° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

HET HOF; - Gelet op het bestreden
~trrest, op 29 November 1948 gewezen door
l1et Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
bedoelt over de publieke vordering gewezen:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
beschikkend gedeelte van het bestreden
arrest, dat bet beroepen vonnis bevestigt
JlOpens de scbuldverklaring, in strijd is
met de beweegredenen die de bij dit vonJlis ·yoor vaststaand gebouden .eerste betichting niet bewezen verklareP' :
Overwegende dat bet besc}iikkend ge-

deelte van het arrest aanlegger wegens
de eerste betichting vrijspreekt; dat
daaruit volgt dat de bevestiging slechts
de andere beticbtingen betreft;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Over bet tweecle middel, schending van
artikelen 22 en 40 van de wet dd. 15 Juni
1935 en 97 van de Grondwet, doordat de
eerste rechter aan aanlegger de tijd
niet toegestaan beeft welke nodig was voor
de vertaling van zekere stukken en de
conclusies van aanlegger ·over clit punt
niet ·beeft beantwoord :
Overwegeni:Ie dat niet' blijkt.' dat bet
middel, dat enkel de procedure v<for de
krijgsraad betreft, voor bet militair gerechtsbof zou ingeroepen geweest zijn;
dat bet middel niet ontvankelijk is daar
bet voor de eerste maul voor bet Hof ingeroepen wordt ;
Over bet derde middel, schending van
de besluiten van 4 November 1814 en
26 October 1818, artikel 317 van het Wetboek van strafvordering en van het geloof
dat aan de akten is verscbu,ldigd, doordat
de _getuige Maria Poll in eerste aanleg ge.hoord werd zonder de bij de wet vereiste
eed af te leggen :
Overwegende dat nit het proces-verbaal
der terecbtzitting van de krijgsraad
del. 8 Maart 1948 blijkt dat al de op deze
terechtzitting jl'ehoorde getuigen, waaronder Pob, de wettelijke eed hebben afgelegd;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, scbending van
de besluiten van 4 November 1814 en
26 October 1818, van artikelen 317 van bet
W etboek van strafvordering en 123semies
van het Strafwetboek, doordat getuige Milis de bij de wet vereiste eed afgelegd
heeft dan wanneer hij van dit recht vervallen was :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof acbt vermag te slaan
blijkt dat Milis van bet recbt om getuigenis af te leggen vervallen was verklaard;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat de substanWlle · of
op straf van nietigheid voorgeschreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
bedoelt over de vordering der burgerlijke
partijen gewezen :
Overwegende dat. aanlegger . geen bijzonder middel aanvoert en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt ;

(1) Vaste 1·echtspraak. Zie nb.melijk verbr.,
14 J uni 1948 (Bull. en PAsiC., 1948, I, 373).
(2) Vaste rechtspraak. Zi:e namelijk verbr.,
13 April 1948 (A•·•·. Ve1·b•·., 1948, biz. 209; Bull.
en PASIC., 1948, I, 246).

(3) V aste recht!ipraak. Zie namelijk verbr.,
7 _Juni 1948 (Bul(. en PAsrc., 1948, I, 363).
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
7 Juni 1948 (A1~r. Ve.·b?'., 1948, blz. 308; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 355).

STRAFZAKEN. l\IJIDDEL DA'f SLECH'L'S DE
RECHTSPLEGING VOOR DE KRIJGSRAAD BEDOEL'l'.- NIET AAN RET MILITAIR GERECH'l'SHOF VOORG~;STELD. MIDDEL NIET ONTVANKELJ,JK.

8° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN, MID DEL BERUS'l'END OP EEN
BEWERING DOOR RET PROCES-VERBAAL VAN DE
'l'ERECH'l'ZI'l"l'ING 'l'EGENGESPROKEN. - . MIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN ~'EITE.

4° MIDDEL:EN TOT VERBREJUNG. lil'l'RAFZAKEN. MIDDEI, AANVOEREND DAT EEN
GETUIGE VAN RET RECHf V.EiRVALLEN WAS 0¥
IN RECH'l'EN GETUIGENIS AF TE LEGGEN.- MIDDEL ZONDER STEUN IN DE STUKKEN W AAROP
JJET HOF ACHT VERMAG TE SLAAN. MIDDEL
DA'l' GRONDSLAG MIST IN n;ITE.

1 o lllist grondslng in feite, het middel d(tt
op een verkeerde inte·rpretatie vnn het
bestreden n·rrest bentSt {1).
2° Is niet ontvankeUjk, het middel, slechts
de rechtspleging v66-r de krijgsmad betreffend, dat niet nnn het militnit· gerechtshof werd voorgesteld (2).
8° llfist {ft'Ondsla[J in feite,"~het middel op
een feUelijke bewe1•tng bentstende d:ie
dQ,Or. ite melding·en van.. het proces-verllnal van de terechtzitting van. de rechtm·
av(ir de grand wordt tegenuesprolcen {3).
4° ll'ist grondslnu in feite, het middel aanJ)oe,rend dnt een onder eed gehom·ae !JR.tu·ige, ·vnn het recht om in rechten getuigenis nf te leggen ontzet wns, wnnneer deze bewering, in geen enkel'stulc
wawrop het Hot ncht vet·mag te sl<bwn,
steun vin(lt {4).
{CARLIER, T. PARADIS EN LABARRE.)
ARREST.

-152Om die redenen, verwerpt · de voorzie. ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 Februari 1949. - ze kamer. - Voor·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Yerslaggever, H. Sohier. Gelijlcl~tidende
conclttsie, H. Colard,. advocaat-generaal.
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BEWIJS;- AAN DE AKTEN VERSOHULDIGDE
TROUW. --: PROCES-VERBAAL DOOR DE AGENTEN
VAN DE DOUANEN EN ACCIJNZEN OPGESTELD. V ASTSTELLENDE DAT EEN TABAKPLANTER EEN
ONJUISTE AANGIF'fE GEDAAN HEEFT. VRIJSPRAAK ALLEEN HIEROP GESTEUND DAT Il'EZE
ONJUISTHElD NIET AAN BEKLAAGDE TE WIJ:l'EN
IS. GEEN SCHENDING VAN DE AAN RET
PROCES-VERIBAAL VERSCHULDIGDE TROUW,

2o

MISDRIJF.- DOUANEN EN ACCIJNZEN.DWANG. GROND VAN RECHTVAARDIGING.

go· DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

Ac-

CIJNSREOHT OP TABAK. Is DOOR DE PLANTER
SLECHTS VERSCHULDIGD VOOR DE • TABAK TOT
EIGEN GEBRUIK VOORBEHOUDEN.

lo Schendt de tr·ottw n·iet, aan het r·egelmatig door de agenten van de do·uanen
en , accijnzen 01Jgesteld pmces-verbaal
r;erschitldigd, het arrest, dat, zonder te
mislcennen dat, zoals het proces-verbaal
het vaststelt, een tabalcplanter een onjJ.tiste aangijte geclawn heeft, cleze plarnter van rle rechtsvervolging mttslaa.t,
omdat de o·njttistheid niet aan hem te
wijten is. (Wet van 26 Augustus 1822,

art. 2g9,)
2o De dwang is een grand van rechtvaar·diging in zalcen van inbrettlcen op de
wetten op de douanen en acc·ijnzen zoals
in alle ander·e strafzalcen (1).
go De tabalcplanter moet het accijnsrecht
slechts dr·agen voor· de tabalc tot eigen
gebrttilc voorbehouden. (Wet van 2g Ju~i

19g8, art. 1.)
(RELGISCHE STAAT, T. JOIGNEAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de go September 1948 door het
. Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikel 239 van de Algemene. Wet dd.
26 April 1822, doordat het bestreden arrest aanlegger van de vervolgingen
heeft ontslagen zonder dat enig wettelijk
bewijs de bevestigingen zou weerlegd
hebben van het te zijnen laste door de
(1) Zie ·verbr., 22 Maart 1948 (A,., .. Ye1·br.,
1948, blz. 169; Bull. en PAsrc., 1948, !, 190).

agenten van de tol en accijnzen opgesteld
proces-verbaal waaruit volgt dat hij een
valse verklaring gedaan heeft :
Overwegende dat uit dit proces-verbaal
blijkt dat zijn enkele vaststellingen zich
beperken tot het bestaan van een tabakteelt toebehorend aan verweerder en door
hem aangegeven als 11.185 planten· tellende, .wanneer de door de agenten. van
de fiscus gedane telling een getaL van
12.000 planten liet uitschijnen;
Overwegende dat het arrest noch· de
werkelijkheid dezer vaststellingen miskent noch de bewijskracht van het procesverbaal voor wa t deze betreft ; dat; zijn
beschikkend g(!deelte slechts hierop · gegrond is dat de onjuistheid van de aangifte van de verweerder niet aan deze te
wijten is;
Dat !let middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 229 en 2go van de ·algemene wet
del. 26 Augustus 1822, doordat, in strijd
met wat !let arrest aanneemt, del· door
verweerder in zijn verklaring aan de
fiscus begane. vergissing !let misdrijf niet
uitsluit :
Overwegencle dat !let arrest, om reden
van omstancligheden welke !let bepaalt
en welke !let souverein beoordeelt, hierop
wijst dat de verweten daad door aanlegger gepleegd werd in een toestand van
overniacht;
·
Dat in zake misdrijf tegen de tol- en
accijnzen-wetten, zowel als in andere
strafrechtelijke zaken, niemand hoofdens een feit, dat hem niet te wijten ·is,
kan veroordeeld worden ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde · middel, sell ending van
artikel 112 van de Grondwet, van artikelen 228 en 282 van de Algemene Wet dd.
26 Augustus 1822, van ·artikel 1 van de
wet dd. 2g Juni 19g8, gewijzigd .bij artikel 1 van·:het besluit van de·secretarisgeneraal van !let Ministerie van financien
dd. 8 Juni 1942, doorclat het arrest verweerder niet veroordeelcl heeft tot de betaling der ontdoken rechten;
Overwegencle dat uit artikel 1 van de
wet van 2g Juni i9g8 volgt dat !let accijnsrecht op tabak door de fabricant moet
gekweten en door de verbruiker gedragen
worden, bij uitsluiting van de planter die
slechts !let recht moet dragen voor de
tabak welke hij voor eigen gebruik be"
waart;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat het in zake niet bewezen is
dat de ten laste van verweerder gelegde
onvoldoende verklaring zou betrekking
hebben op de tot zijn persoonlijk gebruik
voorbehouden tabak ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.

----
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153-28 Februari 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Connart. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHULDIGDE
TROUW. - INi'ERPRETATIE VAN EEN STIOHTINGSAKTE VAN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. lNTERPRETATIE ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE AKTE. - SoHENDING VAN DE AAN
DE AKTEN VERSOHULDIGDE TROUW.
S'chendt de aan de stichtingsakte van een
naamloie vennootschap verschuldigde
trou·w, het aTrest dat aan deze overeenlcomst · ee-n~ met ha-ar tennen. onverenig- lm1·e interpTeta.t-ie geeft.

(BEHEER VAN FINANOIEN,
..•:.:r. N. V. ((SERVO-FREIN DEWANDRE ll.)

ARREST.
:HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 25 Mei 1948 door het Hof van
beroep te Gent. gewezen;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 en 112 van de Grondw~t, 547,
1156 tot 1165, 1317 tot 1322, 1690, van het
Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 27 en 30 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 2 _van het koninklijk besluit dd. 31 Mei 1933, 1 van de wet
dd. 24· December 1934, 1 van de wet dd.
23 .December 1935, 1, 2 en 6 der wetten betreffende de riationale crisisbelasting, en
van de aan de akten. verschuldigde trouw,
doordat het bestreden arrest aan de overeenkomst van 21 October 1924 een verklaring geeft welke niet verenigbaar is met
haar bewoordingen :
Overwegende dat, naar het bestreden
arrest, Juidens. een overeenkomst op 21 October 1924 aangegaan tussen de heer Dewandre en de, verwerende vennootschap;
Dewandre. « ve'rklaart in de vennootschap
in te brengen >> een uitvinding en verschillende brevetten ; « als bezoldiging voor deze- inbrengst wordt aan de inbrenger
2:·ooo aandelen toegeke:rid ... ; daarenboven
zal. de htbrenger een quotiteit ontvangen... van de door de vergunninghouders
aan de vennootschap gedane uitkeringen,
alsmede vijf ten honderd van de sommen
welke aan de vennootschap netto worden
betaald_ wegens levering door haar van
gefabriceei·.d. materieeL>>;
Overwegende dat; het bestreden arrest,
die overeenkomst ontledende,_ beslist dat
ze . « twee onderscheiden contracten beheist, enerzijds, een.- oprichting van vennootschap door de inbrengst van de bijdrage van de brevetten betaald met aan-

delen ll, « anderzijds, een vervreemding ...
van de overblijvende bijdrage van deze1fde goederen ... waarvan men de tegenwaarde vindt in de percentages >> ;
Overwegende dat die interpretatie onverenigbaar is met de termen van de
overeenkomst; « als bezoldiging voor deze
inbrengst wordt toegekend... daarenboven
zal de inbrenger ontvangen ... )) ; dat, valgens die termen, al de door Dewandre afgestane rechten een enkele inbrengst uitmaken welke, op ondeelbare wijze, als
tegenwaarde heeft het geheel van de aan
de inbrenger toegekende vom·delen;
Overwegende dat het arrest daarna beslist dat. de percentages welke aan Dewandre verschuldigd zijn op de uitkeringen
van de· vergunninghouders wegens de verkoop van materieel « rechtstreeks aan Dewandre zijn toegekend ... >> « door middel
van een overdracht door de vennootschap
aan Dewandre van een deel van haar eigen schuldvorderingen >>; dat die interpretatie, welke aan de heer Dewandre een
recht toekent op de sommen terwijl deze
nog in het bezit zijn van de klanten van
de vennootschap, onverenigbaar is met de
termen van de overeenkomst die aan Dewandre een quotiteit toekent van het bedl'ag van de cc aan de vennootschap gedane >> uitkeringen en van de cc aan de vennootschap netto betaalde >> sommen; waaruit volgt dat het recht van Dewandre
slechts ontstaat wanneer de sommen in
het patrimonium van de vennootschap
zijn getreden ;
Waaruit volgt dat het bestreclen arrest
de in het middel aangeduide bepalingen
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigd arrest; ver·
oordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
1 Maart 1949. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sohier. - Gelijlcluidende conclusie,
H. W,-J. Ganshof van der Meersch, advoca,at-generaal. - Pleiters, HH. Van Leync
seele en Demeur.
·
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1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
BEDRIJFSBEL,j.STING. lNKOMSTEN DOOR
DEZE BELASTING GETROFFEN.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. 0NTSTENTENIS VAN AANGIFTE. :'----- .AANSLAG
VAN AMBTSWEGE.
3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -
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daar hij in de loop van de procedure van
de belasting Yan ambtswege het bewijs
van het juist bedmg van de inkomsten
van zijn bedrijf van verver niet heeft
~o A·rtilcel ~5, § 1, van de samengeschavoorgebracht, te dien opzichte op het door
kelde wetten onderwerpt aan de behet Beheer van ambtswege vastgesteld
drijfsbelasting de inkomsten van alle
cijfer moet belast worden; dat de bestrewinstgevende betrekkingen (1).
clen beslissing dienvolgens aan aanlegger,
2° Bij niet-aangifte, is het behee1- gemachdie voor al de belaste inkomsten slechts
tigd om van ambtswege de aanslag van
een globaal cijfer . had bepaald, beveelt
de belas#ngplichtige te vestigen.
het deel iri de van ambtswege gevestigde
2° Sohend.t de 1·egel, bij aq·fikel 56 vwn de
belasting te' bepa~en dat de bediijfsinkomsameng(J.schakelde wetten vastgesteld, sten van verweer'der als verver vertegennaar · lnid waarvan, wannee1· de be- woordigt;
, ..- .·
lastingpUchtige van ambtsweue aangeOverwegende dat de toepassing, door
slagen wol-dt, de bewijslast van het
j-Miste bedrag van zijn belastba1·e in- het bestreden arrest, van verschillende
principes op cle inkomsten die van ambts"
Jcomsten op hem l'nst, het an·est dat
de belast-ingplichtige voor een deel zij- wege gevestigd werden, geen rechtvaarner inkomsten van deze bewijsl~st ont- diging vindt in de wet ;
Overwegende dat de bedrijfsbelasting
.'llaat.
al de inkomsten treft van om 't even
welke handelsbedrijven en van alle winst(BEHEER VAN FINANCIEN, T. LEON GODET.)
gevende betrekkingen;
Dat deze inkomsten het voorwerp moeARREST.
ten uitmaken van een aangifte en, dat
HE'£ HOF; - Gelet op het bestreden bij gebrek aan deze, het. aan het beheer
arrest door het Hof van beroep te Brussel toegelaten is van ambtswege· te belasten;
de 7 April 1948 gewezen;
· Overwegende dat, in za:ke, al de bela.ste
Over het eerste middel, schending van inkomsten voortkwamen uit hundE\lsverartikelen 97 en 112 van .de Grorid,wet en richtingen; dat deze inkomsten, daur ze
.56 oder wetten betreffende de inkomsten- aan dezelfde belasting onderworpen wab~lastingen,. samengeschakeld bij koninkren, bij gebrek aan aangifte, het voorlijk beslqit del. 12 September 1936, zoals werp konden uitmaken van de . globale
dit artikel gewijzigd werd bij artikel 19 aanslag van ambtswege;
van het koninklijk besluit nr 14 van 3 Juli
Dat, dienvolgens, de beginselen betref1939, en, voor-zoveel-nodig, van artikel 56 fende de aanslag van ambtswege, van
der wetten betreffende de inkomstenbe- toepassing waren, zonder onderscheid, op
lastingen, samengeschakeld bij besluit van al deze inkomsten; dat, lui dens artikel· 56
a Juni 1941 :
rler samengeschakelde wetten betreffende
Overwegende dat uit de vaststellingen de inkoinstenbelastingen, de bewijslast
van het bestreden arrest blijkt dat aan- van het juiste bedrag van deze inkomsten
legger geen belastingaangifte van zijn in- op de verweerder zelf rust ;
komsten voor het dienstjaar 1941, inkomWaaruit volgt dat het bestreden arrest
sten van 1940, heeft ingediend, en clat hij door verweerder te ontlasten van dat beterecht van ambtswege in de belasting wijs wat betreft de inkomsten van umbtswerd aangeslagen; dat deze belasting niet
wege belast als voortkomende uit een onalleen gevestigd werd rekeniJig gehouden
geoorloofde handel, de in het middel inmet de inkomsten van het door verweer- geroepen bepalingen. heeft geschonden;
der regelmatig uitgeoefend bedrijf van
Om die redenen, verbreekt het bestreverver. maar ook hoofdens een ongeoorden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
loofde ·handel cUe deze in de loop van het
jaar 1940 zou geclreven hebben, namelijk zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
in benzine en in zeep ;
Overwegende dat het ·bestreden arrest melding er van zal worden gemaakt op
beslist, enerzijds, dat verweerder op • de kant van de vernietigde beslissing;
grond van de inkomsten van ~en ongeoor- veroordeelt · verweerder. tot de kosten;
loofde handel niet kan bel;uit worden, verwijst de zaak naar het Hof van beroep
omdat de uitoefening van dergelijke te Luik.
handel niet genoe~zaam naar recht be1 Maart 1949.- 2" kamer.- Voorz·itter,
wezen is en, anderzijds, dat verweerder,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijklttidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der :Meersch, ad(1) Zie verbr., 29 Februari 1932 (Bull. en vocaat-generaal. Ple'iters, HR. Van
PAsrc., 1932, I, 87); 25 Februa1·i 1946 (An·.
Leynseele en de Harven.
AANSLAG VAN A:MBTSWEGE. BEWIJS VAN
AL ZIJN BELASTBARE INKOMS'fEN RUST OP
m; BELAS'l'INGPLICHTIGE.

Verbr., 1946, blz. 82; Bull. en PASIC., 1946,
I, 86).

