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153·28 Februari 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, B. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, B. Connart. - Gelijlcluidende
oonolusie, B. Colard, advocaat-generaal.
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BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE
TROUW. - lNTERPRETATIE VAN EEN STICHl'IivGSAKTE VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. lNTERPRETATIE ONVERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE AKTE. - SCHENDING VAN DE AAN
DE AKTEN VERSOHULDIGDE TROUW.
Schendt de aan de sUohtingsakte van een
naamloze vennootsohap verschuldigde
trouw, het aTrest dat aan deze overeenlwmst em~-- met ha-wr termen. onvet·enig-- awre interpretat'ie geeft.

_•: ..1'.

(BEHEER VAN FINANCIEN,
N. V. «SERVO-FREIN DEW ANDRE ll.)_

ARREST.
: HET BOF; - Gelet op het bestreden
ai-r.est, de25 Mei 11}48 door het Bof van
beroep te Gent. gewezen;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 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 nationale 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 bestreclen
arrest,.luidens een overeenkomst op 2i October 1924 aangegaan tussen de heer Dewandre en de, verwerende vennootschap,
Dewandre « verklaart in de vennootschap
in te brengen ll een uitvinding en verschillende brevetten; « als bezoldiging voor deze- inbrengst wordt aan de inbrenger
2:·ooo aandelen toegekend ... ; daarenboven
zal de i:ttbrenger 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
gefabriceer.d. ri:taterieel.ll;
Overwegende dat. het bestreden arrest,
die overeenkomst ontledende,. beslist dat
ze « twee onderscheiden contracten beheist, enerzijds, een.· oprichting van vennootschap door de inbningst van de bijdrage van de brevetten betaald met aan-

delen ll, << anderzijds, een vervreemding ...
van de overblijvende bijdrage van dezelfde goederen ... waarvan men de tegenwaarde vindt in de percentages ll ;
Overwegende dat die interpretatie onverenigbaar is met de termen van de
overeenkomst ; « als bezoldiging voor deze
inbrengst wordt toegekend... daarenboven
zal de inbrenger cintvangen ... ll; dat, volgens 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 voordelen;
Overwegende dat het arr~st 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 ... ll « door mid del
van een overdracht door de vennootschap
aan Dewandre van een deel van haar eigen schuldvorderingen ll; dat die interpretatie, welke aan de beer 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 becli·ag van de « aan de vennootschap gedane ll uitkeringen en van de << aan de vennootschap netto betaalde ll sommen; waaruit volgt dat het recht van Dewandre
slechts ontstaat wanneer de sommen in
het patrimonium van de vennootschap
zijn getreden ;
Waaruit v-olgt 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. - VoorzitteT,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
B. Sohier. - Gelijlclttidende oonolnsie,
H. W,-J. Ganshof van der Meersch, advoca,at-generaal. - Pleiters, BB. Van Leyn'
seele en Demeur.
·
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1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. !NKOMSTEN DOOR
DEZE BELASTING GETROFFEN.
2o INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 0NTSTENTENIS VAN AANGIFTE. '---- .AANSLAG
VAN AMBTSWEGE.
3° INKOl\fSTENBEL.ASTINGEN. -
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daar hij in de loop van de procedure van
de belasting van ambtswege het bewijs
van het juist bedrag van de inkomsten
van zijn bedrijf van verver niet heeft
~o A·rtikel :25, § 1, van de samengeschavoorgebracht, te clien opzichte op het door
kelde wetten onderwerpt aan de bebet Beheer van ambtswege vastgesteld
drijfsbelasting de mkomsten van alle
cijfer moet belast worden; clat de bestre·winstgevende betrekkingen (1).
'
den beslissing dienvolgens aan aanlegger,
2° Bij niet-aangifte, is het beheet· gemachdie voor al de belaste inkomsten slechts
tigd om van ambtswege de aanslag van
een globaal cijfer.. had bepaald, beveelt
de belastingplichtige te vestigen.
het cleel iri de van ambtswege gevestigde
3° Schencz.'t de regel, b·ij at·tiiiel 56 van de
b~lasting te' bepni¢n dat de beclri]fsinkomsamenge,schakelde wetten vastgesteld, sten van verweer'der als verver vertegennaar luid waarvan, wannem· de be- · woordigt;
,. ·
lastingpUchtige van ambtswege aangeOverwegende dat de toepassing, door
slagen woTdt, de bewijslast van het
j-uiste bedrag v<tn z·ijn belastbaTe in- het bestreden arrest, van verschillende
principes op de inkomsten die van ambts"
Jcomsten op hem •rust, het aTTest dat
de belasUngplichtige voot· een deel zij- wege gevestigd werden, geen rechtvaarner ·inkomsten van de.ze bewijsl~st ont- diging vindt in de wet;
Overwegende dat de bedrijfsbelasting
Blaat.
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
RET HOF ; - Gelet op het bestreden bij gebr~k aan deze, het. aan het beheer
arrest cloor het Hof van beroep te Brussel toegelaten is van ambtswege· te belasten;
de 7 .April 1948 gewezen;
Overwegende clat, in zake, al de belaste
Over het eerste middel, schencliug van inkomsten voortkwamen uit handelsverartikelen 97 en 112 van de Grondwet en richtingen; dat deze inkomsten, daar · ze
56 der wetten betreffende de inkomsten- aan dezelfde belasting onderworpen wabelastingen, samengeschakeld bij konink- ren, bij gebrek aan aa:ngifte, bet voorlijk beslnit dd. 12 September 1936, zoals werp ko:nden uitmaken van de globale
dit artikel gewijzigd werd bij· artikel 19 aanslag van ambtswege;
·
van het koninklijk besluit nr 14 van 3 Juli
Dat, dienvolge'ns, de beginselen betref1939, en, voor zoveel nodig, van artikel 56 fende de aanslag van ambtsweg·e, van
der wetten betreffende de inkomstenbe- toepassing waren, zonder onclerscheid, op
lastingen, samengeschakeld bij besluit van al deze inkomsten; dat, luidens artikel- 56
.'1 J uni 1941 :
der samengeschakelde wetten betreffende
Overwegende dat uit de vaststellingen de inlwmstenbelastingen, de bewijslast
van het bestreden arrest blijkt dat aan- van bet juiste bedrag van deze inkomsten
legger geen belastingaangifte van zijn in- op de verweercler zelf rust ;
komsten voor het clienstjaar 1941, inkomW aaruit volgt dat bet bestreden arrest
sten van 1940, heeft ingecliend, en clat hij door verweerder te ontlasten van dat beterecht van ambtswege in de belasting wijs wat betreft de inkomsten van ambtswerd aangeslagen; clat deze belasting niet
wege belast als voortkomende uit een onalleen gevestigd werd rekeni:rig gehouden geoorloofde handel, de in het middel inmet de inkomsten van bet door verweer- geroepen bepalingen heeft geschonden ;
der regelmatig uitgeoefend bedrijf van
Om die redenen, verbreekt het bestreverver, maar ook hoofdens een ongeoorloofde handel clie deze in de loop van het den arrest; beveelt dat onderhavig arrest
jaar 1940 mu geclreven hebben, namelijk zal worden overgeschreven in de registers
van bet Hof van beroep te Brussel en dat
in benzine en in zeep ;
Overwegende dat bet ·bestreden arrest melding er van zal worden gemaakt op
beslist, enerzijds, dat verweerder op de kant van de vernietigcle beslissing ;
grond van de inkomsten van ~en ongeoor- veroordeelt , verweerder. tot de kosten;
loofde handel niet kan bel;lSt worden, verwijst de zaak naar het Hof van beroep
omdat de uitoefening van dergelijke te Luik.
handel niet genoegzaam naar recht be1 Maart 1949.- 2" kamer.- Voorzitter,
wezen is en, anded~ijds, dat verweerder,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijkl1~idende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad(1) Zie verbr., 29 Februari 1932 (Bull. en vocaat-generaal. Pleitm·s, HH. Van
PAsrc., 1932, I, 87); 25 Februari 1946 (A•·,·.
Leynseele en de Harven.
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEWIJS VAN
AL ZIJN BELASTBARE INKOMS'fEN RUST 01'
DE BELASTINGPLICH'flGE.

Verbr., 1946, blz. 82; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 86).
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VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
NEDERLEGGING VAN RET VOORAFGAAND BETEKEND REKWEST, VAN EEN UITGIFTE VAN liET
ARREST EN VAN DE STUKKEN 'l'OT STAVING VAN
DE VOORZIENING, TER GRIFFIE VAN HE'J' HOF
VAN BEROEP, BINNEN DE TERMIJN VAN VEERTIG
D~EN '~E H"*JiNF)~ VAN D~ DATUM VAN R~T
ARR.ES'l'·. SANCTIE : VERVAL.

Het vooraf.qaand betekend rekwest aan
het Hot van verbrelcing, uericht tegen
een in zalcen van rechtstreelcse belastinuen door een hot van beroep uewezen at·rest, alsool~: een uitgitte van het arrest
en de stulcken tot staving van de voorzieninrJ, moeten, op strat van verval,
ter grijfie van het hoi vaff/. beroevp· wo·rden nedergelegd, b·in•nen de termijn. van
veertig dagen te t·el~:enen van. de tlatttm
'VIlhl• het atTest (1). (Wet van 6 Septem-

ber 1895, art. 14.)

2•

VOORZIENING IN VERBREKING.ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. VOORZIENING DOOR DE DIREC'l'EUR VAN DE BELAS'J'INGEN.- VOORZIENING INGESTELD IN ROEDANIGHEID VAN ORGAAN VAN DE S'J'AA'l'.

2°

VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN, VAN RECHTS'J'REEKSE BELAS'l'INGEN. OR.G,'INEN VAN' DE STAt\'!' }IANPELENDE KI~ACR
TENS DE BEVELEN VAN·HUN OVERSTEJ'I' • .:...,. VOORZIENING I('GESTELD DOOR DE PROVINCIALE ,IN~
SPECTEUR AAN WIE DE MET VERLOF ZIJNDE
DIRECTEUR ZIJN BEVOEGDliEDEN HEEFT OVERGEDRAGEN. WETTELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VOORZIENING INGESTELD DOOR Dlj; 'PROVINCIALE
INSPECTEUR, DOOR DE DIREC'l'EUR DER BELAS'l'INGEN AFGEVAARDIGD. 0PDRACH'l' UI'l'
DE MELDINGEN VAN DE VOORZIENING VOOR'l'·
0PDRACH'l' VERMOED REGELMAVLOEIENDE. TIG TE ZIJN.

4°

ARREST.

HOF; - Gelet op het bestreden
arrest doOl' het Hof van beroep te Brussel op 7 April 1948 gewezen;
Overwegende dat, luidens de bewoordingen van artikel 14 van de wet van
6 September 1895, de eis in verbreking,
in zake rechtstreekse belastingen, gedaan
wordt bij rekwest dat, op straf van verval, ter grilffie van het hof van beroep
n10et nedergelegd worden binnen de veertig dagen te rekenen van de datum van
het arrest;
Dat uit de door de Hoofdgriffier bij het
Hof van beroep te Brussel op het rekwest van aanlegger en op de er aan gehechte stukken gedane vermeldingen blijkt
dat in onderhavig geval deze nederlegging
slechts op 18 Mei 1948 werd gedaan, 't is
te zeggen na het verstrijken van de door
cle wet vastgestelde termijn ;
Dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is ;
Om ·die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
1 Maart 1949.- 2• kamer.- Voorzitter,
H. Douveaux, voorzitter·. - Verslaggever,
H. Connart. - Gelijkluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Ple'ite·r, H. Van Leynsecle.
'

(1) Zie verbr., 23 November 1948 (Arr.
T'erbt-., 1948, biz. 584; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 665) en nota 1.

I Maart 1949.

1°

(IJEHEER VAN FINANCIEN, T. FERNAND GRISARD.)
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VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN. RECHTS'.l'REEKSE BELASTINGEN. VOORZIENING INGESTELD VOOR DE DIRECTEUR
DER. BELASTINGEN DOOR DE A~'GEVAARDIGDE
PROVINCIALE INSPEC'J,'EUR. VooRZIENING
ON'l'VANKELIJK.

~ INKOM~TENBELASTING~~ BEDRIJFSBELAS'l'ING EN SPECIALE EN UITZONDERLIJKE llELASTING OP liE WINSTEN UIT
ZEKERE VALUTA-SPECULA'l'IES•
BUI'l'ENLANDSE VENNOOTSCHAP
MET
EEN INRICH'L'ING IN BELGIE. BET GEHEEL VAN DE
VERRICH'l'INGEN VAN DE BELGISCHE ZETEL EN
liE'l' GEHEEL VAN DE VERRICH'L'INGEN VAN DE
BUITENLANDSE ZETEL MAKEN ELK EEN ONDERSCHEIDEN FEI'l'ELIJKE ALGEMEENHEID UI'l'.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRI,JFSIJELAS'l'ING EN SPECIALE EN UITZONDERLIJKE IJELAS'l'ING OP DE WINS'L'EN UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. BUITENLANDSE
VENNOOTSCHAP MET EEN INRICHTING IN BELOit:.
- VERRICHTINGEN DOOR DE BELGISCHE ZE'l'EL
MEl' DE BUI'l'ENLANDSE ZETEL GEDAAN.
VERRICHTINGEN DIE RET KARA.KTER BEHOUDEN DAT ZIJ HEIJBEN IN ELKEEN VAN DE BOEKHOUDINGEN.- GEEN VERMENGING TUSSEN DEZE
VERRICHTINGEN.

1° Wannee·r de dit·ectmw der belastingen
~ich

namens de Ministm· van financien,
tn verbt·eking vooTziet tegen een arrest
in zalcen van t·echtstreelcse belastingen
uewezen, handel( hij niet te persoonlijken tUel, doch in hoedanigheid van
orgaan van de Staat.
2° Daar de m·ganen· van de Staat dezes
t·e.chten v66r het gerecht, lcrachtens de
bevelen van h'Un oversten, lc1tnnen doen
uelden, is het op 1vettelijlce wijze dat
de pt·ovinciale inspecteur, aan wie de
met veTlot zijnde directeut· zijn bevoegdheden heeft overgedragen, zich in verlJTeking voorziet tegen een in zalcen van

-
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rechtstreekse belastingen gewezen a1·rest. (Wet van 6 September 1895,

art. 13.)
3° De opdmcht aan de provinciale inspecteur door de directeur der belastingen
gegeven orn zich tegen een ar·rest in
zaken van r·echtstreelcse belastingen in
verbrelcing te voorzien, opdracht die uit
de meldingen van de voor·ziening voor·tvloeit, wordt vermoed r·egelm-atig te
zijn (1).
4o Is ontvanlcelijlc, de voorziening ger·icht
tegen een in zalcen van rechtstreelcse belastingen gewezen arrest, ondertelcend
cc door de afgevaardig.de prov·inc·iale inspectem· Jl « voo·r de met verlof z-ijnde
directe·ztr· Jl (1) (2). (Wet van 6 Septem-

ber 1895, art. 13.)
5° Voor de bepaling van de belastliare stof
in de bed?'ijfsbelctsting en in de speciale
en uitzonde·rlijke belasting op de winston uit zekere valuta-speculaties, worden de boelchottdingen van de b·nitenlanclse vennootschappen die een in'l"ichting hebben in Belgie, door een fict·ie vwn
de wet, als on.derscheiclen bescho•uwd,
en het geheel van de bij de Belgische
zetel geboelcte verricht-ingen vormt een
economische entiteit, zijnde de feiteUjlce
algemeenheid die deze zetel ltitm-aalct,
tenoijl het geheel van de ven·ichtingen
van de bttitenlandse zetel een ander·e
feitelijlce alge·meenheid, onde·rsche-iden
van de eerste, ltitmaalct. (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 31 Juli 1943, artt. 27, § 2,
7°, en 27, § 4; wet van 14 Juni 1937. tot
vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere
valuta-speculaties, art. 11.)
Go Uit cle scheid·ing, wellce voor de heffinu
van de beclr·ijfsbelasting, alsoolc van de
Speciale en nitzonderlijke belast-ing op
cle, winsten ttit zelcere valuta-specttlaties,
werd ingevoerd tttssen de verrichtingen
van de Belgische zetel en deze van de
buitenlandse zetel van btt-itenlandse vennootschappen, die een inl"ichting heliben
in Belgie, vloeit voor·t, dat de ver·ri'chtingen, wellce een zetel met de cmdm·e
doet, het kar·alcter· 1Jeho1tden dat hen gegeven wonlt in de lioelcho1tding waarvan
zij afhartgen, zoncler dat er· tussen hen
ver-menging ontstaat. (Samengeschakelde
wetten, art. 27, §§ 2, 7°, en 4; wet van

14 Juni 1937, art. 11.)
(1) Zie verb£:, 6 Mei 1942 (Bull. en PASIC.,
1942, I, 105) ; 24 April 1944 (ibid., 1944, I,
315); 18 October 1948 (Am·. Ye,·b•·., 1948,
blz. 490; Bull. en PASIC., 1948, I, 567).
Raadpl. verbr., 6 Juni 1939 (Bull. eri. PASIC.,
1939, I,: 284); 17 Maart 1941 (ibid., 1941, I, 84);
15 Januari 1942 (Arl'. Yerb1·., 1942, blz. 5;
Bull. en PASIC., 1942, I, 14). Cf. verbr., 10 December 1934 (Bull. en PASIC., .1935, I, 75).

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. V. G. N. LOUIS DREYFUS ET
ARREST.

cie.)
·..-;-;r,

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 8 Juli 1947 door het Hof vim
beroep te Brussel gewezen;
Over de grond van niet-ontvanke1ijkheid, door de verweerster aangevoerd en
hieruit afgeleid dat de voorziening ondertekend is << namens de directeur in verlof JJ
door een « afgevaardigde provinciale inspecteur JJ, dan wanneer artikelen 5, G.
7 en 13 van de wet dd. 6 September 1895
en artikelen 66 en 67 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, clit verhaal slechts toelaat
aan de betrokkene partij, 't is te zeggen
aan de directeur der belastingen zelf :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat de betrokkene partij de Belgische Staat is, Beheer van financH~n,
vertegenwoordigd door de minister van dit
departement; clat de voorziening ingesteld
is namens de Minister van financH~n door
de Directeur der belastingen te Aiitwernen en dat deze voorziening aan verweerster betekend werd, ten verzoeke van
de Minister van financH~n, vervolging en
benaarstiging van de Directeur der belastingen te Antwerpen;
Overwegende dat, in de uitoefening der
macht welke de wet aan' de directeur derbelastingen verleent, om in deze zaak op
te treden, deze laatste niet ten pers(}onlijke titel handelt doch in hoed~nigheid
vanorgaan van· de Staat;
Overwegende dat in onderhavig geval
de -voorziening ondertekend is, niet door
de Directeur der belastingen te Antwerpen
zelf, doch voor cc de directeur in verlof ll
door cc de provinciale afgevaardigde inspecteur Jl Adolphe Vanthienen;
Overwegende dat, daar de Staat zijn
rechten v66r het gerecht doet gelden,
handelende door zijn organen, volgens de
bevelen van hun oversten, de provinciale
inspecteur de macht had om op te treden
vDor zijn met verlof zijnde hierarchische
overste die hem zijn bevoegdhe<len had
overge<lragen ;
Dat deze overdracht, die uit de in de
voorziening gedane verklaring blijkt, vermoe<l wordt regelmatig te zij:i:t tot bewijs
van het tegendeel tDe en dat cUt b~wijs
(2) Wanneer het rekwest uitgaat van een
ambtenaar die ex officio handelt, moet bet de
hoedanigheid van deze ambtenaar aanwijzen,
doch er wordt niet vereist dat het zijn identiteit zou vermelden (zie verbr., 23 September 1929 (Bull. en PASIC., 1929, I, 309, A, 2');
22 Januari 1940 (ibid., 1940, I, 18); 6 Mei•1942
(ibid., 1942, I, 105).
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blijkt;
.
·waaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan aangenomen
worden;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 en 112 van de Grondwet,' van
artikelen 1, 2, 3, § 1, 5, § 1, en 11, van de
wet 'dd. 14 Juni 1937 tot vestiging van een
speciale en uitzonderlijke belasting op de
winsten nit zekere valnta-specnlaties en
van artikel 27, ·§ 4, der wetten .op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit dd. 12 September 1936,
doordat liet bestreden arrest staande
lloudt dat « indien, ten opzichte van het
burgerlijk- en handelsrecht, het huis te
Parijs en zijn bijhuis te Antwerpen
slechts een enkele en zelfde juridische entiteit uitmaken, dit niet waar is op fiscaal
gebied >> en het in zijn laatste zes redenen
de hierboven voorgestelde thesis bewijst :
Overwegende dat, bij een fictie der fiscale wet; inzake buitenlandse vennootschappen die een inrichting in Belgie
hebben, de scheiding van de boekhoudingen der Belgische en buitenlandse zetels
N.i de wet voorzien wordt als noodzakelijk voor de vaststelling van de belastbare stof; dat deze afwijking van de beginselen van het gemeen recht namelijk
blijkt nit artikelen 27, § 2, 7°, en 27, .§ 4,
der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk
· besluit del. ·12 September 1936 en bij het
besluit der secretarissen-generaal dd.
m Juli 1943; ~at deze bepalingen, be• halve afwijking die in zake niet bestaat,
toepasselijk zijn op de speciale en uitzonderlijke belrtsting, gevestigd krachtens
de wet van 14 Juni 1937 (art. 11) ;
Overwegende dat alzo, in onderhavig
geval, bij een wettelijke fictie, het geheel
der bij de Belgische onderneming geboekte verrichtingen een economische entiteit
·uitmaakt, te weten de feitelijke algemeenheid door de Belgische zetel nitgemaakt;
dat daaruit noodzakelijk wordt afgeleid
dat . de door de Franse zetel gedane verrichtingen anderzijds een eigen en onderscheiden feitelijke algemeenheid uitmaken;
Overwegende dat deze scheicling, voor
de h~ffing van de belasting ingevoerd, tussen de verrichtingen eigen aan ieder. zetel,
nls gevolg medesleept dat ieder clezer verrichtingen het karakter moet honden
welke haar gegeven wordt door de boekhouding waarvan ze afhangt zonder dat
er vermenging zou kunnen ontstaan;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen ander gevolg heeft afgeleid nit de
bevestiging dat er twee onderscheiden juridische entiteiten bestaan;
Overwegende, anderzijds, dat, indien
het bestreden arrest verklaart dat verweerster onder fiscaal oogpunt moet be-

schonwd worden als. een Belgische onderneming, het dit doet na de reden gegeven
te hebben die, volgens het arrest, deze beslissing rechtvaarcligt, te weten dat, luidens artikel 27, § 4, der wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het beslnit der secretarissen-generaal dd. 31 Juli 1943, « als Belgische inrichtingen worden beschouwd, zelfs bij
ontbreken van elke vertegenwoordiging
bekwaam om de buitenlandse onderneming te verbinden, de zetels van werkelijk bestuur, bijhuizen, fabrieken, werkhuizen, zomede alle vaste inrichtingen van
prodnctieve aard >> ;
Dat het bestreden arrest alzo aan de
vereisten van artikel 97 van de Grondwet
voldoet;
Waaruit volgt dat het geen cler ingeroepen wetsbepalingen heeft geschonden
en dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de aanlegger.
1 Maart 1949.- 2<' kamer.- Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. Gelijlcluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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lDRFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAPPEN.
- BESLISSING VAN DE MEERDERHEID VAN DE
BELANGEN llfET BETREKKING TOT DE UITOEFJ!;NING VAN HET RECHT TO'!' OVERNEMING. -BESLISSING DIE DE SOHATflNG VAN DE GOEDEREN
VOORAITGAA'l'. - GELDIGHEID.
De beslissing 1;an de mee1~de1·heid der belangen, waarbij een van cle erfgenamen
gemachtigd wo1·dt het recht tot overneming uit te oetenen, voorzien door de
wet van 16 Mei .1900 op de ertregeUng
van de lcleine nalatenschappen, mag
getrotten wOTden v66r de schatting
van het aan overneming onderworpen
goed (1). (Wet van 16 Mei 1900, art. 4.)

(ECHTGENOTEN DE BEULE, T. CONSOORTEN
DE REULE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, respectievel'ijk de 4 December
1945, 13 Augustus 1946 en 15 April 1947
door de Vrederechter 'van het kanton
Asse gewezen ;
(1) Zie verbr., 28 Juni 1945 (A1'1'. Verbr.,
1945, biz. 178; Bull. en PAsrc., 1945, I, 192).

-158Over de twee middelen samen, het
eerste, schending van artikel 4 der wet
van 16 Mei 1900 op de erfregeling der
kleine nalatenschappen, doordat het bestreden vonnis van 15 April 1947, om te
beslissen dat verweerder August De Beule
alleen gerechtigd is het betwiste goed
over te nemen, zich steunt op het gewijsde spruitende uit het vonnis van 13 Augustus 1946 dat hem dit recht toekent op
grond van een vonnis dd. 4 December 1945,
gewezen nadat de meerderlleid der belangen zich op 6 November 1945 te zijnen
voordele uitgesproken had, dan wanneer,
ten tijde van deze laatste beraudslaging
en der gewezen vonnissen van 4 December
1945 en 13 Augustus 1946, de schatting van
het betwiste goed nog niet gedaan was, en
dan wanneer de beslissing der meerderheid der belungen en, derhalve, deze van
de vreclerechter die ze vaststelt, slechts
mocht plaats vinden na de schatting, welke
ter zake slechts op 1 October 1946 geschiedde ; het tweede, schending van urtikel 4
van cle wet van 16 Mei 1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen, doordat het vonnis van 13 Augustus 1946 en
het vonnis van 15 April 1947, - dit laatste
betreffende de uanvraag tot overname begrepen in de door eiseres genomen conclusies, - weigeren cUt verzoek tot overne- ·
ming in aanmerking te nemen, dan wanneer clergelijke aanvraag ontvankelijk
blijft tot op de clag waarop er moet beslist worden over de prijs {ler overneming:
Overwegende dat het vonnis van 4 December 1945 vaststelt dat, b'ij beslissing
op 6 November 1945, bij meerderheid der
belangen genomen, het recht tot overneming verleend werd aan verweerder
Auguste De Beule; dat het, dienvolgens,
beslist dat deze laatste alleen gerechtigd
is het onroerend goed over te nemen ;
Overwegende dat het verzoek, waarbij
aanlegster Clementine De Beule aanvraagt dat cUt recht haar zou toegekend
worden, niet ontvankelijk werd verklaard
bij het vonnis van 13 Augustus 1946, steunende op het vonnis en op de vaststelling
dat Auguste De Beule van het recllt tot
overneming geen afstand heeft gedaan ;
Overwegende eindel'ijk dat, beslissende
over de waarde van het deskundig onderzoek bevolen om het bedrag van {le nalatenschap te bepalen, het vonnis van
15 April1947 opnieuw beslist dat het recht
tot overneming aan Auguste De Beule toebehoort en de te storten som bepaalt in
geval hij dit recht zou uitoefenen;
Overwegende dat, indien er geen door de
wet bij voorkeur aangeduide erfgenamen
bestaan, het recht tot overneming aan
deze toebehoort die door de meerderheid
der belangen wordt aangedui{l ;
Overwegende dat de middelen niet betwisten dat, op het ogenblik waarop Au-

guste ,De Beule verklaard heeft het recht
tot overneming te willen uitoefenen, hij
daartoe wettelijk gerechtigd was, maar
aan de vonnissen verwijten de uitoefening
van dit recht toegelaten te hebben v66r
de schatting Vflll het goed, en het verzoek
van Clementine De Beule niet ontvankelijk verklaard te hebben;
Overwegende dat geen wetsbepaling
voorschrijft dat de b'ij meerderheid der
bel augen genomen beslissing moet getroffen worden na de sella tting van het go eel ;
dat artikel 4 geen bepaling bevat aangaande de orde van de verrichtlngen;
Overwegimde dat, het recht tot overneming aan Auguste De Beule regelmatig
verleend geweest zijnde, de op dit punt
bij meerderheid der belangen genomen bes<lissing bindend is voor de erfgenamen ;
Dat daaruit volgt dat de rechter, vaststellende dat Auguste De Beule van het
voorcleel van deze beslissing geen afstand
had gedaan, slechts aan gezegde beslissing
zijn wettelijke uitwerksels heeft herkend
door het verzoek van Clementine De Beule
niet ontvankelijk te verklaren;
Dat daaruit volgt dat de middelen in
rechte niet opgaan;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
3 Maart 1949. - 1° kamer_ - Voorzi,tte?-,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Versla.guevm·, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijlr,lu-idende conclusie, H_ Roger Janssens de Bisthoven, advocuat-generaal.
Pleite·r, H. Yan Leynseele .•
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BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSOHULDIGDE
TROUW. lNTERPRETATIE VAN EEN GESOHRIFT. - ARREST DAT AFWIJKT VAN DE
BEWOORDINGEN VAN HET GESOHRIFT. - INTERPRETATIE GEREOHTVAARDIGD DOOR ELE;MENTEN
BUITEN DE AK'l'E, - GEEN SOHENDING VAN DE
AAN DE AKTEN VERSOHULDIGDE TROUW.
Schenat de aan de akten verschuldigde
tTonw niet, het vonnis dat, b·ij de inte?-1J'I'etatie van een gescM·itt, de ?'edenen
aandu-idt, afgeleid uit fe'iten buiten de
a,kte en te·r za,lce vaststaa.ncle, warM·om
het oO'I·deelt van de schijnba1·e zin van
Z'!Jn bewoonlingen te rnoeten afwi.iken (1).

(1) Arg. verbr., 19 April 1945 (Ar1·. Verbr.,
1945, blz. 133) en nota 1 onder dit arrest in
Bull. en PASIC., 1945, I, 145.

159(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE
VAN LANDSVERDEDIG1NG, T. KU'l'SUKIAN.)
ARREST.
HEJ'.r HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, door de Reclltbank van eerste aanleg te Antwerpen, op 14 Juli 1947 gewezen;
Over het middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1875,
1876 en 1878 van het Burgerlijk Wetboek,
van artikel 4 van de wet van 12 Mei 1927
op de militaire opeisingen, artikel 256 der
militaire reglementen van 3 Mei 1930,
doordat llet bestreden vonn1s, de geloofwaardigbeid miskennend van het opeisingsbevel dd. 16 Mei 1940 van het betwist voertuig waaruit blijkt dat de opeising is gescbied tegen 45 frank « voor
bruikleen ll, beslist dat de opeising gescb'ied was.in eigendom en de Staat veroordeeld beeft tot betaling aan verwe.erder in verbreking van de waarde van
llet opgeeiste voertuig, om reden dat llet
bestreden vonnis llet bestaan ener opeising
in eigendom beeft afgeleid uit de omstandiglleden : a) dat de opeisingsbons nrs 8
en llnog in het bezit zijn van de Minister
van landsverded'iging en later kunnen
worden ingevuld; b) dat de Staat bet
voertuig lleeft gebruikt tot aan de capitulatie; c) dat het woord « bruikleen ll ten
onrechte in het opeisingsbevel werd gebezigd; als wanneer geen dezer omstandigheden de beslissing wettelijk_ kan rechtvaardigen en het vonnis aldus niet met
redenen is omkleed :
Overwegende dat, zowel op grond van
eigen redenen als op grond van deze die
bet overneemt uit de beroepen beslissing,
bet bestreden vonnis de redenen aanduidt,
afgeleid nit feiten buiten de akte en ter
zake vaststaande, waarom het oordeelt de
schijnbare zin der bewoordingen van de
opeisingsakte waarvan sprake van de
hand te moeten wijzen;
Dat daaruit volgt dat het vonnis de bewijskracht van gezegde akte niet heeft
geschonden en, bij souvereine beschouwingen, zijni beschikkend gedeelte wettelijk
heeft gerechtvaardigd;
Om die redenen, yerwer-pt de voorzie,
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder. ·
3 Maart 1949.- 1° kamer.- Voo1'1zitte·r,
H. Soenens, eerste voorz'itter. - Ve1·sla,qgever, H. Bail. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Resteau,
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1°

FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -'STRAFZAKEN. - NIETIGHEID VAN EEN PROCES-VEllBAAL VAN DE TERECHTZITTING.- ARREST VAN·
VEROORDELING OP EEN LAl'ERE Zl'l'TING GEWEZEN. - 0P l'EGENSPRAAK G}JWEZEN AHREST.
- NIE'l'IGHEID GEDEK'l'.
2° HOGER BEROEP. - S'l'RAFZAKEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELF; RECHTBANK
EEN ENKELE STRAF UI'l'SPREKENDE WEGENS
'fWEE l\USDRIJVEN. - Hm• VAN BEHOEP DA'f
SLEOHTS EEN MISDRIJF BEWEZEN VERKLAART.
- BEHOUDEN VAN DE STHA~' DOOR DE EERSl'E
RECHTER UITGESPROKEN. - EENPARIGHEm
NIET VEREIST.
1° Een nietigheid voo1·tvloeiende uit de
schending van de wet bet1·ef[ende het
gebrnik de1· talen ·in geTechtszaken, in
het proces-verbaal van een te1'echtzitt'inrr
van het hot van be1·oep begaan, is gedekt doo1· het an·est van ve1·oo1·deling,
dat op te_qenstwaalc 01J een lateTe te1'Cchtzitting uewezen werd en dat zelt
door geen enkele niet-igheid, 7tit de
schending van dezeltde wet vom·tvloeiende, is aan_qetast (1). (Wet van 15 Juni

1935, art. 40.)
2° Wannee·r het hot van bemep, waarbij
een hager be1·oep aanhangig we1·d gemaalct tegen een vonnis dat, wegens eenherid van opzet, hootdens twee misd1'ijven een enlcele strat 1titspt•eelct, slecht~-
een nvi:sd1··ijf voo·r vaststaarnd houdt en
·nie·ttemin.de door de ee1·ste rechter u.itgesp1·olcen stmj' handh(J)aft, ,moet zijn
/Jeslissing niet met eenpari_qe stemmcn
gewezen worden (2). (Strafwetb. arti-

kel 65; wet van 4 September 1891, artikel 2.)
(DESTENAY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 April 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 16, 24, 25 en 32 van de wet vatr.
15 Juni 1935 betreffende het gebruik der
talen in gerechtszaken, van artikelen 55,
189 en 211 van het Wetboek van strafvordering, van artikel 1 van llet besluit van
de Souvereine Vorst van 4 November 1814,
doordat het bestreden arrest werd geveld
na het verlwor, ter terechtzitting van
5 April1948, van getuige Juste Keiffer die
op uitdrukkelijke aanvraag zijn verklaring in de Franse taal afgelegd had, dan
(1) Verbr., 2 September 1948 (B'ill. en PAsrc.,
1948, I, 477).
.
(2) Verbr., 17 Juni 1946 (An·. FerbT., 1948,
biz. 226; B·ull. en PAsic., 1946, I, 245) .

-160wanneer de getuige, die een andere taal
dan deze vafr''de rechtspleging voor zij-n
getuigenis gebruikt, de eed in deze taal
moet afieggen op straf van als geen eed
.afgelegd hebbende beschouwd te worden :
. Overwegende dat de beweerde nietig~
heid, die zou begaan geweest zijn ter zitting van 5 April 1948, niet ingeroepen
werd door aanlegger v66r het hof van beroep; dat zij dus gedekt is door het bestreden arrest, dat, op tegenspraak gewezen de 10 April, niet voorbereidend is;
Dat zij niet voor de eerste maal v66r
het Hof van verbreking mag ingeroepen
worden;
Dat het micldel derhalve Diet ontvankeJijk is;
Over het tweede midclel, schencling van
.artikelen 140 van de wet van 18 Juni 1869
op de rechterlijke inrichting, 2 van de wet
van 4 September 1891, 60 van het Strafwetboek, !,)7 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben ·
dat, van de twee betichtingen die ten
laste van aanlegger door de eerste rechter
bewezen waren verklaard en wegens dewelke hij in eerste aanleg veroordeeld
wm'd, slechts een v66r het hof bewezen
was gebleven, en na aanlegger uit hoofde
van feit A ontslagen te hebben, de uitgesproken straf noclitans bevestigt met deze
wijziglng ... 3° dat de straffen uitgesproken
tegen beklaagde Destenay uit hoofde van
de samengevoegde feiten A en D, thans
blijven opgelegd nit hoofde van feit D
aileen, waaruit volgt dat de straf uit
hoofde van feit D uitgesproken verzwaard
wordt door het hof, dan wanneer het
hof van beroep slechts met eenparige
stemmen tegen een betichte uitgesproken
straffen kon verzwaren, eenparigheid die
het bestreden arrest niet vastgesteld heeft :
Overwegende dat de eerste rechter door
vast te stellen dat de twee ten laste van
aanlegger bewezen verklaarde feiten met
eenzelfde misdadig opzet gepleegd werden en, door een enkele straf toe te passen, ·beslist heeft dat deze feiten A en D
een enkel wanbedrijf uitmaakten;
Overwegende dat het hof, alhoewel het
enkele omstandigheden van het door de
eerste rechter omschreven wanbedrijf
uitgeschakeld heeft, voor het overige het
beroepen vonnis heeft bevestigd;
Dat wanneer het hof op dit enig wanbedrijf dezelfde straf toepast als deze
door de eerste rechter uitgesproken, het
deze straf niet verzwaart en, derhalve,
niet beslissen moest met eenparige stemmen·
. W~aruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende, voor het overige, clat
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 aanlegger tot de kosten.
7 Maart 1949.- ze kamer.- Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·sZaggeve1·, H. de Clippele. Gelijklttidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleitm·, H. della Faille cl'Huysse.
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00RLOG. - BEZET GRONDGEBIED. - VERPLICHTING VOOR DE BEZETTER DE OPENBARE
ORDE EN HET PUBLIEK LEVEN TE VERZEKEREN.
- RECHTIGT DE BEWONERS VAN HET BEZET
GEBIED NlE1' OM BEROEP TE DOEN OP DE TUSSENKOMST VAN DE BEZETTER TEGEN MEDEBURGERS
WELKE OOK DE GEVOLGEN DAARVAN MOGEN ZIJN.
De verpUchting voor de vijand, ;die een
grondgebied bezet, de openba1·e orde en
het 1ntblielc Zeven te verzelceren en desnoods te hersteUen, rechtigt de bewoners van cUt grondgebied niet, die V1·ezen
dat een misd1·ijf tegen de openbare veiUgheid gepleegd woT.dt, vl"ijwiUig beToep
te doen op de t·ussenkomst van de bezette·r. zoncler de gevolgen iw acht te nemen die uit dergelijke tussenlcomst kttnnen voort·vloeien.

(ENGELEN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 October 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Aangaande de voorziening ingesteld
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet door Diet
beantwoording van cle conclusies :waarbij
aanlegger aanvoerde dat hij de hem
ten laste gelegde aangifte heeft gedaan
ter voorkoming van een misdrijf welk een
storing uitmaakt van de openbare orde en
van de openbare rust, en dienvolgens zijn
claad gerechtvaarcligd is door de :,trtikelen 42 en 43 van het reglement gevoegd
bij de Conventie van Den Haag dd. 18 October 1907 en door de wet van 25 Mei
1910 :
Overwegende dat het bestreden arrest
op de conclusies genomen door beklaagde
antwoordt dat de Conventie van Den
Haag dd. 18 October 1907 de bezetter
plichten oplegt, onder meer het herstellen
en verzekeren van de openbare orde en
van het publiek leven in het bezet gebied
maar dat, wijl er tmisen {le bewoners van

-161het bezette land en de· bezetter geen verband van getrouwheid bestaat, het « vrijwillig aanduiden van medeburgers aan cle
vijand, in weerwil van de vaderlandse
plicht zich daarvan te (mthouden, een
werkelijke aangifte kan uitmaken ll ;
Dat uit het vorenstaande volgt dat het
militair gerechtshof de conclusies van de
beklaagde behoorUjk beantwoord heeft en
aldus het mid del feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, schending van
de wet van 25 Mei 1910, van de artikelen 42 en 43 van het reglement gevoegd bij
de Conventie van Den Haag del- 18 October 1907 en van artikel 121b'is van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest : 1 o aanlegger schuldig verklaart a an
de bij artikel 121b·is van het Strafwetboek voorziene misdaad, allwewel niet
strafbaar is de handeling van hem die, uit
vrees voor een storing der openbare orde,
der openbare rust of van de openbare veilighei<l, de hulp of de tussenkomst van
de bezetter inroe11t krachtens de wet van
25 M~i 1910 ; 2° op een in rechte verkeerde
grond aanneemt dat de door aanlegger gedane aangifte, zonder de tussenkomst van
een nieuwe aangifte, voor de verklikten de
gevolgen heeft gehad die voorzien zijn
door artikel121bis, alinea's 2 en 3, Yan het
Strafwetboek, gewijzigd door het besluitwet dd. 17 December 1942 :
Overwegende, enerzijds, dat de Conventie van Den Haag del. 18 October 1907 en
!let er aan toegevoegd reglement, door de
wet van 25 Mei 1910 goedgekeur<l, de bezettende macht cle plicht oplegt de openbare orde en het publiek leven in het
bezet gebied te verzekeren en desnoods te
herstellen;
Dat d'ie verplichting evenwel niet ieder
bewoner van het bezet gebied rechtigt tot
!let vrijwillig inroepen tegen mecleburgers
van de hulp en de tnssenkomst van de
bezetter, onverschillig welke de gevolgen
daarvan kunnen zi.in, wanneer hij vreest
dat mistlrijven waarcloor de algemene veiligheid of cle. rust kan worden gestooru,
znllen gepleegd worden;
Overwegende, anderzijds, dat het bestredeil arrest vaststelt dat, waar aanlegger aanvoert dat hij gehaildeld heeft nit
vrees voor een aanslag op zijn eigen persoon of op deze van zijn echtgenote of op
zijn eigen<lommen, zijn bewering op geen
enkele grond ste1mt;
,
Dat aldns clit onderdeel van het .middel
in rechte niet opgaat;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel berust op de bewering dat
aanlegger aan de vijand aileen de geuaamde Ceusters en Steenlanclt, welke
muniddellijk aangehouclen wel'{len, heeft
verklikt en dat de aanhouding van Gillis, .Weynants en Verbinnen evenals de
gestrengheden welke de vijand op deze
Iaatsten uitgeoefend heeft, !let gevolg
VEHllR., 19·Hl. - 11

zijn van de door Steenlandt gedane beken~
tenissen;
Overwegende daaromtrent dat het bestreden arrest vaststelt dat aanlegger
aan de vijancl de aanweziglleid bekencl
heeft gemaakt van twee autovoertuigen
die zich, alle licllten uitgedoofd en bezet
door verschillende personen, in een straat
van Tienen bevonden ;
·
Dat, derllalve, de aangifte sloeg niet alleen op Ceusters en Steenlandt, maar ook
op de drie metgezellen van voornoemden
d'ie er in geslaagd zijn de vlucllt te neinen
en slechts later aangellouden werden;
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende, bovenclien, clat de substantii!le of op straf van nietigheicl voorgescllreven vormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeling wettelijk is ;
II. Aangaande de voorziening voor zoveel zij is ingesteld tegen de beslissing
over de vorderingen van cle burgerlijke
partijen :
Over !let miclclel, schencling van artikelen 97 van de Gromlwet, 121b-is van het
Strafwetboek, gewijzigd door het besiuitwet van 17 December 1942 en van de wet
van 25 Mei 1910 :
·
Overwegencle dat, bij conclusies genomen v66r !let militair gereclltslwf, aanlegger, ter bestrijcling van cle eisen van de
bnrgerlijke partijen, dezelfde verweermiddelen heeft doen gelden als die welke llij
aangevoercl had ter bestrijding van de publieke vordering ;
Overwegende dat nit de antwoorden gegeven op de midclelen voorgesteld tot staving van de voorziening gericllt tegen de
besl'issing over de publieke vordering
blijkt dat aanleggers conclusies belloorlijk
beantwoord werden door het bestreden arrest, dat bovendien artikel 121 van het
Strafwetboek, gewijzigd zoals hierboven
is gezegd, juist geinterpreteerd en toegepast heeft ;
·
Dat het middel niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
7 Maart 1949.- 2" kamer. -

YoorzitteT,

H. Wouters, raadsheer waarnemend voor-

zitter. -

Verslaggeve·r, H. S'imon. - OeUjlclnidenfle conclnsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Colle (van de Balie bij het

Hof van beroep te Brussel).
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AMNESTIE. - BESLUIT-WET VAN 20 SEPTEMBER 1945. - VOOHZIENI!-;G 'l'EGEN EEN
AHHES'l' VAN VEHOOHDELING. - lVIIDDEL HIEHUIT GENOMILN DAT DE VEROOR!DEELDE YAN

AlfNESTIE MOleST GENIETEN. -

DI~:

]\'IIDDEL NIET

-162V66R DE RECHTER OVER DE GROND VOORGE·
S'fEI,D. STUKKEN VAN DE RECRTSPLEGING
DIE NIET 'fOELATEN TE OORDELEN OF DE VEREIS'fE VOORWAARDEN OM DE AMNES'flE TE
GENIETEN. VERENIGD· ZIJN. VERWERPING
VAN RET MIDDEL.

Kan niet aangenomen wonJ,en, het middel
hieruit genomen dat de veroordeelde
de amnestie verleend doat· het besluitwet van 20 September 1945 moest
genieten, dan wannee1· het niet v66r de
1·echter over de gronfl werd voorgestelrf,
en de vaststellingen van het a1-rest evenmin als de stukken van de rechtspleging,
welke het Hot kan in acht nemen, toelaten te zeggen dat de. door dit besluitwet voo1·ziene ~titsluitingen en vervallenvm·Jelaringen op eiser niet toepasselijk zijn (1).
(WADMAN, 'f. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het arrest, op
20 November 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen, gewezen:
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke verdering :
Over het enig middel, schending van artikel 97 van de Grondwet en van artikel 3,
§ 1, van het besluit-wet van 20 September 1945, waarbij amnestie wordt verleend
voor zekere misdrijven, doordat het arrest, in stede van tegen aanlegger een
voorwaardelijke gevangenisstraf van een
jaar uit te spreken, de publieke vordering
vervallen had moeten verklaren :
Overwegende dat, luidens artikel 9 van
het besluit-wet dd. 20 September 1945,
van de amnestie uitgesloten zijn zij die,
wegens feiten van v66r dit besluit-wet,
van rechten werden of zullen worden
ontzet bij toepa!'lsing van de artikelen 123sexies en 123septies van het Wetboek van strafrecht, of werden of zullen
worden vervallen verklaard van de rechten voorzien bij bedoeld artikel 123sexies;
Overwegende dat de regelmatig overgelegde stukken, welke het Hof kan in
acht nemen, niet toelate:o, te zeggen of de
bij artikel 9 voorziene uitslu'itingen en
vervallenverklaringen in de zaak van
tqepassing zijn en, bijgevolg, na te gaan
of de tot het bekomen van de amnestie
gestelde voorwaarden veninigd zijn ;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
(1) Raadpl. verbr., 11 Februari 1946 (.A1·r.
Verbr., 1946, blz. 56; Bull. en PASIC., 1946,
I, 63).

rechtsvormen werden. nageleefd en ·dat de
beslissing overeenkomstig de wet ls ;
II. In zover de voorzienillg gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel aanvoert en dat het Hof
er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
7 Maart 1949.- 2" kamer.- Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend · yoor~,
zitter. --,-- Verslaggeve1·; H. Bareel. - Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul. Ha.yoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLlJK
VERAN'fWOORDELIJKE
PARTIJ
EISERES. VIL'RPLICH'fiNG EEN UITGIF'fE VAN
RET BES'l'REDEN ARREST BIJ DE STUKKEN TE
VOEGEN. KENNIS VAN RET BEROEPEN VONNIS
VEREIST OM DE VOORGES'l'ELDE MIODELEN TE
BEANTWOORDEN. VERPLICRTING OOK EEN
UITGIFTE VAN RET VONNIS BIJ DE STUKKEN TE
VOEGEN.
.

ls niet ontvankelijle, de voorziening van
de b~trgerlijk verantwoordelijke partij
die, alhoewel zij een authentielce uigifte
van het bestmden an·est overlegt, geen
authentielee uitgifte van het beroepen
vonnis bij de stukken gevoegd heett, dan
wannee1· de leennis van dit laat.~te
vereist is om de door de voorziening
voorgestelde middelen te beantwoorden (2).
(VAN

SANDT, T.

DE ROCK.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 November 1948'gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat de burgerlijk verantwoordelijke partij, die zich in verbreking
voorzien heeft, een authentieke uitgifte
van het arrest bij de stukken heeft gevoegd (Wetb. van strafv., art. 419);
Overwegende echter dat, wanneer de
kennisneming van het beroepen vonnis
gevergd is om de voorgestelde middelen
te onderzoeken, deze partij gehouden is
(2) Verbr., 22 Februari 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 79); 8 Maart 1948 (.A,-,·, Verbr., ~948,
blz. 133; Bull. en PASIC., 1948, I, 150). en
nota 2.
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eveneens een authentieke uitgifte van dit
vonnis bij de stukken te voegen ;
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger steunt op twee middelen :
1 o het bestreden arrest is niet gemotiveerd
naar de eis van artikel 97 van de Grondwet; 2o het stelt het bestaan niet vast van
een verband van aangestelde tot aansteller
tussen beklaagde ·en aanlegger ;
Overwegende dat het arrest aanstipt
dat de « eerste rechter op grondige wijze
de feitelijke omstandigheden der zaak fer
zitting onderzocht ... dat het eerste vonnis
mitsdien in stand moet blijven >> ;
Overwegende dat het arrest aldus, ten
minste voor een deel, steunt op de beweegredenen van de eerste .rechter;
Dat aanlegger, dienvolgens, gehouden
was een authentieke uitgifte van het beroepen vonnis bij de stukken te 'voegen;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger t<i't de kosten.
·
7 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele.
Gelijkluidende · conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaafgeneraal.
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1o VALSHEID. -

VALSHEID IN GESCHRIFTEN. - GEBRUIK DOOR DE VERVALSER. EEN ENKEL MISDRIJF ..
2o VALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIFTEN GEPLEEGD OM HET NORMAAL VERKEER VAN
EEN AUTOVOERTUIG TOE TE LATEN. - VOERl'UIG DOOR MIDDEL VAN EEN MISDRIJF VERKREGEN. - STRAFBARE VALSHEID.

1 o De valsheid en het gebruilG van het
vals stuk doo1· de vervalser maken de
uitt,oel"i.ng uit van een enlGel misdadig
inzicht en, dientengevolge, een enkel
misdrijf (1).
·
2° De valsheid in geschriften, gepleegd
om zich een machtiging te ve1·schafjen,
die het normaal verkee,- van een autovoertuig toelaat, dan wanneer dit
laatste door de ve·rvalser doo1· middel
van een misdrijf verkregen werd, kan
de bestanddelen vertonen van een straf(1) Raadpl. verbr., 4 Juli 1932 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 223).·Vergel., wanneer de dader
van de valsbeid en degene die gebruik maakt
van bet valse stuk onderscheiden personen
zijn, verbr., 12 Maart 1940 (Ar1·. Verbr., 1940,
biz. 36) en nota 2 onder dit arrest in Bull. en
PAsrc., 1940, I, 90.

bare valsheid, namelijlG het mo1·ele element van het misdrijf en d.e mogelijklwid van de schade.

(YERMEIRSCH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen · op 26. November 1948 door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 19fi en 197 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep een straf heeft
uitgesproken wegens twee onderscheiden
misdrijven, namelijk valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, wanneer deze twee misdrijven niet kunnen
ten laste gelegd worden tegen een zelfde
beklaagde :
Overwegende dat valsheid in geschriften en gebruik van het vals stuk twee onderschelden misdrijven uitmaken; dat
echter, wanneer beide misdrijven worden
gepleegd door dezelfde persoon, zij opeenvolgende daden zijn die de uitvoering uitmaken van een enkel schuldig voornemen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van het vonnis van de
eerste rechter, vaststelt dat de valsheid
in geschriften en het gebruik van het
vals stuk, waaraan het aanlegger schuldig verklaart, de uitvoering zijn geweest
van een en hetzelfde misdadig voornemen
en, dientengevolge, aanlegger veroordeelt
tot een enkele straf; waaruit volgt dat
het bestreden arrest de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen niet lleeft
geschonden;
Over llet tweede middel, schending van
de in het eerste middel bedoelde artike- ·
len door onvoldoende beantwoording van
de conclusies waarbij aanlegger aanvoerde
dat de hem ten laste gelegde feiten geen
scllade berokkend hadden noch konden
veroorzaken en daaruit afleidde dat hij
niet kon gehandeld hebben met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden:
Overwegende dat v66r het hof aanlegger heeft aangevoerd dat llij gehandeld
heeft opdat de Staat de rechten zou kunnen ontvangen die hem toekwamen en
opdat de auto regelmatig in Belg~e zou
kunnen ingevoerd worden ;
Overwegende dat het arrest verklaart
dat aanlegger de ten laste gelegde en bewezen feiten heeft gepleegd met een bedrieglijk opzet namelijk << om een auto,
voortkomende uit een misdrijf, ·door middel van een vergunning, in het normaal
verkeer te krijgen >>;
Dat aldus het hof heeft geoordeeld dat
aanlegger niet gehandeld heeft ter bereikiilg van het doel waarvan hij beweerde

-164dat het onverenigbaar was zowel met het
oogmerk om te schaden als met het bedrieglijk opzet ;
Dat alzo het arrest een gepast antwoord
lweft verstrekt op aanleggers conclusies
en het bestaan heeft vastgesteld van de
bestanddelen van het bewezen verklaanl
misdrijf, namelijk het morele element
en de mogelijkheid van een schade;
Overwegende, bovendien, dat de substantu!le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is:
Om die redenen, · verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
7 Maart 19-!9.- ze kamer.- Vom·2·itte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Simon. - Gel'i.ilcl'Ui(lencle concl'Usie, H. Raoul' Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Hans (van de Balie van het
Hof Yan beroep te Gent).
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1° MJ<JDEPLICHTIGHEID. - HULP VERLEEND 'l'O'f DE Ul'l'VOERING VAN EEN MISDAAD.
- AR'l'lKEL 66, ALINEA il, VAN HE'l' STRAFWE'l'BOEK. - KENMERKEN VAN DE HULP.
2° STRAF. - SAMENLOOP VAN l\USDADEN. MA'l'ERIELE SAMENLOOP. - EENDAADSE SAMENLOOP. - IN BEIDE GEVALLEN TOEPASSING VAN
EEN ENKELE S'l'RAli'.

'l'USSENKOMST. S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJKE PAR'l'IJ.
VOORWAARDEN '1'0'1' DAGVAARDING VAN
DJ~ZE PAR'l'IJ VOOR DE EERS'l'E RECHTER.
4° l\UDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - BURGERU.mE VORDERING.
- VADER VAN EEN MINDERJARIGE BEKLAAGDE.
- NliDDEL HIERUIT GENOMEN DA'l' DE BURGERLIJKE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE VADER
DOOR DE WE'l' GES'l'EUND IS OP EEN GEBREK AAN
HEWAKING, DOCH N!E'l' OP DE SLECH'l'E OPVOEDING AAN DE MINDERJARIGE GEGEVEN. - ARREST DE VEROORDELING VA,N DE BURGERLIJK
VERANTWOORDELIJKE VADER S'l'EUNEND OP DE
SLECH'l'E OPVOEDING AAN DE MINDERJ ARIGE
GEGEV~;N EN Op EEN GEBREK AAN WAAKZAAMHEID VAN DE VADER. - MIDDEL VAN RELANG
C\ 0

ONTBLOO'r.

1o De h1tl1J, ve1·leencl tot de 1titvoering vnn
een misdnnfl en bi.i a1·tilcel 66, alinen 3,
vnn het Strnfwetboelc bepnnld, is een
tot de2·e 1titvoering nooclznkelijlce hulp,
!loch het is onve1·schiUir1 cla.t (leze hu.lp
omvnng1'ijlc of gering is.
2° In gevctl van snmenloop van misrla(len, worclt een enlcele · stTaf 1t.itgespmlcen, of het ove1· een mate1·i6le samenloop of een eenclaaclse snmenloop gaat.

(Strafwetb., artt. 62 en 65.)

3° De 1mrgerlijlc vm·antwoonleUj l.;e pa;I'Uj lcctn niet gelwnclen worden in de
cleba.tten v661· cle ee1·ste 1·echter tussen
te lcomen, wanneer een vonnis 1·eeds hetzij ove1· de ontvanlcelij lcheicl hetzij ove·r
een bestanddee~ van de p!tblielce vo·rcle1·ing 1t:itspraalc gedaan heeft; indien
zij v66r ello; vonn·is van deze ctnrd,
cloch 1.vannee1· 1·eeds onde1·zoekspUchten
te1· terecht:~'itt'ing vermtld werden, [JCdact[JCl worclt, heeft z·ij het 1·echt
te v·ragen clat cle plichten die haa1· 1·echt
van ve1~clediging aanbelangen op tegenspmalc zouden herbegonnen wo·rden (1) .
<! 0 Is vwn belang ontbloot, het m.illclel hiernit rJenomen, dat de b!l'l'gerlijlce ventnt.woonlelijlche·icl van de vade1· vnn een
bij hem. inwonencle mincle1·jarige beldnagde, d.oo1· cle wet uesteund ·is op
een geb1·e1c awn be-waking en n:iet op de
slecMe OZJvoecling aa11 de m.inderjct1'ige
qegeven, awn wannee1· het best1·eaen nr·i·est cle b1wgeriijlce vemntwoorclelijlcheicl
van cle vadm· zowel op een rJeb1·eJ.; a.an
1.vaalcznnmheid ctls op de slechte opvoe(linu, welke hij nnn cle minde1·jarige gefiC'I:en heeft, ste1mt.

(vAN DIJCK EN COl!SOOR'l'EX,
'l'. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, g-ewezen ov 1[) September 11148
door het Milituir Gerechtsllof, zetelende
te Brussel;
I. Aangaande de voorzieningen tegen de
beslissing over de publieke vordedng :
Wat betreft cle voorziening van Albert
Verstappen :
Over de twee door aanleg-ger voOI"gestelcle middelen; het eerste, scllending van
artikel 91 van de Grondwet, doordat het
bestreclen arrest: a) aanlegger veroordeelt
als dacler, mededucler of inedeplichtige
van een aantal misdrijven (betichtingen
nrs 10, 51, GO, 61, 6() en 67), zonder te bepalen of llij uls dader, mededader of medeplichtige gellanclelcl lleeft, wanneer aan~
legger bij conclusies hacl gevraag-d dat zou
worclen bepaald of hij als dader, mededader of medeplichtige aan het plegen
van die misdrijven deel genomen heeft ;
b) onbeantwoord laat de conclusies waarbij aanlegger aanvoerde dat hij geen deel
heeft genomen aan llet plegen vaR tle
(1) Raadpl. in verschillende zin : VAN RovE,
illanuel de Ia pa1·tie civile; n' 115; VAN ZELE,
Yade-mecum de la pa1·tie civile, blz. 32; Rf71.
prat. de d1·. belge, v• Action civile, n' 50;
verhr., 3 Octoher 1932 (Bull. en PAsrc., 1932,
I, 257); verbr. Fr., 13 Ap1·il 1934 (SIREY, 1935,
1, 354).

----·---------------~
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sttb nr 72 der telastlegging vermelde misdrijven daar deze gepleegd werden door
Duitse suldaten buiten aanleggers tegenwoordigheid ; het tweede, schending der
wet, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft wegens misdrijven
gepleegd buiten zijn bijzijn en buiten zijn
weten, op grond van een 'interpretatie van
het misdadig opzet, onmisbaar element
van ieder misllrijf en van de strafbare
deelneming :
Overwegende dat het bestreden arrest,
deels door overneming van de beweegredenen van de eerste rechter, deels op
gronfl van eigen beschouwingen, na aanlegger schulflig te hebben verklaard aan
samenlopende misdrijven, tegen hem, hij
toepassing van artikelen 61 en 62 van het
Strafwetboek, een enkele straf, fle doodstraf, uitspreekt ;
Dat de twee middeleri, flie aanlegger
voorstelt tot staving van zijn voorziening, gericht zijn tegen fle beschikkingen van het bestreden arrest flie fle
in het middel bepaalde misdrijven betreffen;
Dat, ingeval zij gegrond bevonden werden, de tegen aanlegger uitgesproken straf
desuiettemin .zou gerechtvaardigd blijven
door de inbreuken op artikelen 113, 117,
118Ms (gewijzigd door het besl.-wet van
17 December 1942) waaraan het arrest,
door een beschikking cl'ie wettelijk is en
niet bestreden woi·dt, aanlegger schuldig verklaart ;
Dat uit het vorenstaande volgt dat de
mifldelen niet ontvankelijk zijn;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Jan Bollen :
Overwegende dat aanlegger, bij de memorie die hij op 20 September 1948 tot
staving van zijn eis tot verbreking, overgelegcl heeft, uitsluitend feitelijke gegevens aanvoert;
.
'
Dat, behoudens het uitzonderlijk geval
Yoorzien door artikel 95, alinea 2, van de
· Grondwet, het Hof geen kennis neemt van
de grond der zaken; waaruit volgt clat de
memorie niet ontvankelijk is;
Over de middelen tot verbreking voorgesteld bij ·het vertoog overgelegd op
23 September 1948 :
Eerste midclel, schending van artikelen 66 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet, cloordat het bestreden artest
beslist dat, om als mededader van een
misdrijf te worden beschouwd, men een
noodzakelijke hulp, voortkomende uit de
omstancligheiden waarin het misdrijf gepleegd werd, moet verleentl hebben, en
daaruit afieidt clat de geringste lmlp bij
het misdrijf volstaat, doch verzu'imt te
zeggen dat die geringste hulp wel kan
volstaan maar aileen voor zover ze noodzakelijk is :

Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat enkele beklaagden staande haclden
gehouden - alhoewel ten onrechte :---- dat
de rol clie zij vervuld hadden gering was
geweest en dat de hulp die zij verleenden
noch nooclzakelijk was geweest om de
misdaacl te plegen, noch nuttig om die te
vergemakkelijken ;
Dat het claarop antwoorclt dat het
volstaat dat deze hulp als nooclzakel'ijk voork<imt onder de omstandigheden
waarin het misdrijf werd gepleegd en
aldus de geringste hulp kan volstaan;
Overwegende dat de bewoordingen van
het arrest duidelijk aantonen dat, naar
het oordeel van het hof, de lmlp of bijsta:i:td, verleend bij het plegen van ec~n
misdaad of een wanbedrijf, de door artikel 66, alinea 3, van het Strafwetboek
vereiste voorwaarden vervult, wanneer zij
noodzakelijk is geweest voor het plegen
van het ten laste gelegde misdrijf, maar
dat het onverschillig is of die noodzakelijke bijstand op zich zelf omvangrijk of
gering is;
Overwegende clat, alzo beslissentl, het
bestreden arrest, behoorlijk gemotiveerd,
noch de in het middel vermelde artikelen,
n<ich enig andere wetsbepaling geschonden
heeft;
Dat het m'iddel in feite en in rechte
faalt;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na verklaard te hebben dat,
om als mededader van een misdrijf schulclig te zijn, de verleende hulp moet noodzakelijk geweest zijn, verzuimt te zeggen
dat de bij het plegen van de moord op
Schol en van de moordpogingen op Engel,
Leczinski, Pfeiffer en Decleeve verleende
hulp onmisbaar is geweest, ja zelfs op
welke wijze aanlegger deelgenomen heeft
aan het plegen van d'ie misdaden, zodat
niet kan worden vastgesteld welk van
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek
client toegepast :
Overwegende llat aanlegger vervolgd
was wegens verschillende misdrijven, onder meer als dader van de moorcl gepleegd
op Schol en van de moordpogingen gepleegd op de in het middel vermelde personen, om aan het plegen van bedoelde
misdrijven deelgenome:i:t te hebben op een
ller wijzen voorzien door de alinea's 2,
3 of 4 van voormeld artikel 66, waarvan
de omschrijving van de telastgelegtle miscladen de bewoordingen letterlijk weergeeft;
Overwegende clat het bestreden arrest
bewezen verklaart dat aanlegger .aan de
moordpoging op Engel als mededader
deelgenomen heeft, wat noodzakelijkerwijze insluit tlat aanlegger het feit heeft
gepleegcl zoals het is omschreven in de
telastlegging ;
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van het Strafwetboek gerechtvaardigd is;
Overwegende, bovendien, · dat bij gebreke van conclusies betreffende de in het
middel bedoelde betichtingen, het militair
gerechtshof niet nader moest bepalen op
welke van de in het artikel 66 van het
Strafwetboek opgesomde wijzen aanlegger
deelgenomen heeft aan het plegen van
die misdaden;
Dat, gevolglijk, het middel niet kan
aanvaard worden;
Over het derde middel,· schending van
artikel 115, 121bis, 393 en 434 van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist dat het
opzet van de betichten in de misdrijven
van gemeen recht door hen gepleegd (wederrechtelijke aanhouclingen, verklikkingen aanrandingen op personen) hoofdzakel{jk bestond in de wil zich te wreken
tegenover de weerstandsbewegingen en de
aanslagen van deze bewegingen tegen hun
eigen persoon of hun partijgangers te
voorkomen, dan wanneer het opzet, in de
wederrechtelijke aanhoucling, de wil onderstelt een bepaalde persoon van zijn
vrijheid te beroven, in de verklikking, een
bepaald feit ten laste van een bepaalde
persoon aan de vijandelijke overheid bekend te maken, in de moord of moordpoging, de dood van een bepaalde persoon
te veroorzaken :
Overwegende dat dit middel aileen de
beslissing over de publieke vordering betreft;
Dat, indien het gegrond bevonden werd,
de tegen aanlegger uitgesproken straf desniettemin zou gerechtvaardigd blijven
door de vaststellingen van het bestreden
arrest nopens de inbreuk op artikel 118bis
van het Strafwetboek ;
Dat het middel, derhalve, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 118bis (oude en nieuwe tekst),
62 en 63 van het Strafwetboek en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest vaststelt dat het opzet
vereist bij het plegen van de door artikel llSbis van het Strafwetboek voorziene misdaad, verschilt van dit vereist
voor de telastgelegde misdrijven van het
o-emeen recht en desniettemin een enkele
~traf uitsprekt, wat eenheicl van opzet
veronderstelt :
Overwegende dat, zowel in geval van
meerdaadse samenloop van misdaden als
in geval van eendaadse samenloop, slechts
een straf dient toegepast overeenkomstig
de bep[~.lingen van artikelen 61, 62, 63 en 65
van het Strafwetboek ;
Dat, derhalve, het bestreden arrest, wegens de samenlopende misdrijven welke
het souverein bewezen verklaart, aanlegger tot een enkele straf heeft kunnen ver-

oordelen, zonder de in het 'middel vermelde ·wetsbepalingen te schenden;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Met betrekking tot al de voorzieningen ·:
Overwegende dat de substanW~le of op
straf van n'letigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de voorzieningen tegeil
de beslissing over de vorderingen van de
burgerlijke partijen :
A. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Jules Van Houtte, gedagva:ard als
burgerlijk verantwoordelijk voor Jan Van
Houtte:
Over het eerste m'iddel, schending van
artikel 4 van het besluit-wet van 27 Mei
1944, ·welk de bevoegdheid der krijgsraden uitbreidt en de procedure verkort
voor zekere misdrijven, en van artikelen 4
en 190 van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, schending ook van de
rechten der verdediging, doordat het bestreden arrest de vordering der burgerlijke partijen tegen eiser, burgerlijk verantwoordelijk, ontvankelijk heeft verklaard, alhoewel deze slechts gedagvaard
werd in de loop der strafrechtelijke debatten en niet voor de dag der eerste zitting:
Overwegende dat noch artik~l 4 van het
besluit-wet dd. 27 Mei 1944 noch enig
andere wetsbepaling het ogenblik van de
rechtspleging bepaalt tot op hetwelk de
burgerlijk verantwoordelijke partij v66r
de strafrechter door de burgerlijke partij kan gedagvaard worden;
Dat zonder twijfel, wijl de burgerlijke
partij, luidens artikelen 67 en 359 van
het Wetboek van strafvordering, gehouden is haar eis tot schadevergoeding in
te stellen v66r het vonnis waardoor de
eerste rechter definitief uitspraak doet
over de publieke vordering, de burgerlijk verantwoorclelijke partij niet kan gedagvaard worden na dit vonnis;
Overwegende, evenwel, dat, zo de burgerlijke partij, die haar eis instelt in de
loop cler debatten, deze moet aanvaarden
in de stand waar zij zich bevinden, de bnrgerlijk verantwooi"clelijke partij, die verweerster is, haar recht van verdediging
geheel moet kunnen uitoefenen;
Dat zij dienvolgens, behoudens afstand
van harentwege, niet kan gedwongen
worden in de debatten tussen te komen
wanneer een vonnis reeds heeft beslist
hetzij over de ontvankelijkheid, hetzij
over een bestanddeel van de publieke vordering; dat zelfs in de andere gevallen zij
gerechtigd is te vragen dat d~ reeds ter
terechtzitting verrichte daden van onderzoek, die haar recht van verdediging aanbelangen, op tegenspraak herbegonnen
worden;

-167Overwegende dat ter zake geen vonnis,
'Zoals hierboven bepaald, gewezen werd
v66r de terechtzitting voor dewelke
·de .burgerlijk verantwoordelijke partij
gedagvaard was geweest voor de. eerste
rechter;
I)at het bestreden arrest bovendien
vaststelt dat de dagvaarding gegeven
w.erd, voor de tereciitz'itting van 31 Juli
1947, terwijl de debatten v66r de krijgsraad. slechts gesloten werden op de
terechtzitting van 16 September 1947, en
dat de burgerlijk verantwoordelijke partij
slechts in hoger beroep het verhoor van
de door haar aangewezen getuigen heeft
.(Jangevraagd en bekomen;
Dat in die omstandigheden, beslisseude dat de rechten vari de burg.erlijk
verantwoordelijke persoon niet geschonden
zijn geweest en clat de clagvaarcling niet
te laat wercl betekend, het bestreden arrest geen wetsbepallng geschonclen heeft;
Over het tweede micldel, schending van
artikel 97 van de Gronclw.et en van artikel 1384 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest de regelmatige conclusies cler ,lmrgerUjk verantwoordelijke partij niet beantwoo;rd heeft, waar
deze inriep dat haar verantwoordelijkheid
verdween van het ogenblik af waarop
haar zoon, tegen haar wil ingelijfd in een
militaire organisatie, onder het bevel
stond van zijn oversten :
Overwegende dat de bestreden beslissing de onbuigzaamheid van beklaagcle
Jan Van Houtte toeschrijft aan de
zwakheid van aanlegger in het uitoefenen
van zijn ouclerlijke macht; clat het vaststelt dat bewust gebrek aan gezag en
macht de oorza;lk is dat bovenbecloelde
beklaagde zich op zeventienjarige Ieeftijd inlijfde bij de Germaanse SS en cursussen aan de Duitse school volgde;
Overwegende dat alzo het militair gerechtshof een gepast en voldoend antwoord heeft verstrekt op de conclusies
waarbij aanlegger aanvoerde dat hij de
daad, welke tot zijn verantwoordelijkheid
a.anleiding geeft, niet heeft kunnen beletten; waaruit volgt clat het tweede middel feitelijke grondslag mist;
Over het clerde middel, schending van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat : eerste onderdeel, het bestreclen
arrest de verantwoorclelijkheid van eiser,
burgerlijk verantwoorclelijke partij, aanneemt op grond van een font in de opvoeding, clan wanneer cleze verantwoordelijkheid alleen berust op een verplichting van bewaking ; tweede onderdeel ;
de vaclerlijke verantwoordelijkheid aanneemt alhoewel het vaststelt dat de zoon
zich bij de Germaanse SS ingelijfd had,
·en te Hannover in nationaal-socialistische principes opgevoed werd, omstandigheid welke het gezag der ouders doet

verdwijnen en het oorzakelijk verband
tussen de slechte opvoeding der ouders en
het gepleegde feit doet verdwijnen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de miscladige handelingen
van beklaagcle als oorzaak hebben gehad niet alleen een gebrek in de opvoeding gegeven door de burgerlijk verantwoordelijke partij, maar ook een gebrek
aan waakzaamheid vanwege deze laatste ;
Dat derhalve het middel, wat het eerste
onderdeel betreft, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is en, wat het tweede
onderdeel aangaat, feitelijke grondslag
mi.st;
Over het vierde middel, schending val;l
artikelen 97 van de Grondwet en 1384 van
het Burgerl:ljk Wetboek, doordat het bestreden arrest enerzijds besluit dat het
gebrek aan vaderlijke opvoeding en waakzaamheid de oorzaak is geweest van de
misdadige handeling van de zoon, terwijl
het anderzijds vaststelt dat hij, toen hij
te Hannover, in Duitsland, verbleef, in
nationaal-socialistische principes opgevoed werd tegen de zin van zijn vader,
vermits het arrest van de onbuigzaamheid van de zoon gewag maakt, zodat m{o'n
ten slotte niet weet of de zwakheid van
de vader een noodzakelijk element is geweest in de aaneenschakeling der omstancligheden welke tot de misdaad hebben geleicl en het oorzakelijk verband derhalve
niet Iiaar genoegen van recht vastgestelcl
is :
Overwegende dat de bewoordingen van
het bestreden arrest duidelijk aantonen
dat het militair gerechtshof het gebrek
aan vaderlijke opvoeding en waakzaamheicl, waaraan het aanlegger schuldig verklaart, beschouwt als de werkelijke oorzaak van de onbuigzaamheid van aanleggers minclerjarige zoon tijdens de bezetting en van al wat daaruit is gevolgd, de
moord gepleegd op Lucien Gysels daarin
begrepen;
B. Wat de andere voorzieningen beti·eft :
Overwegende dat geen bij.zonder middel
tot verbreking wordt voorgesteld en dat
het Hof er geen ambtshalve opwerpt :
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memories te laat neergelegd
door aanleggers Prevoo en Van Dyck
(besluit-wet van 19 October 1944, art. 5),
verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers ieder in een dertiende der kosten.
7 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorzitter
en verslaggever, H. Wouters raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleitet·s, HH. Van Leynseele, della Faille
d'Huysse, Colle en Schramme (de twee
laatstgenoemden van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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7 Maart 1949.

REGELING VAN RECH'J'SGEBIED.
BESCHIKKING VAN DE R.\ADKAMER DIE E~;N
PERSOON BETICH'l' VAN MISDAAD NA;).R DE CORHEC'l'IONELE RECHTBANK VEBWioTST, NA AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEIO <CRATIONE
LOCI>>. - NEGATIEF GESOHIL VAN RECH'l'SGEBIED. ~ 0NBEVOEGHEID << RATIONE LOCI »
VAN DE CORRECTIONELE REOH'l'BANK.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJ'ZING VAN DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE
KAMEH VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
lFanneer een beschilcll?ing van ;de r·aadlcamer·, na aanneming van ver·zachtende
omstandigheden, een persoon van misrlaad beticht naar de cor"Tectionele
r·echtbanlc verwezen heett en wanneer
cleze rechtbanlc zich ratione loci onbevoegd heeft ver·lclaard, vem•ietigt het
Hof, waarb·ij de zaalc door een verzoelcschrijt tot regeling van rechtsgeb·iecl
aanhangig wenl gemaakt, cle beschilcking van de raacllcamer, ind·ien de cor·r·ectionele Techtbanlc, tot lcenn·is derwellce
rle zaalc was gebracht geweest, onbevoegd schijnt en verwijst het de zaalc
naar de bevoegde kamer ·van ·inbeschnllliginystelling.

(PROCUHEUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. lUEULAND'l'.)
ARREST.
Hl<J'J' HOF; - Gelet op de aanvraag tot
regeling van rechtsgebied ingediend door
de Procureur des Konings te Brussel ;
Overwegende dat, bij beschikking del.
23 November 1948, de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wegens verzachtende omstandigheden
naar de Correctionele Rechtbank te Brussel verwees, Frans-Charlotte Nieulandt,
wien ten laste wordt gelegd te Lebbeke
op 18 avril 1948 : a) een aanranding der
eerbaarheid met geweld of bedreigingen
gepleegd te hebben op Maria-Louisa De
Leu en Julia De Leu, kinderen die meer
dan de voile leeftijd van zestien jaar
hadden bereikt; b) in het openbaar de
zeden te hebben geschonden door handelingen welke de eerbaarheid kwetsen,
het feit gepleegd zijnde geweest tegenover
bovenbedoelde meisjes welke beiden minderjal'ig waren, daar zij geboren .zijn respectievelijk op 1 October 1931 en 30 Januari 1930; c) vrijwillig verwondingen of
slagen. toegebrucht te hebben aan Jacobus
De Leu:
Overwegende dat, bij vonnis gewezen op
28 December 1948, de Correction.ele Rechtbank te Brussel zich tot beslechting der
zaak onbevoegd heeft verklaard omdat zij

noch de rechtbank was der plaats van de
ten laste gelegde misdrijven, noch die van
de verblijfplaats van de beklaagde, noch
die is van clezes laatst bekencle verblijfplaats, noch die van de plaats waar hij
gevonden werd ;
Overwegende dat die beslissingen beide
kracht van het gewijsde hebben verkregen; clat hun strijdigheid een negatief
geschil van rechtsgebied heeft doen ontstaan, welk de loop van het gerecht
stremt;
Dat nit de bestanddelen der zaak
schijnt te volgen dat de voorwaarden vereist opdat de Correctionele Rechtbank te
Brussel tot het berechten der zaak ratione loci bevoegd zij, werkelijk niet verenigd .zijn ;
Om die reclenen, het rechtsgebied rege. lende en zonder acht te slaan op de beschikking del. 23 November 1948 van de
Raadkamer der Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die te niet wordt gedaan,
verwijst de zaak naar de Kamer van inbeschulcligingstelling van het Hof van beroep te Gent; beveelt clat onderhavig arrest ?.al worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en clat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beschikking.
7 Maart 1949.- 2" kamer.- Voor·zitter,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever, H. Simon. :__ Gelijlcl1tillencle concl~tsie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
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10 Maart 1949.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHOUWINGEN IN CONOLUSIES UITEENGEZET
ZONDER DA'l' DE JURIDISOHE DHAAGWIJDTE ER
VAN BEPAALD WERD EN 'ZONDfm DA'f ER UIT. EEN
JURIDISCH GEVOLG All'GELEID WEBD. - GEEN
VERPLICHTING 'ZE TE BEAN'fWOORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. .BEZWAAR IN ONNAUWKEURIGE BEWOORDINGEN
AANGEVOERD. - GEEN VERPLIOH'l'ING HET TE
BEANTWOORDEN.
3° l\1IDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAREN.- MIDDEL 01' EEN VEBKEERDE IN'l'ERPRE'l'A'l'I!C VAN HET ARR~;sT
RUSTENDE. - l\'liDDEL DAT GRONDSLAG JIHST IN
FEITE.
1° De ver·JJlichUng de vonnissen en

arr-e.~

ten te motive1·en omvat de verplichtin.q
niet d:e bescho1twingen te beantwoorden
11Jellce ee·n par·Uj ·in conclttsies heeft uiteenge.zet zoncler e·r de juriclische rlrang-
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-169·wijdte ·Va!lt te bepalen of er nit een
reclttsgevolrJ at te leiden (1).
2o De rechte·r over de grand heett de ve·rplichting n·iet te beantwoo1·clen wat i1t
onnauwkewrige bewDord-i:ngen wm·cl aCLnqevoeTd.
3o. Mist grond.slCLg ·in feite, het ·Jniddel dat
op een verkeerde interpretatie VCLn het
best·reden CL'/Test ntst (2) .
(YAN BEL, 1'. LENOIR EN BRONCHART.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 November 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 142 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit n" 224 dd. 24 December
1935, schending van het gerechtelijk contract.en van artikelen 1107, 1108, 1134 en
1135, 1142, 1144, 1147, 1148, 1319 en 1320
van het Bnrgerlijk "\Vetboek, doorclat,
daar waar aanlegger in verbreking tegen de vordering, welke er toe strekte hem
te verplichten de door de overeenkomst
van 31 JUaart-28 April 1940 voorziene werken op zijn kosten nit te voeren of te
doen nitvoeren, inriep niet aileen de verhoging van de prijzen doch ook de onmogelijkheid van uitvoering ontstaan nit de
omstandigheden van overmacht wegens de
oorlog en nit de verbiedende maatregelen
genomen gednrencle de bezettingstijd, het
bestreden arrest de vordering niettemin
gegrond verklaard heeft, onder voorwendsel dat de oorlogsomstandigheden de nitvoering niet onmogelijk zonden gemaakt
hebben, doch enkel moeilijker en kostelijker, en dat, indien aanlegger in verbreking zich, in Juni 1940, gehaast had de
werken voort te zetten, deze gemakkelijk
zonden geeindigd geweest zijn v66r de afkondiging van de verbiedende maatregelen, en er aldus over beslist heeft zonder
het middel te beantwoorden van de conclusies van aanlegger in verbreking.die inriep
dat, v66r die maatregelen en op het ogenblik waarop, volgens het arrest, de nitvoering nog mogelijk was geweest, deze
. was belet geworden door het feit van
verweerder, die toen de werken niet
wilde laten hernemen wegens de ver. warde toestand en de afwezigheid van
zijn bouwknndige, en die aan aanlegger in verbreking de toelatingen niet overhancligde welke van Juni 1940 af vereist
(1) Verbi·., 24 Juni 1948 (An·. Yerbr., 1948,
blz. 349; Bull. en PASIC., 1948, I, 405).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
4 Maart 1948 (A1T. T' e1·b1·., 1948, biz. 126; Bull.
en PAsrc., 1948, I, H2).

waren, door bijzondere Belgische verordeningen op dat gebied; doordat, dns, het arrest het gerechtelijk contract en. de akten
welke het vaststellen geschonden heeft en;
in alle geval, niet gemotiveerd is met het
oog op de door aanlegger in verbreking
regehnatig genomen conclnsies :
Overwegende dat aanlegger v66r lwt
hof van beroep staamle hield, in hoofdorde, dat de nitvoering van de betwiste
werken onmogelijk "'as gemaakt geweest
door gebenrtenissen van overmacht voorgekomen in Mei 1940 en later;
Dat, alhoewel hij in zijn conclnsies uiteenzette dat verweercler, wegens de
verwarcle toestand te dien tijde en de afwezigheid van zijn krijgsgevangen bouwkundige, het hernemen der werken niet
gewenst had, doch in October 1940 van inzicht was veranderd, hij nochtans niet
staande hield dat de uitvoering van de
werken door verweerder zou belet ge. weest zijn ;
Overwegende clat het arrest de vermeldingen niet moest beantwoorden welke in
de conclusies van aanlegger sleehts
voorkwamen ten titel van toelichting van
sommige feiten waaruit aanlegger niet
uitdrukkelijk beweerde een juridisch gevolg af te leiden ;
Overwegende dat · evenmin aangecluid
was de draagwijdte van het bezwaar dat
aanlegger tegen verweerder aanvoerde
hem niet in het bezit gesteld te hebben
van de bijzondere toelatingen tot bouwen,
vereist, sedert Juni 1940, door bijzondere
Belgische verordeningen op dat gebied ;
dat in zijn motivering het arrest niet
nooclzakelijk clat bezwaar moest in acht
nemen;
Dat het midclel dus niet gegroncl is ;
Over het tweecle middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 142 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit nr 224 del. 24 December 1935,
1107, 1108, 1134, 1135, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk vVetboek, en schending van het
gerechtelijk contract en van de akten
welke het vaststellen, doordat, eerste onclerdeel, het bestreden arrest, dat de beslissing van de eerste rechter bevestigt,
zonder redenen het middel heeft van de
hand gewezen van de conclusies van aanlegger in verbreking waarbij aan het beschikkend gedeelte van het bevestigd vonnis werd verweten dat het hem veroordeelt tot de uitvoering van een wettelijk
onmogelijke zaak, gezien de, in zake werken, van kracht zijnde reglementering, en
doordat, tweede, onderdeel : het bestrerlen
arrest verweerder toegelaten heeft gebeurlijk op zijn kosteu uitgaven te doen
zonder enige beperking en zonder enig toezicht en, bijgevolg, de vooruitzichten te
buiten is gegaan van het contract dat het
arrest beweert toe te passen :

-
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Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aa'nlegger, het beschikkend gedeelte bestrijdend van bet
beroepen vonnis voor zover dit laatste
aanlegger zou veroordeeld hebben << tot de
uitvoering van een onmogelijke zaak (zie
verordening in die zaken) >>, de verordening niet aanwees waarop hij zinspeelde,
noch hoe een onmogelijkheid van nitvoering der werken zou ontstaan zijn nit de
toepassing van die verordening; dat bet
arrest een in zulke ondnidelijke bewoordingen geformuleerd bezwaar niet moest
beantwoorden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
door het bestreden arrest bevestigd,
aanlegger veroordeelt om « de betwiste
werken overeenkomstig bet akkoord dd.
31 Maart 1940 >> nit te voeren of te voltooien;
Overwegende dat, in strijd met wat bet
middel staande houdt, nit die woorden
blijkt dat het verweercler niet toegelaten
was gebenrlijk nitgaven te doen zonder
beperking en zonder toezicht, doch dat de
modaliteiten van de nitvoering, waartoe
hij mocht overgaan, in het beschikkend
gedeelte van bet vonnis beheerst bleven
door gezegde overeenkomst ;
Overwegende dat dns geen van de twee
onderdelen van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
10 Maart 1949. - 1" kamer. - Vom·zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver~laggeve1·, H. Bareel. Geli.ilclttidende
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
~ PleUers, HH. Delacroix en· de J;Iarven.
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14 Maart 1949.

1° STRAF. - OVERTREDING. - VERVANGENDE GEYANGENISSTRAF. - 'D;N HOOGSTE
DRIE DAGEN.
2° VERBREKING.
DRAAGWIJDTE.
VERVANGENDE GEYANGENISSTRAF HET WETIELIJK :I>IAXIMUM OYERSCHRIJDEND. - VERBREKING TOT DIT PUN'l' YAN DE BESLISSING
BEPERKT.
1 o De vervangencle gevangenisstraf, wegens een overtrading ttitgesprolcen, mag
d1·ie dagen niet oversclwijden (1). (Straf-

lcem die het wetteli.ilc mami·rrvum ove·rschrijdt, is bepe1·lct tot dit punt van de
, beslissing (2).

(FRESON, T. WEISGERBER EN «COMPAGNIE
L'ABEILLE. )) .)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het vonnis dd.
Hi November 1948, gewezen in boger beroep door de Correctionele Rechtbank te
Luik;
Over het middel ambtshalve opgeworpen,
schending van artikel 40 van bet Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeeld heeft tot een geldboete van 25 frank, vermeerderd met
90 opdeciem, en tot een vervangende gevangenisstraf van vijf dagen :
Overwegende dat, luidens artikel 40 van
het Strafwetboek, de geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
waarvan de dunr drie dagen niet zal overschrijden voor hen die wegens overtreding
worden veroordeeld;
Overwegende dat bet bestreden vonnis,
door aanlegger te veroordelen tot een
geldboete van·25 frank en tot een vervangende gevangenisstraf van vijf dagen, bet
in bet middel bedoeld artikel 40 van bet
Strafwetboek beeft geschonden ;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietig·beid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat,
bebalve wat de toegepaste vervangende
gevangenisstraf aangaat, de veroordelingen wettelijk zijn;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden vonnis doch aileen voor zoveel het de
dnnr van de. v:ervangende gevangenisstraf
op vijf dagen heeft bepaald; 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
het gecleeltelijk vernietigcl vonnis; laat de
belft der kosten ten laste van de Staat;
de andere belft ten laste van verweerders ;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
nitspraak doende in boger beroep.
14 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorz·itte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag[lever, H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

wetboek, art. 40).
2° De ve1·brelcing, die uitgesprolcen wordt
omdat de eerste rechte·r een vm·vangende gevangenisst1·at heett ttitgespro(1) en (2) Verbr., 12 Juni 1944 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, 375 en 377).

2e
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14 Maart 1949.

VOORLOPIGE HECHTENIS. - BEVEL
TOT AANHOUDING AFGELEYERD DOOR EEN RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP DE FUNCTIES VAN
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. ONDERZOEKSRECHTER WAARNEMEND. - BEVESTIGING DOOR DE KAMER VAN INBESCHUL·
DIGINGSTELLING. ~ 0NDERZOEKENDE RAADSHEER-cMAAKT DEEL UIT VAN DE ZETEL. WETI'ELIJKHEID.
W annem· de kame1· van inbeschuldiginustelli'f!;U uitspraalc doet over de bevestiginu van een bevel tot aanhouding, atueleverd door de t·aadsheer cloo1· haar aan_qesteld, ove1·eenlcomstiu artikelen 2.'~5
en 236 van het W etboelc van st1·atvorde'ring, om de functies van onderzoeksTechter waar te ne·men, maalct deze
mctuistraat wettel-ijlc deel ttU van de zetel (1).
·

(FISSETTE.)

PLAATS, DOOR EEN TOEGEVOEGD ORIFFIER IS
BIJOESTAAN GEWEEST. - 0NTSTENTENIS VAN
HAND1'EKENINO VAN DF. TOEGEVOEODE GRIFFIER.
- HANDTEKENINO VAN DE GRIFFIER-TITULARIS.
- NIETIGHEID VAN DE MELDINGEN BETREF·
FENDE RET BEZOEK TER PLAATS.
lV annee·r een proces-ve1·baal van de te?·echtzittinu vaststelt, dat, voor een
bezoek ter plaats, de urijfier vervanuen
·is ueweest door een toeuevoeud gt-ijfie1·,
zijn nietiu de vermeldmgen van het
1Jrooes-verba•al die di-t bezoelc betretten
en door de g1-ijfier-tit1tlaris, niet door
de toeuevoegde gri.j]i.er, ondm·telcend
z1jn.

(DE FIERLANT-DORMER, T. ETIENNE.)

ARREST.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de' 3 Februari 1949 door het Hof
van beroep te Luik, Kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Over het enig middel, afgeleid hieruit
dat de onderzoekende raadsheer, die ten
laste van aanlegger het bevel tot aanhoudi:p.g afgeleverd heeft, deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling die gezegd bevel heeft bevestigd :
Overwegende dat geen wetsbepaling verbiedt aan het lid van de bij artikel218 van
het W etboek van strafvordering voorziene
afdeling van het hof van beroep, dat aangeduid werd om de functies van onderzoekend raadsheer waar te nemen overeenkomstig artikelen 236 en 237 van hetzelfde
wetboek, deel uit te maken van gezegde
afdeling ten einde het bevel tot aanhouding dat hij afleverde te bevestigen;
Dat het middel niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
i·echtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wetteiijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Maart 1949. - 2e kamer . ....., Voot·zittet·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslauuever, H. Giroul. - Gelijlclttidende con-clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
ndvocaat-generaal.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 October 1948 gewezen in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Voor zoveel de voorzie:riing gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Over het enig middel, schending van artikelen 153, 154, 155, 163, 176 en 189 van
het Wetboek van strafvordering, 207 van
de wet van 18 J"uni 1869 en 97 van de
Grondwet, doordat de ontoereikende vermeldingen van de procedure de punten
onzeker laten te weten (tweede onderdee!) of het bezoek ter plaatse, waartoe
de eerste rechter schijnt overgegaan te
zijn, wettelijk werd gedaan :
Overwegende dat het beroepen vonnis
uitdrukkelijk steunt op de uitslagen van
een bezoek ter plaatse;
Overwegende dat het proces-verbaal der
terechtzitting vaststelt dat, voor het bezoek ter plaats, de griffier-titularis vervangen werd door de toegevoegde griffier
die de eed heeft afgelegd en de uitslagen
van enkele afmetingen heeft opgeschreven; dat deze vermeldingen door de toegevoegde griffier niet ondertekend zijn; dat
de griffier-titularis, die het geheel van het
proces-verbaal heeft ondertekend, geen
hoedanigheid had om akte op te stellen
van rechtsplegingen die hij niet bijwoonde;
dat alzo, b;ij gebrek aan vaststellingen
waarop het Hof acht vermag te slaan, het
onmogelijk is na te gaan of de wettelijke rechtsvormen tijdens dit bezoek nageleefd werden ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zonder voorbehoud de motivering van het
beroepen vonnis heeft aangenomen en,
alzo, de gebeurlijke nietigheid heeft over, genomen ;
Dat het Hof, dienvolgens, zijn toezicht
niet kan uitoefenen over de wettelijkheid
van het bestreden vonnis ; dat dit laatste
artikel 97 van de Grondwet schendt;
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YONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECH'l'·
Zl'l"l"ING. - PROCES-VERBAAL VASTSTELLENDE
DAT EEN RECHTER1, B!J EEN BEZOEK TER
(1) Zie nota 3, ondertekend R. J. B., onder
<lit arrest in Bull. en PASIC., 1949, I, 195.
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Voor zover de voorz'iening de beslissing
bedoelt over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vonlering de
verbreking medesleept van de beslissing
over de burgerlijke vorclering;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Neufchateau en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van het vernietigd vonnis ; veroordeelt aanlegger
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.
14 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorzitter·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever·, H. Sohier. - Gelijklu.idende conclus·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter, Il. Delacroix.

vnn de cloor het m-iscl-l'ijf ·veroorzaalcte
schade (1).
·· ·
2° Is niet ontvanlcelijlc, de voorz-ieninrJ,
v66r de eindbeslissing ingesteld teyen
een besl-issing die, o·ver· de voraer:in{l
·van de b?trgerlijke pnrtij u-itspraal.:
doenrle, zich er toe beperlo,t na.n · deze
lna t ste een provis·ionele ver·goeding toe
te lcennen en een deslc?tndig onderzoelo;
te bevelen (2). (Wetb. van strafv ., arti-

kel 416.)
(JANSSENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP << CJll:ARBONNAGji]S DU BOIS D'AVROY ll, '1'. LIEVENS EN
CONSOOR'l'EN.)
AR-REST.

HE'J' HOF; - Gelet op het arrest, op
19 April 1948 gewezen cloor het Hof van
beroep te Luik;
Wat de voorziening van de verdachte
betreft gericht tegen de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij Lievens, wecluwe Parmentier :
~c KA}JER. 14 Maart 1949.
Over het enig midclel, schencling van artikelen 97 van de Grondwet, 163 van het
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S·rRAFZAKEN. -BunGER- W etboek van strafvordering, 1319, 1382,
LI.TKE VORDERING. - 00NCLUSIES VAN DE BE- 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat, naar het clispositief
KLAAGDE, ER TOE STREKKI,NDE OM, YAN DE
VERGOEDING AAN DE WEDUWE VAN HET SLACHT- van cle conclusies door beklaagde .Janssens
OVFER VAN EEN ONGEVAL VERSCHULDIGD, HET regelmatig genomen, aan het hof van beBEDRAG TE ZIEN AFTREKKEN :VAN EEN PEN- roep gevraagd werd v,ast te stellen dat,
SIOEN WAARTOE HE'l' OVERLIJDEN AANLEIDING ten gevolge van het overlijden door ongeHEEFT GEGEVEN. - ARREST ER OP Wr.JZENDE val van haar echtgenoot, cle burgerlijke
DAT DE SOHADEVERGOEDING EN HE1' WEDUWE- partij, weduwe Piumentier, van een onge·
PENSIOEN VERSCliiLLENDE OORZAKEN EN VOOR- valsrente van 12.268 fr. 79 en van een
WERPEN HEBBEN EN HE'l' WEDUWEPENSIOEN weduwepens'loeu van 27.125 frank geniet;
NIET DE HERSTELLING UITMAAKT VAN DE dat cle weclde van het s:lachtoffer op het
SCHADE DOOR HET MISDRIJF VEROORZAAKT. ogenblik van het ongeval 53.227 frank
's jaars bedroeg; voor recht te zeggen dat
- PASSEND ANTWOORD, - BESLISSING WETde verg·oeding· verschuldig·d door de dader
TELIJK GEMOTIVEERD.
van het ongeval van dergelijke aard moet
2° VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. - TERMIJN. - BESLISSING zijn clat de wecluwe van het slachtoffer
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. - AR- zich in een matertele toestand bevindt die
gelijk is met deze die ze zou genoten
REST EEN VOORSCHOT TOEKENNENDE EN EEN
DESKUNDIG ONDERZOEK BEVELENDE- - NIE'l'- hebben indien haar echtgenoot zou geleefd hebben; dat de burgerlijke partij
ONTVANKELIJKHEID.
clienvolgens recht .heeft op wat het over1 o Antwoonlt op 1Jassencle wijze op de lijclen haar cloen verliezen heeft in verconclns·ies vnn beklnngde bewerende dnt, · gelijking met de toestancl waarin zij zou
gezien cle schn,deve1-goeding, ann de ·we"
verkeercl hebben indien het overlijden
tlnwe van het slnchtoffer· van een ongeniet was overkomen; clat de beklaagde
Pnl ve·rsch·u.ldigd, rnoet overeenste-mrnen
dienvolgens enkel gehouclen is aan de bur-met het feUel-ijk ved·ies door het over·gerlijke partij een rente te betalen gelijk
lijden vwn dit laa.tste ann cle weduwe
aan het verschil tussen het bedrag, waar·vm·om·zanlct, ge.zegde schndeve·rgoeding op zij mocht aanSJ1raak maken, van de
rnoet vernvin-clenl wonlen nwt het bednw
van een pens·ioen, wnartoe het over·liJden van het slachtoffer annle-iding heett
gege1'en ten bate van zijn wed~twe, lwt
arrest .dnt e'r 01J w-ijst dnt cle doo·r de
dnde·r vnn het ongevnl ver·sch·uldigde vergoed-ing en het tJens'ioen nnnr· -rechten
·vnn oo-rznnk en voonve·rp ver·sch-illen en
dit pens·ioen n·iet de herstelling u-it-maakt

(1) Omtrent cleze kwestie, zie verbr., 17 December 1941 (A>T. Ye•·br., 1941, biz. 258) en
nota 3 onder clit arrest in Bnll. en PAsrc., 1941,
I, 462.
,
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
31 Januari 1949 '(zie boger, biz. 83; B11ll. en
PASIC., 1949, I, 91).

:....__ 173Dpbrengst van de bedrijviglleid van lluar
in leven zijnde echtgenoot en het bedrag
van de renten en pensioenen waartoe het
overlijden van haar echtgenoot aanleiding
heeft gegeven en die ze niet zou genoten
hebben zonder cUt oveJ:lijden; dit verscllil
vast te stellen op een maximum van
, 5.600 fran!< per jaar;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat deze bewering van aunlegger op
een dubbelzinnigheid steunt die hieruit
voortvloeit dat aunlegger het overlijderr van het slachtoffet beschouwt als de
gemene oorzaak van de vergDedingen die
nit het wanbedrijf voortkomen, enerzijds,
en van de voorclelen verschaft doDr de
betal"lng van een weduwepensioen, anderzijds · dat in werkelijkheid, de oorzaak
zoals 'het voorwerp van deze vergoedingen
en pensioen naar rechten onderscheiden
zijn : de krachtens artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek toe te kennen vergoedingen hebbende als oorzaak de font
begaan door verdachte en als voorwerp
de .herstelling van het werkelijk nadeel,
terwijl het pensioen zijn oorzaak vindt
in afhoudingen met vooruitzlcht gedaan
up de wedde van de ambtenaar, en als
voorwerp heeft de weduwe te vrijwaren
tegen de alea's van het bestaan welke
ook de omstandigheden zijn van het afsterven van de echtgenoot, de werkelijk
geleden schade buiten beschouwing lutende; dat er geen rechtsverband bestaat
tussen de herstelling van de schade en
de -beta ling van llet weduwepensioen;
'overwegende dat, luidens artikelen 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
de dader van een ongeoorloofd feit gelwuden is de door cUt feit veroorzaakte
schade geheel te herstellen;
Dat het arrest vaststelt dat het pensioen uitbetaald krachtens een wederkerige overeenkomst aan de burgerlijke partij Lievens, weduwe Parmentier, de herstelling niet uitmaakt van de schade door
llaar ondergaan, ten gevolge van het ongeoorloofd feit van· aanlegger; dat het arrest, door te weigeren van de door deze
laatste verschuldigde vergoeding het we-.
dnwepensioen van de burgerlijke partij
af te trekken, artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek juist heeft toegepast en
de conclusies op passende wijze lleeft
beantwoord ;
Wat de voorz"lening van de verdachte
betreft gericht tegen de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij Paul
Parmentier :
Overwegende dat geen enkel middel ·
wordt ingeroepen en {]at het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Wat de voorziening uangaat van de be-·
klaagde tegen de beslissingen gewezen
over de vorderingen van de burgerlijke

vurtijen IDmile Sauvage en de Nationale
l\1aatschuppij der Belgische Spborwegen :
Overwegende dat het bestreden arrest
beklriagde veroordeelt aan de burgE'rlijke
partij Emile Sauvage te provisiunelen
titel een vergoeding te betalen; dat het
voor het overige een deskundig onderzoek beveelt en de kosten voorbehoudt;
dat het .bekluagde veroordeelt aan de
burgerlijke partij, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, te provi~
sionelen titel een vergoeding te betalen ;
dat het voor het overige beslist dat het
deskuncUg onderzoek, dat het arrest beveelt in zake de burgerlijke partij Sauvage, gemeen zul zijn aan de burgerlijke
partij, Nationale Maatschappij der Belgiselle Spoorwegen, en de kosten voorbehoudt;
Overwegende dat dergelijke beslissingen,
naar de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering, geen eindbeslissingen zijn en niet gewezen z"ljn op een
geschil nopens de bevoegdheid; dat de
voorziening, wat deze beslissingen betreft,
niet ontvankelijk is ;
Wat de voorziening aangaat van de
N. V. « Charbonnage du Bois d'Avroy ll,
burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dut bij verklaring van
M:r Hem•l Simont, advocaat bij het Hof
van verbreking, handelende krachtens een
bijzondere lastgeving, op 17 December
1948 ter griffie ontvangen, de naamloze
vennootschap « Charbonnage du Bois
d' Avroy ll verklaard heeft afstand te
doen van de voorziening op· 21 April 1948
ingesteld tegen het arrest op 19 April 1948
op tegensprauk gewezen door het Hof van
beroep te Luik in haar zaak tegen het
openbaar ministerie, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en
Emile Sauvage, enkel voor zoveel de voorziening ingesteld is tegen het gedeelte van
het arrest beslissencl over de burgerlijke vorcleringen door Emile Sauvage en
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen ingesteld, uitgezonderd de
voorziening ingesteld tegen het gedeelte
van het arrest waarbij uitspraak wordt
gedaan over . de door Lievens, weduwe
Parmentier, ingesteld burgerlijke vordering;
Om ' die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de burgerlijk verantwoordeli.ike partij naamloze vennootscllap << Charbonnuge du Bois d'Avroy ))
voor zoveel deze voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de vorderingen
cler burgerlijke partijen Emile Sauvage en
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen; verwerpt de voorziening Vlln
.J unssens ; veroordeelt ieder aanlegger tot
de Iwsten van zijn voorzieniilg ;
14 Maart 1949. -

2e kamer. -

Voo1·z-it-

-

1i4

tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. - GeHjlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Simont.
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1° BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
ERKEND LID VAN DE GEWAPENDE WEERSTAND.
- BEVOEGDREID VAN DE MILITAIR·E RECR'l'SCOLLEGES.
2° BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE ALLEEN WEGENS ZIJN ROEDANIGREID
VAN LID VAN DE WEERSTAND ONDERWORPEN
AAN DE RECRTSPRAAK VAN DE MILITAIRE
RECRTSCOLLEGES. - VONNIS VAN DE KRIIJGSRAAD. - ERKENNING, NA RET VONNIS, VAN
DE ROEDANIGREID VAN LID VAN DE WEERSTAND.
- BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECRTSCOLLEGES TEN T!JDE VAN RET VONNIS.
go 00RLOG. - STATUUT VAN DE GEWAPENDE
WEERSTAND. - ARREST VAN VEROORDELING,
TEGEN EEN ERKEND LID VAN DE WEERSTAND DE
ONTZETTING UITSPREKENDE VAN DE RECRTEN
OPGESOMD BIJ ARTIKEL g1 VAN RET STRAFWETBOEK. - ARR'E:ST, BOVENDIEN, RET GEREEL VERVAL UITSPREKENDE VAN DE RECRTEN
AAN DE ROEDANIGREID VAN LID VAN DE WEERSTAND VERBONDEN. - WETTELIJKHEID.
1 o De e·rlcende leden van de gewapende
weerstand zijn onde·rwoqJen aan de
·rechtspraalc van de militai·re rechtscolleges gecl~wende het tijdperlc van hun
aotieve dienst. (Besl.-wet van 19 Sep-

tember 1945, art. 7.)
.
2° Uit het feU dat een belclaagde, die aan
de rechtsp·malc van de militaire l'echtscolleges slechts onderworpen is wegens
zijn hoedanigheid van Ud van de weerstand, als zoilanig erkend wenl bij beslissing van de bevoegde commissie,
vloeit vo01·t dat het militair rechtscO'llege, drot hem, v66·r deze beslissing, gevonnist heeft wegens misdrijven gedurende het tijdperl;; van zijn aotie-u-e
dienst gepleegd, te zijnen opzichte bevoegd was.
go Het an·est van veroordeling. dat tegen een erlcend lid van de wee1·stand de
ontzetting uitsp1·eelct van de t·echten opgesomd bij a~·tilcel 31 van het Stmfwetboelc, mag tegen hem het geheel of gedeeltelij 7c verval uitsprelcen van aan de
hoedanigheid van lid van de weerstand
ve1·bonden 1·echten. (Besl.-wet van19 September 1945, art. g, A, go, en B.)

(JADOT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 22 October 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;

Over het eerste middel, schending van
artikel 1, alinea 1g, van het besluit-wet
dd. 26 Me'i 1944, gewijzigd bij het besluit
van 18 September 1944, doordat het bestreden arrest zijn bevoegdheid door deze
bepaling rechtvaardigt, dan wanneer de
betichting voorzien bij artikel g94 van het
Strafwetboek, die alleen ten laste . van
aaiilegger was gelegd, binnen de bevoegdheid der gewone rechtscolleges viel en dat
de bevoegdheid van het militair rechtscollege enkel gerechtvaardigd was door
artikel 7 van het besluit-wet van 19 September 1945 tot vaststelling van het statuut van de gewapende weerstand :
Overwegende dat, om zijn bevoegdheid
te rechtvaardigen, het bestreden arrest in
zijn beweegredenen verklaart dat << de
hoedanigheid van gewapend lid van de
weerstand aan verdachte toegekend werd,
vanaf 1 October 1941 . tot op 14 October
1944 ll en in zijn beschikkend gedeelte artikelen g en 7 inroept van het besluit-wet
van 19 September 1945, tot vaststelling
van het statuut van de gewapende weerstand;
·
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 1, alinea 1g, van het besluit-wet
van 26 Mei 1944, door het vonnis van de
Krijgsraad te Brussel dd. 17 Januari 1947,
doordat Q.e bepaling van dit besluit-wet
de bevoegdheid van de militaire rechtscolleges niet rechtvaardigde, dan wanneer,
op de datum van dit vonnis, aanlegger nog
niet erkend was als lid van de gewapende
weerstand :
Overwegende dat, krachtens artikel 7
van het besluit-wet v.an 19 September 1945
tot vaststelling van het statuut van de gewapende weerstand, de erkende leden van
de weerstand gedurende het tijdverloop
van hun actieve dienst onderworpen zijn
aan de rechtspraak der militaire rechtscolleges en de gewone rechtscolleges bevoegd
blijven inzake inbreuken op het gemeen
recht welke buiten voormeld tijdverloop
gepleegd worden;
Overwegende dat uit deze bepalingen
blijkt dat, om de bevoegdheid te bepalen,
·het enkel in aanmerking te nemen element is of de inbreuk gepleegd werd tljdens of buiten het tijdverloop van actieve
dienst in hoedanigheid van gewapende
weerstander; dat de beslissing, die deze
hoedanigheid erkent en er de titel van uitmaakt, enkel als bewijselement tussenkomt; dat ze inderdaad gezegde hoedanigheid verklaart en n'iet toekent;
Overwegende dat, in zake, aanlegger
erkend geweest zijnde als gewapende
weerstan?:er voor het tijdperk waarin de
inbreuk gepleegd werd, aan de rechtspraak van de krijgsraad onderworpen
was;
Dat het middel in rechte niet opgaat;

-
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Over het derde middel, schending van
artikel 3 van het besluit-wet van 19 September 1945, doordat het bestreden arrest, bij toepassing van gezegd artikel,
het geheel verval ultspreekt van de rechten welke aan de hoedanigheid van gewapend lid van de weerstand verbonden
zijn, dan wanneer aanlegger niet veroordeeld was wegens een der inbreuken
voorzien bij artikel 3 van bedoeld besluitwet en die alleen toelaten het verval uit
te spreken :
OverWegende dat artikel 3, B, van het
besluit-wet van 19 September 1945 bescbikt dat het geheel of gedeeltelijk verval van de rechten, welke aan de hoedanigheid van weerstander verbonden zijn,
kan uitgesproken worden tegen een lid van
de weerstand, wanneer hij, na zijn opneming als lid van de weerstand, een der bij
litt. A, ·§§ 2 en 3, van dit artikel voorziene veroordelingen oploopt, dit wil inzonderheid zeggen een veroordeling houdende beroving van het genot van de burgerlijke en politieke rechten;
·
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus, door aanlegger_ te veroordelen tot
het levenslang verval der rechten opgesomd .bij artikel 31 van het Strafwetboek,
't is te zeggen burgerlijke en politieke
rechten, het betwist verval wettelijk
mocht uitspreken ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikel 360 van het Wetboek van strafvor- ·
dering en enig artikel van de wet van
21 April1850, doordat het bestreden arrest
- in een beweegreden, die noodzakelijk
verbonden is met het beschikkend gedeelte, vermeldt dat het «in de uitoefening
zijner functies van Zivilfahnder ten dienste van de vijand ll is dat aanlegger· het
misdrijf gepleegd heeft, wanneer deze
hoofdens het feit deze functies waargenomen te hebben, bij arrest dd. 19 Februari
1948 vrijgesproken werd; dat het gewijsde
dus geschonden werd :
Overwegende dat het feit, waarop het
bestreden arrest in zijn beweegredenen
wijst, te weten dat aa!ilegger het misdrijf van poging tot moord gepleegd
heeft in de uitoefening zijner funcUes
va;n Zivilfahnder ten dienste van de
vijand, niet medebrengt dat aanlegger
scimldig zou zijn aan een misdrijf tegen
de uitwendige veiligheid van de Staat om
deze functies ten dienste van de vijand
u:itgeoefend te hebben;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
En overwegende dat de substantHo;le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

14 Maart 1949. - 2" kamer. - Voo?·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vm·sla,qgevm·, H. Giroul. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaaL
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14 Maart 1949.

1° MISDADEN EN WANBED:RijVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT . .:.:__ MrsDADEN
VOORZIEN BIJ ARTillELEN 113, 115, EN 118bis
VAN HET STRAFWETBOEK. ~ MISDRIJVEN DIE
DE WIL OM DE S'l'RAFWET TE OVERTREDEN
NIET VEREISEN.
2° HERZIENING. - NIEUW FElT. - AANVRAAG FElTEN AANVOERENDE DIE, ZEU'S INDIEN
ZIJ VASTSTAAN, SLECHTS DE AFWEZIGHEID ZOUDEN BEWIJZEN VAN EEN VOOR HET BESTAAN VAN
IIET MISDRIJF NIET VEREIST ELEMEN'r. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° HERZIENING. - NrEUW FEIT. - AANVRAAG SLECHTS TOT EEN VERMINDERING VAN
DE STRAF STREKKEND. - NIE'l'-ONTVANKELI.JKHEID.
1° 1Je wil om de stmtwet te overtreden is
geen voo1·waarde tot het bestaan van de
misda.den voorzien bij artilcelen 113,
115 en 118bis van het Stratwetboelc, dit
laatste gewijzigd bij a1·tilcel 3 van het
besluit-wet van 17 December. 1942.
2° Is niet ontvanlcelijlc, de aanvraag tot.
hen;iening inged·iend lcrachtens artikel 443, 3°, van het Wetboek van strafvonle?·ing (wet van 18 Juni 1894), indien
uit de aanvraag blijlct dat de aangevoerde feiten slechts van aard zijn om de atwezigheid te bewijzen, ·in hoofde van de
veroordeelde, van de w'il om de strutwet te overtreden, dan ~vanneer dergelijlce wil door de wet niet vereist wordt
tot het bestaan van het mis(lrijf, waar~
aan de aanvrager schuldig werd verlclaa?·d.
3o De wet laat de he1·ziening niet toe met
het oog op een vermin(lering van de
straf, zon(ler dat de wettelijlce omschrijving van de in de beslissing van veroordeling opgenomen /eiten
betwist
wo1·dt (1). (Wetb. van strafv., !).rt. 443,

3° [wet van 18 Juni 1894].)
(HELLEBAUT, T. BELGISCIIE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, ondertekend door Mr de Harven,
advocaat bij het Hof van verbreking, op
(1) Zie verbr., 13 Mei 1946 (Arr. Verbr.,
1946, blz. 179; Bull. en PAsrc., 1946, I, 189)
en de nota 1; biz. 190.

-17610 Juli 1948 ter griffie van het Hof neergelegd, waarbij Frans Hellebaut de herziening aanvraagt van een arrest van het
militair gerechtshof ud. 10 Mei 1946, dat
In kracht van gewijsde is gegaan en dat
hem schuldig verklaart aan de miscladen
voorzien bij artikelen 113, 115 en 118b·is
van het Strafwetboek (besluit-wet van
17 December 1942, art. 3) en gepleegd tus.sen 29 Januari 1943 en 15 Juni 1!J45, en
waarbij hij uit dien hoofde veroordeeld
werd tot de doodstraf en tot 100.000 fr.
.schadevergoeding jegens de Staat, burgerlijke partij ;
Gelet op het met reclenen omkleed gunstig advies van clrie advocaten van het
Hof van beroep te Brussel met tien jaar
in.schrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tussen · te
komen door aanvrager aan de burgerlijke partij de 21 October 1948 betekend;
Gelet op het verzoekschrift in tussenkomst door de burgerlijke partij de 20 December 1948 ter griffie van het Hof neergelegd;
Overwegencle dat aanleggers vraag op de
bepaling van artikel 443, 3", van het Wethoek van strafvordering is gegrond (wet
van 18 Juni 1894) ;
Overwegende dat de aanvraag tot herziening gesteund op artikel 443, 3", slechts
ontvankelijk is wanneer het bewijs, dat
de veroordeelde onschuldig is of dat een
strenger strafwet werd toegepast dan die
welke werkelijk cloor hem werd overtreden, schijnt voort te vloeien nit een feit
dat zich voorgedaan heeft sedert zijn verOOl'deling, of nit een omstandigheicl die
hij niet in staat was te bewijzen ten
tijde van het gecling ;
Overwegencle dat aanvrager beweert dat
.seclert zijn veroordeling, getuigen werclen
gevonclen wier verklaringen van aard
:r.ouden zijn te bewijzen dat hij geen bij
de strafwet voorzien feit heeft willen plegen; clat hij het bewijs van gebrek van
misdaclig opzet in zijnen hoofde claaruit
beweert af te leiclen, en clienvolgens het
bewijs van zijn onsclmld;
Overwegencle clat de wil om de strafwet te overtreclen geen voorwaarcle is tot·
het bestaan der misclaclen waaraan aanvrager schulclig werd verklaarcl; clat
de artikelen 113, 115 en H8bis van het
Strafwetboek (besl.-wet van 17 December 1942, art. 3) geen bijzonder opzet vergen; clat de feiten, door deze artikelen
bedoeld, strafbaar zijn zodra ln1n clader
vrijwillig en wetens gehancleld heeft, zelfs
indien, door deze te plegen, hij de wet niet
heeft willen overtreclen of er .zich geen
rekenschap van gaf dat hij een inbreuk
pleegcle, en welke ook de clrijfveer was
waarcloor hij zich liet leiden;
Dat daaruit volgt clat, ware het bewezen
dat aanvrager de wil niet gellad heeft de
strafwet te overtreclen door cle te zijnen

laste bewezen verklaarde feiten, deze
omstancligheid zijn onschuld nochtans niet
zou kunnen bewijzen;
Overwegende dat aanvrager in bijkomende orcle beweert clat inclien het militair gerechtshof kennis had gehad van de
in zijn verzoekschrift uangevoerde feiten,
het te zijnen voordele_ verzachtencle omstancligheden zou aangenomen hebben; dat
hij clam·uit afleiclt dat het militflir gerechtshof, door hem te veroordelen tot de
dooclstraf, een strafwet heeft toegepast
zwuarder dan cleze die hij overtreden had;
Overwegende echter dat aanvrager
niet beweert dat de wetsbepalingen die
hij zou overtreden hebben minder streng
zouclen zijn clan die krachtens welke hij
veroorcleeld wercl; dat hij zich beperkt bij
de bewering clat de straf, voorzien bij de
artikelen van het Strafwetboek in de
zaak toegepast, had moeten verminclercl
worden overeenkomstig artikel 2 van de
wet van 23 Augustus 1919;
Overwegencle dat noch de tekst, noch de
parlementaire voorbereicling van artikel 443, 3°, van het vVetboek van strafvori:lering (wet van 18 Juni 1894) (}e herziening toelaten met !Jet oog op een vermindering van de straf zonder clat de oms,chrijving der feiten, zoals deze voorkomt
in de beslissing van veroorcleling, betwist
worclt;
Overwegende clat de aanvraag dus niet
ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de aanvraag;
veroordeelt aanvrager tot lle kosten.
14 Maart 1949. - 2e kamer. - Voonitte;·, H. Louveaux, voorzitter. - Versla.ggever, H. Sohier. - GeU:ileluidende concl·ttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-genernal. - Pleiter, H. de Hnrven.
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14 Maart 194'9.

1 o J\IIISDADEN EN

W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - VEHLENEN VAN
HULP AAN DE VI.TAND. - HULP VAN AARD OM
DE VI.TAND ~'E HELPEN OP RET OGENBLIK VAN
DE LEVERING. - LEVERING STRAFBAAR AFGEZIEN VAN HET GEBRUIK DAT DE VI.TAND ER VAN
DEED.
2° HERZIENING. - VEROORDELING DOOR
EEN MILITAffi GEREOHT. - NIEUW FElT. AANVRAAG ~'EITEN AANVOERENDE VAN AARD OM
DE ON SCHULD VAN DE VERIOORDEELDE 'l'E llEWlJZEN ALSOOK ANDERE FElTEN WELKE DEZE
DRAAGWI.TDTE NIET HEBBEN. - AANNEMING
VAN DE AANVRAAG EN VERW!.JZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN HOF VAN BEROEP, DOOH
ALLEEN IN ZOVER ZI.T OP DE FElTEN YAN DE
EERS'l'E SOORT STEUNT.
l 0 Het vel'lenen van hulp aan de 1rijand

-177iq stratbaar, indien, op het ogenblilc
van de levedng, de ·httlp van U!ard was
om ,de vijand doelmatig te helpen, welk
ook het .Qebntik weze dat de vijand e1·
'IJ'Ohi gemaakt he:ett (1).
2° lndien, in een 1·egelmatige aanvraag
tot herziewing, teiten wo1·den aangevoerd, sedert de veroordeling ontstaan,
die, zoals zij gesteld worden, de ene van
aard zijn om de onschuld van de veroordeelde te bewijzen, en de ande1·e niet
vermogen dU bewijs bij te bren.qen, ontvangt het Hot de aanvraag, doch slechts
in zover zi] op de teiten van de ee1·ste
oategm·ie n1.st, e·n beveolt het dwt dooq·
een hot van beroep over de aldus beperk·te aanvraag tot een ondm·zoelc zal
·worden overgegawn. (Wetb. van strafv.,

art. 443, 3° [wet van 18 Juni 1894].)
(IIOORNAERT, T. DELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet oP bet verzoekschrift van 29 Juni 1948, getekend door
Mr Charles Resteau, advocaat bij het
Hof van verbreking, en waarbij RaoulEdouard-Marie Hoornaert, advocaat, wonende te Brussel, Beau-Sitestraat, 30,
de herziening aanvraagt van een arrest
op tegenspraak gewezen door bet Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel
op 15 Juli 1947, dat hem schuldig verklaart hieraan : te Trazegnies, kanton
Fontaine-l'Ev{lque, of elders in Belgie of'
in het buitenland, tussen 9 September 1941
e.n 31 Augustus 1944, hulp aan de vijand te
hebben verschaft om, op de vergadering
van de beheerraad der vennootschap « Ateliers de Trazegnies >>, de 14 April 1943 de
uitvoering goedgekeurd te hebben van een
bestelling der cc Maatschappij tot financiering van technische zaken >> te Rotterdam
betreffende 2.620 lassen en 1.950 spannersplaten, volgens plannen bij de bestelling
gevoegd, stukken bestemd voor de wielen aie de rupsband spannen van de
vrachtauto's Opel, voor alle terrein, 3 ton,
cc wat eigenlijk oorlogsmaterieel is voor
aanval of verdediging omdat bet geen
ander normaal nut heeft dan rechtstreeks
tot militaire doeleinden te · dienen >> ; dat
gezegd arrest hem wege)ls' deze feiten veroordeelde bij toepassing van artikelen 61
en 62, van bet Strafwetboek tot drie jaar
gevangenisstraf en een millioen frank
schadevergoeding jegens de · Belgische
Staat, burgerlijke partij;
Overwegende dat dit arrest in kracht
van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat veroordeelde tot staving van zijn aanvraag aanvoert dat
(1) Verbr., 20 December 1948 (Ar•·. VeTb1·.,
1948, biz. 653; Bull. en PASIC., 1948, I, 741).
VERDR.,

1949. -

12

het bewijs van zijn onschuld schijnt te
blijken uit feiten en omstandigheden die
hij niet in staat was te bewijzen ten
tijde van het geding, te weten : a) volgens
het arrest hebben de vrachtauto's Opel
voor alle terrein, geen ander normaal nut
dan rechtstreeks te dien,en tot militaire
doeleinden; de cc Ateliers de Trazegnies >>
hebben er geen geleverd; alle de 2.000
vrachtauto's zijn door de werkhuizen
G. en A. Lefevre, te Ransart vervaardigd
geweest; b) ze hebben evenmin de spannersplaten geleverd bestemd voor de
vrachtauto's alle terrein; ze hebben er
zich bij beperkt voor rekening van de
firma Lefevre in deze spannersplaten gaten te maken, en het is de firma Lefevre
die de leveringen gedaan heeft; de << Ateliers de Trazegnies >> hebben gaten geboord in 723 spanners, de werkhuizen van
Familleureux in 724 spanners en de
werkhuizen Gerain in 488 spanners;
c) deze ijzeren spanners konden niet voor
oorlogsmaterieel dienen, zij zouden uit
staal gemaakt geweest zijn; d) geen van
deze spanners heeft tot dit materieel
gediend; e) dat de leveranciers van spanners, behalve de cc Ateliers de Trazegnies >>, namelijk deze voor rekening van
clewelke de werken van de vennootschap
te Trazegnies gedaan werden, van een
bevel van buitenvervolgingstelling hebben
genoten;
Gelet op het bij het verzoekschrift gevoegd getuigschrift van de cc Kloekner
Humboldt Deutz A. G.,>> volgens hetwelk
de stukken die de cc Ateliers de Trazegnies >> in 1943, 1944 en 1945 op haar orders
gefabriceercl hebben << lassen en spannersplaten >> bestemd waren tot de verandering van normaal 3 ton vrachtauto's waarvan de trekkracht op achterwielen vervangen werd door de trekkracht op rupsbanden, voertuigen die op dit ogenblik nog
vervaarcligd worden volgens dezelfde principes voor een uitsluitend burgerlijk gebruik in de bosexploitatie, vrachtauto's
gekend onder de benaming van cc bosrups >>
(chenille de foret) ; dat dit getuigschrift
doet opmerken dat het voor een technicus
zelfs onmogelijk was, volgens de soort en
de benaining van deze stukken, te erkennen waartoe ze bestemd waren ; gelet op
een uittreksel van een brief gedagtekend
van 15 October 1947 uitgaande van de
naamloze vennootschap cc Motorenfabriek
Deutz >> te Rotterdam de bevestiging
vermeldencle van een beer Hasselgruber,
volgens welke Magirus voor het ogenblik
een voertuig vervaarcligt volgens hetzelfde
principe (rupsband : chenilles) onder de
benaming cc bosrupsen >> (chenilles de foret), dat zijn aanwending vindt in de bosexploitatie, tot uitsluitend burgerlijk gebru·ik ·
Gel~t op het bij_ het verzoekschrift gevoegd en met redenen omkleed gunstig

-178ndvies van drie advocaten van het Hof
van beroep te- Brussel met tien jaa;r
inschrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tuss_en te
komen op 6 Juli 1948 betekend ten verzoeke van aanlegger aan de Belgische
Staat, burgerlijke partij, die geen houding
heeft · genomen binnen de termijn van
twee maanden door de wet gesteld ;
Overwegende dat het verzoekschrift n'iet
aanvoert dat de vrachtauto Opel, alle terrein, 3 ton, thans een burgerlijk gebruik
zou vinden; dat het arrest aanvrager
niet veroorcleelt wegens levering van
vrachtauto's Opel alle terrein, 3 ton, maar
hoofdens levering van losse stukken bestemd tot het vervaardigen van deze
vrachtauto's; dat in het feit a, zoals het
opgesteld is, vergeleken met de beweegredenen van het arrest door het verzoekschrift overgenomen en· met de andere
vermeldingen van dit verzoekschrift, bevestigd worclt dat de « Ateliers de Trazegnies ll geen lassen geleverd hebben, zoals
in het feit s·t~b b beweenl wordt dat dezelfde werkhuizen geen spannersplaten geleverd hebben, doch slechts voor rekening
der firma Lefevre nit Ransart in elk dezer
platen drie gaten hebben geboord; dat onder het feit c beweerd wordt dat de spanners tot de fabricatie van oorlogsmaterieel
niet konden dienen omdat ze niet uit staal
vervaardigd waren ;
.Overwegende dat deze drie feiten ingeroepen door aanvrager, het feit a bepaald zijncle zoals hierboven gezegcl, cle
bestanddelen uitmaken vereist door artikel 443, 3°, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van
18 Juni 1894, om de aanvraag tot herziening van zijn veroordeling toe te laten;
dat zulks het geval niet is voor de feiten
sub d en e; dat, ten opzichte van de
strafbaarheid, het onverschillig is welk
gebruik er gemaakt werd van de geleverde
losse stukken en dat de omstandigheid dat
andere leveranciers van spanners van een
bevel van buitenvervolgingstelling zouden
genoten hebben n'iet van aard is de onschuld van aanvrager te bewijzen;
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van
het W etboek van strafvordering;
Om die redenen, ontvangt de aanvraag
in de hiervoren bepaalde perk en; beveelt
dat tot het onderzoek over de aanvraag
tot herziening zal worden overgegaan door
het Hof van beroep te Brussel ten einde
na te gaari of de tot staving van de aanvraag opgesomde feiten sub a - deze
nader bepaald zoals gezegd hiervoor -,
b en c afdoende genoeg schijnen om tot
de herziening van het arrest, gewezen
op 15 Juli 1947 door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, aanleicling te
geven; behoudt de kosten voor.
14 Maart 1949. -

2• kamer. -

Voorzit-

tm·, H. Louveaux, voorzitter. - VerslagH. Fettweis. ,-- Gelijkluide.nde concltJSie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
geve~·,

advocaat-generaal.
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17 Maart 1949.

MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE
TAXES. - 'l'AXE OP HET VERVOER. - ARTIKEL 79 VAN HET KONINKLI,JK BESLUIT VAN
29 SEPTEMBER 1938. - TAXE VERSCHULDIGD
ZELFS INDIEN HET VERVOER VOOR EEN GEMEENTE UITGEVOERD WORDT.
De tame op het vervoe1·, dom· aTtikelen 76
en 79 van lwninklijlc besluit van 29 Septembe!· 1938 uevestigd, houdende nieuwe
aflcondiging van het 1Vetboek en de Aluemene V e·rm·dening op de met het zegel
gelijlcgestelde taxes en uewijzigd doo·r
het lconinlclijk besl1tit nr 63 van 28 Novembe!" 1939, i.s ve1·schttldigd zelfs ·indien
het vervoer voor een gemeente wordt
t~itgevoeTd en indien, dienvolgens, de
pdjs van het vervoe1· door deze laatste
betaald wm·dt (1). (Kon. besl. van

29 September 1938, artt. 69, 79 en 83.)
(STAD ANTWERPEN, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 November 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending der
artikelen 69, 76, 79 en 83 van het koninklijk besluit van 29 September 1938, houdende nieuwe afkondiging van het Wetboek en de Algemene Verordening op demet het zegel gelijkgestelde taxes, gewijzigd door artikel 9 van het koninklijk besluit nr 63 van 28 November 1939, doordat
het bestreden arrest beslist, dat de vervoeren, gedaan door tweede eiseres voor rekening van eerste eiseres, aanleiding geven
tot de inning der taxe voorzien bij artikel 76, deel uitmakende van titel III van
gezegd wetboek, en dat eiset·essen llli.ch dns
niet mochten beroepen op de vrijstelling
voorzien bij artikel 69~ voorkomende in titel II van hetzelfde wetboek, wat betreft
de facturen hebbende tot voorwerp sommen verschuldigd door de gemeenten, om
reden clat voornoemd artikel 83 de bepalingen van titel II van het wetboek slechts
toepasselijk verklaart op de vervoertaxein de maat waarin er niet van afgeweken wordt door titel III, en dat
artikel 79, deel uitmakende van die titel III, zou afwijken van artikel 69 door
cle betaling cler vervoertaxe op te leggen
(1} Zie de nota 1 onder dit arrest in Bull. "en
1949, I, 204.

PASIC.,

-179welke ook de hoedanigheid der betrokken
partijen weze, dan wanneer dat artikel 79
zich er toe beperkt ·het opstellen ener
factum·, welke ook de hoedanigheid der
betrokken partijen weze, verplichtend te
maken, maar niet de inning der taxe, en
bijgevolg niet afwijkt van artikel 69; dan
wanneer, dienvolgens, de vervoertaxe niet
verschuldigd is, indien het vervoer gedaan
wordt voor rekening ener gemeente en
dat de voor dat vervoer opgestelde factuur de prijs er van ten laste legt van die
gemeente; en over het derde middel :
schending van artikel 69, 76 en 83 van
het koninklijk besluit van 29 September
1938 houdende nieuwe publicatie van het
W etboek en van de Algemene Verordening
op de met het zegel gelijkgestelde taxes,
gewijzigd door artikel 9 van het koninklijk besluit nr 63 van 28 November 1939,
doordat het bestreden arrest verklaart
« dat de toepassing van artikel 69 op de
zaken bij tltel III behandeld een belangrijke vermindering van de opbrengst van de
taxe zou medeslepen ll, hetgeen zou indruisen tegen het doel van de wetgever, en, om
die reden, beslist dat de vervoeren, gedaan door tweede eiseres voor rekentng
van eerste eiseres, aanleiding geven tot
de inning der bij artikel 76 van gezegd
wetboek voorziene taxe, qan wanneer
ontegensprekelijk voortvloeit uit voormeld artikel 83, dat de wetgever artikel 69, dat de facturen vrijstelt hebbende
tot voorwerp de door de gemeenten verschuldigde sommen, toepassel.ijk gemaakt
heeft op de taxe op de vervoeren, en door
het feit zelf, noodzakelijkerwijze « een
vermindering van de opbrengst van de
taxe ll aangenomen heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om te beslissen dat artikel 83 van het
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes- koninklijk besluit dd. 29 September 1938, gewijzigd door koninklijk besluit
nr 63 dd. 28 November 1939 - niet tot
voorwerp heeft de bij artikel 69 voorziene
vrijstellingen van toepassing te maken op
de contracten van vervoer voor eerste
aanlegster gedaan, de tekst van artikel 79
van hetzelfde wetboek inroept, alsook de
bedoeling van de wetgever ;
Overwegende dat de bezwaren door het
eerste middel tegen de beslissing aangevoerd, voor zover deze laatste op de tekst
van artikel 79 steunt, niet gegrond zijn;
dat ze in strijd zijn met de duidelijke en
precieze woorden van deze bepaling : « de
taxe wordt gekweten door opplakking van
zegels... welke ook de hoedanigheid van
de contracterende partijen ... weze ll, woorden die het opmaken van de factum· en
het kwijten van de taxe opleggen;
Overwegende dat de zin van deze bepaling nog verduidelijkt wordt door artikel 80 dat, voor het vervoer gedaan door
een openbare dienst of een concessionnaris

van dergelijke dienst, bepaalt dat << de
taxe betaald wordt op aangifte door de
vervoerder volgens het totaal bedrag van
zijn ontvangsten ll, zonder dat onderscheid
of voorbehoud wordt gemaakt naar gelang
van de hoedanigheid der schuldenaars
van de vervoerder;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door, enerzijds, uit de bescheiden welke
bet ontleedt af te leiden dat de wetgever
de wil niet kan gehad hebben het voor
rekening van een gemeente gedaan vervoer van de taxe vrij te stellen en door,
anderzijds, een ondubbelzinnige tekst in
te roepen, zijn interpretatie van het hierboven aangeduid artikel 83 wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat de middelen in rechte niet opgaan;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 69, 76, 77 en 83 van het koninklijk besluit dd. 9 September 1938, houdende nieuwe publicatie van het Wetboek
en van de Algemene Verordening op de
met het zegel gelijkgestelde taxes, gewij·
zigd door artikel 9 van het koninklijk besluit nr 63 van 28 September 1939, doordat
het bestreden arrest beslist dat de vervoeren gedaan door tweede eiseres voor rekening van eerste eiseres, aanleiding geven
tot de inning der taxe voorzien bij artikel 76 van gezegd wetboek, om reden flat
artikel 77 voornoemd « de vrijstellingen
opsomt en geen vrijstelling van de taxe op
het vervoer voorziet aangaande de vervoeren en dienstverrichtingen die bijzaak
zijn tot het vervoer, gedaan voor rekening van een gemeente ll, dan wanneer
artikel 77 geenszins de mogelijkheid uitsluit van andere gevallen van vrijstelling
buiten deze die het opsomt, en dat artikel 69 van het W etboek der met het zegel
gelijkgestelde taxes, toepasselijk gemaakt op de taxe op de vervoeren bij
artikel 83 van hetzelfde wetboek van die
taxe vrijstelt de facturen hebbende tot
voorwerp sommen verschuldigd door de
gemeenten :
Overwegende dat, wijl de beslissing door
de hierboven opgegeven redenen ten genoege van de wet gemotiveerd is, de uit
artikel 77 afgeleide redenen als overbodig
voorkomen; waaruit volgt dat het middel
van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisende partijen tot de
kosten, alsook tot een vergoeding van
150 frank jegens verweerder.
17 Maart 1949. - 1" kamer. - Vooi·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. -· Verslaggever, H. de
Oocqueau des Mottes. - Gelijkluidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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HOOFDELIJKHEID. - 0NEIGENLIJK MISDRIJF. GEMEENSCHAPPELIJKE FOTJT. ELKEEN VAN DE DADERS GEHOUDEN TOT GEH'EEL HERSTEL VAN DE SCHADE. - GEEN
HOOFDELIJKHEID TUSSEN HEN.
lndien, 1:n geval van gemeenschappelij7ce
tout, elkeen van de claders van een
oneigenli.ik misdrijf jegens het slachtoffer geho·uden is de gehele schade te
hersteUen tot de verwezenlijking waa1·van h·ij heeft bi,igedragen, mag de hootllelijkheid wssen de daders, zoals zij
·uit artikelen 1202 en volgende van het
B-ztrge1·lijk Wetboe7c voo1·tvloeit, t-Ltssen
hen niet nitgesproken worden (1).

(Burg. Wetb., artt. 1202 en 1382.)
(VAN DEN

~IOSSELAER,

T. VAN REUSEL.)

ARRES'l'.

van gemeenschappelijke fout, elke dader
kan veroordeeld worden 'tot het vergoeden
van de volledige schade tot de gehele verwezenlijking waarvan hij heeft bijgedragen, de hoofdelijkheid nochtans slechts
in de bij de wet voorziene gevallen mag
nitgesproken worden;
Overwegende dat geen enkele wetsbepa7
ling de hoofdelijkheid voorziet voor een
nit een oneigenlijk misdrijf voortvloeiende schade;
Dat uit die overwegingen volgt dat het
bestreden vonnis wettelijk gemotiveerd is
voor zover het aanlegger veroordeelt tot
het totaal bedrag van de aangednide
sommen, doch dat het in schending van
de in het middel aangednide wetsbepalingen een hoofdelijke veroordeling heeft
uitgesproken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch slechts in zover het de
hoofdelijkheid heeft uitgesproken;
Beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers der
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernie.tigde beslissing ;
Veroordeelt elke partij tot de helft der
kosten;
Verwijst de zaak, aldus beperkt, naar
de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 J\!Iaart 1947 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1110 en 1202 van de Burgerlijk
W etboek en Yan artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de
hoofdelijke veroordeling van eiser tot terngbetaling van de koopprijs .en betaling
van schadevergoeding bevestigd heeft, zonder vast te stellen hetzij het bestaan van
een overeenkomst met nitdrnkkelijk beding van hoofdelijkheid, hetzij een wettelijke bepaling die ze in zake van rechtswege voorziet en, dienvolgens, dit vonnis
niet gemotiveerd is;
Overwegende dat de bestreden beslissing
aanstipt dat de handelingen van aanlegger, op het ogenblik van de verkoop
door Tengel, hem als schijnlijke eigenaar
hebben doen doorgaan;
Overwegende dat het vonnis hierO:p
wijst dat aanlegger wist dat het paa1·d,
op het ogenblik van de verkoop, clampig was; dat een dampig paard, voor
het werk waartoe aanlegger wist dat de
koper het bestemde (bakkersronde), niet
geschikt was; dat cUt gebrek de eriige oorzaak is geweest van de berokkende
schade;
Overwegende dat het vonnis, nit de
handelingen van aanlegger, zoals ze gekenmerkt waren, wettelijk heeft knnnen
afieiden dat hij verantwoordelijk was
voor het geheel ;
Overwegende echter, dat, zo, in geval

1° REKENHOF .. - REKENPLICHTIGEN AAN
DE RECHTSMACHT VAN RET REKENHOF ONDERWORPEN. - WET VAN 15 l'\'IEI 1846, ARTIKEL 7, ALINEA 2. - BEPALING VAN TOEPASSING ONDER1 VOORilEHOUD VAN DE liiTZONDERINGEN DOOR DE WET YOORZIEN.
2° REKENHOF. - 0NDERPOSTONTVANGERES.
- HANDELT SLECHTS, ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN REKENPLICHTIGE. HEEFT ZELF DE HOEDANIGHEID VAN REKENPLICHTIGE NIET. - NIE'l' AAN DE RECHTSMACHT VAN HET REKENHOb' ONDERWORPEN.
3° VERWIJZING NA VERBREKING.
- REKENHOF . .....:_ VERUROKEN ARREST. -

(1) Raadpl. verbr., 6 October 1898 (B-ull.
en PAsrc., 1898, I, 298); 1 April 11!40 (A1·r.
T' e,-b,·., 1940, blz. 44; Bull. en PAsrc., 1940,
I, 98); 14 J uli 1941 (A rr. T' erb1·., 1941, blz. 171;
Bull. en PAsrc., 1941, I, 303); 28 Januari 19•12

(A1'1'. Verbr., 1942, blz. 10; Htbll. en PAsrc.,
1942, I, 25); de nota 3 onder verbr., 28 April
1941 (A.rr. T' e1·M., 1941, blz. 104; Bull. en
PAsrc., 1941, I, 163); verbr. Fr., 10 Mei Ul48
(Dall. ltebd., 1948, blz. 407).

17 l'\'Iaart 1949. - 1• kamer. - Voo·rH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vm·slaggeve1·, H. Bail.
Gelij7cl1tidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
P/.eiters, HH. Veldekens en
Collette.
zitter,
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-181VERWIJZING NAAR EEN COMMISSIE «AD HOC ll
:VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

1° De bepaling van artUcel "/, aUnea 2,
van de wet van 15 .Me·i 1846, naar luid
waa•rvan ellw agent met de behamcleling
·vtMt aan 's Lands SohaUC'ist toebehor·ende
penningen gelast, r·elcenplichtige wordt
door het feit alleen van de afgifte van
die penningen tegen zijn lcwijting en
dienvolgens, aan de rechtsmacht van het
Relcenhof ondenvorpen wordt ove·reenlcomstig artikel 11 van dezelfde wet, is
slechts toepasselijlc onder voor·belwud
van de door de wet voorziene uitzonderingen (1).
2° Een onderpostontvcmgeres, zelfs ·indien
zij aa·fL de behandeling van de openbare
penningen deelneemt, heeft, lttidens de
kracht van wet hebbende bepalingen op
het comp~abiliteUstelsel van. het behem·
van posterijen, de hoedan;ighe'icl van. rekenplichtige niet; zij htMulelt o•nde•r cle
verantwoordelijlcheid van een relcenplichtige en is, dienvolgens, zelf niet
a.an de rechtsmacht van het Rekenhof
onderworpen (2). (Wet van 15 Mei 1846

artt. 7, al. 2, en 55; kon. besl. var{
10 December 1868 ; algemene instructie
van het Beheer der posterijen, titel V,
<< Algemene Boekhoucling ll, artt. 1, 14,
21, 81, 84 en 137, § 2).
3° Wanneer het Hot een arrest vcm het
Rekenhof verbreelct, venvijst het de
zaak naar een commissie ad hoc, in de
schoot van de Kamer der· volksverte,qenwoord·igers gevor·md (3). (Wet van

29 October 1846, art. 13.)
(VAN HASSELT, T.

BELGISCHE STAA'l'.)

ARREST.

. HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Rekenhof op 10 :Maart
1948 gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 8, 66, alinea 2, 93, 97 en 116
van de Grondwet, van artikelen 7, 8, 10,
11, 49, 55 en 60 van de wet van 15 Mei 1846
betreffende 's Rijks comptabiliteit artilrelen 5, 6, 7, 8, 10 en 13 van de w~t van
29 October 1846 op de inrichting van bet
Rekenhof, van artikelen 42, 52, 61 en 229
van het koninklijk besluit dd. 10 December 1868, houdende Algemeen Reglement
op de Rijkscomptabiliteit, van artikelen 6,
58 en 162 van bet koninklijk besluit
van 15 November 1877 houdende organiek
reglement van het Beheer der posterijen,
96 en 97 van het koninklijk besluit van
2 October 1937 houdende het statuut van
(1) (2) en (3) Sic verbr., 10 Januari 1946,
twee arresten (A1'1'. Yerb1·., 1946, biz. 12:·Bu.ll.
en PASIC., 1946, I, 10 en 16).
,

de Staatsbedienden, van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 2 December 1932
van artikel 1 van het besluit van 30 No~
vember 1938 de organieke kaders van het
personeel der posterijen vaststellende
van artikelen 1, §§ 1 en 2, 11, §§ 1, 2
en 3, 14, 81, 84 tot 119 (in bet bijzonder 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
en 104) en 138 van de algemene instructie
van het Beheer der posterijen, titel V,
<< Algemene boekhouding van het Beheer
der posterijen ll, genomen in uitvoering
van artikelen 55 (wet van 15 :M:ei 1846) en
229 (kon. besl. van 10 December 1868),
doordat het arrest, enerzijds, vaststellend
dat aanlegster onderpostontvangeres is
anderzijds, verklaart dat, in haren hoofde'
de hoedanigheid van rekenplichtige (var{
de Staat) verwezenlijkt is en dat het
Rekenhof uitsluitend bevoegd is om de
aard en de draagwijdte v:an de aansprakelijkheid vast te stellen we1ke aanlegster
opgelopen zou hebben, in de uitoefening
van haar ambt van onderpostontvangeres, als wanneer het vaststaat, krachtens
de aangehaalde teksten, dat een onderpostontvangeres niet de hoeclanigbeid van
rekenplichtige van de Staat bezit waaruit volgt clat het Rekenhof onbevoegd
was om aanlegster een veroordeling toe te
passen, daar het slechts bevoegd is om
de verantwoordelijkheid te bepalen van
de r~kenplichtige die gehouden is zijn
rekenmgen neer te leggen, en geen bevoegdheid bezit om een agent te veroordel~n die to~ het .voorleggen van rekeningen
met verphcht iS en, aldus, als geen voor
bet Rekenbof aansprakelijk rekenplichtige mag beschouwd worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegster onderpostontvangeres was te Oetingen, en dat de rekenplichtige van · dit kantoor de heer
Blondeel was, postontvanger te Halle·
dat bij het neerleggen door deze in di~
hoedanigheid, van de rekening ~an zijn
ontvangsten en uitgaven, een tekort •is
g~bleken voortkomende van aanlegsters
kas;
Overwegende dat bet Rekenhof zijn bevoegdheid ten opzichte van aanlegster
rechtvaardigt door de reclen dat deze rekenplichtige is en, dienvolgens, onderworpen aan de bepalingen van artikel 11
der wet dd. 15 Mei 1846 ;
Overwegencle dat het stelsel der boekhouding in zake posterijen afwijkt van
art~kel 7 van de wet dd. 15 Mei 1846; dat
artikel 55 van deze wet dit uitdrukkelijk
verklaart;
Overwegende, anderzijds, dat de algemene onderrichtingen, titel V, « Algemene
~?ekhouding van het Beheer van postel'IJen ll, genomen werden krachtens dit artikel 55 en krachtens artikel 229 van het
koninklijk besluit dd. 10 December 1868
houdende Algemeen Reglement op de
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Rijkscomptabiliteit; dat ze aldus wettelijke kracht hebben;
Overwegende dat uit verschillende bepalingen van deze algemene onderrichtingen, namelijk uit artikelen 1, 14, 21, 81,
84, 91 en 137, blijkt dat alleen de ambtenaars van de posterijen met de titel van
postmeester of van rekenplichtige aan de
verplichting onderworpen zijn aan het Rekenhof rekenschap te geven van hun beheer en dat zij, zelfs voor verrichtingen
door derclen gedaan, aansprakelijk zijn;
Overwegende clat de beambten. met titel
van onderrekenplichtige slechts rekenschap zijn verschuldigd over hun boekhoudingsverrichtingen aan de rekenplichtigen onder de verantwoordelijkheid van
welke zij handelen ;
Overwegende dat de algemene ondei·richtingen de onderpostontvangers onder
de onderrekenpiichtigen rangschikken (artikelen 96 tot 104) ;
Overwegende dat uit deze teksten blijkt
dat, in zake posterijen, de hoeclanigheid
van rekenplichtige niet wettelijk toebehoort aan de ondergeschikte agenten van
de rang van aanlegster ;
Dat, in het bijzoncler, artikel 1, §§ 1 en
2, de lagere bedienden, die op enigerlei
wijze aan het inneil van opbrengsten medehelpen, als onderrekenplichtigen beschouwt, dan wanneer artikel 81 de personen aanwijst die aan de verplichting onclerworpen zijn aan het Rekenhof rekenschap' te geven van hun beheer, aanwijzing waaronder de agenten, onderrekenplichtigen geheten, niet bedoeld worden;
Dat deze agenten, daar zijn geen rekenplichtigen zijn volgens de wet, aan de
rechtsmacht van het Rekenhof niet onderworpen zijn ;
Overwegende dat dit hof, door aanlegster te veroonlelen, de in het middel
bedoelde bepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Rekenhof en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslisslng; veroordeelt de Belgische Staat tot de kosten; verwijst de
zaak, overeenkomstig artikel 13 van de
wet van 29 October 1846, naar een commissie ad hoe gevormd in de schoot van
de Kamer der volksvertegenwoordigers.
17 Maart 1949. -

1• kamer. - VoorWouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de
Oocqueau des Mottes. - Geljikluidende
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en Van
Ryn.
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BEWIJS. - 0NSPLITSBARE GEQUALIFICEERDE
BEKENTENIS. - BURGERLIJKE ZAKEN. P ARTIJ DIE DE BEKENTENIS ALS BEWIJS INROEPT DOCH BEWEERT DE ONJUISTHEID VAN
ZEKERE ELEMENTEN ER VAN TE BEWIJZEN. BEWIJS ONDERWORPEN AAN DE REGELEN TOEPASSELIJK OP HET BEWIJS VAN HE'l' RECHTSFEIT, DAT MEN DOOR DE BEKENTENIS WIL
VASTS'l'ELLEN.
De paTtij, die als bewijs een onspUtsbare
geqtta.Ufioeercle bekentervis inroept, i.s
ontvankelijlc tot inbrengen van het bewijs van de onjuistheid van zelcere elementen m· van; dooh zij mag dit bewij8
sleohts leveren volgens de wetteUjlc
toelaatbare bewijsmiddelen van het
1·eohtsteit dat zij doo1· de belcentewis
wil vaststeUen
(1).
(Burg. Wetb.,

art. 1356.)
(VAEREMAN, T. DESMET.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent op 14 Juli 1947 gewezen;
Over het enig midclel tot verbreking, ,
schending van artikelen 1315, 1316, 1341,
1350, 1353 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, na
vastgestelcl te hebben dat, indien eisers
in verbreking niet meer ontkennen de betwiste som te hebben ontvangen, zij er
bijvoegen clat zij die som hebben gebruikt
tot het betalen der begrafeniskosten van
Benoni Vaereman, overeenkomstig de opdracht die hun daartoe door verweerder
gegeven was, het tweede deel van de verklaring van eisers als onwaarschijnlijk
verwerpt en het eerste deel behoudt om
het te beschouwen als een bekentenis der
verbintenis van eisers tot het teruggeven
van gezegde som aan verweerder, wanneer de verklaring van eisers, in haar geheel genomen zoals zij afgelegd werd,
geenszins een bekentenis van gezegde verbintenis uitmaakt, en wanneer de bestreclen beslissing er slechts, door ze te splitsen en dus door ze, in schending van het
voorschrift van artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek, om te vormen, een bekentenis heeft kunnen uit afieiden :
Overwegende dat de regel van de onsplitsbaarheid der in rechte afgelegde ge-

zitter, H.

(1) Raadpl. DE PAGE, bd. III, blz; 1007;
LAURENT, bd. XX, n' 211; Bijvoegsel, bd. V,
n' 486; BAunRY-LACANTINERIE, bd. IV, n' 2719;
FuziER-HERMAN, Repert. v' Aveu, n' 328; verbr.,
22 Juni 1920 (Bull. en PAsrc., 1921, I, 23);
verbr. Fr., 21 October 1890 (Dall. per., 1891,
1, 174); 1 Augustus 1899 (ibid., 1899, 1, 534).
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qualificeerde bekentenis de partij, aan
welke hij wordt tegengesteld, niet belet de
onjuistheid der bekentenis op zekere punten te bewijzen; dat echter zulk bewijs
moet worden geleverd volgens de regelen
van het gemene recht nopens de bewijsvoering;
Overwegende da.t verweerder aanleggers
heeft gedagvaard om hun solidaire veroordeling te bekomen tot de teruggave
ener som van 7.900 frank welke hij beweert hun toevertrouwd te hebben; dat,
volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, aimleggers de ontvangst van
boger vermelde som hebben erkend, doch
aan hun verklaring hebben toegevoegd dat
zij die som, in opdracht van verweerder,
gebruikt hebben om de begrafeniskosten
van Benoni Vaereman te betalen; dat de
bestreden beslissing. die aileen op de
door aanleggers· afgelegde bekentenis is
gegrond, om de door aanleggers in die
bekentenis beweerde lastgeving te verwerpen, slechts steunt op de onwaarschijnlijkheid van de opdracht en, derhalve, 'op een enkel feitelijk vermoeden,
dan wanneer, met het oog op de burgerlijke aard der verbintenis van aanleggers
en .het bedrag. der gevorderde som, dergelijk bewijsmiddel voor niet toelaatbaar
had dienen te worden gehouden;
Overwegende dat, in die omstandigheden, de bekentenis van aanleggers, ten onrechte, in strijd met de door hen dienaangaande v66r de rechtbank genomen
conclusies, is gesplitst geworden;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers der
Rechtbank van eerste aanleg te Gent en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd vonnis ;
veroordeelt verweerder tot de kosten · verwijst de zaak naar de Rechtbank' van
eerste aanleg te Brugge.
17 Maart 1949. - 16 kamer. - VoorzitH. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vcrs74ggevet·, H. Smetrijns.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Ple'iter, H. de Harven.
te~·,
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1° VOORZIENING IN VEREREKING.
STRAFZAKEN, BURGERLIJKE VORDERING.
PERSONEN TEGEN
MEN ZIOli KAN VOORZIEN. GEEN GEDING v66R DE RECHTER
OVER DE GROND TUSSEN ElSER EN DE PERSOON
TEGEN WIE DE VOORZIENING GERICHT IS.
VOORZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.

WIE

2" MIDDELEN TOT VOORZiENING.

STRAFZAKEN. 0NDUIDELIJK
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

MIDDEL.

-

3°

VERGOEDINGSPENSIOENEN.
-WET VAN 26 AUGUSTUS 1947.- BETREFT
SLECHTS DE LICHAMELIJKE SCHADE DIE RET
GEVOLG IS VAN FElTEN OF OORLOGSGEBEURTENISSEN VOORGEV ALLEN GEDURENDE HE'l" TI.JD·
PERIK WELK ZIJ VASTSTELT. VE.RKEERS·
ONGEVAL DOOR EEN MILITAIR IN BEVOLEN
DIENST VEROORZAAKT. 0NGEVAL ZONDER
VERBANO MET OORLOGSFEITEN OF GEBEURTE·
NISSEN. 0NGEVAL DA'l" Ull'SLUI'l'END DE GE·
WONE GARNIZOENSDIENST IN VREDESTIJD, BE·
TREFT. WET NIET 1DEPASSELIJK.

1 o Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening
gericht tegen een persomt met wie eiser
geen geding heett gehad v661· de rechter
over de grand (1).
2° Is niet ontvankelijlc, het middel dat
.wegens zijn onduidelijlcheid niet lca.n
beantwoord worden (2).
3° De wet van .'26 Aug~tstus 191{1 op de vergoedingspensioenen betrett slechts de
vergoeding van de Uchamelijlce schade
die het gevolg is van oot·Zogsfeiten of
gebeut·tenissen voiJTgevallen gedurende
het tijdperlc wellc zij ooststelt : zij bett·ett de sohade niet cUe voo1·tvloeit ~tit
een verlceei·songeval, ged·ltrende het vastgestelde tijdpet·Jc, doot· een militai1· in
bevolen dienst veToorzaalct, wanneer dit
ongeval zondet· enig verband is met oorZogsfeiten of gebeurtenissen en in bett·elclcing staat met bedrijvigheden die
'ltitslttUend de gewone garnizoensdienst
in m·edestijd betmtfen. (Wet van 26 Au-

gustus 1947 op de vergoedingspensioenen, art. 1.)
(GERARD DECHAMP, T. LOUIS ADAMS, GERTRUDE
EGENER EN BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, gewezen
door het Militair Gerechtshof op 24 Juni
1948 te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening uitsluitend is gericht tegen de schikkingen van
het bestreden arrest betreffende de burgerlijke vordering;
A. In zover de voorziening is gericht
tegen de Belgische Staat :
Overwegende dat de Belgische Staat
door de burgerlijke partijen alleen bij
rechtstreekse dagvaarding ter zake werd
(1) Verbr., 31 Maart 1943 (Bull.
1943, I, 117).
(2) Zie verbr., 16 Februari en 29
1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 99 en
en PAsiC., 1948, I, 113 en 684) ; 2
1948 .(Bull. en PASic., 1948, I, 477).

en PASic.,
November
600; Bull.
September

-184geroepen; dat aanlegger de Belgische
Staat :Q.iet heeft gedaagd; dat zij tegen
elkander geen conclusies hebben genomen;
dat aldus v66r de rechter over de grond
geen geding heeft bestaan tussen aanlegger en de Belgische Staat ;
Dat aanleggers voorziening tegen de
Belgische Staat dus niet ·ontvankelijk is ;
B. In zover de voorziening is gericht
tegen de burgerlijke partijen, Louis
Adams en Gertrude Egener :
Over het enig middel tot verbreking
hierop gegrond : 1° dat het ten onrechte
is dat het hof geweigerd heeft de Belgiselle Staat burgerlijk verantwoordelijk
te stellen voor de schadevergoeding gevorderd door de burgerlijke partij Adams
en zijn echtgenote om reden dat aanlegger
« als soldaat militiaan 1946 een orgaan en
geenszins een aangestelde van de Belgiselle Staat is geweest ll ; 2° en dat het
bestreden arrest de wet van 26 Augustus
1947 op de militaire pensioenen n1et toepasselijk heeft verklaard op het huidig
geval, alhoewel aanlegger, op het ogenblik
der feiten, in bevolen dienst was van het
leger, en de Belgische Staat diende verantwoordelijk te worden gesteld voor zijn
handelingen en voor de door hem veroorzaakte schade :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat, bij gebrek aan nauwkeurigheid, dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede onderdeel van het middel:
Overwegende dat, indien, naar luid van
artikel 1 van de wet van 26 Augustus
1947, vergoedingspensioenen worden verleend voor alle lichamelijke schade, welke
behoorlijk is vastgesteld en ten gevolge
van de oorlog geleden werd in de uitoefening van militaire of burgerlijke plicht,
of in omstandigheden welke met de uitoefening van dergelijke plicht worden
gelijkgestelcl, en inclien verder door de
wet wordt bepaald dat deze pensioenen
een forfaitaire vergoeding uitmaken waardoor de toekenning van om het even welke
andere vergoeding voor hetzelfde ·schadelijk feit wordt uitgesloten, en dat door
deze bepalingen de verantwoordelijkheid
wordt ge1:lekt van het Staatsorgaan, materiele verwekker van bet ongeval dat
aanleiding heeft gegeven tot het toekennen van het invaliclit€'itspensioen, niettemin uit de memorie van toelichting en
uit de verslagen van de commissies van
Kamer en Senaat betreffende deze wet
blijkt dat zij een uitzonderingswet is; die
beperkenderwijze client te worden uitgelegd, en dat zij voornamelijk de lichamelijke schade bedoelt, die ten gevolge van
de oorlog werd geleden in het volbrengen

van militaire of burgerlijke plicht tegenover het Land tijdens de jaren 1940 en
1945, met deze uitbreiding nochtans dat
sommige uit de mobilisatie voortgesproten lichamelijke schade met deze voortkomend uit de o01·log wordt gelijkgesteld;
Overwegende dat door de wet derhalve,
voornamelijk, enkel schadeloosstelling
wordt beoogd wegens lichamelijke schade
welke het gevolg is van oorlogsfeiten of
van oorlogsgebeurtenissen;
. Overwegende dat, noch de bepaling van
artikel 1, alinea 2, der wet, waarbij vereist wordt dat het schadelijk feit zou
voorgevall~n zijn na 9 Mei 1940 en v66r de
de afkondiging van de wet, noch artikel10, alinea 2, voor uitwerksel hebben de
toe passing der wet uit te breiden ·tot om
het even welke ongevallen voorgekomen
na het stopzetten der vijandelijkheden,
doch die zonder het minste verband zijn
met een oorlogsfeit of een oorlogsgebeurtenis;
Overwegende dat artikel 10, alinea 2,
der wet slechts tot doel strekt, binnen het
toepassingsveld van de wet, bepaald bij
artikel 1, aan sommige slachtoffers van
oorlogsfeiten, wiens geleden schade meer
rechtstreeks oorsprong vindt in een
. oorlogsverrichting of in het drastisch
optreden van de vijand, een hoger · pensioen te verzekeren, dan aan deze
wiens geleden schade min hardhandig
of min rechtstreeks het gevolg is van
dergelijke feiten; clat het geen afwijking
instelt van het toepassingsveld van de
wet, bepaald bij artikel 1, en hetzelfde
niet uitbreidt;
Overwegende, ander.zijds, dat aanvankelijk in het wetsontwerp was voorgesteld
geweest het tijdperk, waarin de schade
cliende te zijn voorgevallen om aa:nleiding te geven tot toekenning van een
invaliditeitspensioen, te bepalen tussen
9 Mei 1940 en de datum waarop het
leger op vredesvoet zou worden teruggebracht; clat, ten gevolge van het verzet
van de commissie van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, die de laatste
dezer datums wilde vervangen door deze
van 8 Mei 1945, waarop de vijanclelijkheden werkelijk werden gestaakt, de regering, door middel van een amendement
ingevoerd tijdens de bespreking van de
wet, deze uiterste datum deed vaststellen op de dag van de afkondiging der
wet; dat, uit het verslag van de commissie van de Senaat blijkt dat de betioeling
van de regering is geweest daardoor onder de voordeeltrekkende, de ontmijners
te omvatten, de · krijgsgevangenen of de
politieke gevangenen die, na het stopzetten cler vijandelijkheclen, zouden worden
vrijgestelcl en, gebeurlijk ook in sommige
gevallen, dy manschappen in clienst bij
het bezettingsleger ;
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Overwegende dat, indien de wetgever
aldus het voordeel der wetg€ving heeft
willen verzekeren aan slachtoffers van
lichamelijke Schade, Welke, ondanks zij
na het einde der werkelijke vijandelijkheden is voorgevallen, niettemin werd
veroorzaakt tijdens verrichtlngen, die
steeds in verband zijn met oorlogsfeiten
of het gevolg zijn van verplichtingen
waartoe de oorlog aanleiding heeft gegeven, nochtans uit de bepaling van artikel 1, alinea 2, niet kan worden afgeleid,
dat het voornemen van de wetgever is
geweest, door middel dezer bepaling, de
toepassing van de wet uit te breiden ten
voordele van de slachtoffers van gewone
ongevallen overkomen in vredestijd, welke
zonder het minste verband zijn met oorIogsfeiten of oorlogsgebeurtenissen, en onder meer, zoals in onderhavig geval, ten
voordele van het slachtoffer van een gewoon verkeersongeval, voorgelwmen in de
loop van verrichtingen die uitsluitend cle
gewone garnizoensdienst in vredestijd
betreffen;
Overwegende, immers, dat in het verslag van de commissie van de Senaat uitdrukkelijk wordt verklaard dat, indien de
regering aanvankelijk voornemens is geweest een wetgeving tot stand te brengen welke eveneens gelden zou voor de
vaststelling van vergoedingspensioenen
ten voordele van de manschappen onder
de wapens in vredestijd, zij ten slotte van
dit voornemen heeft afgezien, en verkozen
heeft clit vraagstuk later door een bijzondere wet te regelen;
Overwegende dat dit onderdeel van het
m'iddel aldus niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 Maart 1949. - 2" kamer. - Voonzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raaclshee~·
waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
H. Vanclermersch. - Gelijlclttidende conclusie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
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GEJWIJSDEJ. - BEHOUD OP DE BURGERLI.JKE
EPURI\.TIELIJST. - GESTEUND OP EEN FElT
WAAROMTRENT HET MILITAIR GERECHTSHOF
BESLIST HEEFT DAT HET DOOR BELANGHEBBENDE NIET GEPLEEGD WERD. - SCHENDING
VAN HET GEZAG VAN HET GEWIJSDE. Schendt het gezag van het gew-ijsde,
het arrest dat, om een verhaal at te
wijzen tegen een insch-rijving op de
burgerlij lee epuratielij st, op een feit
steunt waa-romtrent -liet militai1· ge-

rechtshof bes1ist heett dat het do01" belanghebbende niet gepleegd we1·d {1).

{VANDERMOEREN, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 October 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig midclel, schending van
artikelen 2, 3, 4 en 7 van het besluit-wet
van 19 September 1945 op de epuratie inzake burgertrouw, voor zoveel noclig, van
artikelen 2, 3, 4 en 7 van de wet van
14 Juni 1948, van artikel 4 van de wet
van 17 April 1878 houdencle de voorafgaancle titel van het Wetboek van strafvordering, van artikelen 131, 132 en 135
van het Wetboek van strafvorclering van
artikelen 1319, 1320, 1350, 1351 en' 1352
van het Burgerlijk Wetboek, van arti-_
kel 4 van het besluit-wet van 27 Mei 1944
over de bevoegdheid der krijgsraden,
doordat het bes'treden arrest ten onrechte
beslist heeft dat eisers naam op de epuratielijst zou blijven ingeschreven voor een
termijn van tien jaar met verval -van alle
rechten voorzien door artikel 123sexies
van het Strafwetboek, om reden clat hij
vrij en bewust, tijdens de bezetting, is
toegetreclen tot de « S. S. Vlaanderen >>,
clan wanneer het blijkt uit een arrest van
het Militair Gerechtshof, eerste Vlaamse
kamer, te Gent del. 30 October 1947, dat
een vonnis van de Krijgsraad te Brugge,
vijfde Vlaamse kamer, del. 4 Juli 1947 bevestigt, clat eiser niet aileen vrijgesprokeli
werd van een algemene betichting, gesteund op artikel l18bis van het Strafwetboek, maar van deze betichting in
zover zij gesteund was op een beweerd
lidmaatschap « S. S. Vlaancleren >>, zodat
de bestreden beslissing het geloof gehecht aan de strafrechtelijke beslissing
miskend heeft en, meer bepaaldelijk, artikel 7 der epuratiewetten heeft geschonden vermits, I!a .zijn vrijspraak, eiser
niet meer op de epuratielijst kon ingeschreven worden wegens een feit dat door
het krijgsgerecht als niet' bewezen werd
aangezien:
Bverwegende dat aanlegger vervolgd is
geweest wegens : 1 o inbreuk op artikel ll:l
van het Strafwetboel;:, gepleegd nameli.ik
cloordat hij lid is geweest van de « Algemene S. S. Vlaanderen >l ten minste sedert
1941; 2° inbreuk op artikel l18bis (besluitwet van 17 December 1942) om in om·logstijcl 's vi.iands politiek of oogmerken wetens en kwaadwillig te hebben gediend
(1) Zie verbr., 5 Juli 1948 (An·. Verb>·.,
1948, biz. 372; Bull. en PAsrc., 19J.8, I, 431).
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of in de hand'gewerkt doordat hij lid is
geweest van de « Algemene S. S. Vlaanderen 11 en van « De Vlag 11 ten minste
sedert 30 Januari 1943 :
Overwegende dat het militair gerechtshof, bij onherroepelijk geworden arrest
del. 30 October 1947, aanlegger heeft vrijgesproken daar, naar het oordeel van dit
hof, niet gebleken is dat beklaagde zich
schuldig heeft gemaakt aan de hem ten
laste gelegde feiten;
Overwegende dat uit de OJ:pschr"ljving
van de ten !aste gelegde feiten blijkt dat
het lidmaatschap van bovenbedoelde groeperingen het strafbaar bestancldeel uitmaakt van de ten laste gelegde misdaden;
Dat, gevolglijk, de vrijspraak van de
beklaagde op voormelde grond noodzakelijk betekent dat aanlegger niet lid is geweest van de « Algemene S. S. Vlaanderen 11 en van «De Vlag 11 gedurende de
bezetting;
Dat het bestreden arrest desniettemin
beslist dat door de bundel en de behandeling der zaak v66r het hof van beroep
bewezen is dat « verzetter vl"ij en bewust tijdens de bezetting is toegetreden
tot de « S. S. Vlaanderen 11 ;
Dat, aldus, het bestreden arrest het gezag van het gewijsde, gehecht aan het arrest van het militair gerechtshof, heeft
ruiskend en, alzo, de in het middel vermelde wetsbepalingen geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent ell dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel; laat de kosten ten laste van
de Staat.
21 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorzitte,·, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gelijklui.dende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite!·, H. Van Leynseele.
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RECHTEN VAN DE VERDEDTGING.
STRAFZAKEN. RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE DATUM VAN DE FElTEN NADER
BEPAALT. GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

De rechter in hoger beroep lean, zonder de
rechten van de verdediging te schenden,
de datum nader bepalen van de feiten,

in de oorspronlcelijlce dagvaarding en
in het beroepen vonnis aangewezen (1).
(VAN MAELE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
am·est, gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 17 November 1948;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van de rechten van verdediging,
doordat het bestreden arrest aanlegger
heeft veroordE:'eld wegens on:regelmatige
huisslachting en sluikslachting gedurende
de laatste dagen v66r 14 November 1946,
dan wanneer aanlegger, vervolgd, naar
luid van de inleidende dagvaarding, uit
hoofde van onregelmatige huisslachting
en sluikslachting rond 14 November 1946,
zich v66r het hof van beroep heeft verded'igd op grond van de betichting zoals omschreven, en niet verwittigd werd dat de
betichting, zoals aldaar omschreven, zou
gewijzigd worden, en aldus op de gewijzigde betichting zijn middelen tot verdediging niet heeft kunnen laten gelden :
- Overwegende dat, luidens de inleidende
dagvaarding, aanlegger werd vervolgd uit
hoofde van te Lissewege, rond 14 November 1946, verscheidene varkens zonder de
vereiste machtiging te huis te hebben
geslacht, en op 14 November 1946 te zijn
overgegaan of te hebben doen overgaan
tot het slachten van varkens en rundvee
in een andere plaats dan de aangenomen
slachthuizen ;
Overwegende dat de eerste rechter de
aldus omschreven telastleggingen bewezen
heeft verklaard; dat het hof van beroep,
vervolgens, de feiten << bewezen verklaarde
zoals zij cloor de eerste rechter werden
aangenomen, doch met deze nadere bepaling dat zij werden gepleegd te Lissewege
op 14 November 1946 of in de laatste dagen
rand 14 November 1946, zoals blijkt uit
de verse bloedsporen door de verbalisanten vastgesteld 11 ;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest aldus de datum der feiten eenvouding nader en meer omstandig heeft bepaald en niet heeft gewijzigd, het de
rechten der verdediging niet heeft geschonden;
Overwegencle dat het middel, alclus, niet
kan worden aangenomen;
Overwegende ·dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtSvormen werden nageleefd en de uitgesproken beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie'
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
'(1) Zie verbr., 22 Augustus 1946 (th'1'. Verb·r.,
1946, blz. 284; Bull. en PAsrc., 1946, I, ;313).

-18721 Maart 1949. - 2" kamer. ~ Voo1·zitter, H. de docqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaugever, H. Vandermersch. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1" VERJARING. -

STRAFZA/KEN. - PuBLIEKE VORDERING. - WANBEDRIJF NAAR DE
POLITIERECHTBAN.K VERWEZEN EN OVERTREDINGEN. - VERJARING NOODZAKELIJKERWIJZE
VERWORVEN NA VERSTRIJKEN VAN EEN .JAAR
BIJ ONTSTENTENIS VAN OORZAAR 'l'OT SCHORSING.
2o VERJARING. STRAFZAjKEN. - PuBLIEKE VORDERING VERJAARD. - 0MSTANDIGHEID DIE DE VERJ ARING NIET MEDEBRENGT VAN
DE TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLUKE VORDERING.

1 o De publieke vordering wegens een naa1·
de politierechtbank verwezen wanbedrijf en weuens overtJredvngen is noodzakelijkerwijze verjaard, wanneer een
jaar verlopen is sedert de day waarop
de feiten ,qepleegd werden, .indien ueen
oorzaak tot schorsing van de verjaring
lean inueroepen worden. (Wet van

17 April 1878, artt. 21, 23 en 26.)
2o De verjarinu van ,de publieke vordering
volgende 1tit een misdrijf b1-engt deze
niet mede van de te bekwamer tijd inuestelde burgerlij ke vorderinu (1). (Wet
van 30 Maart 1891, art. 1.)

(VANDERHEYDEN, T. GRABE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, uitgesproken door de Con·ectionele Rechtbank te Antwerpen op 2 December 1948;
A. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke
vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van de artikelen 21, 23, 26
en 28 van de wet van 17 April 1878 :
Overwegende dat aanlegger op 31 Maart
1948 v66r de Politierechtbank van het kanton AJ:ltwerpen werd gedaagd uit hoofde
van op 23 October 1947 : 1 o vrijwillige
verwondingen en slagen te hebben toegebracht van Alfonsius Grare; 2° roerende
.eigendommen, toebehorend aan Alfonsius
Grare, vrijwillig te hebben beschadigd of
vernield; 3° niet in het bezit te zijn be(1) Verbr., 21 April 1947 (A•~•·. Fet·b,·., 1947,
biz. 128; B"ll. en PAslC., 1947, I, 165).

vonden geweest vaR de identiteitskaart
ingesteld door het koninklijk besluit van
14 Augustus 1933;
·
Overwegende, enerzijds, dat aanlegger,
wegens het eerste feit, bij aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de politierechtbank was verwezen geweest door
een beschtkking van de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 9 Februari 1948; dat deze beschikking voor uitwerksel heeft gehad het gepleegd wanbedrijf tot een overtreding ·te
herleiden; dat, anderzijds, de twee andere
ten laste van aanlegger gelegde feiten
overtredingen uitmaken;
Overwegende dat, krachtens artikelen 21.
23 en 26 van de wet van 17 April 1878,
behoudens bijzondere wetsbepalingen of
behalve het geval van schorsing, de termijn van verjaring wegens overtredingen
niet mag verlengd worden na het jaar te
· rekenen van de dag af waarop de feiten
werdeil gepleegd ;
Overwegende dat, luidens de inleidende
dagvaarding, de feiten werden gepleegd
op 23 October 1947; dat het bestreden vonnis werd uitgesproken op 2 December 1948,
aldus meer dan een jaar na de datum
waarop de feiten werden gepleegd en dan
wanneer de publieke vordering reeds
door verjaring was vervallen, en dat uit
niets blijkt dat de verjaring zou geschorst geweest zijn; dat het bestreden
vonnis, derhalve, de wetsbepalingen heeft
geschonden die in het middel worden
aangewezen ;
B. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de burgerlijke vordering werd ingesteld v66r dat de publieke
vordering door verjaring is vervallen; dat
zij derhalve, bij toepassing van artikel l
van de wet van 30 Maart 1891, ontsnapt
aan de verjaring die naderhand de publieke vordering heeft getroffen;
Overwegende dat geen bijzondere middelen worden aangevoerd tot staving der
voorziening en dat het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zover het uitspraak heeft gedaan over de publieke vordering; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten; zegt dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing.

21 Maart 1949. -

2" kamer. -

Voo1'Zit-

ter, H. de Cocqueau des Mottes, raads-

-188heer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggevm·, H. Van<:termersch.- Gelijlcluidende
conchts·ie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° VERJARING. -

STRAFZAKEN. - VERVOER. - VERJARING VAN EEN JAAR.
2° VERJ ARIN G. - STRAFZAKEN. - ONDERZOEK TER ZITTING GEDAAN.- STUITINGSAKTE.

1o

De vorderingen d·ie volgen uit een
·inbrettlv op de wet en de vero1·deningeri bet1·e1fende ,de po.Z·itie op het ver·voe1· verja1·en na verlop van een jnar
te relcenen van de dag at waarop het
n~isd'l"ijf gepleegd werd. (Wet van 1 Au-

gustus 1899, art. 7.)
2° Het onderzoelc te1· zitting gedaan maalct
een stuit'i•ngsalvte van lle ve1·jar·ing wi.t.

pen vonnis, veroordeeld heeft en, alzo, artikelen 7 der wet van 1 Augustus 1899, 21,
26 en 28 der wet van 17 April 1878 heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen aanleiding is tot verwij.zing.
21 Maart 1949. - 2" ·kamer. - Voorzitte1', H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. ·simon.- Gelijlcluidende conclusie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
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(Wet van 17 April 1878, artt. 21 en 26.)
(VAN DE PUTTE.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 3 December 1948 door
de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het micldel tot verbreking, scherrding der wet doordat het bestreden vonnis
aanlegger heeft- veroordeeld wegens inbrenk op artikel 54 van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 houdende
Algemeen Reglement op de politie van het
vervoer en van het verkeer, alhoewel de
publieke vorclering volg·ende uit het ten
laste gelegde misclrijf verjaard was :
Overwegende dat aaniegger vervolgd
wordt wegens inbreuk op de voorschriften
van de in het middel vermelde wetsbepaling, gepleegd de 11 Juli 1947;
Overwegende dat de publieke vordering
en de burgerlijke vordering, volgencle uit
een misclrijf tegen de ~et en de verordeningen betreffencle de politie op het verkeer, vervallen na verloop van een jaar,
te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd begaan (wet van 1 Augustus
1899, art. 7) ;
Overwegende dat de verjaring voor de
laatste maal gestuit werd de 18. November 1947 door het ·onderzoek gedaan ter
zitting van de politierechtbank ;
Dat tussen bovenbedoelde dag en de
uitspraak van het bestreden vonnis meer
clan een jaar verlopen was en uit niets
blijkt dat intussen de verjaring geschorst
zou geweest zijn;
Dat, gevolglijk, op 3 December 1948 de
publieke vordering vervallen was;
Dat het bestreden vonnis desniettemin
aanlegger, bij bevestiging van het beroe-

DOUANEN EN AOOIJNZEN. - PRoCEsVERBAAL. - MELDING DAT DE OPSTELLERS
<< DRAGERIS WAHEN VAN HUN AANSTELLINGSBRIEF l l . - BEWIJS DA'l' ELK DER OPSTELLERS
VAN DE S'l'UKKEN VOORZIEN IS WAARDOOR RIJ
GER/ECRTIGD WORDT OM GELDIG OP TE TREDEN.
Inzalce dattanen en accijnzen, blijlct uit
de ·verm·eldingen van het proces-verbaal,
lu·idens wellce de opstellers << hattde1·s
wa-ren van' hun aanstellingsbrieven ll,
da-t ie'fler van de verbalisalf!.ten vooTzien
was van de st·ulclcen wanrdoo-r hij gerechtigd ·is om geldig op te treden.

(Wet van 26 Augustus 1822, artt. 194
en 233.)
(TAELJIUN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent, op 16 December 1948;
Over het, enig middel tot verbl'eking,
sche]lding van artikel 97 van de Grondwet en vim artikelen 233 en 194 van
<'le wet van 26 Augustus 1822, doordat
het bestreden arrest verklaart dat de
verjaring der publieke vordering tijdig
werd gestuit door het proces-verbaal van
vaststelling cler feiten, gedagtekend van
26 Februari 1946, dan wanneer dit procesverbaal niet regelmatig is en, derhalve,
de verjaring niet heeft kunnen stuiten,
vermits uit het proces-verbaal niet blijkt
dat de agent Vervaat, een der twee verba(1) Rep. pmt.
accises, nr 544.

1l1·.

belge, v•

Douanes et
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lisanten die op 30 Augustus 1943 de nietaangifte van tabak vaststelden, een geldige aanstellingsbrief had, noch uit iets zijn
publieke hoedanigheid is gebleken :
Overwegende dat, indien artikel 233
van de wet van 26 Augustus 1822 gebiedt
dat de processen-veraal, waarbij, in zake
douanen en accijnzen, misdrijven of inbreuken worden vastgesteld, door min-·
stens twee personen worden opgemaakt,
door deze wetsbepaling nochtans slechts
wordt vereist dat een enkel der verbalisanten voorzien weze van een aanstellingsbrief uitgaande van het Beheer van douanen en accijnzen; dat de tweede verbalisant een der personen mag zijn welke door
artikel 194 wordt aangewezen om met
ambtenaren van het Beheer mede te
werken, mits hij houder weze, hetzij
van een aanstellingsbrief, hetzij van een
stuk waarbij zijn publieke hoedanigheid
wordt kenbaar gemaakt;
Overwegende dat de agenten van politie
uitdrukkelijk worden aangewezen onder
de personen die in artikel 194 worden
vermeld;
Overwegende dat in het proces-verbaal
van 26 Februari 1946 uitdrukkelijk wordt
verklaard dat de opstellers van het procesverbaal « houder waren van hun aanstellingsbrief 11; dat, behoudens tegenbewijs,
hetwelk in onderhavig geval niet wordt
geleverd en uit geen enkel stuk blijkt
waarop het Hof acht kon slaan, deze vermelding, krachtens artikel 239 van de
wet van 26 Augustus 1822 voldoende bewijst dat beide verbalisanten, elkeen voor
wat hem persoonlijk aanging, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 19±
. en 233 van de wet van 26 Augustus 1822,
behoorlijk was voorzien van de stukken
waardoor hij gerechtigd werd om ter zake
geldig op te treden ;
Overwegende dat het middel aldus niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantil:He of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 Manrt 1949. - 2e kamer. - Vool·zittm·,
de Cocqueau des Mattes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H Vandermersch. - Gel'ijkluidende
conclus·ie, H. Colard, advocaat-generaal.

H:

2e KAMEn. -

21 •Maart 1949.

EET- EN KOOPWAREN (l\HSBRUIKEN
IN DE HANDEL VAN). - AANMATIGING
VAN BENAMING VAN OORSPRONG. BRANDEWJJN « DOMAINE DE BRESSAC COGNAC ll GE-

NOEMD. GEEN SCHEIDINGSTEKEN VOOR HET
WOORD <<COGNAC ll. AANl\fATIGING VAN DE
BENAMING <<COGNAC ll.

Het te lcoop stellen va11 bmndewijn onder
.de benaming van « Domaine de Bl·essac Oagnac ll zonder scheiclingsteken
v661· het woord « Cognac 1> is van aa1·d
te laten denken dat het om echte
cognac gaat en maakt een aanmatiging
·nit van benaming van oorsp1·ong. (Wet

van 18 April 1927 betreffende de bescherming van de, benamingen van o01·sprong
van wijnen en brandewijnen, art. 2.)
(DE SCHEPPER, T. LE COMITE NATIONAL «APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS E'f EAUX-DEVIE >>.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 November 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
In zover de voorzieniDg gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over de twee middelen samen : het
eerste, schending va,n artikel 2 der wet
van 16 April 1927 aangaande de bescherming der benamingen van oorsprong vau
wijnen en brandewijnen, en van artikel 2
van het kouinklijk besluit nr 57 van 20 December 1934_ over hetzelfde voorwerp, alsook van artlkel 498 van het Strafwetboek
doordat het bestreden arrest, zonder vast:
gesteld te hebben dat de woorden << Domaine de Bressac >> naar de zin der wet een
benarning van oorsprong .uitmaakte als
enige reden van de veroordeling van ~iser
in verbreking aangeeft dat deze door het
gebruik van aanduidingen, aankondigingen of tekens, aan zijn brandewijn een
door de Belgische Regering beschermde
benaming heeft willen doen toekennen,
dan wanneer de woorden « Domaine de
Bressac 11 slechts een benaming van loutere fantasie uitmaken; dat noch het domein, noch het dorp, noch de plaats van
Bressac ooit ergens bestaan hebben; het
tweecle, schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestred{m arrest,
beslissencle dat eis~r in verbreking door
aankondigingen, aanduidingen, tekens.
enz, aan zijn brandewijn een beschermde
benaming heeft willen doen toekennen,
niet bepaalt over welke benaming van oorsprong het gaat, aldus; door gebrek aan
redenen, het Hof in de onmogelijkheid
stellende zijn toezicht uit te oefenen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger schuldig verklaart aan het misdrijf omschreven als volgt : << voor het
te koop stellen van zijn producten wetens
en willens gebruik te J:iebben gemaakt van
aankondigingen, aandu'idingen of tekens
om aan zijn branclewijn, die er geen recht
op heeft, benamingen van oorsprqng die

-190door de Belgische Regering aangenomen De wettelijke bepaling die aan de behoefzijn te doeri toekennen » ;
t'ige belclaagde toelaat verzet te doen
Dat het deze feiten bewezen verklaart
doo1· middel van een verlcla'l'ing gedaan
door de behandeling der zaak v66r het
aan de bestum·det· van de strafinrichting
hof en door de redenen aangehaald in het
waat· hif zich in hechtenis bevindt, beberoepen vonnis, redenen. welke het arrest
treft slechts rle straft·echtelijke verooroverneemt;
deling; de burgerlijlce ·veroordeling lean.
Overwegende dat deze overgenomen
slechts opnieu.w ter sprake gebracht
redenen van de eerste rechter onder meer
worden door een betelo;ening bij deut·luiden dat de wijze waarop aanlegger
waardet·semploot aan de but·gerlijlce pat·publiciteit opmaakte, naast elkander
tij (1). (Wetb. van strafv., art. 187 ;
plaatsing zonder scheidingsteken van de
kon. besl. ur 236 van 20 Jannari 11136,
woorden << Domaine de Bressac )) en << Co- ,
art. 2.)
gnac )), zo handig en zo listig is dat {le
gewone verbruikers moeten denken dat
{POTE, T. BELGISCHE STAAT.)
onder de benaming van << Domaine de
Bressac )) echte cognac wordt uangeboden;
Overwegende, derhalve, dat het niet de
ARREST.
melding is << Domuine de Bressac )), die
HET
HOF;
Gelet op het bestreden
het arrest aanstipt als een benaming van
oorsprong in de zin der wet, maar wel de arrest, gewezen de 27 November 1948 door
melding <<Cognac)), benaming van oor- het Militair Gerechtshof, zetelende te
sprong door de Belgische Regering aun- Brussel;
genomen en beschermd (Belgisch StaatsOver het middel, schending van het
blad van 28 April1927) ; dut het alclus wel koninklijk beslnit nr 236 van 20 Januari
bepaalt over welke benaming van oor- 11136, doordat het militair gerechtshof besprong het gaat;
slist dat, bij gebreke van betekening aan
Waaruit blijkt dat de bewering, waarop de burgerlijke partij, het verzet gedaan
beide mWdelen steunen, stellig tegenge- door middel van een verklaring aan de besproken wordt door de bewoordingen van stnnrder van de strafinrichting of aan
het bestreden arrest ;
zijn gemachtigde, door een persoon die
Dat zij, dienvolgens, feitelijke grand- zich in hechtenis bevindt en het vereiste
slag missen ;
bedrag niet in zijn bezit heeft om de kosEn overwegende, voor het overige, dat ten van de akte van deurwaarder te
cle substantH\le of op straf van nietigheid dekken, de bnrgerlijke vordering niet tevoorgeschreven rechtsvormen -werden na- rngbrengt v66r het rechtscollege welk de
geleefd en dat de beslissing overeenkom- beslissing heeft gewezen waartegen verzet is aangezegd :
stig de wet is ;
Overwegende dat, lnidens artikel 187
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vordering der bur- (wet van II Maart 11108) van het Wetboek
gerlijke purtij :
van strafvordering, het verzet wordt beteOverwegende dat aanlegger tot sta- kend aan het openbaar ministerie en aan
ving van zijn voorziening geen enkel mid- de overige in de zaak betrokken partijen;
del im·oept en dat het Hof er van ambts- waarnit volgt dat, alhoewel de beklaagde
in algemene termen verzet heeft gedaan,
wege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- de burgerlijke veroordelingen, bij gebreke
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. van betekening aan de bnrgerlijke partij,
in kracht van gewijsde gaan;
21 l\IIaart 1949. - 2" kamer. - VoorzitOverwegende dat het koninklijk besluit
tel', H. de Cocqueau des Mottes, raads- n" 236 van 20 Jannari 1H36 van bewuste
heer waarnemend voorzitter. - Verslag- regel niet heeft afgeweken wat betreft de
gevet·, H. de Clippele. - Gelijkluidende bnrgerlijke veroordelingen;
Dat het, inclerdaad, de bijzondere vorm
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
van verzet welke het voorziet slechts toelaat tegen de veroordelingen op strafgebiecl, dit is tegen de strafrechtelijke veroordelingen, zoals blijkt zowel nit de
2" KAMER. - 21 Maart 1949.
Franse tekst welke bepaalt clat << L'opposition aux condamnations penales ... )), als nit
VERZET. - STRA,FZAKEN. - BEHOEFTIGE llet verslag aan de Koning dat het beslnit
BEKLAAGDE DIE ZICH IN HECHTENIS BEVINDT. voorafgaat, verslag waarin uitdrukkelijk
- VERZE'J' DOOR :t.IIDDEL VAN VERKLARING AAN is gezegd dat, ten t:>pzichte van de bnrgerDE BESTUURDER VAN DE STRAFINRICHTING. lijke veroordelingen, llet verzet aan cle
ZONDER UITWERKING OP, DE BURGERLIJKE
VEROORDELING. - VERZET TEGEN DEZE VEROORDELING VEREIST EEN AAN DE BURGERLIJKE
(1) Zie verbr., 16 Februari 1948 (A1·r. Ve•·bl'.,
PARTIJ BETEKEND DEURWAARDERSEXPLOOT.
1948, blz. 94; Bull. en PAsrc., 1948, I, 108).
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burgerlijke partij dient betekend te worden, dat die betekening voortaan zdals
voorheen zal gedaan worden door een
deurwaarder daar tle burgerlijke partij
slechts door een deurwaarder kan gedagvaard worden om opnieuw te verschijnen
v66r het rechtscollege welk bij verstek
haar vordering heeft ingewilligd ;
Overwegende dat, wijl het koninklijk
besluit nr 236 de hierboven bepaalde beperkte draagwijdte heeft, het argument
afgeleid uit een beweerde heirkracht het
gebruik van een )litzonderlijke pleegvorm
niet kan rechtvaardigen In een geval
waarin de wet die v'orm verbiedt;
Dat het iniddel in rechte fa:;tlt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger 'in de kosten.

21

Maart

1949. -

2°

kamer. -

Voon~it

ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·,
H. Simon. Gelijkluiclende corwl·usie,

H.

Colard, advocaat-generaal.

TEN TOEGEKEND OP DE DATUM VAN HE'!' SLUITEN
VAN HET REKENING- OF BOEK.JAARI,

6°

INKOMSTENBELASTINGEN. -PRINCIPE VAN HET ONDERSCij:EID TUSSEN D~;
PERSOON VAN DE VENNOOTSCHAP EN DEZE VAN
DE VENNO'.rEN.- DE BEPALING VOLGENS WELKE
DE AFGEHEELHEID VAN DE BELASTBARE WINSTEN VAN EEN PERSONENVENNOO'.rSCHAP ME'l'
BEPERKTE AANSPRAKELI.JKHEID BESCHOUWD
WORDh;N ALS AAN DE VENNOTEN TOEGEKEND
WIJKT VAN DIT PRINCIP~~ 1\'IET AF.

7° INKOMSTENBELASTINGEN. AANGIFTE IN DE BELASTINGEN. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK'.rE AANSPRAKELIJKHEID. VERPLICH'.riNG VOOR DE VENNOOTSCHAP EEN JAARLIJKSE AANGIF'l'E 'l'E
DOEN, ALHOEWEL DE VENNO'.rEN PERSOONLI.JK
TO'.r DE BELASTING GEHOUDEN ZIJN OP DE ALGEHEELHEID VAN DE WINS'.rEN VAN DE VENNOOTSCHAP. A AN SLAG INGEKOHIERD OP NAAM
VAN DE VENNO'.rEN. lNVORDERING, KAN TEN
LASTE VAN DE VENNOO'l'SOHAP VERVOLGD WORDEN.

1° Het feit flat de pe1·sonenvennootschap-

2"
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22 Maart 1949.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.- JAARLIJKSE AANGIFTE WELKE DOOR DE VENNOTEN
MOET GEDAAN WORDEN. MOET HUN AANDEEL
IN DE QERESERV~~ERDE W!NS'l"EN OMVA'l'TEN.

~INKOMSTENBELASTINGER

RECHT' VOOR HET BEHEER AANVULLENDE
INLIOHTINGEN TE VRAGEN EN TOT ONDER'ZOEKSVERRIOHTINGEN OVER TE GAAN, ZELFS NADAl'
DE AANGIFTE AANGENOMEN WERD EN TOT AANSLAG AANLEIDING HEEFT GEGEVEN, TEN EINDE
EEN GEBEURLIJKE ON'.rOEREIKENDHEID VAN BELASTING '.rE ON'l'DEKKEN EN HE'.r GEBEURLIJK
VESTIGEN VAN AANVULLENDE AANSLAGEN ,'.rE
RECHTVAARDIGEN.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS'.rlNGEN. GEEN. VERPLIOHTING VOOR
DE RECH'.rER DE REDENEN VAN ZIJN REDENEN
OP TE GEVEN.

4o INKOMSTENBELASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. BELASTINGPLIOHTIGE VENNOOT IN EEN PER:SONENVENNOOTSCHAP ME'.r BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, NATIONALE ORISISBELASTING
DOOR DE VENNOOTSOHAP VOOR HET VORIG
DIENSTJAAR BE'.rAALD. J\!lAAKT GEEN LAST
UI'.r DIE DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE MAG
AFGE'.rROKKEN WORDEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN. VENNOO'.rSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. DE BELAS'.rBARE WINSTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP, ZOWEL DE NIE'.r UI'.rGEKEERDE ALS DE UI'.rGEKEERDE, WORDEN IN HUN
ALGEHEELHEID BESOHOUWD ALS AAN DE VENNO-

pen met bepe1·1cte aanspTakelijkheid gehouden zijn bij hun jaarlijlcse aangifte
een opga"Ve te voegen, voor ellce deelgenoot, het bedTa{f vermeldend van de toebedeelde of toeuelcende sommen en, atzonderlijlc, het bedTa{f van htm respectlef aandeel ·in de ge1·eserveerde winsten,
ontslaat de vennoot e1· niet van, in de
aanuifte wellce hij gehouden is jaa1·lijlc8
perso-onlijlc van zijn inlcomsten te doen,
het bedrag te vermelden van z·ljn aandeel in de get·eserveerde maatschappelijlce winsten, aandeel dat beschouwd
wot·dt als fictief in zijn patrimonium
,qevallen (1). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
Juli 1943, artt. 35, § 4, en 53.)

de

31

2° Het behee1· is niet alleen uemachtiud
om, in geval van ueb1·e1c of ontoereilcendheid van aanslag, aan de belastingplichUge toeTekenbaaT, binnen de termijn
doo1· de wet voorzien, een aanvullende
aanslag ten laste van de belast'ingpliohtige in te lcohieren, maa1· oolc, hoewel
een aangifte aanuenomen werd en tot'
aanslag aanleiding heett gegeven, om
binnen de tm·mijn van dr-le jaa1· van de
eet·ste Janu.ari at van het jaar waarnaa<r
het dU;nstjaa1· woi·dt aangedttid waa1·mede de belastingen verband hottden, tot
het '1/ra.gen van ophelderingen en tot onderzoelcsverrichtinuen over te gaan, ten
einde een uebenrlijlce ontoereilcendheid
van belastinu te ontdelclcen en het gebetwlijk vestigen van <Panmtllende aan~
slagen te 1·eoht-vaa1·diuen. (Samengeschakelde wetten betreffende de inkom-

(1) Zie verbr., 13 Juli 1948 (Arr. Yerb?'.,
1948, blz. 395; Bull. en PASIC., 1948, I, 455) en

nota 1.

----~--~-
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stenbelastingen, samengeschakeld de
3'1 Juli 1943, artt. 55, {i 1, al. 2, en 74.)
3° Indien de ·rechter de redenen van zijn
beslissing moet bpgeven, moet hij noahtans de redenen van d·ie 1'edenen niet
awncl!ticlen (1). (Grondwet, art. 97.)
4° Voo1· cle berelcening van de aanmtllencle tJersonele belasting, ma,q cle belast-in.QtJlichtige, die vennoot ·is in een
personenven;nootschap met bepe·rlcte awnsprakeli:ilvheicl, het becl1·ag van de door
de vennootschap voor het voTig d·ienstjaa·i' betaalde nationale crisisbelasting
niet als een last bescho1tWen. (Wetten

u

0

betreffende de inkomstenoelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, artt. 35,
§ 4, 37, § 1, en 44.)
DooT een wettelijke fictie worden de
belastl!ar·e wi·nsten, door een personenvenni:Jotschap met beperlcte aansprakelijkhe·la venvezenlijlct, zowel de niet
tlitgelceercle winston 1~ls cle we·rlcelijl,;
witgelceenle, in hu'fh ctlgeheelheicl beschouwd als aan de vennoten toegelcend
op de datu.m vim het slttiten van het
relcen•ing- of boelcjaar; hiercloo·r wo·rclen
deze vennoten per·soonlijlc belastingpUchtig, naa1· gelcmg cler mnstancU,qheclen, hetzij in de bedTijfsbelas#ng hetzij
·in de mob-ilUJnbelasting op him aandeel
in deze wins ten. (W etten betreffende de

inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 31 J uli 1943, art. 35, § 4.)
6° Maalct geen C£fwijlcing ttit vc11n het principe van het · onde1·scheid tussen de pe1·soon, van de venqwotschap en cleze va;n de
vennoten, de bepaling volgens wellce de
algeheelheicl ·van cle belastbct.re inkomsten, door een personenvennootschap
met bepe·rkte aanspralceUjlcheicl verwezen.Ujlct, als a.an cle vennoten toegelcen.cl beschottwcl wordt, deze laa.tsten.
zijnde hierdoo1· . persoonlijlc belastingplicht·ig gernaalct~ ncuw gelang cler omstancli,qh.eden hetzi.j van de beclr·ijfsbelasting, hetzij van de mobil~enbelasting
op hun aq,ncleel in cleze toinsten. (Wet-

ten op de vennootschappen, samengeschakeld bij kon. besl. van 30 November 1935, art. 2; wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 31 Juli 1943, art. 35, § 4.)
7° Alhoewel de vennoten van een tJersonenvennootsohap met beperlcte aansp·ralcelij kheid door een wettelij lee fiot·le
peTsoonUjlc belasUngpUoht'ig zijn van de
be lasting op de. algeheelheid van de
winsten van de ven.nootsohap, moet deze
~Chatste niettem:ln een ja-wrl'ijkse aa:ng·itte doen en een op,qave e·r aan toevoegen, voor ellce deelgenoot, het bedrag
(1) Zie verbr., 21 October 1940 (A•·•·· Yerbr.,
1940, blz. 103); 7 Januari 1942 (Bull. en PASIO.,
1942, I, 7) ; 29 September 1948 (ibid., 1948,
I, 508).

ctan.dttidende van cle so1n-~nen awn de vennoten toebedeeld of toegelcend, en atzoncleTUjlc, het bedrag van hun 1·espectiet
aandeel in de overige winsten.
De aanslag zal J,()OTden ·ingekohierd op
nawm van de vennoten en de invoJ·aedng e1· van mag lnstens de vennootsohap vervolgd wonlen. (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 .Juli 1943, artt. 35, § 4,
al. 1,· 2 en 3, en 53, § 1.)
(FERNAl\'D LOON'fJES, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet~ op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent, op 1 Juni 1948;
Over· het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 110 van
de Grondw~t, artikel 35, § 4, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 12 September 1936 en gewijzigd door
artikel 3 van het besluit van 2 Maart 1942,
en van a;rtikel 53 van dezelfde samengeschakelcle wetten, in zover het bestreden
arrest· beslist heeft dat de rekwestrant
verplicht was de winsten aan te geven
welke door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, waarvan hij
vennoot was, werden verwezenlijkt, en
die gereserveerd en niet verdeeld werden,
dan wanneer de wettelijke bepalingen, in
onderhavig middel bedoeld, hem er geenszins toe verplichtten zulke aangifte te
doen:
Overwegende dat, krachtens artikel 3
van het besluit van 2 Maart 1942, de
algeheelheid der belastbare winsten, verwezenlijkt door een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, beschouwd wordt als zijnde toebedeeld aan
de vennoten op de dag van het sluiten
van het rekening- of boekjaar, en dat het
deel niet uitgekeerde winsten, dat aangezien wordt als zijnde toebedeeld aan
elkeen der vennoten, wordt_ bepaald overeenkomstig de aanwijzingen van het
maatschappelijk statuut, ofwel naar hun
hoofdelijk aandeel, in geval van ontstentenis van stututaire bepalingen daaromtrent; dat de vennoten persoonlijk belasting verschuldigd zijn op hun aandeel in
de gezamenlijke winsten en de aanslag in
de · belasting op hun naam client te worden ingekohierd ;
Overwegende dat uit deze wetsbepalingen volgt dat, krachtens een wettelijke
fictie, al de winsten ener personenven·
nootschap met beperkte aansprakelijkheid
beschouwd worden als zijnde toegekend
aan de vennoten, zowel de winsten die
werkelijk onder hen werden uitgedeeld,
als deze die niet werden uitgekeerd en
die, ondanks zij niet werkelijk 'in het patrimonium. van de vennoten zijn gevallen,

----------------~----------,
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niettemin, ten aanzien van het innen der
belasting, beschouwd worden als er in te
zijn opgenomen geweest, en dat elkeen der
veniloten op zijn aandeel in de gezamenlijke winsten rechtstreeks en persoonlijk
-belast1ng is verschuldigd; ,
Overwegende dat, vermits elkeen der
vennoten aldus rechtstreeks en persoonlijk belastingschuldig is betreffende zijn
aandeel in de gezamenlijke uitgekeerde
of niet uitgekeerde winsten van de vennootschap, hij verplicht is persoon!ijk
aangifte te doen van a! deze winsteil bij
toepassing van artikel 53 der samengeschakelde wetten, waarbij aan elke belastingplichtige wordt opgelegd a! zijn belastbare winsten aan te geven ;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 3, alinea 2, van het besluit van
2 Maart 1942, die aan de vennootschap
oplegt insgelijks een jaarlijkse aangifte
in te dienen en er een opgave aan toe te
voegen waarin, voor elkeen der rechthebbenden, het bedrag zal worden vermeld
van de hen toebedeelde of toegekende sommen, alsook afzonderlijk, van het bedrag
van hun respectief aandeel in de overige
winsten, niet voor uitwerksel heeft de
vennoot te ontslaan van de verplichting
zelf en persoonlijk deze winsten aan te
geven; dat de verplichting tot aangifte,
cUe de vennootschap wordt ten laste gelegd, enkel tot doe! strekt het toezicht
van het beheer te vergemakkelijken betreffende de echtheid van de verklaringen
van de vennoten, en aan het beheer toe te
Iaten gebruik te maken van het vermogen
toegekend door artikel 3, alinea 3, ·in fine,
naar believen, de invordering der belasting ten laste der vennootschap te vervolgen;
Overwegende dat het middel aldus in
rechte niet opgaat;
Over het tweede en llet derde micldel
tot · verbreking : het tweede, schending
vim artikelen 97 en 111 van de Grondwet,
74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
zoals het gewijzigd werd door artikel 22
van het koninklijk besluit nr 14 van 3 Juli
1939, 2 van de wet van 15 Mei 1846, gewijzigd bij artikel 5 der wet van 9 .April
1935 en bij artikel 1 van het besluit van
de secretaris-generaal van het Ministerie
van 1inancien in dato van 9 Maart 1943,
in zover het bestreden arrest beslist heeft
dat de betwiste aanslag wettelijk binnen
de termijn van navordering, door artikel 74 voorzien, werd gevestigd, dan wanneer de aangifte van rekwestrant, welke
naar de vorm regelmatig was, binnen de
wettelijke termijn werd neergelegd, en,
hetzij zelf of in bijlagen, aile nuttige
elementen bevatte om de aanslag te vestigen, en deze laatste op straf van fordusie
VERBR., 1949. - lfl

l'oor de 30 .April 1943 diende ingekohierd
te worden; het ·derde, schending van
artikelen 97 en 110 van de Grondwet, 55
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld btj konink!ijk besluit van 12 September 1936, zoals
het werd gewijzigd door artikel 8 van het
besluit van 30 December 1940, en door
artikel 10 van het besluit van 2 Maart
1942, artikel 74 van dezelfde samengeschakclde wetten, zoals het werd gewijzigd
door artikel 22 van het konin];:lijk besluit
nr 14 van 3 Juli 1939, 2 van de wet van
15 Mei 1846, gewijzigd bij artikel 5 van de
wet van 9 .April 1935 en door artikel 1
van het besluit van 9 Maart 1943, in zover
het bestreden arrest heeft beslist dat
voormeld artikel 55 aan het beheer het
recht verleende bijkomende aanslagen te
vestigen binnen de termijn van drie jaar.,
dan wanneer dit recht aan het beheer dan
aileen wordt toegekend, wanneer de aangifte van de belastingplichtige onvolledig
of onjuist is, naar de zin aan deze termen
gegeven door artikel 74 van de voornoemde samengeschakelde wetten :
Overwegende dat, waar de wetgever in
artikel 10 van het besluit van .2 Maart
1942, bij wijziging van artikel 55 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, uit de vroegere bewoordingen van dit artikel de woorden
<< tot verstrijking van het dienstjaar >>
heeft geweerd, en ze heeft vervangen door
een bepaling waarbij de aanvragen om ophekleringen en de onderzoeksverrichtingen, die door artikel 55 worden voorzien,
toegelaten worden gedurende een termijn
van drie jaar van de 1 Januari af van het
jaar waarnaar het dienstjaar wordt aangeduid waarmede de belastingen verband
hou(!eri, de bedoeling van de wetgever is
geweest de tekst van artikel 55 in overeenstemming te brengen met deze van
artikel 74, waarbij, binnen hetzelfde tijdperk, aan het beheer machtiging wordt
verleend om, in geval van gebrek of ontoereikendheid, gemis of tekort van aanslag
toerekenbaar aan de belastingplichtige,
en voortkomend uit andere oorzaken dan
de onthouding of de vrijwillige onvolledigheid of onjuistheid der aangiften, toch,
ondanks het verstrijken van de termijn
voorzien door de wet van 15 Mei 1846, de
bela sting in te vorderen of na te vorderen;
Overwegende dat uit beide wetsbepalingen volgt dat, in geval van gebrek of untoereikendheid van aanslag, toerekenbaar aan de belastingplichtige, het beheer
gemachtigd wordt, niet aileen om, binnen
de termijn door de wet bepaald, aanvullende aanslagen ten· laste van de belastingplichtige in te kohieren, maar ook
nog om, nadat een aangifte is aangenomen
geworden en aanleiding heeft gegeven tot
uanslag, niettemin, binnen de bepaalde
termijn, over te gaan tot verdere aan-
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vragen om ophelderingen en onderzoeksverrichtingen, ten einde de ontoereikendheid der belasting te ontdekken en het
vestigen van aanvullende aanslagen te
rechtvaardigen;
Overwegende dat het bestreden. arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat. aanlegger in
gebreke is gebleven, in weerwil van de
hem wettelijk opgelegde verplichting, in
zijn aangifte de winsten te vermelden welke de personenvennootschap, waarvan hij
deelgenoot was, verworven had doch niet
had uitgekeerd, en welke, krachtens de
wet, beschouwd worden als zijnde toegec
kend aan de vennoten; dat derhalve
blijkt dat, in onderhavig geval, de ontoereikendheid van belasting welke aanleiding gaf tot het vestigen van de betwiste
aanvullende aanslag niet het gevolg is
geweest van een verschil vim opvatting
betreffende de aard van regelmatig aangegeven sommen, maar wel van een louter verzuim van aangifte van een deel
van aanleggers belastbare inkomsten, hetwelk aan aanlegger toerekenbaar is ;
Overwegende dat, indien, in de beweegredenen van het bestreden arrest verklaard wordt dat << in de oorspronkelijke
aangifte, het beheer al de elementen van
de verbeterde aanslagen had kunnen vinden >> deze verklaring klaarblijkelijk betrekking heeft op andere verbeteringen
dan die voortkomend van het verzuim aan
aangifte van de niet' uitgekeerde en gereserveerde winsten van de personenvennootschap waarvan aanlegger deelgenoot was;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus te recht heeft beslist dat het beheer
wettelijk, binnen de termijn van drie
jaar voorzien bij artikelen 55 en 74
der samengeschakelde wetten, en, na
verstrijking van de gewone termijn bepaald bij de wet van 15 Mei 1846, was
overgegaan tot de onderzoeksverrichtingen toegelaten door artikel 55 en tot
het vestigen en inkohieren van een aanvullende aanslag bij toepassing van artikel 74; dat de aangevoerde middelen dei·halve grondslag missen ;
Over het vierde middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1320 en 1322 ·van het Bur,gerlijk Wetboe)l:, 26, alinea's 1 en 2, en
meer bijzonder artikel 26, alinea 2, nr 4,
27, alinea's 1 en 2, en meer bepaald 27,
alinea 2, nr 5, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij koninklijk besluit van 12 September
1936, 77 van de wettim betreffende de
hartdelsvennootschappen, samengeschakeld
bij koninklijk besluit van 30 November
1935, in zover het bestreden arrest beslist
heeft dat de rekwestrant niet had vastgesteld dat de goederen in magazijn op
31 December 1941 een verlies van 25 t. h.
tot 30 t; h. hadden ondergaan, dan wan-
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neer op het beheer de bewijslast rust
dat de schatting van gezegde goederen
niet in overeenstemming was met de in
onderhavig middel aangewezen bepaliri.gen
der wet:
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest vaststelt dat « niet bewezen is dat
de op 31 December 1941 resterende goederen een verlies van 25 t. h. tot 30 t. h. op
de kostprijs van 1941 ondergaan badden », het niet alleen de beslissing vol~
doende met redenen om)deedt, waa;r.bij
verklaard werd dat aanleggers schatting
V!;l.ll de goederen in magazijn op 31 December· 1941, « willekeurig was geschied
en een occulte reserve uitmaakte », maar
dat deze beoordeling, welke uitsluitend
op feitelijke omstandigheden en bestanddelen der zaak is gesteund, bovendien souverein is en ontsnapt aan het toezicht van
het Hof van verbreking; dat het middel
dus niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel tot verbreking :
schending van artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek, 35, § 4, en 53 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 J"uli 1943, in .zover het bestreden arrest
niet heeft geantwoord op de conclusies genomen v66r het hof van beroep, waar het,
in antwoord op aanleggers conclusies
waarbij hij v66r hef hof van beroep had
opgeworpen dat noch artikel 35, § 4, der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 3 van het besluit van 2 Maart 1942,
noch artikel 53 (lerzelfde wetten aan de
ven!noot ener personenveimootschap met
beperkte aansprakelijkheid de verplichting opleggen in zijn persoonlijke aangifte
aan te duiden de niet uitgekeerde inkomsten der vennootschap waarvan hij deelgenoot is, en enkel en alleen verklamt dat
de vennoot echter zelf het initiatief moet
nemen om g·ezegde inkomsten aan te geven, zonder aan te duiden op grond van
welke wettelijke bepalingen deze aangifte door de vennoot moet geschieden :
Overwegende dat de rechter niet verplicht is de redenen zijner beweegreden
op te geven noch, in fiscale zaken, de
wetsbepalingen aan te wijzen waarop
zijn motivering is gesteund;
Overwegende dat het middel derhalve
niet. gegrond is ;
Over het zesde middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 110 van de
Grondwet, 35, § 4, 37 en volgende, en meer
bepaald 44 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van 31 J"uli 1943, 2 van het besluit van 31 ,Juli 1943 betreffende de nationale crisisbelasting, in zover het bestreden
arrest beslist heeft dat eiser, ten overstaan van de aanvullende personele belasting, de nationale crisisbelasting door
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de vennootschap voor het dienstjaar 1941
betaald, niet :mocht beschouwen als een
last voor bet dienstjaar 1942, dan wanneer
:men :moet beschouwen dat, ten gevolge van
de nieuwe taxatie:modaliteiten ingesteld
bij besluit van 2 Maart 1942, de vennoten
en de vennootschap waarv:a!l 'Zij dee! uit:maken, slechts-een en dezelfde juridisclle
entiteit uit:maken op fiscaal gebied :
Overwegende dat artikel 3 van bet
besluit. van: 2 Maart 1942 enkel voor uitwerksel heeft; door :middel ener wettelijke
fictie, de algeheelheid der belastbare winsten, zowel de niet toebedeelde en gereserveerde als de werkelijk uitgekeerde,
verworven door een personenvennootschap
:met beperkte aansprakelijkheld, te beschouwen als zijnde toegekend geweest
aan de vennoten op de afsluitingsdatu:m
van bet rekening- of ·boekjaar en de vennoten persoonlijk belastingplichtig te :rnaken, hetzij van de bedrijfsbelasting hetzij
van de :mobilienbelasting op hun aandeel
in deze winsten; dat deze wetsbepaling
volstrekt geen afwijking instelt van bet
gereclltelijk, prlncipe van bet onderscheid
tussen de·· rechtspersoonlijkheid der 'vennootschap en deze barer vennoten; dat zij,
integendeel, dit principe onaangeroerd
laat en handhaaft ver:mits zij, hoewel de
vennoten persoonlijk belastbaar zijn geworden op de algeheelheid der winsten der
vennootschap, niette:min aan de vennootschap zelf oplegt een jaarlijkse aangifte
in te dienen inhoudend een opga ve waarin,
voor ieder deelgenoot, de he:m toebedeelde
of toegekende so:m:men worden vermeld;·
alsook afzonderlijk, bet bedrag van zijn
aandeel in de overige winsten, en ver:mits zij, na bevolen te hebben dat voortuan de aanslag in de belasting zal worden ingekohierd op naa:m van de vennoot,
zij nochtans het beheer :machtigt o:m tegen
de vennootschap op te treden tot invordering der belasting ;
Overwegende dat bet middel aldus in
rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Maart 1949. - 2• kamer. - Voot·zitter, H. de Cocqueau d.es Mattes, raadsheer
waarnemend ·voorzitter. - Verslaygever,
H. Vandermerscll. - Gelijlcluidende oonclttsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en A. Buisseret (deze laatste
van de Balie bij bet Hof van beroep te
Brussel).
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KAMER. -

- 0N'fVANKEUJKHEID INDIEN DE RECLAMATIE
BINNEN DE TERMIJNEN WORD1' INGEDlEND.
De belastingpliohtige is niet gebonden
door zijn aangifte in de inlcomstenbelastingen, zelts indien de aanslag
ovet·eenlcomsUg de .gegevens van de aangifte gevestigd wercl.
Hij heett immers het t·eoht een sohriftelijlce en gemotiveet·de t·eolamatie tegen
het beloop van de aanslag in te dienen,
·mits zullcs te doen bin.nen de dom· de
wet bepa.alde tennijn (1). (Wetten op de

inkomstenbelastingen, op 12 September
1936 samengescllakeld, artt. 55 en 61,
§ 3.)

(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN,
T. N. V. «LA 1'ANNERIE DES FLANDRES

Jl.)

ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 J uni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van artikelen 55 en 61, § 3, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit dd. 12 September 1936, toepasselijk op de provinciale
belastingen krachtens artikel 13 van de
wet van 5 Juli 1871, doordat het bestreden arrest, o:m verweerster gedeeltelijk
van de aanslag in de provinciale belasting
op de drijfkracht over het dienstjaar 1946
te. ontlasten, aanneemt dat verweerster,
in haar aangifte, voor gezegd dienstjaar
onderschreven, een vergissing beging, vatbaar voor verbetering, en, alzo beslissende, het bindend karakter ontkent dat de
a:ingifte heeft wanneer de gelleven belasting overeenste:mt :met de er in voorko:mende aanduldingen :
Overwegende dat het stelsel van aanlegster, volgens welk de aangifte van de
belastingplichtige deze laatste zou binden
zodra de aanslag gevestigd is overeenkomstig de aanduidingen van de aangifte,
geen grond vindt in de tekst van de in het
middel ingeroepen of in -de zaak toepasselijke wetsbepalingen;
Overwegende dat, integendeel, artikel 61, § 3, van de sa:mengeschakelde wetten aan de schuldenaar .van de belasting
toelaat, binne:il · een bepaalde tijd, een
schriftelijke en ge:motiveerde reclamatie
in te dienen tegen bet beloop van zijn
aanslag, zonder het geval uit te zonderen
waarin die aanslag overeenstemt met
de gegevens van de aangifte;

22 Maart 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIF1'E IN DE INKOMS1'ENBELASTINGEN. - BINDT
DE BELASTINGPLICH'fiGE NIET. - RECLAMATIE
GESTEUND OP EEN VERGISSING IN DE AANGIFTE.

(1) z;e verbr., 23 November 1948 (Arr.
T' erb1•., 1948, biz. 584; Bull. en PASIC., 1948,
I, 666, en de nota 2, biz. 666); contra : verbr.,
24 October 1938 (Arr. T'erbr., 1938, blz. 218;
Bull. en PASIC., 1938, I, 330).
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Dat daaruit volgt dat het bestreden arrest het verhaal van verweerster wettelijk heeft kunnen ontvankelijk verklat·en;
Om die· redenen, verwerpt cle voorzieriliig; veroorcleelt aanlegster tot de
kosten.

22 Maart 19-!9 .. - 28 kamer. - Voorz·itc
ter, H. cle Cocqueau cles Mottes, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
H. Bal'eel. Gelijlvlwiclende conol~tsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. L. Lagae
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Gent).

·ve-rcl bij de neel'leggi.-ng ·van deze sht-lclcen (1).
2° M·ist gronclslng in fcite, het mic!del een
gebr·eJr, nan nntwoor·d op de concl·usies
ctanvoerena, da-n wannee·r door het ar·r·est, weze het stilzwijzend, er op passende wijze op geantwoord wer·d (2).
3° De 1·echter· is niet _qehouden rni-ddelen
te bean.twom·den die voor·gestelt't wm·den.
tot stavin-g vwn een a-an-spntalc, wellw
vreemcl is nan het geding.
4° Mist grondslag in feite, het middel atgeleiiL ttit een gebrelc aan antwo01·d op
een exceptie non udimpleti contractus,
d·ie voor· de 1·eahter· over· cle g1'0nd niet
opgewonJe-n werd.

(LIXON-COURTIN,
T. N. Y. « SOCIETES REUNIES EVERITE-SITUBE )),)

1"

KAwiim. -

24 Maart 1949.

1° VERNIELING VAN BUNDELS.
RECHTSPLEGING IN VERBREKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING DOOR EEN BRAND VERNIELD. - HERSAMENSTELLING. - BEWIJS VAN DE INHOUD
VAN DE VOORZIENING, VAN HAAR BE'l'EKENING
EN VAN DE NEDERLEGGING VAN DE STUKKEN '£ERI
GRIFFIE. - BEWIJS DOOR ALLE MIDDELEN VAN
RECHT. - ELEMEN'l'EN ALS BEWIJSKRACHTIG
AANGENOMEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - J\1IDDEL AFGELEID
UI'l' EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE 'cONCLUSIES. - BEANTWOORDE CONCI,USIES. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'.rEN. - AANSPR.AAK VREEMD AAN
HE1' GEDING. - GEEN VERPLICHTING ZE 'J'E
JJEANTWOORDEN.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL EEN. GEBREK
AAN ANTWOORD AANYOEREND OP EEN EXCEPTIE
DIE NIE'J' WERD OPGEWORPEN. - ~!JIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.
1° Wanneer een .rechtspleging in verbreking, waarvan de st~tlc7cen door een
brand vernield werden, her·samengestelcl is, mcbg het bewij s vcm cle• inhOitcl
van de voorziening, van haar betokening
en van de nee-rlegging der st1tklven ter·
grijfie vcl/l~ het H of cloor· ctlle r·echtsmicldelen geleverd worden; het lean. voor·tvloeien nit cle neerlegg·ing ter· ·n·ri!fie,
cloor· cle voor· cle e·ise1· optredencle
advocaat bij liet Hof van verbr·eJv·ing,
van een .atschr·ift van de voor·ziening,
floor· hem eenslnidcnd met het o·rigineel
ver·Jclaar·d, nit een verlclaring van de
ontvanger· der· r·egistratie bevestigend
flat het vm·zoel;;schdft en het exploot
van betelcen-ing er vcm op een bevaalcle
flat·nm geregistreerd we-rden, en ttit het
011t.,;angstbcwijs clom· ae gr·i!fie a.fgele-

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Februari 1944 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid:
·
Overwegencle clat het clossier, het origineel van -de voorziening van 26 Augustus
1944 bevattemle, alsook de bijgevoegde
stukken, waaronder het exploot van betekening (lcl. 29 Augustus 1944, aan verweerster per post betekencl, vernielcl werden
cloor cle brand van het Justitiepaleis op
5 September 1944 ;
Overwegende dat, ten gevolge van de
door aan te voeren clat het afschrift van
bedoeld exploot verweerster niet heeft
bereikt en ter grilffie niet is kunnen neergelegd worclen ;
Overwegende dat verweerster de regelmatigheid van de. rechtspleging betwist
cloor aan te voeren dat het ufschrift van
het thans neergelegd verzoei;:schrift in
verbreking, evenals de kopij die haar betekend werd bij exploot van 7 M:ei 1948,
noch getekend rioch eensluillend met het
origineel is verklaard en de melding van
de registratie niet bevat;
Overwegencle clat het bewijs van het
bestaan en van de inlloud der ver;nield('
bescheiden krachtens artikel 1348, 4°, van
het Burgerlijk Wetboek kan gelevercl
worden door ·ane rechtsmiddelen;
Overwegende dat dit bewijs in zak0
blijkt nit : 1 o de neerlegging ter grilffiC'
cloor wijlen Mr Marcq, op 2 December
1946,' van een eenvoudig afschrift van dP
voorziening, hetwelk hij eensluiclend met
(1) Zie verbr., 14 April 1947 (A•·r.
1.947, blz. 119; Bull. en PASIC., 1947, l,
de.nota, blz. 155.
(2) Verbr., 31 Juli 1947 (Bull. en
1947, I, 344); 27 Januari 1.949 (zie
blz. 74; Bull. en PAsrc., 1949, I, 82).

Yerb•·.,
154) en
.PASIC.,
hager,
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_van 31 Augustus 1948 uitgaande van de
ontvanger der deurwaardersakten te Brussel en bevestigende dat de voorziening en
het exploot van betekening er van behoorlijk geregistreerd werden in zijn kantoor, respectievelijk de 28 en 30 Augustus
1944; 3° een ontvangstbewijs door de
griffie op 31 Augustus 1944 afgeleverd, op
het ogenblik van de neerlegging dezer twee
stukken;
Overwegende dat het op grond is van
de alzo herstelde bescheiclen, en niet volgens het afschrift clat overgelegd werd ten
titel van bewijs vail de inboucl der voorziening, dat men de geldigheicl moet beoorclelen van de procedure die derhalve
vobr regelmatig moet gehouclen worden;
Overwegencle, ':oor l1et overige, dat
verweerster zich te vergeefs op de ·beweerde onregelmatiglleicl beroept van de
betekening, welke haar bij exploot del.
7 Mei 1948 gedaan wercl, daar deze betekening vreemcl is aan de naleving der
rechtsvormen welke op straf van nietigheid van de voorziening vereist zijn;
Over het eerste middel, scliending van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreclen arrest, betreffende de barsten
ontstaan in de door aanlegger gelegde waterlelding en veroorzaakt door de verborgen gebreken in de door verweerster gelevercle buizen, beslist dat deze jegens
aanlegger niet aansprakelijk kan gesteld
worden voor de vergoedingen die hij
aan aanliggende eigenaars heeft moeten
betalen, noch voor de kosten der uitgravingen tot het opsporen van de Jekken,
kosten noodzakelijk geinaakt door de herstelling van al die barsten, Cb) om red en
dat aanlegger een font zou begaan
hebben met, niettegenstaande het protest
van verweerster, geen gedeeltelijke proeven te nemen met -de leiding-' in open
gracbt, proeven cUe het lastenkohier aan
aanlegger zou opgelegd hebben, zonder de
miclclelen te beantwoorclen, welke aanlegger, om het schuldig karakter te betwisten van cUt gebrel' aan proeven, in conclusies af!eidcle hieruit clat : 1 o aanlegger, door het lastenkobier van zijn onclerneming waaraan, zoals het arrest vast,;telt, verweerster vreemcl was, jegens
tle aanbesteeclster, Nationale Nraatschappij van Watervercleling, de verbintenis
had aangegaan, zekere proeven te nemen,
maar clergelijke verbintenis niet had aangegaan jegens verweerster die zich
clienvolgens niet kon beroepen op de gelleurlijke niet-uitvoering er, van; 2° de
aanbesteeclster van bet werk van de uitvoering van gezegcle verbintenis had afgezien met ·aan te riemen clat de proefnemingeri door de inwerkingstelling van de
lei ding zouden vervangen worden; 3o de
0enzijclige protesten van de verweerster
<leze van haar contractuele verantwoor-

delijkheid niet konclen bevrijclen; b) eu,
bijzonder wat de kosten betreft van nitgraving en opsporing van de Iekken, om
reden clat de proefnemingen op de leicling in open gracht, door het lastenc
kohier· voorzien en door aanlegger niet
geclaan, zouden toegelaten hebben, << zeker en in talrijke gevallen, de gebrec
ken in het een of het ancler leiclingselement te ontclekken >> ; clan wanneer :
1 o aanlegger besloten had clat de proefnemingen voorzien door het lastenkohier
mocbten geclaan worden na de aanplemc
ping van de grachten, derwijze clat indien
barsten zich tijclens de. proefnemingen
zouden voorgedaan bebben, de kosten van
hun herstelling niettemin de kosten zouclen begrepen hebben van uitgraving en
opsporing van de lekken, miclclel dat het
bestreden arrest niet beantwoorclt; 2° door
vast te stellen dat de, proefnemingen
slecbts in vele gevallen zouclen toegelaten
hebben gebreken in het een of het ander
leidingselement te ontdekken (wat insluit (!at de proefnemingen de gebreken,
die een deel van de barsten veroorzaakte, niet zouden doen ontclekken hebben' en dat, clienvolgens, bet gebrek aan
proefnemingen voor clit deel van de barsten de oorzaak 1liet is geweest van de
kosten van uitgraving en opsporing van
de lekken, kosten veroorzaakt door hun
berstel) , en door deze kosten niettemin
ten laste te laten van aanlegger voor al
de barsten, bet arrest, wat betreft bet gedeelte van cleze kosten aangaancle de berstelling van de barsten veroorzaakt door
gebreken die de proefnemingen niet zouden ontdekt. hebben, aanlegger verantwoordelijk heeft gesteld voor een schade
die door zijn beweercle schulcl niet veroorzaakt was (schencling van artikelen
1147, 1151 en 1382 van het Burgerlijk Wethoek), en in aile geval verzuimd lleeft llet
midclel te beantwoorclen door aanleggei·
in conclusies afgeleicl hieruit clat llet niet
bewezen was clat de litigieuze barsten zich
zouclen voorgeclaan hebberi op het ogenblik van de proefnemingen waarvan het
gebrek aan aanlegger verweten wercl :
Eerste onderdeel :
Overwegende clat het bestreden arrest
een antwoorcl geeft op de midclelen welke
men beweert onbeantwoorcl te zijn gelaten, eerst door te beslissen dat verweerster ten opzichte van aanlegger slecllts een
verkoper is en clat, bij gebrek aan bijzondere tussen hen aangegane verbintenis,
deze laatste zich niet kan beroepen op
cle bedingen van het lastenkohier dat de
door hem onclernomen werken beheerste;
claarna, door aan te nemen « dat geintimeercle (hier verweerster) altijcl bij appellant (hier aanlegger) protest heeft aangetekend tegen het feit clat llij tot geen
gecleeltelijke proefnemingen op de leiding
overging zoals, overigens, het lastenkohier
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bet hem oplegde zowei in bet, belang van
de aanbesteedster als in bet belang van de
vennootschap Hume (in de rechten derwelke verweerster zich bevindt) en,
door dit niet te doen, appellant de herstellingen kostelijker heeft gemaakt voor
geintimeerdeo oo » en eindelijk door daaruit
af te leiden << dat geintimeerde niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor
de bijkomende kosten die door de schuld
van de appellant veroorzaakt werden » ;
Overwegende clat bet aan. de rechter
over de grond bij artikel 97 vim de Gronclwet opgelegde vormvoorschrift dienvolgens nageleefd werd ;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat, luidens bet dagvaardingsexploot van 28 November 1931,
aanlegger in rechte is opgetreden ten
einde verweerster te doen << veroordelen aan verzoeker te betalen : 1 o de som
van 25o200 frank, bedrag der nitgevoerde
of uit te voeren herstellingen aan de litigieuze buizen voor rekening van gedaagde; 2° de som van 100o000 frank voor
herstel van de schade aan verzoeker door
de gebreken in de leveringen van gedaagde veroorzaakt, onder voorbehoud
van bet recht, zo nodig, in de loop van
bet geding, de schadestaat op te maken
en de vergoeding te vermeerderen, en
onder meer, hetzij tijdens het huidig
geding, hetzij bij vordering tot vrijwaring, alle schadevergoeding te vorderen
waartoe verzoeker zou kunnen gehouden
zijn. tegenover de N ationale :Maatschappij
van Waterverdeling, hetzij tegenover de
deraen ));
Overwegende dat de conclusies in aanleg van boger beroep door aanlegger
genomen, onder meer, vermelden : << dat
verzoeker ten laste van geintimeerde,
enerzijds, de kosten van de door hem uitgevoerde herstellingen vordert. oo en, anderzijds, bet bedrag der vergoedingen en
gerechtelijke kosten welke aanlegger verplicht is geweesto 0o te beta len a an derden
wier eigendommen beschadigd werden ten
gevolge van de • litigieuze barsten ll en
<< dato 0o geintimeerde aan appellant v66r
de eerste barst niet heeft laten weten dat
zij ·verstond van haar verantwoordelijkheid bevrijd te zijn in geval niet ?,ou
overgegaan worden tot de gedeelteli.ike
proefnemingen, doch, in dat geval, zich
er bij beperkt heeft voorbehoud te maken
betreffende de kosten van opsporing van
de lekken welke aan een gebrek der buizen te wijten zijn, alzo erkennend dat, in
hetzelfde geval, de herstellingskosten, in
zake, alleen gevorderd hem ten laste
vielen ll;
Overwegende, dienvolgens, dat de vordering aangaande de kosten van uitgravingen en van opsporing der lekken buiten
bet gerechtelijk contract gebleven zijnde,
de rechter over de grond de tot staving

van deze aanspraak ingeroepen .middelen
niet moest beantwoorden; . aanspraak die
hij uitdrukkelijk nit de door hem aan de
aangestelde desknndige gegeven opdracht
heeft uitgesloten;
Waaruit volgt dat bet eerste middel
in feite niet opgaat;
Over bet tweede middel tot verbreking,
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet bestreden arrest aanlegger
veroordeelt om aan verweerster een
som van 1000000 frank te betalen die nog
verschulcligd bleef op de door haar gedaneJe.v&ingen : a) zonder dat bet arrest
redenen opgeeft om dit saldo vast te stellen op 100.000 frank, eerder dan slechts
op dit van 97.772 fro 45, hetwelk de aanlegger bif zijn conclusies, als verschuldigd erkende; b) zonder bet middel te
beantwoorden waarbij aanlegger bij
conclusies staande hield, dat tnssen partijen rekening te doen was van al de
sommen welke ze wederzijds verschnldigd
zouden zijn wegens de litigieuze onderneming, aanlegger slechts gehouden zijnde een saldo van leveringen te betalen op
bet ogenblik waarop de medecontracterende partij zelf haar verplichting zon nitvoeren welke, evenals haar schuldvordering, voortvloeit nit hetzt!lfde wederkerig
contract : aanlegger te vergoeden nit hoofde van de schade veroorzaakt door bet
verborgen gebrek in de verkochte buizen;
en dat, dienvolgens, bet saldo van de leveringen slechts zou kunnen geeist worden
op bet ogenblik waarop een definitieve rekening bet gebeurlijk door een der partijen aan de andere verschuldigd saldo
zou vastgesteld hebben :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger in hoger
beroep zich er bij beperkt heeft, wat de
bij tegenvordering door verweerster
geeiste som van 100o000 frank als slot van
cle prijs barer leveringen betreft, als volgt
te concluderen : (( Dat bet beroepen vonnis
ten onrechte aanlegger veroordeeld heeft
tot de gerechtelijke intresten op de
som van 1000000 'frank met ingang van de
datum. van de.- dagvaarding betekend ten
verzoeke van aanlegger, wanneer deze
intresten slechts_kunnen lopen vnn de datum af waarop geintimeerde haar eis
heeft ingesteld ll :
Overwegende dat daaruit volgt dat de
enige door aanlegger opgeworpen betwisting cle schnld betrof, niet v!.m de
hoofdsom van 1000000 frank, maar van de
gerechtelijke intresten door de eerste
rechter toegekend; dat het bestreden arrest daarover recht doet en deze intresten
slechts doet lopen sinds de 13 Jannari
1939; dat, voor het overige, deze beslissing, bij gebrek aan ontkenning van de
zijde van aanlegger, bet handhaven van
de door de eerste rechter nitgesproken
hoofdveroordeling niet verder moest mo-
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tiveren dan door de vaststeiling « dat een
som van 100.000 frank nog verschuldigd
blijft op de prijs van de leveringen ll ;
·. · Tweede onderdeel :
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1° STRAF. - MISDAAD TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT.- DIEFSTAL ONDER
DE VERZWARENDE OMSTANDIIlHEDEN VOORZIEN
, Overwegende dat de door aanlegger in
BIJ RET BESLUIT-WET VAN 13 ME! 1940. hoger beroep genomen conclusies strekten
SAMENLOPENDE MISDRIJVEN. - BEIDE MET DE
tot : « Te zeggen dat de rekening riloet
DOODSTRAF GESTRAF'J'.
VERZACHTENDE
Yastgesteld worden van aile sommen die
OMSTANDIGHEDEN. - TOEPASSING VAN AR'l'Ipartijen aan elkaar wederzijds zouden
KEL 80 VAN HET STRAFWETBOEK.
ve~schuldigd. zijn wegens de litigieuze onderneming en het bedrag der hierboven 2° MIDDELEN TOT VEBREKING. STRAFZAKEN .. - MIDDEL AFGELEID HIERUI'l'
vermelde veroordelingen op het debet van
DAT HET ARREST VAN EEN OPGEHEVEN BEPALING
geintimeerde zal gebracht worden ll (te
'J'OEPASSING HEEFT GEDAAN. - NIEUWE BEweten ": 150.040 fr. 95 ten titel van schadeSCHIKKING DIE DE RECHTER. VERPLICHT DEvergoeding) << en ze dienvolgens te veroorZELFDE BESLISSING TE VELLEN. - MIDDEL
delen om aan. appellant de som van
NIET ONTVANKELIJK.
58.268 fr. 50 te betalen wegens saldo van
:aile rekeningen tussen partijen aangaande 3° MIDDELEN TOT VERBREKING. {}e "uitvoering van de litigieuze onderneSTRAFZAKEN, - MIDDEL AFGELEID HIERUIT
mingen l>;
DAT RET ARREST HEEFT VAS'l'GESTELD DAT
ElSER KRACH'l'ENS DE WET LEVENSLANG VEROverwegencle clat onder de bij conclusies
VALLEN IS VAN ZEKERE RECHTEN. - 0PGEuiteengezette overwegingen, de qewering
HEVEN WETSBEPALING. - NIEUWE BEPALING
<< dat de reclamatie van een slot van
rekening >>
(uitgaande van
de verAAN DE RECH'l'ER HET RECH'J' TOEKENNEND DE
LEVENSLANGE OF TIJDELIJKE VERVALLENVERweerster) << niet gegrond is>> aileen schijnt
KLARING VAN DEZE RECH'l'EN GEHEEL OF TEN
te verwijzen naar de bovenvermelcle eis;
DELE UIT 'J'E &PREKEN. - MIDDEL ON'l'VANKE()v~•wegende; clat, bij gebrek aan motiLIJK.
vering tot ·staving van gezegcle eis; deze
voorkomt als de gerechtelijke schuldverge- 4° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGlijking bedoelencl, waarvan de aanneming
HEID VAN DE STAAT. - VERVALLENvan de souvereine beoordeling van de
VERKLARING VAN DE RECHTEN BEDOELD BIJ
Techter over de grond afhing, daar een ·
ARTl'KEL 123sexies VAN HE'l' STRAFWETBOEK.
{}er in vergelijking te brengen schulden,
deze . van aanlegger, slechts zeker en
VEROORDEELDE TOT EEN CORRECTIONELE
effen kon worden mits de vervulling van
STRAF. - VERVALLENVERKLARQNG FACUL'l'ATIEF VOOR DE RECHTEN.
de door het bestreclen arrest bevolen onclerzoeksmaatregel;
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN .. - MIDDEL AFGELEID HIERUI'l'
Overwegencle dat deze beslissing geen
DAT HE'J' ARREST TOEPASSING QEDAAN HEEF'l'
middel moest beantwoorden afgeleid
VAN ARTl'KEL 80 VAN RET STRAFWE'l'BOEK,
hieruit dat aanlegger << slechts kon geDAN WANNEER RET ARTIKEL 81 '\>'AN HETZELFDE
houden zijn een -saldo van leveringen te
WE'J'BOEK· HAD MOETEN 'l'OEPASSEN. - UI1'betalen op het ogenblik waarop zijn meGESPROKEN S'l'RAF DIE HET BIJ ARTl'KEL 81
decontractant zelf zijn eigen verplichting
VOORZIEN MINIMUM TE BOVEN GAAT. - ARvan vrijwaring der verborgen gebreken
REST VASTSTELLENDE DAT HET DEZE S'l'RAF
zou vervuld hebben, verplichting die
TOEPAS'l' OM REDEN DAT AR'l'IKEL 80 DE VAN
voortvloeit uit een zelfde wederkerig ver'J'OEPASSING ZIJNDE BEPALING IS. - MIDDEL
koopcontract ll_. het is te zeggen een excepONTVANKELIJK.
tie 'IW11· adimpleti contractu,s die v66r de
Techter over de grond niet werd inge1°
In geval van samenloop tussen de misroepen;
daad voorzien bij at·tiTcel 113 van het
Overwegende dat ult deze beschouwinStmtwetboek en een aiefstal met vetrgen volgt dat het tweede middel evenmin
zwarende omstandigheden aoo1· het bekan aangenomen worden;
sluit-wet van 13 Mei 19.W met de aooa
Om die redenen, verwerpt de voorziegestraft, is de zwaarste straf deze voorning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
zien door dit besluit-tvet en moet
-en tot een vergoeding van 150 frank jede rechtm·, dienvo·lgens, indie·n hij het
gens verweerster.
bestaan van ve1'Zachtende omstandigheden aanneemt, artikel 80 van het Skaf24 Maart 1949. - 1° kamer. - Voat·zitwetboek en niet artilcel 81 van zelfde
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
wetboelc toepassen (1).
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijkluidende conclttsie, H. Roger
,Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1) Raadpl. verbr., 29 September 1947 (Arr.
- Pleitet·s_. HH. VanRyn en Delacroix. fT B1'b1"., 1947, biz. 297; Bull. en PASIC., 1947,
I, 387).

-2002o Is n·iet ontvankelijlc, het rniddel afueleid hiernit dat het arrest een opgeheven
wetsbepaUng heeft toegepast, dan wanneer de nieuwe wetsbepaUng, weUce de
reohter had rnoeten toepassen, hem tot
het ~titsprelcen van dezelfde besUssing
v>erpUohtte (1). (Wetb. van strafv., arti-

kelen 411 en 414:)
go Is ontva·nkeUjk, het m·iddel afr;eleld
hieru-it flat het ar·rest, b·ij het vaststeUen
dat eiser, kraohtens de wet, Levenslang
vervaUen is van de b'ij artikel 123sexies
van· het St-ratwetboelc bedoelde reohten,
een opgeheven wetsbepaZing heett toegepast, dan wanneer, l·niclens de nimtwe
toepasseUj ke bepaUng, de vervaUenver·lclaring een besl-issing ·van cle r·eohte·r ondersten, z-ii tacultatief is, tijcleUjk lean
zijn en sleohts zekere van cle bij voo·rmeld artilcel 123sexies bedoelde r·echten
kan tot voorwm·p hebben. (2).
4° Sedert het van lwacht worden van de
wet vwn 14 J·nni 1948, ·is de ver·vaUen~;e·r
kla,ring van. de ·1·echten becloelrl b·ij artilcel 123sexies van het Stratwetboelc, ten
opz·ichte van cle tot een cor·rectionele
st-raf ve'I'Oordeelcle, een rnaatr·egel wellce
fle r·echter kan opleggen of niet, geheel
of ten clele, tifdelijlc of levenslanu. (Wet

van 14 Juni 1948, art. 10; Strafwetb.,
art. 123sep ties.)
5° Is ontvankeUjk, het rn·iflflel c£fgele·id
hU:wuit dat het a·r·rest ten onr·echte a·rtikel 80 van het Strafwetboek in plaats
van artilcel 81 van hetzelfde wetboek
heeft toegepast, dan wanneer het arrest vaststelt dnt het een gevangenisstr·af van fl'rie jaa·r ·uUsp·reelct orn reclen
dat cle van toepassing z·ijncle betJaUng
(ll/"tikel 80 is en n.iet wrt·ikel 81 (3). (Stil-

zwijgende oplossing.)
(DE PRINS, 'l'. VAN OVERBROEC~.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaande de voorziening van De
Prins :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 80 en 81
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest artikel 80 van het Strafwetboek
heeft toegepast, dan wanneer het voor
een misdaad tegen de uitwendige veiligheid van de Staat artikel 81 had moeten
toepassen, en doordat het niet voldoende
(1) Verbr., 5 Januari 1948 (Arr.
1948, blz. 13; Bull. en PASIQ., 1948, I,
nota 2).
(2) en (3) Zie verbr., 7 Juli 1947 (A1'1'.
1947, biz. 246; Bull. en PAsrc., 1947,

en nota).

Yer·br·.,
16, en
Yerbr·.,

I, 320,

de toepassing heeft gemotiveerd van aru,
kel 80 dat het oordeelde te moeten toe,
passen :
,.
Overwegende dat het bestreden .a~rest
aanlegger schuldig heeft verldaard ilamelijk om, Belg en militair zijnde, tussen
1 Juli 1943 en 31 Januari '1944, de wapens
opgenomen te hebben tegen Belgie, en
te Laken op 29. November 1943 ten
nadele van Henri Cornet, zes paar schoe,
ilen en een som van 27.000 frank bedrieglijk te hebben weggenomen, met de'
omstandigheid dat de diefstal gepleegd
wercl met behulp van geweld of bedreigingen in een bewoond huis of in zijn aanhoriglleclen, bij nacht, door twee of meer
personen en dat wapenen gebruikt. of getoond werden, de feiten gepleegcl geweest
zijncle in oorlogstijd en tijdens de verduistering van de lichten;
Overweg·ende da t deze inbreuken, de
eerste een misdaad uitmakende tegen de
uitwenclige 'veiligheid van de Staat, ·de
tweede een misdaad zijnde van gemeen
recht, de ene en de andere gestraft WGrc
den met de clood (Strafwetb., art. 113;
besl.-wet van 13 Mei 1940, art. 1) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
het bestaan van samenloop van misdaden·
vaststellend, verklaart dat er, bij toepassing van artikelen 62 en 63 van het
Strafwetboek, enkel een straf client uitgesproken, de zwaarste; dat, ten gunste
van aanlegger het bestaan van verzachtende omstandigheden aannemende, het
arrest verklaart dat artikel 80, en niet
artikel 81 van het Strafwetboek, dient toegepast;
Overwegende dat het bestreden arrest de
toepassing van artikel 80 van het Strafwetboek rechtvaarcligt door in te roepen,
enerzijds, artikel 62 van dat wetboek,
dat de toepassing vereist van de zwaarste
straf en, anderzijds, artikel 63, dat bepaalt dat, indien de straff'en van gelijke
duur zijn, de opsluiting een zwaardere
straf is dan de hechtenis;
Dat de bestreden beslissing de toepassing van artikel 80 van het Strafwetboek
alzo naar cle zin van artikel 97 van cle
Grondwet motiveert;
Overwegende, anderzijds, dat de uitgesproken veroordeling wettelijk is;
Dat de doodstraf voorzien hoofdens een
misdaad van gemeen recht, inclerdaad
zwaarder is dan deze opgelegd wegens een
politieke misdaad, doordat ze, in geval
van aanneming van verzachtende omstandigheclen, aanleiding geeft tot zwaardere
straff'en en een hoger minimum; dat het
bestteden arrest, dat de straf van gemeen
recht, die de zwaarste, is, moest uitspreken, dienvolgens terecht artikel 80 van
het Strafwetboek heeft toeg·epast;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, schending van

-201artikel 123semies van bet Strafwetboek,
doordat bet bestreden arrest bet beroepen
vonnis heeft bevestigd op grond van de
vaststelling dat bij toepassing van artikel 123semies van bet Strafwetboek, gewijzigd door artikel 10 van bet besluitwet van 19 September 1945, aanlegger levenslang vervallen is van de rechten opgesomd bij gezegd artikel 123, dan wanneer bet besluit-wet van 19 September 1945
opgebeven was door artikel 14 van de wet
van 14 Juni 1948 op bet ogenblik waarop
de bestreden beslissing geveld werd :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd tot een criminele straf wegens een
misdrijf voorzien bij boofdstuk II, boek II,
titel I, van het Strafwetboek gepleegd in
oorlogstijd; dat dergelijke veroordeling
van recbtswege het levenslang verval medebrengt van zekere rechten, krachtens
artikel 123semies van het Strafwetboek,
zoals het in de wet werd ingevoerd bij
artikel 2, 1 o, van het besluit-wet van
6 Mei 1944, en zoals het gehandhaafcl werd
bij artikel 10, § 1, van de wet van 14 Juni
1948; clat de wijziging, aan artikel 123semies van bet Strafwetboek gebracht door artikel 14 van de wet van
14 Juni 1948, waarbij bet besluit-wet dd.
19 September 1945 wercl opgeheven, aan
het geval van aanlegger vreemcl is ;
Dat artikel 123semies van bet Strafwetboek clienvolgens, zoals bet bestoncl wanneer het beroepen vonnis gewezen werd
en op de clag waarop de bestreclen beslissing wercl uitgesproken, aan de rechter
toeliet wettelijk het verval vast te stellen clat aanlegger van rechtswege krachtens deze bepaling trof; clat de verkeercle vermelcling in het arrest van het
besluit-wet del. 19 September 1945 geen
aanleicling kan geven tot verbreking
(Wetb. van strafv., art. 411) ;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
II. .Aangaancle de · voorziening van Van
Overbroeck :
Over bet eerste miclclel, schencling van
artikel 97 van de Gronclwet en van de wet
van 14 Juni 1948 (art. 14), cloorclat het
bestreclen arrest het beroepen vonnis
heeft bevestigcl voor zoveel bet artikel 123sem·ies van het Strafwetboek had
toegepast, dan wanneer dit artikel, gewijzigd bij de wet van 14 Juni 1948, niet meer
van recbtswege de er in voorziene ontzettingen en het er in voorzien verval medesleepte, wanneer er, zoals in zake, een
correctionele straf worclt uitgesproken :
Overwegende dat het beroepen vonnis
vastgesteld had clat aanlegger, · krachtens
artikel 123semies van het Strafwetboek,
van recbtswege levenslang vervallen cHende verklaard van de in dit artikel opgesomcle rechten ;
Dat het bestreden arrest deze beslissing

bij aanneming van de beweegredenen van
de eerste rechter bevestigt ;·
Overwegende dat artikel 123semies van
het Strafwetboek, gewijzigd bij de wet
van 14 Juni 1948, die in werking was ge7
treclen op de datum waarop de bestreden:
beslissing werd geveld, het verval van
rechtswege niet meer voorziet in geval
van · veroordeling tot een correctionelestraf;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest,:
een 'correctionele straf uitsprekende, der~
gelijk verval niet vermocht vast te stellen,
krachtens artikel 123sem·ies van het Straf-·
wetboek;
, Dat, wdoende, het bestreden arrest de
in het middel· aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 80 en 81 van het Strafwetboek,.
doordat het bestreden arrest, aanlegger
veroordelende wegens misdaad tegen de·
veiligheid van de Staat, mits aanneming
van verzachtende omstandigheden, artikel 81 en niet 80 van bet Strafwetboek
moest toepassen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger schuldig verklaart aan de misdaacl van verraacl om wetens een aangifte aan de vijand te hebben gedaan,
misdrijf krachtens artikelen 121bis van
het Strafwetboek. 15 en 16 Yan het Militair Strafwetboek strafbaar gesteld met
clwangarbeid van tien tot vijftien jaar;
dat het arrest hem bovendien schuldig verklaart aan diefstal met verzwarende omstandigheden, door de wet met de dood
gestraft (besluit-wet van 13 Mei 1940,
art. 1);
Dat de zwaarste straf, die de rechter·
moest uitspreken, deze was voorzien bij
het besluit-wet van 13 Mei 1940; dat het
bestreden arrest alzo terecht, verzachtende omstandigheden aannemende, artikel 80 van het Strafwetboek heeft toegepast;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid yoorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, cloch slechts voor zoveel het
vastgesteld beeft dat aanlegger Van
Overbroeck van rechtswege levenslang
vervallen is van de rechten opgesomd in
artikel 123sem·ies van het Strafwetboek ;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het militair gerechtshof en clat melding
er van zal worden gemaakt op de kant
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing;
veroorcleelt aanlegger De Prins tot de
helft der kosten, aanlegger Van Overbroeck tot een vierde cler kosten en legt
het overblijvencle vierde ten laste van de

··- 202Staat; verw~jst ·. de zaak, alzo beper~kt,
naar het militair getechtshof anders samengesteld om te beslissen of aanlegger
Van Overbroeck vervallen dient verklaard
te worden van alle of een deel, levenslang
of tijdelijk, van de bij artikel 123sewies
van het Strafwetboek opgesomde recllten.
28 Maart 1949. - 2• kamer. - VoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - GelijklttidBnde conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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KAMER. -

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRA~'
ZAKEN. - POLITIERECHTBANK. - BETICHTE
NOCH ONDERVRAAGD NOCH IN ZIJN MIDDELEN
VAN VERDEDIGING GEHOORD. - VONNIS BIJ
VERSTEK.
Is een vonnis bij verstek, het vonnis door
de politiereohtbank geveld zonder dat
betichte of zijn bijzondere gevolmachti,Qde ondervmagd ·werd of in zijn middelen van vet·dediging gehoord; zelfs
dan wannee1· de bijzonde·re gevolmachtigde het getuigenverhoot· heeft b-ijgewoond en de vorde1··ingen van het openbaar ministerienee}tgelroo1'd (1).

(BRACHETTE,

'1.'.

DEJAEGHER.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het vonnis, op
12 November 1948 gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het middel afgeleid llieruit dat de
bestreden beslissing het beroepen vonnis
dd. 8 Juli 1948 door de Politiereclltbank
van het kanton· Charleroi gewezen, en op
15 September 1948 betekend, aangezien
heeft als op tegenspraak gewezen en, clienvolgens, het door aanlegster tegen dit vonnis op 18 September 1948 ingestel(l beroep
te laat gedaan heeft verklaard :
Overwegende dat volgens de processenverbaal der terechtzittingen van de politierechtbank,
aanlegster
door
haar
lasthebber, Mr Tassin, advocaat, verschenen is ter terechtzittingen van 11 Maart
en 18 lVIei 1948 waarop de getuigen onderhoord werden, verweerder zicll als burger1ijl;;e partij aanstelde, de vorclering van
(1) Zie verbr., 27 November 1916 (Bull. en
PASIC., 1917, I, 322); .8 October 1917 (ibid.,
1918, I, 99) ; 1 Juli 1919 ('ibid., 1919, I, 168);
22 April 1940 (ibid., 1940, I, 130) en 24 April
1944, (Arr. Ye1·b•·., 1944, blz. H5; B1tll. en
PASIC., 194.4, I, 312).

het openbaar · ministerie uitgesproken
werd en ·de zaak verw.ezen werd. naar
de terechtzitting van 27 lVIei 1948 voor de
pleidooien ;
Overwegende dat noch i.lit de processen.
verbaal dezer terechtzittingen nocll uit de
processen-verbaal der volgende tereclltzittingen blijkt dat aanlegster door haar
lastllebber in haar verweermiddelen zou
gehoord geweest zijn, noch dat deze
laatste voor haar zou gepleit hebben;
Overwegende dat het vonnis dat tussenkomt wanneer de verdachte niet ondervraagd werd noch gehoord in zijn verweermiddelen, een vonnis bij verstek 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
Charleroi en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, uitspraak doende in hoger beroep; legt de
kosten ten laste van verweerder.
28 lVIaart 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, vo 0rzitter. - Verslaggever; H. Fettweis. ~ Gelijkluidende con-·
clttsie, H, Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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28 Maart 1949.

RECHTERLIJKE INRICHTING. - lVIILITAIR GERECHTSHOF EN KRIJGSRAAD. SAMENSTELLING VOORZIEN BIJ ARTIKELEN 6
EN 7 VAN RET BESLUIT-WET VAN 26 lV!EI 1944.
- TOEPASSING. NA 15 FEBRUARI 1946. VooRWAARDEN.
N a 15 Febnta1"i 1946,, nemen de lcrijgsraad
en het 1nilitair gerechtshof, samengesteld overeenlcomstig a1·tilcelen 6 en 7
van het beslttit-wet van 26 Mei 1944,
verder lcennis van de misdrijven weZke
bij hen aanhangig waren gemaalet en
van deze d'ie v66r 16 Febrttari 1946 het
voorwe1·p ttUmaakten van een onderzoelv, namelijk van de misdrijven weaens wellce v661· deze datum een bevel
tat huiszoelcinrt door de lcrijgsauditettr
was afgeleverd gewo1·den. (2). (Besl.-

wet van 26 lVIei 1944, art. 11; besl. van
cle Regent van 18 September 1945.)
(2) Verbr., 15 December 1947 (Arr. T'erbr.,
1947, blz. 414; Bull. en PAsrc., 1947, I, 544) ;
26 Januari 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 51);
25 October en 22 November 1948 (A>"''. Yerbr.,
1948, blz. 523 en 567; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 602 en 646); 8 November 1948 (Bull. en
PAsrc., 1948, I, 610) ; 31 J anuari 1949 (zie
hager, blz. 77; Bull. en PAsrc., 1949, I, 85).

203 (DEMASURtE, .1'. BELGISOHE STAAT.)

HH. della Faille d'Huysse en Sand {deze
laatste van de Balie bij bet Hof van
beroep te- Brussel).

ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet arrest, op
23 November 1948 gewezen door bet Mi·
litair Gerechtsbof, zetelende te Brussel;
I. Over de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Over het enig middel, scbending van
artikelen 8 en 97 van de Grondwet en van
artikel 11 van bet besluit-wet van 26 Mei
1944; doordat de krijgsraad en bet militair
gerecbtshof, samengesteld zoals artikelen 6 en 7 van bedoeld besluit-wet bet
voorzien, geen kennis vermochten te nemen .van bet· ten laste van aanlegger gelegd misdrijf, omdat de daden door bet arTest ingeroepen als onderzoeksdaden van
een vroegere datum dan 16 Februari 1946,
niet bet karakter hadden van onderzoeksdaden:
Overwegende dat aanlegger vervolgd
en veroordeeld werd wegens inbreuk op
artikel 115, § 2, van bet Strafwetboek;
Overwegende dat, indien men !lanneemt
dat de door bet arrest ingeroep(m daden
van onderzoek dit karakter niet zouden
bebben, uit de procedure niettemin blijkt
dat op · 26 September 1945 de Krijgsauditeur te Gent een bevel tot buiszoeking
beeft afgeleverd ten laste van aanlegger,
bevel dat aan de commissaris van de veiligheid van de Staat ter uitvoering werd
overgemaakt ;
Overwegende dat zulkdanige daad een
onderzoeksdaad uitmaakt; dat deze daad,
daar zij verricbt werd v66r 16 Februari
1946, naar luid van artikel 11 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944, de samenstelljng recbtvaardigt v:an de J>:rijgsraad
en van het militair gerecbtsbof die van
de zaak kennis kregeri; dat bet bescbikkend gedeelte aldus wettelijk gerecbtvaardigd zijJ:!de, bet middel wnder belang
voorkomt;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van ·nietigbeid voorgescbreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing·· overeenkomstig de wet is;
II. A.angaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij, Belgiscbe ·
Staat :
Overwegende dat geen enkel middel is
ingeroepen en dat bet Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 Maart 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluiden.de conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
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REDENEN VAN DE YONNISSEN EN
A.RRESTEN. STRAFZAKEN. lNBREUK
OP ARTIKEL 391bi8 VAN HET S•.r.RAFWETBOEK.
cBEKLAAGDE BEWERENDE DAT HIJ l'HANS
GEEN WINSTGEVENDE BEDRIJVIGHEID MEER UITOEFENT EN DAT ZIJN ECHTGENOTE ZICH HET
ACTIEF VAN DE GEMEENSCHAP HEEFT TOEGEEI·
GEND, .AR-REST HIEROP ANTWOORDEND .OAT
BEKLAAGDE ZICH OP GEEN VRIJWILLIGE WERKLOOSHEID ~fAG BEROEPEN EN DAT HET AAN DE
ECHTGENOTE TOEGESCHREVEN FElT DOOR DE
BURGERLIJKE RECHTER BEOORDEELD WERD.
GEMO'l'IVEERD ARRES1'.

Wannem· degene, die beticht we·rd van
inbrettk op artilcel 391bis van het
Stmtwetboek, in zijn conclu.sies beweerd
heett, dat hij thans geen winstgeq,-ende
bedrijvigheid· m.eer uitoetent en dat
zijn ecktgenote, aan wie hij veroordeeld ·
was geweest een onderhoudsgeld te betalen, zich het actief van de gemeensohap heett toegeeigend, is het a1·rest
van veroordeling gemotiveerd, hetwelk
beslist, enm·zijds, dat betiohte zich op
zijn vrijwillige weTkloosheid niet mag
beroepen en, anderzijds, dat het aan de
echtgenote .toegeschreven feit de beslissing vooTafgaat van de bm·gerlijke
rechter die het bedrau van het onderhotulsgelcl heett va-stuesteld, en door
deze beo01·deeld werd.
{PAPY, •.r. SAUVENIER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 October 1946 door bet Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over bet enig middel, afgeleid hieruit
dat bet bestreden arrest de conclusies van
aanlegger niet beantwoordt voor zoveel :
1° deze beweerde, v66r de scheiding een
handel van bier te drijven voor eigen
rekening, terwijl hij nu nog slechts de
onnuttige helper van zijn vader is in een
dergelijke handel; 2° hij aanvoerde dat
de burgerlijke partij, in bezit zijnde van
wat van de gemeenschap overblijft, door
de mogelijkheid deze waarden te gelde te
maken betaling had verworven :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat .de bewering van de
conclusies, die bet voorwerp uitmaakt van
het middel, ertoe strekte staande te houden dat het gebrek aan betaling niet vrij-
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willig was, omdat aanlegger onbemiddeld
was;
Overwegende dat llet bestreden arrest
om dit gedeelte van de conclusies te beaut~
woonlen,. llierop wijst dat, « indien de
verdacllte voor rekening van zijn vader
werkt ll, hij diensten bewijst die ten minste zo belangrijk zijn als deze die hem
toelieten tijdens llet huwelijk in zijn bestaan te voorzien; dat hij op passende
wijze diende te moeten betaald worden·
dat indien het antlers is, llet hem vrij
stond een winstgevende betrekking te zoeken; dat hij in ieder gevul zicll niet vermocht te beroepen ,op zijn werklooslleid ·
<< dut llet dus vrijwillig is dat verdacht~
zich onthouden lleeft de vervallen onderlloudsgelclen te betalen ll ;
Dat het bestreden arrest !le conclusies
alzo op passende wijze heeft beantwoord;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het micldel het gebrek
aan antwoord aan de conclusies opwerpt
voor zoveel aanlegger staancle hield dat
de burgerlijke partij, van het ogenblik
af der scheicling van de echtgenoten in
bezit zijmle van wat van de gemeenscllap
overbleef, door de mogelijkheid deze
waarclen te gelde te maken betaling had
verworven;
Overwegende dat te tlien opzichte · het
b~~treden arrest ii_t
hoofclzauk hierop
WIJ st da t de gedragmgen van de ecll tgenoten tegenover elkander alsook hun fort~lintoestand tot op de dug van de beslissmg van de burgerlijke rechter, die uitspraak doet op de vraag tot uitkering van
onderhoudsgeld, elementen uitmaken die
aan cle beoordeling van cleze rechter zijn
overgelaten; clat clit debat gesloten wercl
door het burgerlijk arrest van 10 .Juli 1947
dat besliste dat de man aan de echtgenote
een maandelijks onderhoudsgeld van
1.500 frank moet betalen; dat verclachte
du_s te vergeefs aanvoert llat llij zou gerumeercl geweest zijn door de gedragingen van zijn echtgenote, clie zich het
grootste cleel van het activa cler gemeenscllap zou toegeeigend llebben;
Dat het bestreden arrest de conclusies
alzo op pussende wijze heeft beantwoord ·
Overwegende dat de twee onderdele~
van het middel in feite niet opgaan;
Overwegencle, voor het overige, wat de
publieke vorclering betreft, dat de subt>tantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de beslissing wettelijk is ·
wat de vordering aangaat door de burger~
lijke partij ingestelcl, da t aanlegger geen
micldel inroept en clat llet Hof er van
ambstwege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

28 Maart 1.949. - 28 kamer . ..__. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaguever, H. Giroul. - GeUjlcluidende coilclttsie, H. Raoul Hayoit de 'rermicourt,
eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

28 Maart 1949.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
REGEL11{A'l'IGE BESCHIKKING TOT VlmWIJZING
NAAR DE POLI'riERECH'l'BANK 'l'EN AANzn;N
VAN EEN BE'J'ICHTE. POLI'l'IERECHTBANK
DAARENBOVEN IN KENNIS GESTI~LD MET DAGVAARDINGEN VAN DE AMII'l'ENAAR VAN ru1;
OPENBAAR MINIS'l'ERIE TEN LAS'l'E VAN ZELFDE
BETICHTE EN VAN EEN 'l'WEEDE BETIC'liTE. DAGVAARDING AAN DE 'l'WEEDE BE'l'ICHTE GEGEYEN UIT HOOFDE VAN EEN FElT DA'l' 'l"OT DE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK BEI-lOORT. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
UITSPRAAK DOENDE IN HOGER BEBOEP, pp D~
VERKNOCH'l'HEID VAN DE DRIE 1\IISIJRI,JVF;N
GES'l'EUND. VERNIE'l'IGING VAN HE'r VONNIS
IN ZOVER DE ,RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD
HEEFT VERKLAARD OM VAN DE FEI'l'EN, 'fEN
LASTE VAN DE EERS1'E BE1'ICH'l'E GELEGD
KENNIS TE NEMEN. VERWIJZING BINNE~
DEZE PERK&'l NAAR EEN ANDERE CORRECTIONELE
RECHTIIANK UITSPRAAK DOENDE IN HOGER BEROEP.

1Fanneer, na een ,regelmcttige beschUclcing
tot ver·w'ifzing na1w de voUtierechtbanlc
door cle r·aadlcamer geveld, en na een
aagvnard'ing vcm de ambtennar· van het
otJenbnar· rninistede ten laste van zelfde
betichte uit hootde van een ander rnis(l'i'ijf belwrende tot. de bevoegdheid vnn
de poUUerechtbanlc, en een clagvanrding
·van zelfde magistrnat ten laste ·vnn ee·i~
tweede beUchte 7tU hoofcle vnn een rniscl'l'ijf behorencle tot cle bevoegdheia van
de corTect'ionele r·echtbanlc, deze rechtbwnk, witsJWCtal;; doende op het hager
ber·oetl terten het ·,;onn·is van cle polit'ierechtbanlc, zich onbevoe.qd verlclaa,rt
·voo,r het geheel wegens de verknochtheid wellce zij tnssen de cl'r'ie misdrijven
·vnststelt, ve,Pn:ietigt het H of, wanrbil
een ve•rzoel.; tot 'regeUng vwn ,rechtsge'bied aanhangig tverd gemaMct het vonniB ·van de cor·,rectionele 'rechtb;tnlc in zover· cleze zich onbevoegd heett verlclaanl
om kennis te nemen vn·n cle misdrijvert
ten lnste gelegcl vcm de eer·ste betichte
en verwijst het de zaal.;, binnen deie
per·ken, n(UW een ande·re corTectionele
,rechtbanlc ·ui.tSJJntalc doende in ho,qer
1wroep (l).
(1) Verbr., 19 Augustus 1948 (tb·r. T' erb?'
19•18, blz. •105; Bull. en PAsrc., 1948, I,
en nota).
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205(PROCUIIEUR DES KONINGS 'l'E LUIK;
T. O~'li'ERMANS EN CONSOORTEN,)
ARREST.

HJJJ'f HO:Jj'; - Gelet op het verzoek tot
Tegeling van rechtsgebied, op 10 December HHS ingediend door de Procureur des
J(onings van het m'l·ondissement Luik ;
Overwegende dat, bij beschikking dd.
ll Mei 1948, de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik,. verzachtende omstandigheden aannemende, .Albert-Fran!:ois-Ghislain Lahaye, geboren te
Sint-Joost-ten-Noode, Grensstraat, 5, v66r
de bevoegde politierechtbank heeft . verwezen om, te Luik, op 19 Februari 1948,
Dnvrijwillig, bij gebrek aan vooruitzicht
of voormrg, cloch zonder het inzicht om
de persoon van een ander aan te randen,
slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan JJklmon(l Brugmans ;
Overwegende dat de officier van het
openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Luik Lahaye gedagvaard heeft
uit hoofde van gezegde betichting en om,
op clezelfde plaats en datum, een inbreuk
te h<~bben gepleegd op artikel 42 van het
reglement op de verkeerspolitie; dat hij
terzelfdertijd Mathieu-Gilles-Joseph Offermans gedaagd heeft om, op hetzelfde
Dgenblik en tijd, artikel 4 van het
besluit van 16 October 1947 te hebben
overtreden om, bestuurder zijnde van een
autovoertuig, bij samentreffing van hoofdwegen alsmede in al de gevallen niet
voorzien bij het reglement, een splitsing,
aansluiting of. kruising naderend, verzuimd te hebben zich ten opzichte van degene die van rechts komt, te gedragen als
de weggebruiker van de secundaire weg;
Overwegende dat de Politierechtbank te
Luik, bij vonnis van 14 .Tuli 1948, Lahaye
\'rijgesproken heeft en Offermans tot een
geldboete van 5 frank heeft veroordeeld ;
dat de rechtbank ook deze laatste heeft
veroordeeld aan de burgerlijke partij
Brugmans de som van 3.500 frank ten titel
van schadevergoeding te betalen ;
Overwegende dat het openbaar ministerie en Offermans hager beroep hebbende
ingesteld, de Correctionele Rechtbank te
Luik, zetelende in huger beroeJ), zich
liij vonnis dd. 23 November 1948 onbevoegd voor het geheel heeft verklaard;
dat ze vaststelt dat de inbreuk op de
verkeerspolitie ten laste van Offermans
gelegd onsplitsbaar is met het wanbedrijf
voorzien bij de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, dat gezegde verdachte
7.ou gepleegd hebben;
Overwegende dat dit vonnis, voor zoveel
l1et gewezen is over de publieke en burgerlijke vorderingen tegen Offermans gericht,
geen geschil van rechtsgebied tot stand
brengt;
Overwegencle dat de politierechtbank; de

verdachte .Albert L~
hebbende, de burgeri~~aye vrijgesproken
Edmond Brugmans '"-~J-~e vordering, door
macht gebracht, he~.__J>or de strafrechtswijl Brugmans geen -----..t verworpen; dat,
steld had, deze laatst::
hager beroep ingecornictionele rechtba. ~ beslissing v66r de
werd gemaakt ;
~k niet aanhangig
Maar overwegende,
.
. ,
Lahaye ingestelde
--.:::"\vat de tegen .Albert
aangaat, dat nit de t ~ublieke .· vorde:r,-ing
sen de beschikking dd.~~enstrijdigheid tusraadkamer en het von::;.__ !1 Mei 1\}48 van de
1948, beide in kracht -v-~_.rs dd. 23 November
een negatief geschil v ~n gewijsde gegaan,
staat dat de gang ,~ ~::n rechtsgebied ontlemmert; clat er clus ""- n het gerecht beaanleiding bestaa t
l:::>Oor deze vordering
rechtsgebied;
ot regeling van
Overwegende dat de
bank, in hager beroel;:) ~orrectionele rechthebbende van een gee~~ · regelmatig kennis
wanbedrijf en van e~~traventionaliseerd
reglement op de verke~l::l::t inbreuk op het
.Albert Lahaye ten 1 'spolitie,' beide aan
niet onbevoegd kon ~~ste gelegd, zich
geren over deze beti~ ~r!rlaren en weite doen om de reden q lltmgen uitspraak
dat deze misdrijven
t het haar scheen
ten beslech t worden al ~ l:'zelfdertijd moesopenbaar ministerie t~l::t een feit door het
medebetichte Offermall.~ Jaste gelegd van
bedrijf uitmaakte dat :- en dat een wanvie! van de correctioll. ll:l de bevoegdheid
spraak doende in eerst~le rechtbank uitneer dit laatste feit
aanleg, dan wanrechter niet was aanhq_l.:tb~j de bevoegde
Om die redenen, het <?;rg gemaakt;
lende, vernietigt het vD{€~htsgebied regeber 1948 gewezen dool.' l:us de 23 NovemRechtbank te Luik, z~ de Correctionele
beroep, doch voor zovee telende in huger
onbevoegd verklaart ol:tt1 slechts het zich
van de tegen Albert t . h:ennis te nemen
publieke vorclering ; bev~::thaye ingestelde
vig arrest zal worden :;elt dat onderhade registers van de Re<::>b_Vergeschreven in
aanleg te Luik en dat ll:t tbank van eerste
worden gemaakt op de h:uelding er van zal
telijk vernietigde besli~~;tl.t van de gedeelzaak naar cle Correctio 11 ll:J.g; verwijst de
Verviers, zetelende in b.ele Rechtbank te
nit te spreken over de t0 15er beroep, om
haye ingestelde pnbliek:e egen Albert La28 Maart 1949. - 2• Ita ''ordering.
ter, H. Louveaux, voorz ~er. - Voorzit1
gever, H. Fettweis .- Gel~er. - Verslagclusie, H. Raoul Hayoit tjlcluidende coneerste advocaat-generauJ. de Termicourt,
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-206NIETIG WEGENS GEBREK AAN REGELMATIGE
EEDAFLEGGING DOOR DE DESKUNDIGEN. - ARREST VAN RET MILITAIR GERECHTSHOF GESTEUND OP EIGEN BEWEEGREDENEN EN DEZE VAN
DE EERSTE REcliTER. - NIETIG ARREST.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAb'ZAKEN. - VooRZIENING TEGEN EEN ARREST VAN RET MILITAIR GERECRTSHOF EEN
ONDERZOEK8MAATREGEL BEVELENDE. - .VOORZIENING TEGEN RET ARREST VAN VEROORDELING.
- VERBREKING VAN DIT LAATSTE ARREST. MAAKT DE VOORZIENING ,TEGEN RET TUSSEN:·
ARREST ZONDER. VOORWERP.

eedaflegging, de verklaringen van de
deskundigen v66r de krijgsraad nietig
zijn; dat uit deze vaststelling blijkt dat
het beroepen vonnis door nietigheid was
aangetast;
Overwegende, voorzeker, dat het ar~:est
verklaart dat het militair gerechtsh<;>f
« oordeelt, dat deze verklaringeri .niet
nuttig zijn tot de verdpenbaritig van .de
waarheid en dat- geen gebruik er van
werd geniaakt in het v66r deze zetel vervolgd geding » ;
,
O:verwegende dat het arrest daarna in
uitdrukkelijke bewoordingen verwijst zo1° Het arrest van het miUtai1· gerechtswel naar eigen beweegredenen als naar
hof, dat, de verlclarinuen van deslvundide motieven van de eerste rechter; dat
gen voo1· de lvrijgsraad uit de debatten het bestreden arrest namelijk steunende
vm·we1·pende wegens gebrelv aan regel- op de beoordelingen en beweegredenen
matige eedajlegging, stilz~vijgend de
van een vonnis dat nietig is, zelf door nienietigheid van het beroepen vonnis vasttigheid is aangetast ;
stelt, is zelf doo·r nietigheid aangetast,
Dat het middel dus gegrond is;
·indien het de beslissing van verom·deUng
Wat de besllssing betreft over de vordeniet alleen op eigen beweeg1·eaenen ringen van de burgerlijke partijen :
ste1tnt, maar oolv op de beweegredenen
Overwegende dat de verbreking van de
van de eerste 1·echter (1).
beslissing over de publieke vordering de
2° Wanneer de betichte z·ich terzelfdertijd verbreking medesleept van de beslissing
tegen een an·est van het miUtailr ge- over de vorderingen van (le b'IIrgerlijke
'
rechtshof heeft voorzien, dat een onder-.· partijen;
zoelcsmaatregel beveelt, en tegen een
II. Voor zoveel de voorziening gericht
eindarrest van verom·deling, wordt de is tegeil het tussenarrest dd. 8 Januari
voorziening tegen het t1tssenarrest zon- 1948 :
der vom·werp ten gevolge van de ve1·Overwegende dat dit arrest er zich bij
breking van het eindarrest.
beperkt een onderzoeksmaatregel te bevelen;
Overwegende dat, ten gevolge van de
verbreking van het arrest van verooi·de(LEONET, T. MASSON.)
ling, het onderzoek in hoger beroep gans
zal moeten herbegonnen worden v66r het
ARRES'r.
hof van verwijzing; dat de voorziening
RET HOF; - Gelet op de bestreden alzo zonder voorwerp voorkomt;
arresten, op 8 Januari 1948 en 7 DecemOm die redenen, verwerpt ·de· voorzieber 1948 gewezen door het Militair Ge- ning tegen het tussenarrest dd. 8 Jarechtshof, zetelende te Luik ;
nuari 1948; verbreekt het bestreden arrest
I. Voor zoveel de voorziening gericht is van 7 December 1948; beveelt dat oridertegen het arrest van veroordeling dd. havig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het militair gerechts7 December 1948 :
hof en dat melding er van zal worden
Wat de beslissing aangaat over de pu- gemaakt op de kant van het vernietigd
blieke vordering :
arrest ; veroordeelt aanlegger tot de helft
Over het middel, schending van artike- der kosten en verweerders tot de andere
len 75, 153, 155, 156, 189, 190, 211 en 214 helft ; verwijst de zaak naar het mil.itair
van het Wetboek van strafvordering en gerechtshof_ anders- samengesteld.
97 van de Grondwet, doordat het bestre28 Muart 1949. - 2• kamer. - Voorzitden arrest, dat vastgesteld had dat het
niet bewezen is dat de deskundigen De- ter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaf!c
clercq en Defleur, door de krijgsraad on- gever, H. Sohier.- Gelijkluidende concZu- ·
derhoord, regelmatig de eed afgelegd heb- sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
Pleiter,
ben, het onderzoek ter terechtzitting en eerste . advocaat-generaal.
H. Colignon (van de Balie bij het Hof
het vonnis niet nietig 'heeft verklaard :
Overwegende dat het bestreden arrest van beroep te Luik).
vaststelt dat, bij gebrek aan regelmatige
(1) Verbr., 19 Augustus 1948 (Arr. Ve,·b>·.,
2• KAMER. - 28 M aart 1949,
1948, blz. 410; Bull. en PAsrc., 1948, I, 475, en
nota 3); verbr., 17 Januari 1949 (zie hoger, , 1o JACHT. - VERBODEN TUIGEN. - TuiGEN
blz. 35; Bull. en PAsrc., 1949, I, 42).
GESCHIKT OM liET VANGEN VAN liET WILD TE

-207VERGEMAKKELIJKEN. ZIN VAN DEZE 'l'ERMEN.
2o J.ACHT. - VERBODEN TUIGEN. - HAZENJACHT BIJ MIDDEL VAN EEN AUTOVOER'J'UIG
WAARVAN DE LICHTEN RET VANGEN OF VERNIELEN VAN RET WILD VERGEMAKKELIJKEN. VERBLINDEND
VERLICRTINGSTOESTEL.
MAAKT EEN TUIG UIT DOOR ARTIKEL 8 VAN
DE WET OP DE JACRT VERBODEN. .AUTOVOERTUIG DAT GEEN ENKELE VERANDERING ONDERGING MET RET OOG OP J,JE~JACRT. 0MSTANDIGREID DI~ RET MISDRIJ·F NIET UI'l'SLlJIT.
So J.AOHT. - BUITEN DE TIJDSTIPPEN DOOR
DE REGERING VASTGESTELD. FElT BIJ
NACHT GEPLEEGD. TOEPASSELIJKE STRAF.
4o VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VERBREKING VAN DE VEROORDELING WEGENS INBREUK OP DE WET OP
DE JACRT UITGESPROKEN. BRENGT DE VERBREKING MEDE VAN DE GELDilOE'l'E UITGESPRO. KEN WEGENS NIET-AFOIFTE VAN HET WAPEN NA
DEZE INBR~;UK.

1 o In artilcel 8 van de wetten van 28 Fe-

bruari 1882 en 4 April 1900 op de jacht
bedoelen de woorden « tuigen geschilct
om het vangen of vernielen van het wild
te veruemalclcelijlcen >> niet alleen de tuiuen waarvan het vergemalclcelijlcen van
het vangen of het vernielen van het
·wild de gewone bestemminu is, maat·
oolc de tuigen die, al hebben zij een
andere normale bestemming, van deze
laatste door hun bezittet· wot·den a:fgewend om tot het 1XLngen en vet·nielen
'IXlln het wild gebTuilct te wm·den, tlitgezondet·d nochtans de jachttuigen die
de wet u-itdTulclcelij 7c vooTziet of toelaat
door het feit zelf da.t zij toelaat te
jagen (1).
2o Het verlichtingstoestel van een autovoertttig, da,t de hazen vm·blindt en er
alzo het vangen of vet-nielen van vergemalckelijlct, en dat de bezitter tot dat
doel bestemt, maakt een tuiu uit, doot·
arUlcel 8 van de wet op de jacht verbaden, zelfs indien het atltovoeTtuiu zelf
geen enkele verandering onderginu met
het oog op het vangen of het vernielen
van het wild (2).
so Het feit te jagen btiiten de door de
regerinu bepaalde tijdstippen, wanneer
het bij nacht gepleegd wordt en wanneer de rechter het bestaan van verzachtende omstandigheden niet vaststelt,,geeft a.anleidinu tot toepassing vaqt.
een gevangenisstt·af van acht dagen
tot een maand en van een geldboete van
100 franlc. (Wet van 28 Februari 1882,

artt. 6, 15 en 30; wet van 30 December
1936.)
(1) en (2) · Zie de referenti'es door het openbaar ministerie in zijn conclusie aangehaald
onder dit arrest in.Bull. en PAsrc., 1949, I, 235.

4° De verbt·eking van de vet·oordeling van
de betichte wegens inbreuk op de wet
op de jacht strelct zich uit tot de ver~
oordeling tot geldboete wegens gebrek
aan afgifte van het wapen, door betichte, na deze inbreulc (S). (Wet van

28 Februari 1882, art. 20.)
(PROCUREUR-GENERAAL TE IlRUSSEL,
T. BAUSSART.)
ARRE!;!T.

HOF ; - Gelet op h~t ~bestreden
arrest, door het Hof ·van bei·oep te Brussel op 24 December 1948 gewezen;
Overwegende dat de voorziening slechts
gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing ;
I. In zover het arrest verweerder
vrijspreekt van de vervolging gegrond op
de inbreuk van jacht- of sportwapendracht zonder wettelijke reden :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet .is ;
II. Voor zoveel het arrest verweerder
vrijspreekt uit hoofde van de bij ar;tikel 8
van de wet op de jacht voorziene inbrenk:
Over het middel door aanlegger af~
geleid uit de schending van artikel 8 van
de wet van 28 Februari 1882 op de jacht :
Overwegende dat het bestreden arrest,
wanneer het vaststelt dat beklaagde hazen
gejaagd heeft, en daartoe zijn vrachtauto
heeft gebruikt, waarvan de schijnwerpers
het wild verblinden, om aldus het vangen
of het vernielen er van te vergemakkelijken, niettemin beslist dat geen gebruik werd gemaakt van een verboden
tuig, voorzien bij artikel 8 van de wet
op de jacht, omdat de vrachtauto geen
verandering of aanpassing heeft ondergaan, van aard deze tot de jacht te doen
dienen;
Overwegende dat de memorie van toelichting betreffende vermeld artikel 8, bijzonder de tuigen bedoelt die in refiectorapparaten bestaan waarmede men op een
tamelijk grote afstand het terreip_ verlicht waar zich het wild bevi:ndt dat door
de klaarte verblind wordt
dat men
alzo zonder moeite van nabij rran afschieten;
·overwegende dat de wet niet vereist
dat de tuigen die ze bedoelt gefabriceerd
RET

en

(3) Ret gebrek aan afgifte van het wapen,
waarvan de overtreder gebruik heeft gemaakt,
maakt inderdaad geen afzonderlijk misdrijf
uit, doch een omstandigheid van bet onwettelijk jachtfeit (verbr., 7 April 1913, Bull. en
PASIC., 1913, I, 179).

---------
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de jacht; dat ze .voor de. jacht het gebruik
verbiedt van « alle tuigen Jl, van zodra
zi.i « geschikt zijn om het wild te vangen
of te vernielen, of om het vangen of het
vernielen er van te vergemakkelijken Jl,
op voorwaarde echter dat ze noch een
jachttuig- of middel uitmaken, dat cle
wet uitclrukkelijk voorziet of dat ze
toelaat, door het feit zelf dat ze toelaat
te jagen; dat alzo een voorwerp of een
tuig, clat normaal niet bestemd is om het
vangen of het vernielen van het wild te
vergemakkelijken, een verboden tuig kan
worclen wanneer het, van zijn gewone bestemming afgewencl, werkeli.ik tot clat
·doeleinde client; dat het voorhamlen zi.in
of het vervoer er van, met het oog op -de
verwezenlijking van dit doel, ook verbo·den zijn;
Overwegende dat de wet del. 28 Februari
1882 een wet is tot bescherming van het
wild ; dat ze haar cloel niet zou bereiken
indien het gebruik van apparaten of van
t.uigen geschikt om het wilcl te vangen of
te vernielen en tot dit einde gebezigd,
zou toegelaten zijn van zodra hun normale
bestemming verschillend en geoorloofd is;
·dat dit dus zeker niet de wil van de wetgever is geweest; dat voor het overige de
bewooruingen « geschikt om Jl niet betekenen, in strijd met wat het bestreden arrest verklaart, << enkel dienende tot Jl maar
wel « gepast voor iets, vermog·end tot iets
te dienen Jl ;
Overwegende clat een krachtig en verblindend verlichtingstoestel een der tuigen uitmaakt door artikel 8 van de wet
op de jacht verboclen, wanneer het gebruikt wordt. voor Iwt vangen of het vernielen van hazen;
Dat het bestreden arrest, door het teg·en·overgestelde te beslissen, de in het middel
becloelde wetsbepalingen lweft geschomlen:

de feiten bij nacht worden gepleegd, naar
luid van artikel 15 van dezelfde wet gestraft wordt met een dubbele geldboete
en met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand;
Dat het bestreden arrest, bij gebreke
op het bestaan van verzachtende omstandig·heden gewezen te hebben, door ·een
geldboete van 50 frank uit te spreken
wegens deze inbreuk 's nachts gepleegd,
artikel 15 van de wet op de_ jacht heeft
geschonden ;
Dat de verbreking op clit punt van het
beschikkend gecleelte de verbreking medesleept van het beschikkend gedeelte dat
artikel 20 van gezegde wet toepast ;
Om die redenen, verbreekt de beslissing
van het bestreden arrest over de publieke
vordering gewezen, behalve voor zoveel
ze verweerder ontslaat van cle vervolgingen uit hoofde van de inbreuk van het dragen van jacht- of sportwapens zonder wettelijke reden; beveelt clat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Bl'ussel
en dat melcling er van zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing ; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt verweerder tot
de drie vierde der kosten, het overige ten
laste blijvende van de Staat; verwijst de
zaak, alzo beperkt, naar het Hof van beroep te Luik.
28 Maart 1949. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Louveaiix, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroill. - GeUjlr.luiflende conclusic, H. Raoul Hayoit de Termicourt.
eerste aclvocaat-generaal.

III. Voor zoveel het arrest verweer·der veroordeelt uit hoofde van inbreuk op
.artikelen 6 en 20 van de wet op de jacht :
Over het middel van ambtswege, schending van artikel15 van de wet op de jacht,
doordat het bestreden arrest een onwettelijke straf heeft uitgesproken wegens een
inbreuk op artikelen () en 20 van de wet op
-de jacht, welke het bewezen verklaart :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij verwijzing naar het vonnis van eerste
aanleg, vastgesteld heeft dat. de beticllting
van, te Thuilies, in de nacht van 10 op
11 Sel}tember 1948, op om het even welke
wijze, gejaagcl te hebben buiten de tijclstippen door de regering vastgesteld, ten
laste van verweerder bewezen was;
Overwegende dat, indien het feit, buiten de voorziene tijdstippen te jagen, luidens artikel 6 van de wet op de jacht,
verboden is op straf van een geldboete
van 50 frank, dit wanbedrijf, wanneer

STRAFZAKEN. BURGERLIJICE VORDERING.
MIDDEL RIEROP GESTEUND DAT RET ARREST BESLIST DA'l' RET WEER OPSPRINGEN VAK
EEN GEWEERKOGEL MOE'J' VOORZIEN WORDEN.
ARREST BESLISSENDE DAT IN ZAKE RE'J'
WEER OPSPR[NGEN VAN DE KOGEL MOEST VOORZIEN WORDEN. MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN ll'EITE.
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TOT

VERBREKING.

Mist g1·ondslag ·in teUe, het rn·iddel hierop
yesteu.ml dat het M-rest besUst dat het
weer 01JSpringen vam 0en geweerkogel
moet voo1·zi-en wonlen,· rlan wamneer het
arrest beslist elM in zalce het weet· opspringen van de Jcogel leon voorzien
worden.
(SCLWET, T. LONCOL.)
-:1-RREST.

HET HOF ; - Gelet op het 'bestreclen
arrest, op 7 December 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

..__ 209I. Over de voorziening van Jean Sclifet:
A. Aangaande de publieke vordering :

Over het enig middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat de beweegredenen van het bestreden arrest
onnauwkeurig zijn en het bewijs niet opleveren dat de beslissing zorgvuldig overwogen werd:
Overwegende dat het ten laste van aanlegger gelegd feit, het misdrijf uitmakend
voorzien bij de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, als volgt omschreven
was : met een karabijn schietend, Andree
Loncol met een kogel getroffen te hebben
en alzo aan deze onvrijwillig, bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, verwondingen te hebben toegebracht;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de fout van de aanlegger in
het feit bestaat met zijn karabijn geschoten te hebben zonder de voorzorg te nemen
na te gaan of er zich niemand bevond in
het bereik van zijn schieten die, hetzij
rechtstreeks, hetzij {loor weer opspringen
van de kogel zou kunnen getroffen worden·
O~erwegende dat, de veronderstelling
van het weer opspringen van de kogel onderzoekend, het bestreden arrest, in strijd
met het bezwaar door aanlegger aangevoerd, niet als. principe stelt dat in zake
schieten het weer opspringen van de kogel
moet voorzien worden, maar hierop wijst
dat, in zake, de omstandigheden van de
zaak, te weten het schieten met kogels
vrijwillig gericht naar een boom, het afwijken van het projectiel tengevolge van
weer opspringen lieten voorzien ;
Dat het bestreden arrest alzo gemotiveerd is naar de zin ·van artikel 97 van
de Grondwet;
Dat het middel dus niet kan aangenomen wo:rden ;
En overwegende dat de substantLele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
B. Wat de vordering betreft door de
burgerlijke partij uitgeoefend :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt; ·

II. Over de voorziening van Adhemar
Sclifet, burgerlijk verantwoordelijke partij :
.
Overwegende dat aanlegger niet, overeenkomstig artikel 419 van het Wetboek van strafvordering, een authentieke
uitgifte van het bestreden arrest bij de
stukken heeft gevoegd ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieVERBR., 19-!9. - 14

ningen;
kosten.

veroordeelt aanleggers

tot de

28 Maart 1949. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1', H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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1° VONNISSEN EN ARRES'l'EN. - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - BEWIJS VAN
ZIJN REGEL:I.;[ATIGHEID. - VONNIS EN PROOESSEN-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. ~ 0NDERVRAGING VAN BETIOHTE
DOOR HET ARREST VASTGESTELD.- GEEN VERPLIOHTING DEZE VASTSTELLING IN HET PROOESVERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING OP TE TEKENEN.
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
'l'EGEN DE UXTWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - T<iEKENNING
AAN DE SOHATKIST. - WET VAN 7 JUNI 1948.
- TOEKENNING OMVAT NIET ALLEEN DE WINSTEN VERWEZENLIJKT OP DE PRIJS VAN DE
LEVERINGEN AAN DE VIJAND. - 0MVAT OOK
DE ONREOHTSTREEKSE VOORDELEN UIT DE ONWETTELIJKE BEDRIJVIGHEID VAN DE SOHULDIGE ONTS'l'AAN.
1° Ellc vonnis, desgevallen.d doot· de pt·ocessen-verbaal van de terechtzitting aangevttld, moet het bewijs bevatten dat de
rechtbanlc d·ie het geveld heeft, wettelijk was samengesteld (1).
2° Wanneet· het arrest vaststezt dat de
schttldige ondervraagd werd, moet deze
vaststeUing in het proces-verbaal der tet·echtzitting niet opgetekend worden (2).
3° Lt~idens artilcel 123ter van het Stt'afwetboek, gewijzigd ,door de wet van 7 Juni
191,8, moeten eigendom van de Schatkist
verlclaard wot·den, niet aileen de winsten vet·wezenlijkt op de prijs van de
schuldige leveringen aan de vijand,
maar oolc de om·echtstreekse voot·delen
die een winst van de onwe·ttelijke bedrijvigheid van de schtt!dige 1titmaken

...
(1) Verbr., 11 Juli 19<l6 (Ar1·. Jl~•·b•·., 194,6,
blz. 271; Bull. en PAsrc., 1946, I, 298); 23 September 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 5(}5);
11 October 1948 (Arr. Ye1·br., 1948, blz. 484;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 561).
(2) Omtrent de kwestie dat de vermeldingen
van het arrest en deze van het proces-verbaal
der terechtzitting elkaar aanvullen, zie behalve
de in v_orige nota aangehaalde arresten, verbr.,
24 Maart 1941 (11.1'1'. Jlerbr., 1941, blz. 58; Bull.
en PAsrc., 1941, I, 97) en 30 Juni 1941 (Bull.
en PAsrc., 1941, I, 264).

-210of het bed1·ag 'Van de waarde dezer voordelen.
(WIJNS, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 December 1948 gew~zen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
V oor zover de voorzieningen de beslissing bedoelen over de vordering van bet
openbaar ministerie :
Over het eerste middel, schending van
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering, van artikelen 1 en 2 van het
besluit-wet. dd. 18 December 1945 tot wij- '
ziging en aanvulling, wat betreft de inrichting der militaire rechtsmachten, van
het besluit-wet van 26 Mei 1944 betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging
in zake misdaden en wanbed1ijven tegen
de veiligheid van de Staat en van het
besluit-wet van Zi Mei 1944 tot uitbreiding
van de bevoegdheid V:pl de krijgsraden
en tot verkorting van de rechtspleging
'(OOr bepaalde misdrijven, voor zoveel
nodig van artikel 8 van gezegd besluit-wet
van 26 Mei 1944, van artikelen 55, 56 en
147 van de wet van 15 Juni 1899 inhoudende titel I van het Wetboek van strafrechtspleging voor bet leger, van artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende het geloof dat aan de
akten is verschuldigd, schending insgelijks der rechten van verdediging, doordat
het bestreden arrest, ten onrecbte, het betoepen vonnis heeft vernietigd, de zaak
tot zicb heeft getrokken en bij nieuw.e
beschikking heeft gevonnist, zonder achtJ
te slaan op het v66r de krijgsraad gedaan
onderzoek, onder voorwendsel dat geen
stuk van de recbtspleging de onmogelijkheid zou vaststellen de zetel van gezegde
krijgsraad samen te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het besluit-wet
van 18 December 1945, dan wanneer uit
het vernietigd vonllis van cle Krijgsraad
der provincie Brabant del. 10 December
1947, waarvan het bestreden arrest te dien
opzichte bet geloof scbendt, blijkt dat,
krachtens het proces-verbaal van t<ievoeging van 4 November 1947, en overeenkomstig artikel147 van de wet del. 15 Juni
1899, o,fficieren van een hogere graad dan
deze bij de wet bepaald, toegevoegd zijn
geweest, gezien de onmogelijkbeid anders
de zetel samen te stellen, derwijze dat de
zaak niet alleen ten onrechte door het bof
tot zich werd getrokken maar ook dat,
met de v66r de krijgsraad gedane verklaringen van de hand te wijzen, de verdachte en de burgerlijke partij van een deel
hunner verweermiddelen werden beroofd;
en het tweede middel, scbending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het be-

streden arrest het beroepen -vonnis van
de krijgsraad ver;nietigt zonder de rechtvaardigingen die bet vonnis bebelst .befreffende (I.e schijnbare onregelmatige samenstelling van de zetel te beantwoorden en
met zich er bij te beperken zijn motivering tegen deze schijnbare samenstelling
te ricbten, derwijze dat het naar recht
niet voldoend gemotiveerd is :
Overwegende dat de krijgsraad niet
samengesteld was overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van bet besluit-wet
van 26 Mei 1944, gewijzigd bij bet besluitwet dd. 18 December 1945;
Dat wijl twee militaire rechters de
graad hadden van majoor en de derde de
graad van kapitein-commandant, dergelijke samenstelling slecbts regelmatig was
indien de bij artikel 147 van de wet van
15 Juni 1899 voorziene voorwaarden verenigd waren;
Overwegende dat het vonnis {)f de procedure het bewijs moeten inhouden dat
het recbtscollege dat uitspraak gedaan
heeft wettelijk samengesteld was;
Overwegende dat het arrest van bet militair gerechtshof hierop wijst dat geen
enkel stuk van de rechtspleging toelaat
de wettelijkheid van de samenstelling van
de krijgsraad vast te stellen en de onmogelijkheid niet vaststelt de zetel van dat
rechtscollege, overeenkomstig de besluitwetten dd. 26 Mei 1944 en 18 December
1945, samen te stellen ;
Dat, inderdaad, indien het proces-verbaal van de terecbtzitting en het vonnis
van de krijgsraad melding maken « van
processen-verbaal van toevoeging dd. 4 November 1947 )) de tekst van deze processenverbaal bij de rechtspleging niet gevoegd
is en evenmin door het beroepen V{)nnts
overgenomen is ;
Waaruit volgt dat, in strijd met wat
het tweede middel beweert, bet beroepen
vonnis geen wettelijke recbtvaardiging
van de samenstelling van de krijgsraad
bevatte, en dat bet . bestreden arrest terecht dit vonnis en het onder.zoek ter
terechtzitting dat daaraan voorafging
heeft vernietigd;
Over het derde en het vierde middel,
schending van artikelen· 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek in zake van de
bewijskracht gehecht aan bet proces-ver. baal der openbare terechtzitting dd.17 November 1948, alsook aan deze der latere
terechtzittingeri., en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
gewag maakt van een ondervraging van
beklaagde, dan wanneer deze ondervraging niet geschiedde, zoals uit voormeld
proces-verbaal blijkt, en doordat bet
bestreden arrest dienvolgens, in strijd met
wat bet vaststelt, geen acht heeft kunnen slaan op de verklaringen van beklaagde, om utt te spreken, zoals het deed,
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grondslag· ongeldig is; schending der rechten van de verdediging, doordat het hof
de zaak aan zich niet mocht trekken en
uitspraak doen blj nieuwe beschikking,
zoals het hof het deed, zonder verdachte in zijn uitleggingen te horen,
hoofdbestanddeel ·van z-ijn verweer dat
vermeld was in het proces-verbaal van
· zijn ondervraging in eerste aanleg, waarop het hof geen acht slaat :
Overwegende dat, indien het zittingblad
geen melding maakt van de ondervraging
van eerste aanlegger, dit verzuim nochtans geen bewijskracht ontneemt aan de
vaststelling van het arrest « dat aanlegger
gehoord werd in zijn ondervraging >>;
Dat het clerde middel in rechte en het
vierde in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikel 123ter van het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 1 van de wet dd. 7 Juni
1948 en geinterpreteerd bij artikel 1 van
de wet del. 20 September 1945, van artikel l23decies van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest ten laste van
verdachte de door hem v66r 18 December
1941 gedane leveringen voor vaststaand
houdt, zonder welk bestanddeel ook te
beantwoorden dat hij inriep om te bewijzen dat hij ten minste tot op deze datum,
gebruik had gemaakt van al de middelen
te zijner beschikking om de uitvoering cler
bestellingen van de bezetter te vertragen,
in October 1941 slechts 501 ton en in November 330 ton leverend op een bestelling
van 2.000 ton hem op 2 October gegeven
en waarvan de uitvoering einde November
moest gedaan zijn, wat op ·18 December
1941 een bedreiging had medegebracht,
uitgaande van de bezettende overheid,
van een proces in te spannen wegens sabotage :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
de in het m:ldclel hernomen conclusies op
passende ·wijze beantwoordt door een
lange ontleding der daden van gedienstigheid van eerste aanlegger, van zijn eerste
levering aan de vijand af, en door de
vaststelling dat hij het .voorwerp niet · ~s
geweesCvan welke drukking oo4:; dat het
arrest bepaalt clat deze bestanddelen aanleggers bewering, dat hij gebruik zou gemaakt hebben van alle te zijner beschikking z-ljnde micldelen om de bestellingen
van de vijand niet te moeten uitvoeren,
tegenspreken ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het zesde middel, schending van
artiel 97 van de Grondwet, van artikelen 123te1· en 123clecies van het Strafwet_boek, het eerste dezer artikelen geinterpreteerd bij artikel 1 van het besluit-wet
van 20 September 1948 en gewijzigcl bij
artlkel 1 van de wet van 7 Juni 1948,
doordat het bestreden arrest niet aileen

het bedrag van 20 millioen niet rechtvaardigt dat, volgens het arrest, het bedrag
vertegenwoordigt der sommen, goederen
en welke voordelen ook, rechtstreekse o:f
onrechtstreekse, die het profijt uitmaken
dat voortvloeit uit de bedrijvigheid van
de schuldige, maar aanleggers conclusies
niet beantwoordt die deden gelden dat volgens de beramingen zelf van de deskundige Lefevre, door de krijgsaud'lteur aangesteld, het geh eel cler winsten voortvloeiencl uit de voortbrengst geleverd aan.
de Belgische sector en uit cleze aan de
Duitsers geleverd, slechts 1.231.000 frank
beliep, dat de geheime winsten nochtans
25 millioen zouden bereikt hebben, wat in
geen enkel geval, zelfs indien men met
het arrest aanneemt dat 63 t. h. van de
voortbrengst aan de vijand geleverd werd,
gezegd bedrag van 20 mill'loen niet kan
rechtvaardigen :
Overwegende dat het middel gesteund
is op de bewering dat, volgens het arrest,
slechts 63 t. h. van de voortbrengst van
aanleggers aan de vijancl geleverd werd ;
Overwegencle, echter, dat het arrest
hierop wijst dat een deel der leveringen
aan de Belgische sector voorbehouden,
ook, naar weten van beklaagcle, bestemcl
was voor het Duits leger;
Dat, voor het overige, de som van
20 millioen frank door het arrest vastgesteld, niet aileen winsten vertegenwoordigt welke op de leveringen aan de vijand
verwezenlijkt werden, maar ook de onrechtstreekse voordelen, die het profijt
uitmaken van de bedrijvigheid van de
schuldige (wet van 7 Juni 1946, art. 1) ;
Dat het arrest alzo de conclusies heeft
beantwoord en wettelijk zijn beschikkencl
gedeelte heeft gerechtvaardigd;
En overwegende, wat eerste aanlegger
betreft, dat de substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing wettelijk is;
Voor zover de voorzierrlngen de beslissing bedoelen over de vordering van de
burgerlijke partij :
Overwegende dat aanleggers tot staving van hun voorzieningen geen enkel
middel inroepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
28 Maart 1949. -'--- 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Veslagueve1', H. Sohier. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele, della Faille d'Huysse
en Chome (deze laatste van de Balle bij
llet Hof van beroep te Brussel).
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0NDERZOEK DOOR DE RRIJGSAUDITEUR WEGENS EEN DOOR HE'.r BESLUIT-WET VAN 26 MEl
1944 BEDOELD MISDRIJF. BESCHIKKING
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. BESCHIKKING DIE HET ONDERZOEK SLUIT. 0NDERZOER DAT SLECHTS OP GROND VAN HE'r ONTSTAAN VAN NIEUWE BEZWAREN RAN HEROPEND
WORDEN.

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAREN. ARREST VAN VEROORDELING. -BEVEL VAN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING
VAN VEROORDELING VERWORPEN. VOOR'ZIENING TEGEN HET BEVEL VAN ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING VAN BELANG ONTBLOOT.

1 o De beschilclcing van buitenver·volgingstelling, door· ae krijgsa?tditeur· ver·leena
over·eenTcomstig artikel 3 van het beslnit-wet van 26 Mei 1944, na onderzaelc geopena we_qens een bij gezega beslu:it-wet voorzien mi8fl1'ijf, heeft d;e
7t-itwerlcing van 1Cle beschiklcing voor·zien
bij ar·Wcel 1'28 van het Wetback van
stratvoraer'ing; dienvolgens kan. het onaerzoelc la.te1' slechts hempena · woTden
op {!1'ona van het t?tssenlcomen van niettwe bezwaren (1). (Besluit-wet van
26 Mei 1944; wet van 15 Juni 1899,
art. 133; Wetb. van strafv., artt. 128

en 246.)
2° W anneer cle veroordeelde .z·ich in verbrelc-ing voo·rzien heett tege·n het arTest
va111 verooTclelin.g clat zijn onrmiclclellijke
ctanhouaing beveelt, en wanneer·, ten
gevolge van cle veT·we·rping van de voor·ziening, in zover· zij tegen de beschilcking van veroorcleling geNcht is, deze
in kracht van _qewijscle is gegaan, tvor·at
cle voorziening zonaer· belang in zover·
z·ij tegen het bevel van onmiclclellijke
aanho7tcling g(!rioht is (2).
(PIGEOLET)

(3).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 December 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel·
Over het enig midclel, schending van artikelen 34 en 40 van de wet del. 15 Juni
1935 op het g·ebruik der talen in gerechtszaken, van artikel 97 van cle Grondwet,
(1) Zie de nota R. H. onder dit arr•est in
Bull. en PAsrc., 1909, I, 241 en volg.
(2) Raadpl. verbr., 24 Maart 1947 (Arr:
Verb1·., 1947, blz. 100; B1tll. en PASIC., 1947,
I, 135) en 8 Maart 1948 (Bull. en PAsrc., 1948,

I, 149).

doordat, in strijd met de .voorschriften
van artikel 34 der wet op het l:"ebruik der
talen, het zittingblad cld. 30 December
1948 de taal niet vermeldt welke tijdens
al de debatten gebezigd werd, vermit!'i
de vermelding, dat de Franse taal aileen
gebezigd werd, welke alle vermelding betreffende de debatten over de onmiddellij-.
ke aanhouding voorafgaat, een deel van de
debatten Diet dekt, namelijk de vordering
strekkende tot deze aanhouding, dan wanneer artikel 34 de vermelding vereist van
de gebezigde taal voor al de debatten,
alsook voor om het even welke vorderingen, en het verzuim van deze vaststelling
voor de debatten over de onmiddellijke
aanhouding, waarop uitspraak gedaan
werd bij hetzelfde arrest waarbij aanlegg-er werd veroordeeld, het bestreden arrest in zijn geheel nietig maakt :
Overwegende dat, waar het gegrond is
op het gebrek aan vermelding van de taal
die gebezigd werd voor de depatten oyer
het bevel tot onmiddellijke aanhouding,
het middel slechts tot de vernietiging van
clit bevel kan strekken;
Over de voorziening voor zoveel ze gericht is tegen de beslissing van veroorde,Jing :

Overwegende dat aanlegger veroordeeld werd wegens inbreuk op artikelen 115 en 121bis van het Strafwetboek ;
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden;
Overwegende dat indien, waar het de
draagwijdte van een bevel van buitenvervolg-ingstelling ontkent aan de beslissing
van buitenvervolgingstelling wegens onvoldoencle bezwaren, op 29 Maart 1945
verleend door de krijgsaucliteur, het arrest artikelen 3 van het besluit-wet van
26 Mei 1944, 133 van de wet van 15 Juni
189!} en 128 van het Wetboek van strafvordering schendt, het nochtans vaststelt dat
de herneming der vervolgingen gerechtvaardigd is door het tussenkomen van
nieuwe bezwaren; dat alzo de beslissing
wettelijk is ;
Over de voorziening voor zoveel ze gericht is tegen het bevel van onmiddellijke
aanhoudilig :
Overwegende dat de verwerping van de
voorziening tegen de beslissing van veroordeling, daar ze cleze in kracht van gewijsde doet treden, alle belang ontneemt
aan de voorziening tegen het .bevel van
onmiddellijke aanhouding ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; vet;oordeelt aanlegger tot de kosten.
(3) Een anest werd op 22 November 1948
(A1·r. Ye1"b1·., 19,t8, blz. 567; B·ull. en PAsiC.,
1948, I, 646) gewezen op een eerste voorziening
in dezelfde rechtspleging ingestelcl.
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28 Maatt 1949. - 2<' kanier. - Voorzitter en ve·rslaggevC1', H. Louveaux, voorzit. ter. - GeUjkluidende conclusie; H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
d'Huysse.
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1o HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJK"'VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.STAA'f VER1'EGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER
VAN LANDSVERDEDIGING. - VONNIS VAN DE
KRIJGSRAAD. - AKTE VAN BEROEP ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAA1' VAN HET MINISTERIE
VAN LANDSVERDEDIGING. - MACHTIGING VAN DE
ONDERTEKENAAR TE DIEN EINDE, - RECHTVAARDIGING SLECHTS JJIT EEN AFSCHRIFT VAN
EEN MINISTERIEEI, BESLUI'r VOORTVLOEIENDE.
- BESLUIT NIET BEKENDGEMAAKT, - 0VERGELEGD AFSOHRIFT NIET EENSLUIDEND VERKLAARD DOOR EEN BEVOEGDE OVERHEID. GEEN REOHTVAARDIGING y,~N DE MACHTIGING.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGER BEIWEP DOOR HET OPENBAAR MINIS'rERIE EN DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ. REOHTER IN HOGER BEROEP ZONDER MACHT
OM EEN VEROORDELING, UITGESPROKEN TEN
BATE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, APPELLANTE, l'E VERNIETIGEN OF 'fE VERMINDEREN.
- NIE'f IN KENNIS GESTELD MEl' DE BESLISSING GEWEZEN TEN OPZIOHTE VAN EEN NIET IN
HOGER BEROEP ZIJNDE BURGERLIJKE PARTI.J.
1° Wanneet· de akte van beroep namens
de Staat, burgerUjlc verantwoordeUjlce
pa1·tij, vertegenwoo1·digd door de Minister van landsverdediging, tegen een
vonnis van de krijgsraad gericht, doot·
een advocaat van het Ministet"'ie van
landsverdediging ondertelcend. is, vloeit
de rechtvaard·iging van de machtiging te
dien einde van de onde·rtelcenaat· van de
akte niet voo1·t u-it de overlegging van
een afsclwift, dat niet aom· een bevoegde
overheid eensl·uidend we·rd · verklaard,
van een niet bekendgemaakt ministerieel
besluit, dat hem de macht verleent in
·rechten op te treden namens de Minister (1).
2° Op de enkele regelma.tige hoget·e beroepen van het openbaar ministerie en van
de b1~rgerlijlce partij, heeft de rechte1· in
hogm· beroep n·iet de macht een veroordeling te verrdeUgen of te verminderen,
die door de eerste rechter tegen de betichte of de burgerlijle ve1·an·twoordelijlce partij werd uitgesprolcen ten bate
van ae b·urgerlijlce · pa-rtij, appellante,
en kan h-ij geen lcennis nemen van de
beslissing gewezen over de vo-rdering
(1) Zie de nota R. H. onder dit arrest in
Bull. en PAsrc., 1949, I, 244.

van een andere n·iet it~ hager beroep
zijnde burgerlijke. partij (2) •

(BELGISOHE STAAT, T,

DE~'AWE.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 December 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie en de verdachte
Grandjean gericht is :
Overwegende dat noch het bestreden arrest dat het boger beroep van aanlegger,
burgerlijk verantwoordelijke partij, niet
ontvankelijk verklaart, noch het beroepen
vonnis aanlegger veroordelen jegens de
publieke partij ;
Overwegende dat, v66r de strafrechter,
de beklaagde en de burgerlijk verantwoordelijke partij. niet ontvankelijk zijn
om tegen elkander een vordering in te
stellen; dat noch het arrest noch het
beroepen vonnis overigens melding maken
van een veroordeling van aanlegger jegens
beldaagde noch van de verwerping van
een eis tegen deze door aanlegger ingesteld :
Dat de voorziening, dienvolgens, bij gebrek a an voorwerp, niet' ontvankelijk is;
II. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de burgerlijke partijen, echtgenoten
Defawe-Lambert en Caisse commune «La
Belgique Industrielle ll :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 199, 200, 201, 202, 204 en 205 van
het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het middel steunt op
de bewering dat het vaststaat dat de
Minister van landsverdecliging, bij regelmatige akte aan Mr Baar, die de akte van
beroep getekend heeft, de machtiging heeft
verleend om namens het Departement al
de nodige akten van rechtspleging te verrichten, zowel in burgerlijke als in strafzaken;
·
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de machtiging van Mr Baar betwist is;
dat deze laatste een ministerieel besluit
van 22 Juli 1947 inroept dat hem ·de
macht zou toekennen namens de Minister
hoger beroep in te stellen, maar dat
Mr Baar van dit ministerieel besluit, dat
niet gepubliceerd werd, slechts een afschrift overlegt dat niet door een bevoegd!'
overheid eensluidend verklaard werd; dat
het militair gerechtshof, dienvolgens, over
(2) Raadpl. verbr., 5 Augustus 1942 (Arr.
Yerb1·., 1942, biz. 89; Bull. en PAsrc., 1942,
I, 177). en 24 Mei 1948 (AI'I', Yerbr., 1948.
biz. 290; Bull. en PASIC., 1948, I, 337).

-214de regelmatig·heicl van het ingeroepen ministerieel besluit geen. toezicht kan uitoefenen en dat, dienvolgens, de rechtvaardiging van de machtiging van 1VP' Baar niet
gelevercl is ;
Overwegende clat uit deze vaststellingen blijkt dat het niet vaststond, in
strijd met wat llet micldel beweert, dat de
Minister van landsverdediging b'ij regelmatige akte aan JVIr Ba.ar• de machtiging
zou verleend hebben om in zijn naam
v66r het gerecht op te treden; ·
Dat het middel, dienvolgens, in feite
niet opgaat;
Over het tweede en het clerde middel :
bet tweede, schending van artikelen 4 van
de wet van 17 April1878, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk W etboek, doordat het
bestreden arrest het vonnis van de krijgsraad heeft bevestigd clat de Belgische
Staat hoofdelijk veroordeeld heeft met
bekiaagde Grandjean tot de betaling der
door de burgerlijke partijen geeiste vergoedingen, dan wanneer de soldaten niet
de aangestelden van de Staat zijn en dat
de militaire rechtscolleges overigens onbevoegd zijn om kennis te · nemen van de
rechtstreekse vorderingen tegen de Staat
gericht; en het derde, schending van artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, 498 en volgende van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest de
tegen de Belgische Staat en . tegen beklaagde door de krijgsraad uitgesproken
hoofdelijke veroordeling heeft bevestigd,
dari wanneer uit het dossier blijkt dat
op het ogenblik waarop het als strafbaar
aangezien feit zich voordeed, beklaagde
niet in de uitoefening zijner zend'ing was :
Overwegende dat het arrest de beslissing van de eerste rechter over de vordering van de burgerlijke partijen, echtgenoten Defawe-Lambert bevestigd heeft, en
de vordering van de burgerlijke partij
« La Belgique Industrielle )) v·66r het militair gerechtshof rriet aanhangig verklaard
heeft;
Overwegende dat, waren ze gegrond, de
beweringen in rechte en in feite welke in
de middelen wonlen aangevoerd, de verbreking van het arrest niet zouden kunnen medeslepen;
Dat, inderdaad, vermits het hoger beroep van aanlegger niet ontvankelijk was,
het militair gerechtshof, kennis nemende
van de hogere beroepen alleen van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke
partijen Defawe-Lambert, de door de
eerste rechter ten bate· vail deze burger·
lijke partijen of van de burgerlijke partij
Caisse commune « La Belgique Industrielle )) uitgesproken veroordelingen niet
vermocht te vernietigen noch te verminderen;
·
· ·
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden; ·
Een overwegende dat,.op de voorziening

van de burgerlijk verantwoordelijke partij, het Hof geen middel van ambtswege
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2° kamer. -

Voon~it

te1', H. Louveaux, voorzitter. -

Vers!,ag-

28 Maart 1949. gever, H. Oonnart. -

Gelijldwi.dende con-

clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste
advocaat-generaal.
H. Resteau;
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1° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING. VOORZIENING DOOR DE BESCHULDIGDE BINNEN DE TIEN VRIJE DAGEN VAN
DE BETEKENING AF VAN HET ARRES'l'. - NIE'l'IGHEDEN AAN HET ONDERZOEK VAN HE'l' HoF
ONDERWORPEN.
2° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING. - ARTIKEL 299, 1°, VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. FElT
DOOR DE WE'l' ALS MISDAAD OMSCHREVEN. ZIN vAN DEZE TERMEN.
3° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING. VOORZIENING DOOR DE BESCHULDIGDE BINNEN DE 'l'IEN VRIJE DAGEN VAN
DE BETEKENING AF VAN HET ARREST.- MIDDEL
AFGELEID HIERUI'l' DAT HET VOORBEREIDEND
ONDERZOEK ONVOLLEDIG IS. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DA'l' HET ARREST EEN IN CONCLUSIES VOORGEDRAGEN VERWEER NIET VOLDOENDE
BEANTWOORDT. - MIDDEL AFGELEID HIERUI'l'
DAT DE GRIFFIER NIET AL DE STUKKEN VAN
HE'l' GEDING AAN DE LEDEN VAN HET HOF
HEEFT VOORGELEZEN. JVIIDDEL AFGELEID
HIERUIT DAT DE LEDEN VAN HET Hm' NIET ONVERIWIJLD HEBBEN BERAADSLAAGD. - MIDDELEN NIET ONTVAN'KELIJK.
4° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
-- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. ARREST VAN VERWIJZING NAAR RET HOF VAN
ASSISEN. - DOSSIER VOORAF TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE BF..KLAAGDE. - TERMIJN.- ZONDAG OF FEESTDAG IN DE LOOP VAN
DE 'l'ERMIJN. - GEEN VERLENGING VAN DEZE.
5° REOHTERLIJKE INRICHTING. .,ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. "-- VERWIJZING NAAR HET HOF \AN
ASSISEN. - EEN VAN DE RAADSHEREN TOT EEN
ANDERE KAMER VAN HET H0F BEHOREND. VERMOEDEN VAN WET'l'ELIJK BELET VAN DE
VERVANGEN RAADSHEER. - YASTSTELLING VAN
HE'l' BELET NlET VEREIST.
G0

VOORZIENING · IN VIllRBREKING.'
· - BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. - ARRESTEN VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.- BESLISSENDE DAT
RET OPENBAAR BELANG DE HANDHAVING VAN DE
HECHTENif!'VAN .DE BEKLAAGDE VEREIS'l'. -'LA'l'ERE BESCHIKKING TOT· BIJLlJFNEMING .1\IET

-215ONMIDDELLIJKE UITVOERING. VOORZIENING
1'EGEN DE BESCHIKKING TOT BIJLIJFNEMING
vimWORPEN. VOORZIENINGEN TEGEN DE
EERSTE ARRESTEN ZONDER VOORWERP.

1° De voo1·ziening door de beschnlcUgde teyen het arrest van verwijzing naar het
hot van assisen, ingesteld binnen de tien
vrije dagen van de betelcening at van
het an·est, rnaalct bij het Hot van vm·brekinu slechts de schendingen aanhangig. ·van de wetten bett·effende de bevoeg.dheid van de karner van inbesch.ltldigingstelling en 'l!an het hot van ass·isen, alsoolc de nietigheden ve1·rneld in
wrtikel 299 van het W etboek vnn st1·afvordering of voortvloeiend nit de nietnnlevinu de1· wetten die _een debut op
tengensprnak v661· de lcnrner va1~ vnbesclmldig·ingstelling hebben in.gevoe1·a en
er het yebruilc. der tnlen hebben ge·regeld (1).
2° H et feit dnt het voorwerp uitm.nnlct
vnn het arrest van verwijzing nan1· het
hof vnn nssisen wo1·dt aoo1· de wet als
m.isdaa(l ornsch1·eve1t, nan1· de zin vnn
deze uita1·ulcking in a1·tilcel 299, 1°, van
het Wetboelc vnn strafvorde1"ing, wunneer het I.Wrest, in de bewoo1·dingen van
de wet, op het besta.an van al de bestanddelen van een. mdsaa.ad u:rijst.
3° ·z_ijn niet ontvanlcelijlc, to't &taving van
een voorzie1ting door de beschnldigde in_qesteld, tegen een arrest van verwijzinu
naar het hof vnn nssisen, binnen de tien
vrije augen vnn ae betelceninu lLf v1.m
het arrest, de rniddelen nfgele-i.d hientU
dat het voorbeTeidend onde1·zoek niet
volled·ig is, of ant het l.tri·est een in conclusies voo1·yea1·agen vm·weer niet voldoende benntwooTdt (2) of dat de U1"iffie·r
niet al de stuklcen van het ged·ing nan de
leden vnn het hof heett voorgelezen (3)
of dat de leden van het hof niet onvm·w'ijlll hebben bemaclslaagd (4).

(1) Verbr., 30 Juni en 29 September 1947
(A1"r. Verbr., 1947, biz. 230 en 299; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 300 en 389); 3 Mei 1948 (Ar.·.
Verbr., 1948, biz. 246; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 288); 24 Ja,nuari 1949 (B1tll. en PAsrc., 1949,
I, 71, en nota, biz. 72).
(2) Het gebrek aan antwoord op conclusies,
maakt inderdaad de debatten op tegenspraak,
die het anest van de kamer van inbeschuldigingstelling voorafgaan, niet ongeldig; het
maakt slechts een gebrek in de •vol'm nit van
het arrest zelf (verbr ., 21 September 1933,
Bull. en PAsrc., 1933, I, 311; 27 Jurii 1946,
Arr. Verb1·., 1946, biz. 247; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 267, en nota 1; nota,· 3 onder verbr.,
11 December 1930, Bull. en PAsrc., 1931, I, 11).
(3) en (4) Artikelen 222 en 225 van het Wethoek van strafvordering zijn bepalingen die de
!eden van de kamer van inbeschuldigingstelling betreffen, doch vreemd zijn aan de nil"tig-

4° De kam.e1· van inbescltuldigingstelli·ng
rnag geen U1Test van vm·wijzing naaT
het hot van assiseTh 11-itspTelcen zonder
dat het ·dossie1" van de 1·echtspleging,
minstens tien clngen v66r de vei·schijning van de beklnagcle, te·r (Jrif]ie teT beschilclcing vltn deze laatste {festela toerd;
mawr de omstnnaighei.a ant een van de
dagen 11an fleze terrnijn, buiten de em·ste
of de ~na.tste, een Zondag is of een feestdng waarop ae grifjie gesloten is, brengt
ge.en verlenging van de termijn m.ede (5).

(Wet van 19 Augustus 1920.)
5° Het a1Test vnn ve;·wijzing naa1; het hot
van assisen, _qevel.d aom· drie 1"aadshe1·en, waarvnn een, volgens de tabel,
tot een anae1·e kam.e·r behooTt, moet het
belet van de nld1ts vervangen ;·aadsheer
nriet vaststellen; doo>l" het fei.t llat een
maasheer vnn het hof van be1·oep, die
1.loor de tabel ge;·oepen was om in de
lvame1· van inbeschuldigingstelling te zetelen, doo1· een raadsheer uit een a,n,deTe
lcamer van het hot vervangen werd, bestunt m· een vm·m.oeaen dat de eerste
·wettelijlc belet was (6).
6° Woraen zonder voorwerp, de voorz·ieningen van ae belclnagde tegen ctrresten
varn- de learner van inbeschuldigingstell-ing beslissende dat ltet openbaa1· belang
cle han1.lhwving van de hechtenis van. de
awn.legge•l" verei-ste, wa!l'urwm· cleze laa.tste, op het ogenblilv waarop het Hot
o·ver deze voorzieningen m.oest uitspraalc
aoen, aarn.geho1ulen is lc1"achtens een in
aezelflle zaak verleende beschilcking tot
b'ijlijfnerning, wam·vwn de onmidclellijlce
u:itvoe1"ing bevolen werd en die in lcracht
va.n gewijsde is gegaan ingevolge de

heden door artikel 299 van zelfde wetboek
opgesomd, aan het karakter van debatten op
tegenspraak, aan het gebruik der talen en aan
de bevoegdheid.
(5) De ontvankelijkheid van het middel, tot
staving van eBn voorziening ingesteld tegen
het arrest van verwijzing binnen de tien vrije
dagen van de betekBning a,f van dit laatste,
vloeit voort hieruit dat de bepaling va,n a,rtikel 223 van het Wetboek van strafvordering,
gewijzigd door de wet yan 19 Augustus 1920,
betrekking heeft op het karakter van debatten
op tegenspraak v66r de ka,mer van inbeschllldigingstelling, doordat het dossier ter beschikking van de beklaagde moet gesteld worden
om deze tegenspraa,k mogBlijk te maken.
(6) Verbr., 7 October 1912 (Bull. en PAine .•
1912, I, 404) ; 12 November 1928 (ibid., l929, I;
20, n' 5).
De ontvankelijkheid van bet middel, tot
staving van een voorziening binnen de tien
vrije dagen van· de betekening . af van het
arrest van verwijzing ingesteld, vloeit voort·
nit artikel 299, 3', van het Wetboek van straP"
vordering.
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verwerpin[! van de e1· tegen ingestelae
voorziening (1).

Overwegende dat elke dezer inbreuken
door het arrest in de bewoordingen van
de wet is omschreven; dat het arrest op
alle bemanddelen wijst bij de wet vereist
(LEVAQUE.)
tot het bestaan van gezegde inbreuken ;
dat het mid del in rechte niet opgaat;
ARREST.
Over het tweede m:iddel, afgeleid hierHET HOF; - Gelet op de bestreden ar- uit dat het arrest ten onrechte ·steunt,
resten door het Hof van beroep te Brus- gedeeltelijk ten minste, op het onderzoek
sel, Kamer van inbeschuldigingstelling, gedaan door de krijgsauditeur en dit ongewezen op 1, 8, 31 December 1948 en derzoek beschouwt nu eens als een geldig
29 Januari 1949, beslissende dat het open- onderzoek dan weer als eenvoudige inbaar belang de handhaving van de hechte- lichting :
nis van aanlegger vereiste;
Ovei· het derde middel, afgeleid hier\Iit
Gelet op het arrem dd. 28 Februari 1949 dat het arrest het door aanlegger bij convan dezelfde kamer van inbeschuldiging- clusies voorgesteld verweer niet heeft
stelling, waarbij aanlegger verwezen werd beantwoord :
naar het Hof van assisen der Provincie
Over het vijfde middel, afgeleid hieruit
Brabant en op de beschikking tot bijlijf- dat het door de onderzoekende raadsheer
neming dezelfde dag verleend bij gezegd gedaan onderzoek niet voltooid is· en niet
arrest van verwijzing ; ,
over al de ~eiten ging die door de krijgsOverwegende dat de voorzieningen ver- auditeur onderzocht werden :
knocht zijn; dat ze dienen samengevoegd;
Over het zevende middel, schending van
I. W at de voorziening betreft tegen het artikel 222 van het W etboek van strafarrest van verwijzing van 28 Februari 1949 vorclering, doordat niet vastgesteld is dat
gericht :
de griffier aan de leden van de kamer van
Over het eerste middel, afgeleid hieruit inbeschuldigingstelling voorlezing heeft
dat, volgens artikel 299 van het Wetboek gegeven van al de stukken van het gevan strafvordering, het verhaal ingesteld ding:
En over het achtste middel, schending
tegen het arrest van verwijzing ontvankelijk is wanneer het feit niet als misdaad van artikel 225 van het Wetboek van mrafomschreven wordt, door de wet, het is te vordering, doordat de leden van de kamer
zeggen niet aileen wanneer het feit geen van inbeschuldigingstelling niet onverstrafbare inbreuk uitmaakt, maar ook wijld hebben beraadslaagd vermits ze
wanne'er het, bij een onjuiste interpreta- slechts het arrest op 28 Februari 1949 getie, in schending niet de strafwetten als wezen hebben wanneer de debatten op
misdaad is omschreven, en dat het Hof 26 Februari gesloten werden :
van verbreking in staat moet zijn na te
Overwegende dat de voorz-iening, zoals
gaan of het feit wettelijk als misdaad om- in zake, ingestelcl binnen de tien vrije
schreven is :
clagen te rekenen van de betekening af
Overwegende dat, om uitspraak te doen van het arrest van verwijzing naar liet
over een eis tot nietigverklaring van een hof van assisen, bij het Hof slechts aanarrest van verwijz"ing naar het hof van hangig maakt de schendingen van de wetassisen, ingesteld binnen de tien vrije da- ten betreffende de bevoegdheid van de kagen te rekenen van de betekening af van mer van. inbesclmldigingstelling en van het
het arrest, het Hof van· verbreking de hof van assisen,. alsook het onderzoek
aard van de betichting slechts bij inacht- naar de nietigheclen b'ij artikel 2!)9 van het
neming van de in gezegd arrest vermelde Wetboek van strafvordering aangewezen
of volgencl uit de niet-naleving der wetfeiten moet onderzoeken;
Overwegende dat het arrest aanlegger ten die een clebat op tegenspraak ingenaar · het Hof van assisen der Provincie voerd hebben v66r de kamer van inbeBrabant verwijst wegens inbreuken op ar- schuldigingstelling en er het gebruik der
tikelen 113, 117 en 121bis van het Straf- talen geregeld hebben; dat de micldelen
wetboek, aangevuld namelijk bij het be- dienvolgens niet ontvankelijk zijn ;
Over het viercle middel, schending van
sluit-wet del. 17 December 1942, alsook
wegens inbreuken op artikelen 66, 434, 438, artikel 223 van het Wetboek van straf461, 468 en 471 vap. hetzelfde wetboek en vordering, gewijzigcl door de wet van
op artikel 1 van het besluit-wet dd. 13 Mei 19 Augustus 1920, doordat het dossier niet
1940;
'
ten minste tien clagen v66r de verschijning ter beschikking van aanlegger
werd gesteld, vermits aanlegger, verwit(1) Verbr., 3 November 1920 (Bull. en tigd om op 23 Februari 1949 te verschijPASIC., 1921, I, 112)'; raadpl.
ook verbr., nen, slechts van 16 Februari af, deze
14 December 1920 (ibid., 1921; I, 178); 8 Maart
clatum er in begrepen, uit het gevang
1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 133; Bull. en
gehaald werd om zijn dossier na te zien,
PASIC., 1948, I, 149).
en· dat de termijn zelfs elf dagen had
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Overwegende dat nit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat aanlegger v66r
de kamer van inbeschuldigingstelling is
verschenen, niet op 23 Februari 1949,
maar op 26 Febrnari ; dat het arrest
hierop wijst dat het dossier van 12 Februari 1949 af ter beschikking .van aanlegger werd gesteld ; dat moest men zelfs
aannemen dat aanlegger slechts van
16 Febi'uari 1949 af ·nit het gevang werd
gehaald, artikel 223 van het Wetboek van
strafvordering dan nog niet zou geschonden geweest zijn ;
Dat deze bepaling voorschrijft dat het
dossier op de griffie ter beSIChikking van
de beklaagde en van zijn raadslieden zal
gesteld zijn ten minste tien dagen v66r de
verschijning; dat 16 Februari 1949 de
tiende dag was die deze van de verschijning voorafging en dat, dienvolgens, de
omstandigheid dat 20 Februari 1949 een
Zondag was geen verlenging van de termijn medebracht;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het zesde middel, afgeleid hieruit
dat het arrest getekend werd door raadsheer Valentin, welke door de lijst niet was
aangewezen om in deze kamer van het
hof van beroep te zetelen, zonder dat het
arrest vaststelt dat raadsheer Rutsaert,
die deel uitmaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling, wettelijk belet was :
Overwegende dat al de raadsheren van
een hof van beroep door hun benoeming
macht hebben oin kennis te nemen van de
zaken bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig gemaakt; dat het zonder belang is dat het arrest op uitdrukkelijke wijze het belet niet vaststelt van
een rechter, door de tabel geroepen om in
deze kamer te zetelen; dat geen tekst dergelijke vaststelling vereist en het feit dat
deze rechter vervangen werd doet vermoeden dat hij wettelijk belet was ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat het arrest door
geen nietigheid is aangetast welke door
de voorziening aan het onderzoek van het
Hof wettelijk wordt opgedragen ;
II. .Aangaande de vooi'ziening gericht
tegen de beschikking tot bijlijfneming op
28 l!'ebruari 1949 verleend :
Overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
III. Wat de voorzieningen betreft gerlcht tegen de arresten dd. 1, 8, 31 December 1948 en 29 Januari 1949 :
Overwegende dat nit de hierboven vermelde beweegredenen blijkt dat de voorzieningen tegen het arrest van verwijzing
naar het hof van assisen en tege:q de be-

schikking tot bijlijfneming de 28 Februari _11}4c!) verleend, niet gegrond zijn;
Overwegende dat de beschikking tot bijlijfneming, waarvan de onmiddellijke uitvoering 'Voorgeschreven werd, een nieuwe
titel van aanhouding uitmaakt en onderscheiden is zowel van het bevel tot aanhouding afgeleverd door de onderzoekende
raadsheer als van de arresten van de
kamer van inbeschuldigingstelling besliseende dat het openbaar belang de handhaving van de voorlopige hechtenis van
beklaagde vereiste ;
Overwegende dat daarult volgt dat de
voorzieningen · gericht tegen deze arresten
van de kamer van inbeschuldigingstelling
zonder voorwerp voorkomen ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen ; verwerpt ze; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 Maart 1949. - 2<' kamer. - Vool·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Vel·slaggevM, H. Fettweis. - Gelijlclttidende concZ.Ztsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, H. de
Radzitzky d'Ostrowlck (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel.)
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1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
RECLAMATIE BIJ DE DIR.ECTEUR. EN VERPLICHTING VAN DEZE LAATSTE.

MACHT

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. RECLAMATIE BIJ DE DIRECTEUR. NIEUW
MIDDEL NA RE1' VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJNEN
VOORGESTELD.
0NTVANKELIJKHEID INDIEN HE1' MIDDEL DE AARD VAN DE
AANSPRAREN VAN DE RECLAMANT NIET WIJZIGT.

3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. NATIONALE CRISISBELASTING.- KWIJTSCRELDING TOT RET VEREIST BEDRAG TEN BA1'E VAN
EEN LID VAN DE ONVERDEELDHEID, VoORWAARDEN.

4° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. GRONDBELASTING EN NATIONALE CRISISBELASTING. RECLAMATIE BIJ DE DIREC'l'EUR. RECLAMATIE TEN EINDE VEM!NDERING VAN DE
GRONDBELAS1'ING NAAR VERfiOUDiNG VAN RET
VERSCHIL 'l'USSEN RET KAI)ASTRAAL INKOMEN
EN RET WERKELIJK NETTO VERJ:(REGEN INKOMEN. RECLAMA'riE TEN EINDE TOT RET
VERSCHULDIGD BEDRAG DE KWIJTSCHELDING
'l'E GENIETEN VAN DE NATIONALE CRISISBELASTING IN HOEDANIGHEID VAN LID VAN DE ONVERDEELDHEID. 0NDERSCHEIDEN BEZWAREN.

1 o Door de 1·eclamatie van de belastingplicht-ige verzocht te onderzoelcen ot
lle wet op zijn aanslag. regelm(l;tig is
toegepast geworden, heett de directe1w
van de bela.stingen de nwcht e·1~ de ver-
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de aanslag, dat door de r·eclamant
ueoritisem·a wor·flt, na te ga(tn, maar·
geheel cle aanslag (1). (Wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 61,
§ 3.)
2o Een nie1tw micl,flel mag tot staving van
een r·eclamrotie tegen het be1l!ra~q van een
ltanslag voor·gesteld worclen, zelfs na
het verstrijken van cle tm·mijnen floor·
cle wet vastuesteld, mits cUt miclclel de
aanl wtn 1le IUWl-spraken -VIttn cle ·reolaman.t niet wijz~gt (2). (W etten betref-

so

fende de inkomstenbelastingen, samen·
gescbakeld de 3 Juni 1941, art. 61, § 3.)
Kwijtschelcling van de nationale cr·isisbelasting wordt tot het versch1llcligcl beclrag sleohts toegestaan aan clegene van
de leclen van een onvercleelclhe·icl cl·ie be·
·wijst dat het op zijn cleel toepasselijk
belastingpe-rcentage lager is clan het toe·
gepast pementage. (Wet van 17 Juni

1938, tot wederinvoering van de Jiationale crisisbelasting, art. 4, § 1, al. 2.)
4o Een r-eolamatie, st-relckencle tot verminclering van de gr·onclb elasting ingecliencl
floor een erfgenaam, li1l van de onvercleeldheicl, na.mens allen en hierop gestmtnd dat het kadastntal i.nkomen van
een vltst goed van hun reohtsvoor·gan_qer, met rninstens 15 t. h. van flit inkomen, het ged1wende het jaar van de
aanslag ver·Jcr·egen wer·kelijk netto-inlwmen overtreft, maalct een oncler·soheiden reolamatie 1tit van de r·eolamatie
·van hetzelfcle lid van cle onver-cleelclheill, nwrnens dezelfcle, ten eincle to-t
h.et vereist becl·rag cle lcwijtsoheldin,q
te genieten vcm de nationale crisisbelasUn.g om. r·eflen dat het op zijn deel to~
passelijlc belastingpercentage lager· 1s
dan het toe_qepast per-centage. (Samengeschakelde wetten, artt. 13, § 1, 61, § 3,
€n wet van 17 Juni 1938, art. 4, § 1,

ul. 2.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,
'1'. DIERICKX EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestredeu
urrest, op 8 Februari 1944 gewezen door
bet Hof van beroep te Erussel;
Over bet hoo.fdmiddel, schending van
artikel 61 § 3, van de samengescbakelde
wetten op' de inkomstenbelastingen, _door(1) Zie verbr., 18 October 1926 (Bull. en
PAsrc.; 1927, I, 72); 13 Januari 1932 (ibiil.,
1932, I, 22) en de conclusie van de H. advoeaat-generaal Sartini van den Kerckhove;
10 November 1936 (ibid., 1936, I, 411); 22 Juni
1936 (-ibid., 1936, I, 310) en de conclusie van
de H. eer;;te advocaat,generaal Gerehe; 5 Mei
1941 (A1'1·. Ver-br·., 1941, blz. 117) en_ de_ con-

dat bet bestreden arrest bet tweede verbaal van verweerders beeft aangenomen
ofscboon bet na de wettige termijnen
werd ingediend :
Overwegende dat 'uit bet bestreden arrest en utt de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat verweerders, erfgenamen
van wijlen Mevrouw Dierickx-Mottart,
weduwe Louis, op 17 Maart 1940 overleden, op 17 Juli 1940 een aanslagbiljet
bebben ontvangen waarbij ond.er nr 320
van de op 7 Juli uitvoerbaar gesteide
ro-1, een grondbelasting en een :nationale
cris:isbelasting werd geheven op naam van
de overiedene;
Overwegende dat een der drie erfgenamen, bij brief dd. 30 November 1940;
« in zijn hoedanigheid van medegerechtigde in de aan hun moeder toebehorende
vaste goederen ll, en namens de drie mejlegerechtigden, « een reclamatie indiende
tegen de aanslag waarvan zij bet voorwerp waren, voor bet (lienstjaar 1940, en
welke in bet bureel van Sint-Joost-tenNoode op de rol was ingescbreven onder
artikel 320, voor de grondbelasting en de
na tionale crisisbelasting ll ;
Dat clie reclamatie gemotiveerd was
do.or de omstandigbeid dat bet totaal kadastraal inkomen van de vaste goederen van hun moeder, ingescbreven op
1 Januari 1940, bet totaal 'der gedurende
het jaar 1939 werkelijk verkregen inko~
sten overtrof, en dat zij, krachtens artlkel13 der samengescbakelde wetten, recht
hadden op .een vermindering van die twee
belastingen ;
Overwegende dat, op 16. Augustus 1941,
wanneer de directeur bij wie de reclamatie regelmatig was aanhangig gemaakt geweest nog geen beslissing had getroffen,
dezelfde medegerecbtigcle, namens de medeerfgenamen, tot de bevoegde directeur
der belastingen een tweede brief richtte,
in boedanigheid van medegerechtigde, om
kwijtschelding verzoekende van de nationale crisisbelasting, voorzien bij artikel 4,
§ 1, alinea 2, van de wet dd. 17 Juni 1938,
nuder bepalende dat die vaste goederen,
welke aan de moeder van de medeerfgenamen badden toebeboord, in overdeelclheid zijn:
Overwegende dat de directeur der belastingen, bij wie door de reclamatie van
de belastingschuldenaar de vraag wor<;~.t
gesteld of bij ·de aanslag de wet regelmatlg
werd toegepast, de plicht heeft niet aileen
clusie van de H. eerste -advocaat-generaal
Cornil in Bttll. en PAsrc., 1941, I, 177 ; 24 Augustus 1944 (Bull. en PA.src., 1944, I, 460);
1 Juni 1948 (Ar-r. Y erb1·., 1948, blz. 305; Bull.
en P ASIC., 1948, J, 353).
(2) Zie verbr., 1 Juni 1948 (A1T. Jlerbr.,
1948, blz. 305; Bttll. en PAsrc., 1948, I, 353).
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<lat door de reclamant betwist wordt, docb
de gebele door de rol gevestigde aanslag;
Overwegencle dat men v66r de directeur der belastingen een nieuw middel kan
aanvoeren, zelfs na het verstrijken van de
bij artikel 61, ·§ 3, alinea 2, der samengeschakelde wetten voorziene termijnen,
DP voorwaarde dat bet de aard van de
aanspraken van de belastingplichtige niet
•V'ljzigt ;
·
Ovei·wegende dat de aanspraak, doDl' de
bri.ef del. 6 Augustus 1941 aan de bevoegde
directeur der belastingen voorgedragen,
zowel door haar wettelijke grondslag als
door haar voorwerp en baar aaru verscbilt van de aanspraak die door de reclumunt in zijn brief del. 30 November 1940
was aangevoerd geweest; dut luidens artikel 4, § 1, alinea 2, van de wet del. 17 Juni
1938, kwijtschelding tot bet verschuldigd
bedrag slechts wordt verleend aan het lid
van de onverdeeldbeid clat bewijst dat het
belastingpercentage toepasselijk op zijn
aandeel lager is dan het percentage dat
werd toegepast ;
Overwegencle dat die aanspraak geen
nieuw micldel tot staving van bet vroeger
ingediend bezwaar uitmaakt, doch een
onderscheiden reclamatie die werd ingediend na bet verstrijken van de termijnen
op .S/traf van verval voorzien bij artikel 61, § 3, alinea 2, der samengescbakelde
wetten en dat zij, bijgevolg, niet kon aangenomen worden';
Overwegende dat bet bestreclen arrest,
ten onrechte, beslist heeft dat aanleggers gerechtigd waren van de bepalingen
van artikel 4, § 1, alinea 2, van de wet
dd. 17 J uni 1938 te genieten ;
Om die reclenen, verbreekt bet bestreclen
arrest; beveelt dat onderbavig arrest
zal worden overgescbreven 'in de regiSiters
van bet Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar bet Hof van beroep
te Luik.
29 Maart 1949. - ze kamer. - Voorzittm·,' .H- Connart, raadsbeer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Bareel. Gelijlclu,iflende conol1~sie, H. W.-J. Gansbof
van der Meerscb, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Collette.
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ln geval van aanslag van ambtswege,
ru.st de bewijslast van het .flliste beflrau
van de belastba1·e inlcomsten op de belastingplichtige (1) en (2). (Wetten sa-

mengescbakeld de 3 Juni 1941, art. 56.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,

'1'.

SENEPAR'l',)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestrec1en
arrest, op 23 December 1947 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel;
Over bet eerste middel tot .verbreking,
scbending van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 11 van bet besluit dd. 2 Maart
1942 dat artikel 56 geworden is van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 28 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluit van 3 .Juni 1941,
en van artikel 2 van bet besluit van
16 Juni 1941 betreffende de nationa1e crisisbelasting, doordat bet bestreden arrest,
na te bebben vastgesteld dat bij gebrek
aan te gepasten tijde gedane aangifte
door verzoeker, deze ambtshalve belast
wercl overeenkomstig artikel 56 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
in)l:omstenbelastingen, aanneemt dat verzoeker geen regelmatige boekbouding beeft
en het juiste bedrag van zijn inkomsten
niet kan bewijzen, doch om de redenen,
waarop het wijst, beslist dat het hof, betwelk de macht en de plicbt beeft na te
gaan of de van ambtswege gevestigde aanslagen regelmatig zijn en gevestigd overeenkomstig de wet en de concrete gegevens van artikel 28 van de samengeschakelde wetten, zich v66r een aanslag bevindt welke in recbte niet gerecbtvaardigd voorkomt, daar de vergelijking
met een soortgelijke belastingplicbtige
niet voldoende en niet dienend is naar de
zi~ van artikel 28 van de bierboven aangedmde wetten, artikel dat de vergelijking
met soortgelijke belastingplicbtigen vereist, en dat bet verbaal gegrond is voor
zover de betwiste aanslagen en verhogingen zijn gevestigd geweest op een bogere
basis dan een bedrijfsinkomen van
12.619 fr. 60, bedrag van het beclrijfsinkomen door de verzoeker verkregen en erkend in zijn verbaal in beroep, en niet op
dit van 6.699 fr. door hem te laat aangegeven, dan wanneer in geval de bepalingen
van artikel 56 van de samengescbakelde
wetten worden toegepast, de Administra-

29 Maart 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG
VAN AMil'l'SWEGE. - BEWIJS VAN HET JUIS'fE
llEDRAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. BEWIJS TEN LASTE VAN DE BELASTINGPLICH·
TIGE.

(1) Zie verbr., 1 Maa,rt 1949 (Bull. flll PAsiC.,
1949, I, 171) ; FEYE, Trait(; de droit fiscal des
societfNJ et associations, bd. II, blz. 555; Jourc
nal pratique de droit fiscal, 1949. blz. 81.
(2) ZiJe de nota W. G. onder dit arrest in
Bull. en PAsrc., 1949, I, 250.
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van ambtswege vestigt op grond van het zal worden overgeschreven in de registers
vermoedelijk bedrag van de belastbare in- van het Hof van beroep te Brussel en dat
komsten, 't is te zeggen op grond van het melcling er van zal worden gemaakt op
bedrag van de belastbare inkomsten in de kant van de vernietigde beslissing; vergeweten door de ambtenaar-zetter he- oordeelt verweerder tot de kosten; verpaald, zonder dat vereist is dat de aan- wijst de zaak naar het Hof van beroep te
slag geschiede bij vergelijking, zoals voor- Luik.
zien bij artikel 28 van de hiervoren aan29 Maart 1949. - 2° kamer. - Voorzitgehaalde samenge::;cllakelde wetten, en zo
dergelijke rechtspleging in onderhavig tm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeval wenl toegepast, ze dan overboclig gevei', H. Fettweis. - Gelijkluidende .conis; dat overigens, zelfs indien men er zijn clu8ie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
Ple-ite·r, H. Van
toevlucht moest toe nemen, q·nod non, de advocaat-generaal. vergelijking met een soortgelijke belas- Leynseele.
tingplichtige voldoende is, clat, in geval
van aanslag van ambtswege, het aan cle
aclministratie niet behDort cle gegronclheid
2° KAMER. - 29 Maart 1949.
van het bedrag van de aanslag te bewijzen, vermits de bewijslast van het juiste
bedrag van het belastbaar inkomen van 1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
de belastingplichtige op deze laatste rust;
VERBETERING VAN EEN ONJUISTE AANGIFTE, ~
wanneer het hof, zoals in onderhavig gePROCEDURE VAN AANSLAG DOOR VERGELI,Tval, erkent dat de verzoeker geen regelKING ME'l' DE NOR:MALE WINS TEN VAN SOORTmatige boekhouding heeft en dat hij het
GELIJKE BELASTINGPLIOHTIGEN, PROCEjuiste bedrag van zijn inkomsten niet kan
DURE SLECHTS WETTELIJK IN GEV AL VAN ONThewijzen, het a[lll het hof niet kan toeSTENTENIS VAN BEWIJSKRAOHTIGE GEGEVENS
gelaten zijn, steunende niet op een beGELEVERD HE'l'ZIJ DOOR DE BELASTINGPLIOH~
wijsgrond doch, op een eenvoudige · beTIGE liE'!'ZIJ DOOR HE'l' BEHEER,
vestigi:i:tg van appellant, te beslissen dat
het verhaal gegrond is voor zover de be-· 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
twiste aanslagen en verhogingen gevestigd
ARRESTEN.- ZAKEN VAN REOHTSTBEEKSE
zijn geweest op een hogere basis dn.n een
BELASTINGEN •. VERBETERING VAN EEN ONbedrijfsinkomen van 12.619 fr. 60, bedrag;
JUISTE AANGIFTE, BEPALING VAN DE INKOMdoor verzoeker in zijn verhaal erkend, in
STEN IN DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBAAR.
plaats van 6.699 fr. door hem te laat aan..
- ARREST DAT NIET TOELAAT TE ONDERSCHEIgegeven:
DEN OF EEN GEGEVEN, DAT liET AANNEEMT,
Overwegende da't het bestreden arrest
BESCHOUWD WORDT ALS RET BEWIJS UITMAvaststelt dat, bij gebrek aan te gepasten
KENDE VAN DE INKOMSTEN OFWEL, 0~' HET
tijde gedane verklaring, verzoeker van
ARREST ZICH BEROEPT OP DE VERGELIJKINGSambtswege belast werd overeenkomstig
PROCEDURE. ARREST NlET WE'!"l'ELIJK GEartikel 56 van de samengeschakelde .wetMOTIVEERD.
ten betreffende de inkomstenbelal'ltingen;
Overwegende dat, luidens artikel 56 der 1° De procedu·re · doot· vet·geUjking met
de normale winsten vwn soortgelijke
samengeschakelde wetten, in geval van
belastingplichtigen en doot· relcening te
aanslag van ambtswege, de bewijslast van
lwuden rnet alle a~tdere nttttige inlichtinhet juiste bedrag van de belastbare ingen, om de in de bedrijfsbelasting bekomsten op de belastingplichtige rust;
lastbare winsten van een belastingplichOverwegende dat het bestreden arrest,
tige te bepalen, wiens aangifte onjuist
door het verhaal gegrond te verklaren
is, wordt s~echts voorz,ien bij geb1'ek aan
voor zover de betwiste aanslagen en de
beivijskrachtige gegevens geleVeTd hetzij
verhogingen gevestigd werden op een
door de belMLghebbende, hetzij door: het
basis hoger dan een bedrijfsinkomen van
beheer (1). (Wetten betreffende de
12.619 fr. 60, en door de aanslagen en verinkomstenbelastingen, samengeschakeld
hogingen in die maat te vernietigen
de 31 .Tuli 1943, art. 28. al. 1.}
om de reden dat ze niet gerechtvaardigd
voorkomen, d'it op de eenvoudige bevesti- 2° Is n'iet wettelijk gemotiveeTd het arrest
dat niet toelqat te ondet·scheiden of een
ging van verweerder, zonder vast te
gegeven, dat het aanneemt, om de in
stellen dat verweerder het bewijs had
.de bedl'i.jfsbelasting bela8tba1·e winsten
geleverd van het juiste bedrag van zijn
van een belastingplichtige, wiens. aaninkomen en door, integendeel, hierop te
gifte onjuist is, te bepalen, beschouwd
wijzen dat laatsgenoemde niet bij machte
wm·dt als het bewijs uitmalcende v·an
was dat bedrag te bewijzen ten gevolge
van gebrek aan regelmatige boekhouding,
het in het middel aangeduid artikel 56 ge(1) Zie vorig arrest en de nota 2 in Bull.
schonden heeft ;
· Om die redenen, verbreekt het bestre- en PASIC., 1949, I, 250.

-221de'Ze inl•omsten, otwel, of het arrest, dit
gegeven als n·iet bewijslwachtig beschouwende, z'ich beroept op de proced1we
door vergelijlc·in.g tnet de n.ormale winston van gelij ksoo1·tige belastingplichtigen. (Grondw., art. 97; wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samen ·
geschakeld de 31 Juli 1943, artt. 28, al. 1,
en 55.)
(CONSOOR'J'EN LAMIJRECHTS,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

van beroep te Brussel en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigd arrest; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar het hof van beroep te Gent.
29 Maart 1949. - 2' kamer. - Fom·zittm·, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Sohier·.- Gelijkllt'idende conclusie, H. W.-J. Ganshbf van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleite·r, H. Van
Leynseele.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 April 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het vierde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet toelaat na te gaan
of het. om de belastbare winsten in hoofde
van aanleggers te bepalim, steunt op het
bestaan van een bewijskrachtig gegeven
of op de vergelijkingsprocedure :
Overwegende dat het verhaal in beroep
van aanleggers hun aanslag in de bedrijfbelasting, de nationale crisisbelas.. ting en de aanvullende personele belasting, voor het dienstjaar 1944 betrof; dat
het bestreden ,arrest de vaststelling door
de administratie van hun brutowinst op
96,77 t. h. van hun zakencijfer aanneemt,
hierop wijzende, enerzijds, dat de administratie, om dat percentage vast te stellen bij vergelijking met een soortgelijke
belastingplichtige, een referentienota overlegt welke slechts een vergelijkingselement bevat, anderzijds, dat dit stuk aileen
niet zou volstaan om de bewering van
de administratie te staven indien geen
rekening werd gehouden met het bedrag
van de door aanleggers in October 1944
neergelegde bankbiljetten;
Overwegende dat dergelijke motivering
niet toelaat uit te maken of het bestreden
arrest het bedrag der neergelegde bankbiljetten aangezien lleeft als het bewijs
uitmakende van het bedrag der verwezenlijkte winsten, en de vergelijkingsproce{lure heeft verworpen, ofwel, of het, wijl
het dat element als niet bewijskrachtig beschouwde, de winsten heeft bepaald rekening houdende met de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtige, bij toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Dat het bestreden arrest alzo het Hof
belet zijn toezicht uit te oefenen op de
wettelijkheid van de beslissing en de in
het middel aangeduide bepaling schendt;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen van aanleggers te onderzoeken, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het Hof
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KAMER. -

29 Maart 1949.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHAAL VOOR HE'!' HOF VAN BEROEP TEGEN
DE llESLlSSING VAN DE DIHECTEUH DER BELAS"
TINGEN. VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
llEROEP DE GROND ZELF VAN DE BETWISTING
~~E ONDERZOEKEN,

2° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSIJELASTING. TRE~''l' DE WINS'l'EN
VAN ELKE WINS'J'GEVENDE BE1'REKKING,

1° Het verhaal vctn de belasUngplichtige
t-egen de besUss·in.g van ·de d_irecteur .van
de belastingen, uitspraal~: doende ovm·
een 1·eclama,tie tegen het l!edrag van een
aanslag, maakt de betwisting zelf bij
het hot van. be·roep aanhangig, om in
em·ste en hoouste aanleg beslecht te ~V01'
den (1) en (2). (Samengeschakelde wet-

ten betreffende {le inkomstenbelastingen.
artt. 66 en 67.)
2° De winsten van ellce winstg%ende betrelclcing z·ijn onde1·wo1·pen a.a,n de bedrijfsbelasting, well.; oolc hun benaming
(1) Omtrent de vraag of bet hof van beroep,
waar bij het ver haal van een belastingplicbtige
tegen de heslissing van de directeur der belastingen aanhangig werd gemaakt, de grand
zelf van de betwisting moet onderzoeken en
zicb niet beperken mag tot )wt wijzen op de
gebeurlijke onwettelijkheden van de beslissing
van de directeur, zie verbr., 17 Februari 1936
(Bull. en PAsic., 1936, I, 154); 14 Februari 1938
(A1T. Ve1·br., 1938, biz. 19); conclusie van bet
open baar ministerie v66r ver br., 8 J uni 1938
(Bull. en PAsrc., 1938, I, 198); 5 Mei 1941 (Arr.
Ye1·br., 1941, biz, 117) en de conclusie van de
H. eersue advocaat-generaal Cornil in Bull. en
PASIC., 1941, I, 177; 25 Februari 1946 (Arr.
Ye1'b1·., 1946, blz. 85; Bull. en PASIC., 1946,
I, 89).
(2) Omtrent de vraag of het hof van beroep,
waar bij een verhaal vim een belastingplichtige
tegen een beslissing van de directeur der
belastingen, in eerste en hoogste aanleg uitspraak doet, zie verbr., 13 J anuari 1932' (Bull.
en PASIC., 1932, I, 22); 17 Februari 1936 (ibid.,
1936, I, 154) ; 14 Februari 1938 (Arr. Yerb1·.,
1938, biz, 19; Bull. en PASIC., 1938, I, 42).
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inkomstenbelasting'en, samengeschakelcl
de 12 September 1936, art. 25, § 1, al. 3.)
(BEHEER VAN I!'INANCIEN, T. WARRANT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 October 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25, § 1,
31 en 35 van de wetten betreffende de
inkomsten belastingen,
samengeschakeld
<loor koninklijk besluit dd. 12 September
1936, 39 en 42 van dezelfde wetten, gewijzigd door koninklijk besluit dd. 22 Februari 1935, en, bij wijze van gevolg, van
artikelen 6 van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, samengeschakeld
door koninklijk besluit dd. 21 Januar'i
1!}37, 6 van de wet dd. 17 Juni 1938 tot
wederinvoering van gezegde belasting,
7 van de wet dd. 23 :Maart 1932 tot vaststelling van de tijdelijke maatregelen met
het oog op de handhaving van het begrotingsevenwicht, 3 van de wet dd. 18 Januari 1939 houdende instelling van een
tijdelijk en bijzonder fonds tot dekking
van de bijzondere uitgaven in verband
met het op versterkte vredesvoet brengen
van het leger, 16 van het koninklijk besluit del. 3 Juli 1939 tot invoering van
nieuwe middelen en wijziging van cle
wetgeving inzake inkomstenbelastingen,
aloook het enig artikel van cle wet dd.
31 December 1939 tot vestiging van buitengewone opdecimes op de inkomstenbelastingen en daarmede gelijkgestelde taxes, doordat het bestreden arrest, alhoewel het niet bewijst dat de door verweerder geclane beursverrichtingen voortkomen van de uitoefening van een bezigheid of een beroep, niettemin de betwiste
aanslagen nietig verklaart voor zover ze
slaan op de verrichtingen waarover het
gaat:
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de betwisting de vraag stelt,
welke, van fiscaal oogpunt uit, de aard
is van de winsten welke verwezenlijkt
werden op het kopen en verkopen van:
(1) Zie verbr., 25 Februari 1946 (A1·1·. Verbr.,
1946, blz. 82; Bull. en PAsrc., 1946, I, 86);
9 November 1948 (Ar1·. Verbr., 1948, blz. 543;
BuU. en PAsrc., 1948, I, 623); 1 Maart 1949
(Bull. en PASIC., 1949, I, 172).
(2) Omtrent het begrip « betrekking », naar
de zin"van de fiscale wetten, zie verbr., 29 Februari 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 87) ; zie
oak FEYE, Tmite de d1·oit fiscal des societes
et associations, bd. II, blz. 325.

beurs~vaarde.n die .. tot de persoonlijke
portefeuille van de verweerder behoorden;
dat het dienaangaande hierop wijst :
« dat de verweerder tot in 1935, in hoedanigheid yan makelaar in effecteD., en
daarna, voor zijn persoonlijke rekening,
.zeer belangrijke beursverrichtingen .heeft
gedaan welke hem aanzienlijke wilisten
hebben gelaten )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om zijn beslissing te rechtvaardigen, na
<le redenen te hebben samengevat van de
beslissin:g van de directeur der belastingen die de reclamatie van de verweerder
verwerpt, verklaart : << dat het beheer,
cloor de activiteit van verzoeker aldus te
beoordelen, het bewijs niet levert van het
bedrijfskarakter van de bedoelde beursverrichtingen; dat, inderdaad, de herhaling en het bedrag van decrgelijke verrichtingen kunnen voorkomen in het beheer van een privaat patrimonium en niet
het criterium uitmaken van hun bedrijfskarakter )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij die overweging, slechts de redenen van
de beslissing van de directeur beantwoordt
om ze niet dienend te verklaren;
Overwegende dat het echter de beslissing van de directeur niet is welke door
het verhaal van de belastingschuldige bij
het hof van beroep werd aanhangig gemaakt, doch wel de betwisting zelf om in
eerste en in hoogste aanleg beslecht te
worden;
Dat, dus, het bestreden arrest verplicht
was de betwisting, welke wercl opgeworpen, te onderzoeken volgens al de gegevens in feite en in rechte van de zaak;
Overwegende dat, voor het overige, het
bestreden arrest zich er bij beperkt te
zeggen : « dat de enige bedrijfsactiviteit,
welke ten andere klein ts, waarmede,
zoals bewezen, verzoeker zich heeft bezig
gehouden, betrekking had op het incasseren van coupons, op deviezenhandel en op
de hoedanigheid van raadsman in financN~le zaken )l ;
Overwegende dat artikel 25, § 1, van de
samengeschakelde .wetten betreffende de
inkomstenbelastingeu, aan de bedrijfsbelasting onderwerpt, buiten de inkomsten
uit bedrijfsactiviteit, de baten, onder
welke naam ook, van elke winstgevende
betrekking; dat het bestreden arrest, door
niet te onderzoeken of, volgens al de gegevens van de zaak, de beursverrichtingen, welke de directeur der belastingen op
voet van dit artikel aan de belasting
onderworpen verklaarde, al dan niet een
winstgevende betrekking uitmaakten in
hoofde van de verweerder, het Hof in de
onmogelijkheid stelt de wettelijkheid van
de beslissing na te zien ;
Dat het dus de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeftOm die redenen, verbreekt het bestrede~
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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 verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

29 Maart 1949. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Girou1. - Gelijlcluidenrle conclusie, H. W.-J. Ganshof van der 1\'Ieersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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31 Maart 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLI.r.KE ZAXEN. VOORZIENING
INGESTELD DOOR DE PARTIJ VEROORDEELD OM
ZEKERE VERWEERDERS IN DE HOOFDZAAK TE
VRIJWAREN. - VOORZIENING GERICH'!' 'l'EGEN
DE EISERS IN DE HOOFDZAAX. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.BURGERLIJKE ZAXEN. - VooRZIENING INGESTELD DOOR DE PARTIJ DIE VEROORDEELD
WERD OM ZEKERE VERWEERDERS IN DE
HOOFDZAAJK TE VRIJWAREN. - VoORZIENING
GERIOHT TEGEN DE ANDERE VERWEERDERS IN
DE HOOFDZAAX. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). - ONGEVAL TE
WIJTEN AAN DE SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE
FOUTEN WAARVO()R VERSCHILLENDE PERSONEN
AANSPHAKELIJK ZIJN.- VERHOUDiNGEN TUBSEN DIE PERSONEN. - BIJDRAGE IN DE HERSTELLING VAN DE SCHADE. - IN VERHOUDJNG
MET DE INVLOED VAN ELKE FOUT OP HET
ONTSTAAN VAN HET ONGEVAL.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BunGERLIJKE ZAKEN. ARREST VASTSTELLENDE DAT EEN ONGEVAL TE
WIJTEN Hl AAN DE SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE FOUTEN WAARVOOR VERSCHILLENDE PERSONEN AANSPRAKELIJK ZIJN. - ARREST EEN
VAN DEZE PERSONEN VEROORDELENDE OM DE
ANDEREN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE TE HUNNEN LASTE UITGESPROKEN VEROORDELINGEN.
'l:'EGENS'l'RIJDIGHEID VAN llEWEEGREDENEN
MET EEN GEBREK AAN MOTIEVEN GELIJKSTAANDE.

1 o De partij, die vet·om·deeld werd om zelcere van de verweerders in de hoofdzaak te vrijwat·en tegen de vm·oordelingen te -hunnen laste uitgesprolcen ten
voordele van de eiset·s in de hoofdzaalc,
en waat·van de voorziening slechts die
beslissinu van het arrest best?ijdt, is
niet ontvanlcelijlc om haar voorzieninu
tegen de eisers in de hoofdzaalc te
t'ichten.
2° De parUj, die veroO'I·deeld werd om ze-

lcere van de verweerdet·s in de hoofdzaalc te vtijwaren t.egen de 'l)ewordelingen te hunnei" laste 1~itgesp·roken ten
voot·dele van de eisers in de hoofdzaa/G
en waarvan de voorziening slechts die
besUssing van lbet arrest best1'i.jdt, is
niet ontvankelijk om haar voorziening
te richten tegen deze van de vet·weet·det·s in de hoofdzaalc die b1tUen zaa7c
gesteld wet·den en die zij niet vm·oordeeld wenl te vrijwa,ren.
3° lVannee1· een o·ngeval te wijten ·is aa.n
de samenloop van vet·scheidene fouten
waat·voot· verschUlende pe1·sonen aanspralcelijk zijn, zijn deze zwrsonen uelwuden, in hu-n onderUnge bett·elclcinuen,
bij te dragen tot de herstelling van de
schacle naa1· verhou.clinu va.n de invloed
cloor ellceen va.n deze fouten op het 01itstaan va.n het origeval ttitgeoetencl.
(Burgerlijk Wetboek, art. 1382.)
4° Is door een tegenstT'ijd·igheicl van beweegredenen aangetast, clie met een geb·relc aan motieven gelijlcstaat, het at··rest clat vaststelt .clat een val in een liftleo leer tevens te wijten ·is aan de dttisternis vmn cle lichtkolce·r e·1~ van de cabine
- gebt·ek dat met zljn gevolgen aan cle
medeeigenaat·s en aan de syndicus van
het onmerencl goecl te wijten is - en
aan een gebrelc in de bottw van ;de grendel van de portaalcle1w - gebrelc dat
aan cle constructeu1· van de lift te wijten is - , en clat cleze constructe·ur veroordeelt 01n de medeeigenaars en de synclictts te vrijwa.ren tegen alle te hunnen
laste uitgesprolcen veroordelingen ten
bate van cle rechthebbenden van het
slachtofjer. (Grondw., art. 97.)
(COMPAGNIE llELGE DES ASCENSEURS ((OTIS»,
'1'. llURGGRAAF DE JONGHE EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, de 21 Mei 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest door: de 'verantwoordelijkheid van verweerders in verbreking
sub nis 1 tot 8 ten opzichte van het slachtoffer te steunen op het bestaan van zekere gebreken van de inrichting, waarvoor
aanlegster in verbreking niet aansprakelijk is, en deze van aanlegster in verbreking jegens verweerders s1tb nis 1 tot
8 op het bestaan van een innerlijk gebrek van .de lift, vreemd aan de gebteken
van de inrichting, waarvan kwestie hiervoren, een tegenstrijdigheid van motieven
behelst die gelijkstaat met een gebrek
aan beweegredenen :
Overwegende dat· negende verweerster,
echtgenote van het slachtoffer, en tiende
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van bet slachtoffer, in rechte de herstelling hebben vervolgd van bet nadeel
hun respectievelijk berokkencl door bet
overlijden van Louis Van Impe, overkomen ten gevolge van een val in de liftkoker van bet huis geleden te Elsene,
38, Klauwaertslaan ;
Overwegende dat deze vorderingen,
strekkende tot de hoofdelijke veroordeling, of ten minste tot de veroordeling
in solidum van verweerders s1tb nis 1
tot 7, mecleeigenaars van bet onroerend
goed, van achtste verweerder, syndicus
van bet onroerend goed, en. van aanlegster, ten opzichte van de eersten gegrond
waren op artikelen 1382, 1383 en 1384,
alinea 1, van bet Burgerlijk Wetboek, en
ten opzichte van aanlegster, hierop dat
.ze verantwoorclelijk was voor het gebrek
in de lift, hetzij als constrncteur van cUt
apparaat, hetzij om de last van bet onderbond er van te hebben waargenomen;
Overwegende dat verweerders sub
ni• 1 tot 8 aanlegster in vrijwaring
hebben opgeroepen, die hen van haar zijde
in tussenkomst heeft opgeroepen << om bet
deel van de verantwoordelijkheid en gebeurlijke vergoeding die hun ten laste
valt betreffende de hoofdvordering te
horen vaststellen ll ;
Overwegende dat ~le voornaamste beschikkingen van het beroepen vonnis <le
volgende zijn : 1 o nitspraak doende op de
vorderingen ingesteld door negende, tiende en elfde verweerder, heeft het vonnis
.ze noch ontvankelijk noch gegrond verklaard ten opzichte van eerste en derde
verweerder en ten opzichte van aanlegster, en tweecle, vier<le, vijfde, zescle, zevende en achtste verweerder veroordeeld
om aan negende, tiende en elfde verweerder verscheidene sommen te betalen
ten titel van sch'adevergoeding ; 2° uitspraak doende op de oproeping in tussenkomst, gedaan door aanlegster, wijst bet
vonnis deze af; 3° beslissende over de
oproeping in vrijwaring gericht tegen
aanlegster, veroordeelt het deze om
« aanleggers in vrijwaring te vrijwaren en
te vergoeden, onverminderd de tussen hen
en aanlegster aangegane overeenkomsten,
wegens de veroordelingen tegen hen nitgesproken ten bate van aanleggers in de
hoofdzaak ll ;
Overwegende dat, ten gevolge van de hogere beroepen ingesteld zowel door aanlegster tegen al de verweerders als doo:r
tweede, vierde, vijfde, zesde, zevende en
achtste verweerder tegen aanlegster en
negende, tiende en elfde verweerder, de
bestreden beslissing bet beroepen vonnis
slechts heeft gewijzigd voor zoveel bet uitspraak heeft geclaan over de oproeping in
vrijwaring tegen aanlegster gericht en,
wijzigen<le, aanlegster veroordeeld heeft
om << appellanten, partijen van M" Lermu-

sianx (bier tweede, vier·de, vijfde, zesde,
zevende en achtste verweerder) te vrijwaren en te vergoeden wegens alle veroordelingen, interesten en kosten tegen hen
in de hoofdzaak uitgesproken ten bate
van geintimeerden (partijen van Mr Demeuse) (bier negende, tiende en elfde verweerder);
Overwegencle dat deze laatste beschikking alleen door de voorziening bestreclen
wordt;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid
cloor negende, tiende en elfde verweerder
aangevoerd :
Overwegende dat tegen de bestreden beslissing geen bezwaar wordt aangevoerd
voor zoveel ze uitspraak doet over de
boofdvorderingen; dat het in deze vorderingen alleen is dat negende, tiende en
elfde verweerder als gedingvoeremle partijen zijn opgetreclen;
Overwegende dat de voorziening, die
cleze beslissing slechts bestrijdt voor zoveel ze aanlegster zou veroordeeld hebhen om verweerders sub nis 1 tot 8 te vrijwaren tegen de ten laste van deze uitgesproken veroordelingen, dienvolgens niet
ontvankelijk is voor zoveel ze gericht is
tegen negende, tiende en elfde verweerder
aan wie deze beschikking vreemd is ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening wat eerste en derde verweerder
betreft :
Overwegende dat de bestre<len beschikking ve1·oordeling bevat niet ten bate van
verweerders s1tb nis 1 tot 8, zoals de
voorziening bet bij vergissing vermeldt,
maar wel· ten bate van « appellanten, partijen van Mr Lermusiaux ll, Jiet is te zeggen ten bate van tweede, vier·de, vijfde,
zesde, zevende en achtste verweerder
alleen;
Overwegende dat eerste en derde verweerder, door het beroepen vonnis in
de hoofdvordering reeds buiten zake gesteld, het ook zijn in de oproeping in
vrijwaring tegen aanlegster gericht;
Overwegende dat, daar geen enkel bezwaar tegen deze laatste beschikkingen is
aangevoerd, de voorziening niet ontvankelijk is ten opzichte van eerste en derde
verweerder, evenals ten opzichte van negende, tiende en elfde verweerder;
Overwegende dat, na vastgesteld te hebben dat de liftkoker in het zwart geschilderd was geweest en dat de cabine niet
verlicht was, bet bestreclen arrest aanneemt « dat deze duisternis, zowel van
de liftkoker als van de cabine; een ernstig gebrek in de inrichting uitmaakt; dat
clit gebrek en de gevolgen er van te wijten zijn aan de personen die het toezicht
hadden over het apparaat, bet is te zeggen
appellanten de Radzitsky en consoorten,
hier tweede, vierde, vijfde, zesde, zevende
en achtste verweerder, en « dat de val
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yan wijlen Louis Van Impe zijn oorzaak
Overwegende dat het bestreden arrest
dus eeri tegenstrijdigheid in de b.eweegrevindt in dit gebrek >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest denen behelst, wat gelijkstaat met een
anderzijds beslist dat aanlegster « schulgebrek aan motieven; dat de rechter over
clig is om een lift geleverd en geplaatst
de grond dienvolgens het in het middel
te hebb.en waarvan een stuk, te weten de beqoeld artikel 97 van de Grondwet heeft
litigieuze veer » (die de portaaldeur auto- geschonden ;
matisch moest sluiten) «door zijn aard en
Om die redenen, verklaart de voorziezijn afmetingen slecht beantwoordde aan ning ten opzichte van eerste, derde, necle technische vereisten· van de werking gende, tiende en elfde verweerder niet ontdie ze moest verrichten om de veiligheid vankelijk; veroordeelt aanlegster tot de
van de liftgebruikers te verzekeren », en .vergoeding van 150 frank zowel jegens
dat aanlegster, ten opzichte van tweede, eerste, derde en negende verweerder nls
vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste jegens tiende en elfde verweerder ; ververweerller, << zoncler beperking moet in- breekt het bestreclen arrest, doch slechts
staan voor het nacleel dat er het gevolg voor zoveel het aanlegster veroordeelt om
tweede, vierde, vijfde, zesde, zevende en
van is geweest »;
·
Overwegende dat uit deze beschouwin- achtste verweerder te vrijwaren van alle
gen blijkt dat, naar de rechter over de hoofdveroordelingen, interesten en kosten,
grond, de val van Louis Van Impe ver- tegen hen uitgesproken ten bate van neoorzaakt is geweest door de samenloop gende, tiende en elfde verweerder ; bevan onderscheiden fouten, waarvoor ver- veelt dat onderhavig arrest zal worden
schillende personen aansprakelijk zijn, te overgeschreven in de registers van het
weten : deze die uitsluitend aangenomen Hof van beroep te Brussel en dat melding
werden ten laste van tweede, vierde, er van zal gemaakt worden op de kant
vijfde, zesde, zevende en achtste verweer- van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
der (in het zwart schilcleren van de lift- veroordeelt aanlegster tot het derde en
Imker en gebrek aan verlichting van de tweede, vierde, vijfde, zesde, zevende en
cabine) en deze waarvoor de verantwoor- achtste verweerder tot twee derde der
uelijkheicl uiteindelijk aanlegster wordt lwsten; verwijst de zaak, aldus beperkt,
ten laste gelegcl (gebrekkige afwerking naar het Hof van beroep te Luik.
van de grendel cler portaaldeur) ;
31 Maart 1949. - 1e kamer. - VoMzitOverwegende dat cUt klaar aangeduid
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verwerd door het beroepen vonnis dat, in het te·r,
slag,qeve1·, H. Bail. - Strij.dige besluiten,
beschikkencl gecleelte betreffencle de hoofd- H.
advocaat-generaal. - Pleiters,
vorderingen, beschikkencl gedeelte door HH.Colard,
Van Ityn, della Faille cl'Huysse en
het bestreclen arrest bevestigd, voor recht Van Leynseele.
zegt « clat het ongeval zijn uitslu'ltende
oorzaak vindt, wat verweerclers sub I,
7!, d, c, .f, g, betreft » (hier tweede, vierde,
vijfde, zescle en zevende verweercler),
1" KAMEIL - 31 Maart 1949.
« 7,owel in de fouten hun ten laste gelegd
in de bewaking van een gebrekkig voor- 1° BERUSTING. - VRIJWILLIGE UITVOEwerp als in hun persoonlijlre fouten, wat
R.ING VAN EEN VONNIS VAN ONDERZOEK HET l3Everweerder su.b II betreft (syndicus van
WIJS TOELATENDE VAN EEN VAN DE INGEROEPEN
het om·oerend goecl) (hier achtste verOOR:ZAKEN VAN ONTLAS'l'ING VAN VERANTWOORweercler), in zijn persoonlijke fouten
DELIJKHEID EN DE ANDERE NIET BEWEZEN
alleen >>;
·
VERKLARENDE. - GEEN BERIUSTING.
Overweg'encle dat dergelijke samenloop
van fouten, door het arrest beschouwd als 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN, oorzaak van het ongeval, nooclzakelijk,
VERLIES VAN EEl\' OPGEEIST SCHIP. - STAAT
wat aangaat de betrekkingen tussen de
DIT VERLIES AAN EEN DAAD VAN DE VIJ AND
claders, de verplichting doet ontstaan tot
TOESCHHIJVENDE. - VONNIS VASTSTELLENDE
de herstelling van de schacle bij te dragen
DAT HET DOOH HET ZEEWEZEN INGESTELD
in evenredigheid met de invloecl die elke
ONDEHZOEK HEll' GEVAL NIWf UITSLUIT VAN
dezer fouten gehad heeft in het overkomen
SCHULD OF ONVOORZICHTIGHEID VAN DE DEvan het ongeval; dat men niet zonder teMANNING. - ANTWOORtD ZONDER- DUBBELgenstrijdigheid daaruit kan afleiden cla t
ZINNIGHEID NOCH TEGEl\'STRTJDIGHEID OP DE
de verplichting de hele last van de herCONCLUSIES VAN DE STAAT.
stelling te dragen ten slotte op een enkel
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
~lezer personen weegt, zoals de rechter
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN over de grond het geclaan heeft met te beVERPLICHTING DE VONNISSEN TE ~IOTIVE'~IEN.
slissen dat aanlegster tweede, viercle, vijfVORMVOOHSCHRIFT.
de, zesde,. zevende en achtste verweerder
schadeloos moet houden van al de veroor- 4° BINDENDE BEOORDELING DOOR
delingen tegen hen uitgesproken ten bate
DE RECHTER OVER DE GROND. van negende, tiende en elfcle verweercler ;
BURGEHLIJKE ZA!KEN, BEWIJSKRACH'l'
VERBR., 1949. - 15
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SOUVEREINE BE-

1° Wanneer een pa1·tij, om haa1· verantwoordelijkheid at te wijzen, verschillende feiten heett ingemepen, maakt de
·vrijwiUige uUvoer·ing van het v·onnis
van onderzoelc dat h~JJar tot het bewijs
'L-an een dezer feiten toelaat en de andere
ingm·oepen oorzalcen van ontlasting niet
bewezen verlclaart, geen be1·usting in dit
vQnnis uit (1).
2° Beantw.oo1·dt. zonder dubbelzinnigheid
noch terJenstrijdigheid de conclusies v~;tn
de Sta,at, die, om zijn verantwom·delijlcheid af te wijzen, het verlies van het
opgeeist schip awn een daad van de
vijand toesch1·eet, het vonnis dat, bij
·vaststelling dat het door het zeewezen
ingesteld oncle1·zoelc het geva.l van sch1~ld
of onvoo1·zichtigheid van cle bmnanning
niet uitsl1~it, beslist dat cle Staat het
bewijs niet geleve1·d heeft clat op hem
1"UStte.
3o De clo01' a1·tilcel 97 van cle Grondwet
opgelegde verplichting te motive1·en is
een vormvoorschritt;. een aanvechtbaa1·
motief lean de verbrelcing niet medeslepen wegens schending van artilcel 97
van cle Grondwet (2).
4o De 1·echter ove1· cle g1·ond beoordeelt
sou1Je1·ein de bewijslc1"acht van cle getuigenissen; hii is niet gehottclen, aan te
duiden waarom hij ze aanneemt of van
de hancl wijst (3).
(BELGISCHE STAAT, LANDSVEHDEDIGING,
'r. BARON PAUL DE LAUNOIT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, de 1 Juli 1946 en 24 Jutrl 1947
gewezen in hoger beroep door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis dd. 1 Juli 1946 niet genoegzaam met redenen is omkleed, en
doordat het de geloofwaardigheid heeft
geschonden verschuldigd aan de conclusies van eiser in verbreking, met niet
te antwoorden op deze conclusies, waarin
hi;i beweerde dat de vernieling van het
schip tengevolge ener ontploffing slechts
(1} Omtrent bet begrip « berusting », ziB
verbr., 13 Januari 1949 (Bull: en PAsrc., 1949,
I, 28;
(2) Verbr., 29 September 1938 (Bull. en

1938, I, 299).
(3) Zie verbr., 12 October 1944 (Ar•·. Verbr.,
194.5, blz. 9; Bull. en PASIC., 1945, I, 10);
3 Januari 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 8).

PASIC.'

het gevolg- kon zijn van een torpedering,
van het springen ener magnetische mijn
of van een bombardement door een vliegtuig, al gebeurtenissen die noodzakelijk
moesten uitlopen op de outlasting van
eiser in verbreking; doordat, door een
strijdigheid van gronden, althans sti,lzwijgend, strijdigheid die gelijkstaat met
een gemis aan gronden, bedoeld vonn~s, na
terecht erkend te hebben dat het. bewijs
der vreemde oorzaak. bedoeld- bij -artikel 23 van de wet op de Iililitaire opeisingen kon worden geleverd door getuigen
of vermoedens, geen uit&praak heeft gedaan over de conclusies van eiser de
rechtbank · verzoekende te beslissen dat
het onmogelijk was dat het vaartuig anders dan door een vliegtuigbom, een onderzeese mijn of een torpedo was vernield, al
feiten waarvan alleen de vijand de dader
kon zijn, aldus verwerpende het bewijs
door vermoedens, dat evenwel doorslaand
was en dat eiser meende te hebben geleverd :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, steunend op de omstandigheid dat
aanlegger, met dit vonnis te hebben uitgevoerd, er in heeft berust :
Overwegende dat het vonnis dd. 1 Juli
1946, in zijn beschikkend gedeelte, er zich
toe beperkt in bijkomende orde het door
aanlegger aangeboden bewijs toe te l!!;ten
dat het schip gekelderd is geweest
door een vliegtuigbom; dat uit de omstand:igheid dat het de andere mogelijke oorzaken van outlasting van verantwoordelijkheid niet bewezen acht, men niet mag
afleiden dat het vonnis een rechtsgeschil
zou beslecht hebben of aan aanlegger een
onherstelbaar nadeel zou berokkend hebben;
Overwegende dat de vrijwillige uitvoe·
ring van dit vonnis van on{lerzoek geen
berusting heeft kunnen uitmaken welke
de onontvankelijkheid van de voorziening
voor gevolg zou hebben;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
dus niet kan aangenomen worden ;
Overwegende dat het bezwaar ten laste
gelegd van dit vonnis, aanleggers conclusies niet beantwoord te hebben of er bij
tegenstrijdige redenen uitspraak te hebben over geclaan, ·niet gegrond is ;
Overwegende dat aanlegger beweerde
clat ·geen andere oorzaak van verlies kon
in aanmerking worden genomen dan een
torpedering, llet springen op een magnetische mijn of een bombardement door een
vliegtuig;
Overwegende dat, na hierop gewezen te
hebben dat het bewijs der vrijstelling van
verantwoordelijkheid, dat aanlegger · ten
laste viel, bij gewichtige, bepaalde en
overeenstemmencle vermoedens kon verschaft worden waarbij alle mogelijke
oorzaak van schipbreuk ander dan deze
door aanlegger aangeduid worden uit-
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aanduidt waaruit het afleidt dat de vermoedens, in zake, deze kentekens niet
hebben; dat het vonnis er bijvoegt dat
het door het zeewezen gedane onderzoek
de veronqerstelling niet uitsluitend van
schuld of onvoorzichtigheid in hoofde van
een der leden van de bemanning, de eerste
rechter terecht had geoordeeld dat de
Belgische Staat het hem ten laste gelegd
bewijs niet had ingebracht;
Overwegende dat deze feitelijke beoordeling, die souverein is en geen dubbelzinnigheid noch tegenstrijdiglleid bevat,
het door aanlegger in zijn conclusies voorgesteld middel beantwoordt;
Dat 'het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
vonnis dd. 24 Juni 1947 niet met redenen
is omkleed; doordat, om het getuigenis
van- luitenant Van Strijdonck van de
hand te wijzen, getuigenis onder eed afgelegd, het vonnis aanstipt « dat overigens
getuige Van Strijdonck toegeeft dat hij
getuige Hannikenne enige dagen na de
feiten, namelijk op S Juni, te Poitiers ont- .
moet heeft, en nogmaals rond de maand
September 1942 te Antwerpen; dat er over
de Aloha gesproken werd en hij de oorzaak van het verlies van de Aloha niet
heeft aangeduid; dat zulks vreemd voorkomt ind'ien hij werkelijk ooggetuige is ,
gewee:St van de feiten; dat er geen enkele
reden was om die te verzwijgen indien hij
ze werkelijk kende, en hij dan ook in gebreke gebleven is daarover een gegronde
reden aan te geven; dat dergelijke gronden niet ernstig noch juridisch zijn en dat
zij de afwijzing van het uitdrukkelijk
getuigenis van luitenant Van Strijdonck
niet kunnen rechtvaardigen; dat het vonnis derhalve niet, naar de eis van de wet,
met redenen is ·omkleed :
Overwegende dat de verplichting te motiveren een vormverplichting is;
Dat een aanvechtbaar motief de verbreking niet kan medeslepen van de beslissing wegens schending van artikel 97 van
de Grondwet;
Overwegende · dat de rechtbank, de beschouwingen van de eerste rechter overnemende, beslist dat de Staat, aanlegger,
niet bewezen heeft dat het verlies van
het schip te wijten was aan een gebeurtenis waaraan aanlegger vreemd was
gebleven; dat deze reden volstaat om de
beslissing te rechtvaardigen;
Overwegende dat de rechter over de
grond, souverein de bewijskracht der getuigenissen beoordelende, niet gehouden is
aan te duiden waarom hij ze aanneemt
of van de hand wijst ;
Dat de motieven die de techter te dien
opzichte geeft overbodig. zijn en aanlegger geen belang heeft om ze te bestrijden;
Dat, voor het overige, de feitelijke be-

schouwingen waarop het middel steunt
buiten de bevoegdheid van.het Hof vallen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, --verwerpt .de voorzienin:g ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een schadevel'goeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
3i Maart 1949. - 1e kamer. - VoorzitH. Wouters, raadsheer waarnemeild
voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende oonclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter8, HH. Resteau en Van Ryn.
ter,

2°

6 April 1949.

KAMER. -

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRA:FZAKEN. - ARREST
VAN VEROORDELING EEN VERWEERMIDDEL NIET
BEANTWOORDEND. - REGELMATIGE CONCLUSIES.- AR-REST NIET ME'J' REDENEN OMKLEED.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). - HELING. JNBESLAGNEMING VAN DE GEHEELDE VOORWERPEN. - MOGELIJKE SCHADE.
So REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- SrRAFZAKEN.- BrrRGERLIJKE VORDERING. - BESLISSING OP EEN
DUBBEI:;ZINNIGE REDEN GESTEUND. - GEBREK
AAN REDENEN.
1° Is niet wettelijk met 1·edenen omlcleed,
het a1'1'est van veroo1·deling dat een door
de. belclaagde in regelmat-i,qe conclltsies
voorgesteld verweermiddel niet bea.rdwoordt (1). (Grondw,, art. 97.)
2° De omstandigheid, d-at de geheelde voo•rwerpen doo1' het ge1·echt in beslag wer(le1t genomen, slltit nriet noodzakelijk de
mogelijkheid ttit van een dom· de heling
veroorzaakte schade.
So Is niet wettelijlc met redenen omkleed,
weuens dubbelzinnigheid van de reden
wa,a:rozi. 'het steunt, ·het a-n·est dat de
b·urge1·lijlce V01'de1·ing van de StaG!t tegen de · dailer va,n een heling atwijst
om red en ~dat de geheelde sommen en
titels werden in bestag genomen en de
Stria(' atdus geen Schade onderging.
(Grondw~,

art. 97.)

(1° VAN DE GEHUCHTE EN CONSOORTEN, T. BELGISCHE STAAT; 2° BELGISCHE STAAT, T. DU~
WIJN.)
AR-REST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
14 Maart -1949 (Bull. en PASIC,,, 1949, I, 194).

-228en Andre De .. Loore aamluidt als slachtoffer -van dat misdrijf;
Dat, bij gebreke van regelmatige conclusies desbetreffend, het hof van beroep door
bovenbedoelde vaststellingen de veroordeling, welke het uitspreekt tegen aanlegger,
I. Voor zover de voorzieningen gericht behoorlijk heeft gemotiveerd, zodat het
zijn tegen (le beslissing over de publieke micldel feitelijke grondslag mist;
vordering :
·Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 66 e11 470
A. Met betrekking tot de ~is ingesteld
van het ·strafwetboek, doordat het b_estredoor Valeer Van de Gehuchte :
den arrest het bestaan van de bestand. Over het eerste middel, schending van clelen van de hoofdzakelijke deelneming
de artikelen 97 van de Grondwet, 7 van de aan een misdrijf en die van de aanlegger
wet van 20 April 1810, 470 van het Straf- ten laste gelegde en bewezen verklaarde
wetboek, 163 en 195 van het Wetboek van afpersing onzeker laat, ·daar het niet de
strafvordering, doordat het bestreden ar- conclusies beantwoordt, waarbij aanlegrest door niet-beantwoording van de con- ger had aangevoercl dat afpersing dan
clusies bij (lewelke aanlegger het bestaan alleen bestaat ·wanneer de beklaagde zich
in zijnen hoof(le betwi>~tte van (le bestan.d- met behulp van gewelcl of bedreigingen
delen van het hem ten laste gelegde mls- iets heeft doen overhan(ligen en dat hij
llrijf, verzuimd heeft een wettelijke op generlei wijze is tussengekomen, dergrondslag te geven aan de tegen aanleg- halve noch geweld, noch bedreigingen
ger uitgesproken veroordelingen :
heeft aangewend om een derde, tegen
Overwegende dat, ter zitting van de clezes wil in, er toe te dwingen hem iets
rechter in hoger beroep, Van de Gehuchte, af te geven:
bij regelmatige conclusies verschillende
Overwegende dat aanlegger beticht werd
feiten heeft aangevoerd waaruit hij van te Gent. in of rond de maand Septemafleidcle dat hij niet bekend was met de ber 1946, als dueler om het misdrijf te hebontworpen afpersingen, althans bij de ben uitgevoerd of aan (le uitvoering ervan
aanvang der autoritten gedurende welke te hebben medegewerkt onder de omstanhij als autovoerder 011trad, en overigens <ligheden voorzien door artikel 66, aliin het uitvoeren van bovenbedoelde mis- nea's 2, 3 en 4, van het Strafwetboek, zich
(lrijven geen rol heeft gespeeld, met het een som van 310.000 frank of ten
gevolg dat geen enkel der wezenlijke ele- · minste een som van 150.000 frank ten
menten van de afpersing in zijnen hoofde nadele van Andre De Loore of van de
voorhanden is ;
wettige eigenaars van bewuste som, met
Overwegende dat het bestreden arrest behulp van geweld of bedreigingen, te
zich erbij bepaalt te verklaren dat aanleg- hebben afgeperst;
ger zich schulclig heeft gemaakt aan de
Dat het bestreden arrest bovenbedoelde
hem ten laste gelegde feiten, zoals zij conclusies als ongegrond verwerpt om recloor cle eerste rechter werden aangeno- clen clat het bewezen is dat aanlegger aanmen en voor vaststaand gehouden;
wezig was wanneer zijn medebeklaagde
Dat die. beweegreden geen gepast ant- Vrekennen, samen met twee andere medewoord verstrekt op aanleggers conclusies. beklaagden, De Loore heeft bedreigd en
waaruit volgt dat het middel gegrond is; dat hij met hen het middel heeft beDat de verbreking, welke hierna wordt raamd om van Vermeulen geld af te peruitgesproken, alle belang ontneemt aan sen; clat hij bovendien toegelaten heeft
het tweede middel;
(lat de genaamde Poppe hem (leed doorB. Met betrekking tot (le voorziening gaan als een der rechthebbenden op een
cleel van (le buit van de overval te
ingesteld door Richard A:ernoudt :
Loochristi, zoals blijkt 'lrit lH!t feit dat
Over het eerste middel, schending van aanlegger een deel bekwam van de
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 310.000 frank welke onder dwang betaald
Hof van beroep te Gent, wijl het, evenals werden door Vermeulen; clat hij, welis(le eerste rechter, niet heeft bepaald of waar, geweigerd heeft zijn aandeel in ontcle voor bewezen gehouden afpersing vangst te nemen, maar dat alsdan het hem
droeg op een som van 310.000 frank ten laste gelegd misdrijf reeds voltooid
of van 150.000 frank, noch ten wien~ was;
nadele die afpersing is geschied, het Hof
Overwegende dat die beweegredenen
van verbreking in de onmogelijkheid heeft ondubbelzinning aantonen dat naar het
gestel(l te oordelen wegens welk bepaald oordeel van het Hof al de voorwaarden
wisdrijf de uitgesproken straf wenl op- vereist door artikel 66, alinea's 2 en 3, en
gelegd :
door artikel 470 van het Strafwetboek
Overwegende {lat de bestreden beslis- voor het bestaan van de aanlegger ten
sing aanlegger schuldig verklaart voor laste gelegde afpersing voorhanden zijn;
een bedrag van ten minste 150.000 frank waaruit volgt dat het bestreden arrest een
arrest, 'op 25 Juni 1948 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende ·dat op 10 Juli 1~48 De
Geyter verklaard heeft afstand te doen
van zijn eis tot verbreking;

----------------------------------------,---
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welke het tegen· deze uitspreekt, een wettelijke grondslag heeft gegeven ;
0. Met betrekking tot de voorzieningen
van al de aanleggers :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid v:oorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de voorzieningen ingesteld tegen de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
A.. Door aanleggers Vermeulen en De
Loore:
Overwegende dat geen bijzonder middel
tot verbreking wordt aangevoerd en dat
llet Hof er geen ambtshalve op:werpt;
B. Door de burgerlijke partij, Belgische
Staat :
Over het eer&t:e middel, schending van
artikelen !TI van de Grondwet en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek,. doordat het bestreden arrest eisers vordering tot schadevergoeding tegen verweerster van de
hand wijst, om reden dat «de door Palmyre Duw"ljn geheelde. sommen en titels
werden aangeslagen, zoclat, tengevolge van
haar misdrijf, de Staat geen schade heeft
ondergaan n, dan wanneer de door een
heling veroorzaakte schade n.iet noodzakelijkerwijze in haar geheel vergoed is door
de inbeslagneming der geheelde voorwerpen, en de rechter over de grond derhalve
verplicht was zich uit te spreken over de
werkelijkheid der schade ingeroepen door
· eiser in zijn v66r het l;tof van beroep genomen conclusies, en voortvloeiende nit de
ontreddering van 's Land ravitaillering,
het verlies van subsidies, evenals nit de
noodzakelijkheid om over te gaan tot het
urukken van nieuwe ravitailleringszegelS>
ter vervanging van deze die gestolen en
geheeld werden; doordat de beweegredenen
van het bestreden arrest niet toelaten te
onderscheiden of het hof van beroep beschouwd heeft dat de door eiser ingeroepen schade niet voortvloeide uit het door
verweerster gepleegd misclrijf, ofwel of
het geoordeeld heeft dat de door een
heling veroorzaakte schade uitsluitend en
in aile gevailen bestaat in de waarde der
geheelde voorwerpen; doordat het be&t:re·
den arrest eisers vordering dus afgewezen
heeft door dubbelzinnige motieven die gelijkstaan met een gebrek aan beweegredenen:
Overwegende dat, waar het aanlegger
zijn eis ontzegt op cleze grond dat « de
door Palmyre Duwijn geheelde sommen en
titels werden aangeslagen zodat, ten gevolge van haar misdrijf, de Staat geen
schade heeft ondergaan >>, het hof van bei'oep heeft misl~:end, enerzijds, dat hi.i die
door een misdrijf hetzij rechtstreeks hetzij

onrechtstreeks wordt benadeeld, tot algehele schadeloosstelling gerechtigd is, en,
anderzijds, dat de inbeslagneming van de
door verweerster geheelde voorwerpen niet
noodzakelijk de mogelijkheid van enig nadeel uitsluit;
Dat gemotiveerd, zoals hierboven is gezegd, liet bestreden .arrest onzeker Iaat
het punt te weten, of de rechter over de
grond heeft geacht dat in aile gevailen de
inbeslagneming van de geheelde voorwerpen aile mogelijkheid van schade uitsluit,
of dat, in onderhavig geval, de burgerlijke partij, dank zij die inbeslagneming,
geen schade heeft geleden ;
Dat, det·halve, het bestreden arrest zijn
beslissing over de burgerlijke vordering
ingesteld tegen Duwijn heeft gegrond op
flubbelzinnige beweegredenen, wat gelijkstaat met een gebrek aan motivering en
artikel 97 van de Gronclwet schendt; dat
de verbreking, die hierna zal uitgesproken worden, het onderzoek van het tweede
middel nutteloos maakt;
Om die reclenen, decreteert de afstand
van de eis tot verbreking ingesteld door
aanlegger De Geyter; verbreekt het bestreden arrest, doch aileen voor zover het
aanlegger Van de Gehuchten schuldig verklaart en veroordelingen tegen hem uitspreekt, en aan de Belgische Staat de burgerlijke eis ontzegt die hij tegen verweerster Duwijn heeft ingesteld ; verwerpt de
voorzieuingen voor het ove1'lge ; beveelt
dat onp.erhuvig 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; veroordeelt Vermeulen, De Lo01·e, Poppe, Aernoudt, ieder tot
een zevende der kosten en De Geyter tot
tle nit zijn voorziening ontstane kosten;
laat het overige ten la&t:e van de Staat;
\'erwijst de zaak, alzo beperkt, naar het
Hof van beroep te Brussel.
6 April 19±9. - 2° kamer. - FoorzitH. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1'Slaggeve1·,
H. Simon. - Gelijlclttidencze conclnsie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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6 April 1949.

1° STRAF.- VERBEURDVERKLARING.- (h:-

BREK AAN V ASTSTELLING VAN DE DOOR DE WE1'
VEREISTE VOORWAARDEN. - VERBREKING.
2° VERBREKING. ·- DRAAGWIJDTE. 0NMOGELIJKHEID VOOR HE'l' HOF ZIJN TOEZICHT UIT TE OEFENEN OVER m; WET'fELl.JKHEID VAN DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. - VERBRF.JUNG B~PERKT TOT
DEZE VEROORDELING.
3° VERWIJZING NA VERBREKING.-

-2300NMOGELIJKHEID VOOR RET HoF ZIJN TOE·
ZICHT UIT TE OEFENEN OVER DE WETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. - VERBREKING VAN DEZE VEROORDELING. - VERWIJZING.
1° Het arrest dat de verbe:lwdvm·Jclaring
'lt-itspreekt, zon.de1· het bestaan vast te
stellen van de vom·wam·den waaraan de
wet de toepassing van deze maat~·egel
onde1·we1·pt, laat aan het Hot van ve1'brelcing niet toe zijn toezicht uit te oetenen ove1· de wettelijkheid van de veroordeling (1). (Grondw., art. 97.)
2° Wannee1· de ve1·b1·eking uitgesproken
wordt omdat het an·est aan het H of niet
toelaat zijn toezicht over de wettelijlcheid van de veroordeling tot verbeurdverklat'ing nit te oetenen, is zij tot dit
pnnt beperlct (2).
8° Wanneer de gedeelteUjke ve1'b1'e7cing
hien'Jp gesteund is dat het a?Test aan
het Hot niet toelaa.t zijn toezicht over de
wettelijkheid van de ve1·oordeling tot
verbeu1·dverklaring uit te oetenen, wordt
de verwijzing bevolen· (3).

(POLENTIER, T. VAN MASSENHOVE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het arrest, op
3 December 1948 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 42 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
het vonnis bevestigt, waarbij de eerste
rechter, beslissende over de publieke vordering, en na aanlegster uit hoofde van
gebruik van een valselijk opgemaakt eigenhandig testament tot een gevangenisstraf en een geldboete te hebben veroordeeld, cc het vals eigenhandig testament,
welk het voorwerp van het misdrijf uitmaakt ll verbeurd verklaart, zonder te
verinelden dat voornoenid verbeurd verklaard stuk eigendom van de veroordeelde
was;
Overwegende dat deze beschikking onvoldoende is om het Hof toe te laten nate
gaan of de verbeurdverklaring, naar de
bij artikel 42, 1°, van het Strafwetboek
voorziene voorwaarden werd uitgesproken,
en dat zij aldus de boger genoemde wetsbepalingen schendt;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
(1). (2) e:tl (3) Verbr., 9 Februari 1948 (Ar1·.
Verbr., 1948, blz. 76; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 87).

voorgeschreven rechtsvormen werden .nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslisS:lng over de burgerlijke vordering:
Overwegende dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het de
beschikking van het beroepen vonnis bevestigt waarbij het vals testament verbeurd werd verklaard; 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 gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegster tot de kosten; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
6 April 1949. - 2" kamer. - Vom·zittm·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·sla.ggeve·r,
H. de Olippele. - Gelij7cluidende. conclusie, H. Roger Janssens de BL..<>I:hoven, advocaat-generaal.
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6 April 1949.

1° MIDDELEN '.DOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - J\IIIDDELEN BERUSTEND OP
FEITELIJKE BEWERINGEN ZONDER STEUN IN DE
BESTREDEN Jl'ESLISSING EN DE STUKKEN VAN DE
RECHTSPLEGING OF ER DOOR TEGENGESPROKEN.
- N!IDDELEN DIE GRONDSLAG MISSEN IN FEITE.
2° HOF VAN ASSISEN. - NIET VERSCHENEN GETUIGE. - STILZWIJGEND AFZIEN
VAN ZIJN VERHOOR.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - BLDED- OF
AANVERWANTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- VERHOOR. - WETTELIJKHEID.
1° Missen grondslag in feite, de middelen
ntstende op feitelijke bewe1·ingen die
noch in het bestreden arrest, noch in de
stukken van de 1·echts-pleging steun vinclen, of worden tegengespm7cen. doo1· het
proces-ve1·baal van de terechtzitting van
cle 1·echtm· over de gmnd ot doo1· de vermeldingen van het wrrest (4).
2° TVannee1· een regelmatig aangeze.Qd
getuige v66r het hot van assisen niet
verschijnt, indien de besch~tldigde of
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr-:-,10 J annari, 21 en 28 Febrnari 1949 (zie hoger,
biz. 16, 136 en 150; Bull. en PAsrc., 1949, I, 18;
153 en 168).
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'!<iijn .1·aadsman niet aandringen opdat
hij opnieuw zou opgemepen worden,
worden zij geacht van zijn verhoor te
hebben ajgezien (1).
.3• In . strajzaken verbiedt geen enlcele
wettelijlce bepaling bloed· of aanverwanten van de burgerlijlce partij te1· zitting
als getuigen in verhaor te nemen (2).
(DRIESEN, T, BUTENEERS.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op de bestreden
nrresten door het Hof van assisen der
Provincle Limburg op 15 en 18 December
l!M8 gewezen ;
L Over de publieke vordering :
A. Wat betreft de voorziening ingesteld
tegen een arrest waarbij op 15 December
1948 het hof zou geweigerd hebben getuige Lambert Jamaers onder eed te verhoren :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
blijkt dat het Hof van assisen der Pro·
<vincie Limburg werkelijk een arrest zou
hebben uitgesproken, waarbij het zou geweigerd .hebben een getuige blj name Lam·bert Jamaers onder eed te verhoren;
Overwegende dat de voorziening, der1lalve, zonder voorwerp voorkomt;
B. Wat betreft de voorziening ingesteld
tegen het arrest van 18 December 1948
waarbij aanlegger tot levenslange dwang·
-arbeid werd veroordeeld :
·
Over het eerste middel, schending van
bet artikel 97 van de Grondwet en van
artikel 366 van het Wetboek van strafvordering, doordat het arrest van veroordeling van 18 December 1948 niet gemotiveerd is, vermits het geen enkel artikel
der wet noch enige wettekst aanhaalt
waarop de veroordeling is gesteund en,
meer bepaaldelijk, geen enkel artikel aan-haalt van het Strafwetboek, noch van bijzondere wetten waardoor de straf van
levenslange hechtenis voorzien is, of
wordt gerechtvaardigd;
Overwegende dat aanlegger door het
.bestreden arrest tot levenslange dwangarbeid werd veroordeeld uit hoofde van
vrijwillige doodslag met het oogmerk om
-te doden en met voorbedachte raad op de
persoon van Elza Raskin, en nit hoofde
van houder te zijn geweest van een oorlogsvuurwapen zonder toelating van de
_gouverneur der provincie, en drager te
zijn geweest van hetzelfde wapen zonder
wettige reden ;
(1).Zie verbr., 2 Februari 1904 (B••ll. en
J'Asrc., . 1904, I, 120) ; 12 Maart 1906 (ibid.,
:1906, I, 162).
(2). Verbr., 19 Augustus 1948 (A1'1·. Verbr.,
:1948; biz. 410; Bull. en PASIC., 1948, I, 475).

Overwegende dat, in strijd met aanleggers bewering, het bestreden arrest uitdrukkelijk de wetsbepalingen aanhaalt
waarop de veroordeling is gegrond, en
vaststelt dat « de tekst er van door de
voor2;itter ter zitting werd aangeduid,
overeenkomstig artikel 366 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 8 Maart 1936 » ;
Overwegende dat het middel, aldus, in
feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
het artikel 97 van de Grondwet, doordat
aanlegger onder meer veroordeeld wordt
wegens betichting B, met saiilenhang, «om
houder te zijn gewe~st van een oOI·logswapen zonder toelating van de gouverneur der provincie l>, dan wanneer dit feit
niet strafbaar is, verm'its onder meer het
besluit van de Regent in dato van 8 April
1948 toelaat aan de houders van een
vuurwapen dit aan te geven tot 1 Juli
1948, hetgeen natuurlijk gelijkstaat met
een amnestiewet v.oor het feit, gezien · de
aangifte van de revolver mogelijk was
tot 1 Juli 1948, en enkel en alleen niet
gebeurde omdat hij inbeslaggeliomen was
door het parket;
· Overwegende dat het middel uitsluitend is gericht tegen de beslissing van het
bestreden arrest waarbij het samenhangend wanbedrijf van « houder te zijn geweest van een oorlogsvuurwapen · zonder
toelating van de gouverneur der provincie l> ten laste van aanlegger bewezen werd
verklaard;
Overwegende dat aanlegger niet enkel
uit hoofde van dit wanbedrijf werd veroordeeld, maar ook nog wegens de mis-·
daad van doodslag met voorbedachte raad
op de persoon van Elza Raskin:; dat
het hof, bij toepassing van :lrtikel 61 van
het Strafwetboek, enkel de straf heeft
toegepast welke door de wet QP vermelde
miSidaad wordt gesteld;
Overwegende dat de gepleegde misdaad
volstaat om de uitgesproken straf te
rechtvaardigen;
Overwegende dat het middel, al ware
het gegrond, derhalve zonder_ belang voorkomt en, dienvolgens, niet ontvankelijk
is·
Over het derde middel, schending van
de artikelen 316, 317, 318, 319, 320 en 321
van het Wetboek van strafvordering, en
schending van de rechten der verdediging,
doordat de genaamde Lambert Jammaers,
fruithandelaar te Zepperen, ondanks hij
door de procureur des Konings gedagvaard werd als getuige ten ontlaste op
verzoek van betichte, door de voorzitter
krachtens zijn vrije macht opgeroepen
werd als getuige, doch onder de benaming
van Hubert Jammaers, fruithandelaar te
Zepperen, en, als dusdanig, alhoewel hij
door de verdediging als getuige werd opgeroepen, niet onder eed gehoord werd, om
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de VriJe macht van de voorzitter,
zodat de regelmatig door de v.er:dediging
opgeroepen getuige niet onder eed werd
gehoord, en doordat, indien zou aangenomen worden dat niet bewezen is dat de
genaamcle Hubert Jammaers dezelfde persoon is als Lambert Jammaers, getuige
ten ontlaste, niettemin vaststaat dat deze
laatste, Lambert Jammaers, alhoewel behoorlijk geclagvaard en verschenen als ge.
tuige, niet gehoorcl werd, alhoewel de.verclediging van zijn onderhoor ·.niet heeft
afgezien :
Over bet eerste onderdeel van het middel:
Overwegencle dat uit geen enkel stuk
van de procedure, waarop het Hof acht
kan slaan, bl'ijkt clat de genaamde Hubert
Jammaers die, krachtens de vrije macht
van de voorzitter van het hof van assisen,
ter terechtzitting van 16 December 1948,
als getuige wercl opgeroepen en er, naar
luid van het zittingblad « ten akkoord van
iedereen », zoncler voorafgaande eedafiegging werd onderhoord, dezelfcle persoon
is als de genaamde Lm;nbert Jammaers
die op de lijst van de getuigen der verclediging werd vermeld;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel, ald us, feitelijke grandslag mist;
Over het tweede onderdeel van het middel :
·
Overwegende dat, in het proces-verbaal
der terechtzitting, niet wordt vermeld dat
een getuige met naam Lambert Jammaers
ter zitting is verschenen, noch dat aanlegger of zijn raadsman zouden hebben aangedrongen opdat de getuige die onder
deze naam was gedagvaard, zou worden
ontboden om zijn getuigenis onder eed af
te leggen; clat aanlegger alclus stilzwijgend het verhoor van deze getuige beeft
verzaakt·
Overw~gencle dat door geen enkele wetsbepaling op straf van nietigheid wordt
voorgeschreven al de aangezegde getuigen ter terechtzitting te onderhoren;
Overwegencle dat het tweede onclerdeel
van het micldel niet kan worden aangenomen;
Over het viercle middel, schencling van
de rechten van verdediging, doorclat, onclanks het verzet van betichte, werd overgegaan tot het verhoor van de genaamcle
Lambregts, schoonmoeder van de burgerlijke partij, en cUt onder eecl :
' Overwegencle dat geen voorziening werd
ingesteld tegen het arrest van 15 December 1948 waarbij, op tussengeschil, bevolen werd getuige Lambi·egts onder eed te
onderhoren;
Overwegende dat, in zover het midclel
tot doel strekt de geldigheid te betwisten
van de ·procedure welke aanleicling gaf

tot het arrest van veroordeling van 18 December 1948, artikel 322 van het Wetboek van strafvordering beperkenclerwijze
de personen opsomt die wegens bloedof aanverwantschap niet toegelaten worden .onder · eed als getuige op te treclen
v66r het hof van assisen; clat de bloeclen aanverwanten der burgerlijke partij
onder deze personen niet worden aangewezen;
Overwegencle dat het middel clerhalve
niet kan worden aangenomen;
Overwegencle dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en de uitgesproken beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Over de burgerlijke vorclering :
Wat betreft {le voorzieningen 1ngesteld
tegen het arrest van 15 December 1948,
waarbij de aanstelling van de burgerlijke
partij door het hof werd ontvangen, en
tegen het arrest van 18 December .1948,
waarbij een vergoeding van 1 frank aan
de burgerlijke partij werd toegekend :
Overwegencle dat geen middelen worder~
aangevoerd tot staving cler voorzieningen
en dat het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
·
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 April1949. - 2~ kamer. ~ Voonzitte·r,
H. de Oocqueau des Motte::;, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve·r,
H. Vanclermersch. - Gelijlclu:idende concl1ts·ie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
advocaa t-generaa 1.
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEJN).HUISZOEKING ZONDER BEVEL VAN DE REffil'l'Elt
Ul'fGEVOERD. ~ 0NTS'l'ENTENIS IN HE'l' PROCESVERBAAL VAN ENIGE MELDING BETREFFENDE EEN
VER.ZET VANWEGE DE INWONER EN HE'l' GI•:BRUIK VAN DWANGMIDDELEN. 0MH'fANDIGHEID DIE DE WET'l'ELIJKHEID VAN DE HUISZOEKING NIE'l' BEWIJS'l'.

zo.

VONNISSEN

EN

ARRESTEN. -

S'l'RAFZA'KEN. WE'l'SBEPALINGEN WAARVAN
MELDING MOET GEMAAK'l' WORDEN Il'i DE BESLISSINGEN VAN VEROORDELING.

1o UU het fe-it dat een 1Jroces-ve·rbaaZ van
h·uiszoeking, zonde1· bevel van de ·reohte·r
1t-itgevoe·rd, geen rneldinfl maakt van ve·rzet vwnwege de inwone1· of t;an het gebn~ik va1v clwangmiddelen te zijncn op·z·iohte, blijkt n.iet dat de inwoner in
deze h1~iszoeking heeft toegestemd, noch
da,t deze, (/;ienvolgens, re_qelm(ttiy was.

(Grondw., art. 10).
2° De toegetmste wetsbe1Jalingen, waarva·n

~
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in de arresten m~ ·vonn·issen van vc·T·oo·rdcling melding moet' gemaakt wonlen,
zijn .deze (Ue de misd'l'ijven omsch1'ijven
en de st1'atfen bepalen (1).

~

sies uitclrukkelijk· loochende machtiglng
te hebben verleeml aan de verbalisanten
om op 4. Juni 1945 in zijn appartement binnen te clringen verder dan de drempel zij~
ner deur, en beweercle clat venter binnen~
dringen onwettig was geweest omuat, zegt
(LANCSWEERT EN BERNAERTS,
het arrest, een eigen vroeger verklaring
T. BELGISCHE STAAT.)
die bewering tegenspreekt, dan wanneer
het bestreden arrest geen vroegere verkinARREST.
ring van eiser vaststelt tenzij die, luidens
HET HOF; · - Gelet op het bestreden dewelke er geen huiszoeking zou geweest
arrest, gewezen door het Militair Ge- zijn, wat het onregelmatig binnendrlngen
rechtshof te Brussel op 27 November 1948; in de woning niet uitsluit, noch de schenI. Wat betreft de voorzien:lng ingesteld ding van die woning, zoclanig clat het arrest niet gemotiveercl is en zijn oncluicledoor Jean Lancsweert :
Over het eerste middel tot verbreking, lijke verklaringen en onvoldoende beweegschending van artikelen 10 en 97 van redenen het toezicht van het J;Iof van verde Gronclwet, van artikelen 1101, 1134, breking niet toelaten :
1317, 1319, 1320 en 1322 van het BurgerOver het tweede onclerdeel van het midlijk Wetboek, van artikel 24 van de wet del :
Ovenvegencle clat in de conclusies die hij
van 20 April 1874 (art. 2 van het besluitwet van 1 Februari 1!J47), van artike- in eerste aanleg v66r de krijgsraad nam,
len 29, 32, 35, 49, 59 en 60 van het Wet- aanlegger heeft opgeworpen dat de aanhoek van strafvordering, cloorclat het houcling in zijn woonst van de genaamcle
bestreden arrest als gelclig beschouwt en Bergs, welke aanleiding gaf tot de ver
van aard om ten laste van eiser ingeroe- volging, is geschied zonder zijn toestempen te worden de feiten die slechts vastge- ming en zonder machtiging van overheidssteld werden dank zij een woonstschennis, wege, en dat de strafrechtelijke vordeen beweert het bewijs van de toestemming ring, welke tegen hem werd ingesteld en
van eiser tot het blnnendringen van de enkel is gesteund op een proces-verbaal
verbalisanten in zijn private woning el- clat het gevolg is van een woonstschennis,
ders te vinclen dan in de vermeldingen derhalve niet ontvankelijk was;
van het proces-verbaal door de verbaliseOverwegencle dat, in de conclusies die
rencle agenten opgesteld, in welk proces- hij v66r llet militair g-erechtshof neerlegverbaal niet vastgestelcl is dat het bezoek cle, aanlegger uitdrukkelijk heeft verwevan het appartement van eiser met zijn zen naar de conclusies, welke hij in eerste
toestemming heeft plaats gehad, dan wan- aanleg had genomen, er bijvoegend dat bet
neer enkel in dat proces-verbaal de toe- binnenclringen van de verbalisanten in
stemming waarvan spraak kan vermeld zijn woning niet kon gerechtvaardigcl
worden en trouwens moest vermeld wor- worden door de omstandigheid clat er heter
den zo :Ze gegeven was, daar de officieren claacl bestoncl; dat in tweecle conclusies
van gerechtelijke· politie tot plicht hebben, tot bevestiging van de eerste, aanlegger
vooraleer in een private woning binnen te een reeks feiten heeft aangehaald waaruit
dringen, officieel vast te stellen in het pro- hij afieidde clat, wegens llet wederrechteces-verbaal, waartoe ze gehouden worden, lijk binnentreden in zijn woonst door de
clat ze artikel 10 van de Grondwet geeer- opstellers van het proces-verbaal, de strafbiedigd hebben, doordat het bestreclen rechtelijke vordering, tegen hem lngesteld,
arrest beweert het bewijs van de toestem- niet ontvankelijk was ;
ming van eiser tot het binnenclringen van
Overwegencle clat tot staving der beslisde verbalisanten in zijn appartement in sing waarbij het bestreden arrest aanlegeen- verklaring te vinden, die hij slechts gers opwerping van niet-ontvankelijkheid
nadien heeft gedaan en volgens welke afwijst, het zich er toe beperkt te verde vaststellingen zijn geschied zonder klaren clat vastS>taat dat de opstellers van
huiszoeking, dan wanneer het om·egelma- het proces-verbaal, noch door middel van
tig binnendringen in cle woonst van eiser braak of inklimming, noch mits gebruik
gebreken vertoont die, zelfs in het geva.l van bedreigingen of gewelcldaclen, noch
zij niet vergezelcl gingen met huiszoeking, tegen aanleggers wil dezes woonst zijn
heel de rechtspleging aantasten alsook al binnengedrongen, vermits het proces-verde vaststellingen en bekentenissen verwor- baal geen melding daarvan inhoudt, en
ven clank zij de scllending van woonst die . vermits aanlegger zelf verklaard heeft dat
daaraan ten gronclslag ligt, en doorclat Bergs in zijn woning zonder huiszoehet bestreden arrest weigert aan eiser akte king werd aangehouclen op 15 Juni 1945
te verlenen van het feit clat hij in conclu-. rond 17,30 uur, en alclus niet heeft ingeroepen dat de opstellers van het procesverbaal zonder zijn toestemming zijn
(1) Verbr., 15 Maart 1948 (Bull. en PAsrc.,
huis waren ingetreden, cloch heeft toege194-B, r. 170).
geven dat alles zonder huiszoeklng is ge.
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11;ich vrijwillig ter beschikking heeft ge- bij het ·tweede hoofdei:"uk van titel I van
steld van de ambtenaren van de ve1ligheid boek II van het Wetboek van strafrecht
van de Staat om hun onderzoek tegen en bij de artikelen 17 en 18 van de wet
Bergs te vergemakkelijken;
van 27 Mei 1870 houdende het Milita'ir
Overwegende dat het feit dat het proces- Strafwetboek, of hun ter hulp te zijn geverbaal geen vermelding inhoudt van enig komen om ze in de gelegenheid te stellen
verzet van aanlegger, noch van het gebruik zich aan het gerecht te onttrekken;
van dwangmiddelen, geen bewijs oplevert
Overwegende dat aanlegger v66r het
van aanleggers toestemming tot het bin- militair gerechtshof geen conclusies heeft
nentreden in zijn woonst, des te min daar genomen;
aanlegger in zijn conclusies staande heeft
Overwegende dat, in afwezigheid van
gehouden aan de verbalisanten geen mach- conclusies, de rechter over de grond de
tiging te hebben verleend zijn huis binnen schuldigverklaring van de veroordeelde
te treden verder dan de drempel zijner wettelijk met voldoende beweegredenen
deur, en clat het verder binnendringen ge- omkleedt wanneer hij het bestaan van
schiedde met behulp van bedreiging en de bestanddelen van het gepleegd misdrijf
namelijk door het tonen van wapens;
vaststelt in de bewoordingen van de wet,
Overwegende, anderzijds, dat aanleggers welke hij in de inleiding zijner beslissing
verklaring, dat Bergs in zijn woonst zon- herhaalt en waarnaar hij verwijst;
der huiszoeking werd aangehouden, niet
Overwegende dat het middel, derhalve,
als <loorslaand bewijs gelden kan van het niet kan worden aangenomen;
:feit dat aanlegger zich vrijWlllig ter beOver het tweede middel tot verbreschikking van de politieoflicieren zou ge- king, schending van artikel 97 van de
steld hebben om hun onderzoek te ver- Grondwet en van artikelen 60 en volgende
gemakkelijken; dat woonstschennis im- van het Strafwetboek, doordat het bestremers geschieden kan buiten alle huiszoe- <len arrest vaststelt dat de feiten van de
king, ·door een louter binnendr.ingen zon- betichting het: uitwerksel zijn van hetder toestemming van de bewoner;
zelfde misdadig inzicht, zonder aanhaling
Overwegende dat de vaststellingen van van een der artikelen 60 en volgende van
het bestreden arrest aldus niet volstaan het Strafwetboek, zodat het onmogelijk
Qm behoorlijk te bewijzen dat aanlegger voorkomt na te gaan bij toepassing van
werkelijk de opstellers van het proces- welke wettekst deze beslissing werd geverbaal zou hebben gemachtigd om zijn troffen :
woonst binnen te treden en van de waarOverwegende dat door de wet n'iet op
borgen zou hebben afstand gedaan welke
voorzien zijn door artikel 10 van de straf van nietigheid wordt vereist dat al
de wetsbepalingen, waarvan toepassing
Grondwet;
Overwegende dat het bestreden arrest wordt gemaakt in een strafrechtelijke bederhalve aanleggers conclusies niet op ge- slissing, worden aangewezen; dat volstaat
paste wijze heeft beantwoord en de bepa- dat melding worde gemaakt van de wetsling van artikel 97 van de Grondwet·heE>ft bepaling waardoor de feiten verboden
worden en van deze welke de straf begeschonden ;
paalt; dat het arrest aan die verplichting
II. Wat betreft de voorziening ingesteld voldoet;
door Petrus Bernaerts :
Overwegende dat door de rechter over
<le grond souverein wordt geoordeeld of
A. Over de publieke vordering :
betichtingen het uitwerksel
Over het eerste middel tot verbreking, verscheidene
van eenzelfde misdadig inzicht;
scheml:ing van artikel 97 van de Grondwet zijn
Overwegende dat het middel aldus
en van artikel 1 van de wet van 13 Demist ; ·
cember 1944 (art. 121 van het Strafwet- grondslag
dat de substanW:!le of
boek), doordat het bestreden arrest de opOverwegende
straf van nietighe'id voorgeschreven
bestanddelen van het misdrijf niet heeft rechtsvormen
werden nageleefd en dat de
bepaald, minstens niet heeft omschreven
met de nauwkeurigheid vereist om het uitgesproken beslissing overeenkomstig de
toezicht van het Hof toe te laten, en na- wet is;
melijk, bij de vaststelling van de verschilB. Over de burgerlijke vordering :
lende voorwaarden vereist voor de toepasOver het derde middel tot verbreking,
sing van artikel121 van het Strafwetboek, schending van artikel 4 van het Wetboek
geen enkel bewijs van aanleggers inzicht van str:ifvordering en van artikel 33 van
<>m personen aan het gerecht te onttrek- het Wetboek van milita:ire strafvordering,
ken, heeft aangehaald :
doordat het hof aanlegger ·. heeft veroorOver:wegende dat aanlegger werd ver- deeld om aan de burgerlijke partij schavolgd en veroordeeld uit hoofde van « ver- devergoeding te betalen, op grond van de
scheidene personen verborgen te hebben overweging dat betichte door zijn vijandeof. te hebben doen verbergen van wie hij lijke bedrijvigheid schade aan de burger~
wist dat zij vervolgd <>f veroordeeld waren lijke partij zou hebben berokkend, dan
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partij uitdrU:kkelijk was gesteund op de
schade die·zij beweerde geleden· te hebben
tengevolge van het misdrijf · voorzien hij
.artikel 118 van het Strafwetboek en dan
wanneer aanlegger wegens dit misdrijf
werd vrijgesproken, zodat het hof onbevoegd was om schadevergoeding toe te
kennen:
Overwegende dat blijkt . uit de conclusies, welke door de burgerlijke partij werden neergelegd, dat zij schadeloosstelling
heeft gevorderd wegens de schade haar
veroorzaakt door de strafbare activiteit
van aanlegger zonder het minste onderscheid tussen de feiten die een inbreuk
uitmaakten op artikel 118 van het Strafwetboek en deze welke onder toepassing
vielen van artikel121 en zonder uitsluiting
dezer laatste;
Overwegende dat het middel derhalve
in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzieJling ingesteld door Petrus Bernaerts; verbreekt het bestreden arrest wat betreft
.Jan Lancsweert; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het mi~itair gerechtshof
€n dat melding er van zal worden gemaakt op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt .aanlegger Petrus Bernaerts tot de helft der kosten ;
laat de overige helft der kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld.

6 .April1949. - 2" kamer. - Vom·zitte1·,
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Vandermersch. - Gelijkluidende con.clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
.advocaat-generaal.
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.ARBEIDSONGEV.AL. - .AANSPRAKELIJKE DERDE. - RECHT VAN HET BEDRIJFSHOOFD DE VORDERING VAN HE'l' SLACH'l'OFFER
'l'EOEN DE DERDE IN TE STELLEN. - VOORWAARDEN.
:2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
SCHENDING VAN DE AAN DE CONCLUSIES VERSCHULDIGDE 'l'ROUW, - MIDDEL AAN DE CONCLUSIES EEN DRAAGWIJDTE TOESCHRIJVENDE
WELKE ZIJ NIE'l' HEBBEN. MIDDEI, DAT
GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.
<! 0 .ARBEIDSONGEV.AL. - 0PENBAAR BE·
STUUR VRIJGESTELD VAN DE CONSIGNATIE
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 9, ALINEA 3, VAN DE
SAMENGEORDENDE WETTEN. VRIJS'l'ELLING
'DIE Dl'l' BES'l'UUR NIET RECH'l'IG'l' OM VAN DE
AANSPRAKELTJKE DERDE BETALING TE ElSEN
.VAN TOT NOG TOE AAN HET SLACH'l'OFFER NIET
UITGEKEERDE VERGOEDINGEN.
]_ 0

4<> MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN, - MIDDEL OP EEN ONJUIS'l'E
INTERPRETATIE VAN HET ARREST RUS'l'ENDE.
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE .
1° .Het bedrijfshoofd lean de vordering
d~e aan het slaohtotter van een arbeidsongeval tegen de aanspralcelijke derde
beho01·t, niet 1Iitoetenen, om van deze
laatste de terugbetaling of de betaling
te eisen van vergoedingen die aan het
slaohtotte1· nog niet tverden uitgelceerd (1). (Op 28 September 1941 sa,
mengeordende wetten, art. 19, al. 7.)
2° Mi&t g1·ondslag in feite, het middel,
dat het sohenden -ran de aan conolusies
versohuldigde troutv aanvoerende, aan
deze laatste een draagtvijdte toesoh?·ijft
tvelke zij niet hebben.
3° Uit het teit dat een openbaar bestuur
vTijgesteld is van de oonsignatie voo?·zien bij a-rtilcel 9, alinea 3, van de samengeordende tvetten betreffende de vergoeding van de arbeidsongevallen, vloeit
niet vooTt dat het geTeohtigd is tegenover de aansprakelijke derde, do01·
middel van de bij a1·tikel 19, alinea 7,
voorziene vo1·dering, betaling te vervolgen van Ve1·_qoedinaen die tot nog toe
aan het s-laohtoffer niet werden uitgelceerd.
4° Mist ,q1·ondslag in 'feite, het middel dat
op een onjuiste interpretatie van het bestreden arrest rust (2).

(STAD GENT, T. SEGERS.)
ARREST .
HET H01!'; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te. Gent op 3 November 1948;
'I. In zover de voorziening is gericht tegen het openbaar ministerie :
Overwegende d·at ten laste van aanlegster, op vordering van het openbaar ministerie, geen enkele veroordeling werd uitgesproken, zelfs geen veroordeling tot de
kosten;
Overwegende dat de voorziening door
aanlegster gericht tegen het openbaar
rninisterie, derhalve, niet ontvankelijk is ;

II. In zover de voorziening is gericht
tegen beklaagde :
Over het eerste rniddel tot verbreking,
schending van artikei 19, alinea 7, van
de wet van 28 September 1931, doordat, op
· (1) Verbr., 15 April 1940 (A7'1'. Verb•·. 1940,
55) en nota 1 onder zelfd!e arrest in Bull.
en PASIC., 194Q, l, 122.
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
14 Maart 1949 (Bull. en PASIC., 1949, I, 191).

-236het hoger beroep van eiseres in verbre- nea's 4 en 5, en hem toe te laten -i·olledige
king, ~et best1;eden arrest, alhoewel het of gedeeltelijke terugbetaling der vergoe~
princii;ileel heeft aangenomen dat de werk- clingen te vervolgen doch in de mate alleen
gever, in de plaats gesteld van het slacht- waarin cleze vordering noodzakelijk is om
offer door de betaling van de forfaitaire voormelcle vrijstelling te verwezenlijken ;
vergoecling, gerechtigcl is tegen de aanOverwegende dat, naar luid van artisprakelijke derde de gemeenrechtelijke kel 19, alinea's 4 en 5, van de wet betrefvorderi:ilg in te stellen ten bedrage van fende de arbeidsongevallen, de werkgever
de vergoedingen waarvan hij outlast is en enkel van zijne wettelijke verplichtingen
welke hij nochtans heeft betaalcl, niette- ontslagen wordt tot beloop der sommen
min het vonnis van de eerste rechter- be- welke, gevoegcl bij deze welke werkelijk
vestigd heeft wat betreft de verwerping door de aansprakelijke clerde aan het
van de eis tot terugbetaling van de kapi- slachtoffer werclen uitbetaald ten titel van
taalwaarde der rente, omdat de stad Gent vergoecling wegens stoffelijke schade, het
niet beweerde noch aanbood te· bewijzen bedrag overtreffen cler schacleloosstelling
dat zij wegens forfaitaire verplichtingen waarop het slachtoffer gerechtigd is aanaan haar werklieden meer betaald had spraak te maken overeenkomstig het gedan hetgeen de eerste rechter haar had meen recht; dat de outlasting van de
toegekend, het is te zeggen het loon ge- werkgever alclus afllankelijk worclt gedurende de volledige werkonbekwaamheicl, maakt van de werkelijke schadeloosstelclan wanneer in rechte de wet nergens ling van het slaclltoffer, zodat de werkbepaalt dat, om tegen de clerde aansprake- gever slechts vrijstelling kan genieten
lijken te mogen optreclen, de werkgever naar mate het slachtoffer werkelijk wordt
eerst werkelijk het slachtoffer moet schacleloos gestelcl ;
hebben uitbetaalcl, en artikel 19, aliOverwegencle dat de werkgever zich
nea 7, zoncler meer bepaalt dat de werk- dientengevqlge van lle vonlering, hem
gever op zijn risico tegen de aansprake- toegekend bij artikel 19, alinea 7, van de
lijke clercle mag optreclen in de plaa ts wet betreffende de arbeidsongevallen, niet
van het slachtoffer, waaruit volgt dat de kan beclienen om tegen de aansprakelijke
werkgever niet, zoals de verzekeraar, ge- clerde terugbetaling of uitbetaling te eisen
subrogeerd is in de rechten van het slacht- van vergoedingen welke tot nog toe aan
offer door de werkelijke uitbetaling der het slachtoffer niet werden ter hand geforfaitaire vergoedingen, maar wel per- stelcl;
soonlijk aan .de aansprakelijke derde beOverwegende clat het milldel, derhalve,
taling kan vragen, ten einde persoonlijk in rechte niet opgaat;
van de betaling outlast te worden overeenOver het tweecle midclel tot verbreking,
komstig artikel 19, alinea's 3 en 4, en ver- miskenning van het geloof clat aan de
volgens de storting er van aan het slacht- akten is verschulcligd, en namelijk a'an de
offer te kunnen doen :
conclusies van het slachtoffer en van de
Overwegende dat, tegenover de clerde werkgever, doorclat het bestreden arrest
aansprakelijk voor het ongeval, waarvan .aanlegsters vordering tot terugbetaling
een werkman het slachtoffer is geweest, van een rente gelijk aan de twee derde
de werkgever over geen andere vordering· van het loon van het slachtoffer v66r het
beschikt clan deze welke hem wordt toe- ongeval, welke aanlegster verklaarcle in
gekencl door artikel 19, alinea 7, van de werkelijkheid te hebben uitbetaald, verwet betreffende de arbeiclsongevallen ;
worpen heeft om reclen clat geen bewijs
Overwegende clat de vordering·, welke van betaling werd bijgebracht of aangeartikel 19, alinea 7, van de wet betref- boclen, clan wanneer het slachtoffer, door
fende de urbeidsongevallen aan de werk- de eis welke het als burgerlijke partij
gever toekent, waar becloelcl artikel be- instelcle tegen de aansprakelijke clerde,
paalt dat de werkgever, op eigen risico, in slechts betaling heeft gevraagd van een
de plaats van het slachtoffer cleze vorde- clerde cler kapitaalwaarcle van het gering zal mogen uitoefenen, - indien zij deelte van zijn loon in verhouding met
uiteraarclniet eenzelfcle rechtsvordering is zijn blijvencle werkonbekwaamheid, en alals deze welke, wegens incleplaatsstelling, clus bekencl heeft clat de twee andere
aan de verzekeraar van de werkgever derde werkelijk waren uitbetaald gewordt toegestaan krachtens artikel 22 van weest door zijn werkgever die zich terde wet van 11 .Juni 1874 op de verzekerin- zelfdertijd burgerlijke partij had gestelcl
gen, doch de vordering zelf is, welke aan tot terugbetaling cler andere twee derde,
het slachtoffer wordt toegekend door arti- en doorclat aanlegster in haar conclusies
kel19, alinea 3, van de wet betreffencle de uitdrukkelijk heeft aangeboclen door alle
arbeidsongevallen om schadeloosstelling te rechtsmiddelen te bewijzen clat de werkebekomen overeenkomstig de regelen van lijke graad cler onbekwaamheicl van het
het gemeen recht, - zij' niettemin slechts slachtoffer op 15 t. h. beliep en, dat de
aan de werkgever wordt toegekend met de kapitaalswaarde cler rente overeenstemde
becloeling hem de vrijstelling te verzeke- . met die werkonbekwaamheicl, berekencl op
ren welke voorzien is door artikel 19, ali- basis van het koninklijk besluit van
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15 September 1946, werkelijk 72.585 frank

bedroeg :
Overwegende dat, uit het feit dat het
slachtoffer door de eis welke het in hoedanigheid van burgerlijke partij tegen de
aansprakelijke derde instelt slechts een
derde vordert van de kapitaalwaarde
van zijn loon in verhouding met zijn
blijvende werkonbekwaamheid, zijnde enkel dit deel der verschuldigde vergoeclingen dat niet is begrepen in de forfaitaire
vergoedingen welke door de wet betreffende de arb()idsongevallen ten laste van
zijn werkgever wordt gelegd, niet noodzakelijk client te worden afgeleid dat het alclus zou bekend hebben uitbetaling van de
twee andere derde te hebben ontvangen;
dat het slachtoffer zich aldus mogelijks
heeft onthouden deze twee andere derde
tegenover de aansprakelijke derde te
vorderen, alhoewel zi.i tot nog toe niet
wareil uitgekeerd, uitsluitend omdat het
zich desaangaande voortaan behoorlijk gevri,iwaatd achtte door de wettelijke verJ)lichtingen welke door de wet betreffende
de atbeidsongevallen aan zijn werkgever
worden opgelegd ;
Overwegende, anderzijds, dat het aanbod van bewijs waarop aanlegster zicl!
in het micldel I;Jeroept, hetwelk trouwens
stilzwijgend door het bestreden arrest
werd afgewezen door de beslissing waarbij het het vonnis van de eerste rechter
bevestigt dat aanlegsters vordering als
ongegrond heeft verworpen, enkel strekt
tot bewijs van het werkelijk bedrag van
de kapitaalwaarde der verschnldigcle
rente; dat het geen enkel element om vat
waarnit. blijken zou clat voornoemcle
kapitaalwaarde werkelijk zou uitbetaalcl
geweest zijn en het, derhalve, niet vermag
de werkelijkheicl dezer ultbetaling vast
te stellen;
Overwegencle dat het midclel, derhalve,
niet kan worden aangenomen;
Over het dercle micldel tot verbreking,
schending van de bepaling van artikel 9,
alinea 3, der wet van 28 September 1931
betreffencle de arbeiclsongevallen, doorclat
het bestreclen arrest aanlegsters eis verworpen heeft bij gebrek aan bewijs van de
werkelijke nitbetaling cler forfaitaire vergoedingen, dan wanneer de werkgevers,
openbare besturen, vrijgesteld zijn van de
consignatie van de kapitaalwaarde voorzien bij artikel 9, alinea 3, consdgnatie
welke aileen voor de particnliere werkgevers verplichtend is, wat volkomen begrijpelijk is vermits voor de openbare
besturen een gebeurlijk onvermogen niet
te vrezen is :
Overwegencle clat de consignatie van de
lmpitaalwaarde der rente in handen van
de inricllting, die daartoe door de wet
wordt ingestelcl bij toepassing van art.ikel 9, alinea 3, van de wet betreffende de
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arbeiclsongevallen, enkel een maatregel tot
vrijwaring is ten vo01·dele van het slaclltoffer van een arbeidsongeval; dat zij met
geen werkelijke uitbetaling kan' worden
gelijkgesteld; dat zij derhalve de werkgever niet reclltigt zich te beroepen op de
outlasting voorzien door artikel 19, aliIlea's 4 en 5, der wet in geval van aansprakelijkheid van een derde, dewelke
afhankelijk is van de werkelijke uitbetac
ling der :vergoeclingen aan l1et slachtoffer.
noch vervolgens tegenover de aanspra·kelijke derde de rechtsvordering uit te
oefenen ingesteld door artikel 19, alinea 7, der wet, dewelke enkel tot doel
strekt de wettelijke outlasting aan de
wei'kgever .te verzekeren ;
Overwegende, anderzijds, dat -nit llet
feit dat de openbare besturen van voormelde consignatie worden vrijge&teld niet
volgt dat zij de outlasting, die voorzien
is door artikel 19, alinea's 4 en 5, genieten zelfs wanneer de vergoedingen niet
werden uitbetaald aan het slaclltoffer,
noch dat zij, derhalve, gerechtigd zijn,
door middel van de vordering ingesteld
door artikel 19, alinea 7, tegenover de
aansprakelijke derde betaling te vervolgen
van vergoeclingen clie tot nog toe aan het
slachtoffer niet werden uitgekeerd;
Over het vierde middel tot verbreking,
daarop gegrond dat, waar het bestreden
arrest het vonnis van de correctionele
rechtbank bevestigt, waarbij de eis der
stad Gent als ongegrond werd verworpen,
dan wanneer het klaarblijkelijk gnat, in
het stelsel van het bestreden arrest, om
een kwestie van loutere ontvankelijklleid,
het bestreden arrest die . twee rechtsbegrippen heeft verward :
Overwegende dat, waar het bestreclen
arrest verklaart dat de werkgever door
middel van de vordering voorzien bij arti·
kel 19, alinea 7, van de wet betreffende de
arbeidsongevallen tegen de aansprakelijke derde slechts gerechtigd is op te treclen ten bedrage van de vergoedingen
waarvan hij outlast is en welke hij noclltans heeft betaald, en waar het, anderzijds, vaststelt dat de stad Gent niet bewijst, noch aanbiedt te bewijzen, wegens
haar forfaitaire verplichtingen aan haar
werkman meer betaald te hebben dan hetgeen hem uit dien lloofde door de eerste
rechter werd toegekencl, en waar het vervolgens de bescllikking van het beroepen
vonnis bevestigt, waarbij dit deel van aanlegsters vordering strekkende tot. betalirig
van de kapitaalwaarde der rente als ongegrond werd verworpen, het bestreden
arrest tussen de rechtsbegrippen van nietontvankelijkheid en ongegrondlleid geen
verwarring lweft begaan;
Om die, redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
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6 .A:pril1949. - 20 kamer. - Voo1·zitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waatnemenjl voorzitter. - Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijklttidende conclusie, H ..Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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EET- EN rooOPW AREN (MISBRUIKEN
IN DE HANDEL VAN). - ONWETTIGE
SLACHTING. - BESLUIT-WET VAN 28 FEBR'UARI 1947. - VEREIS'l'EN VOOR DE TOEPASSING VAN EEN GELDBOETE.
Het wanbeclrijf van onwetUge slachting
wo1·dt, atuezien van de gevangenisstraf,
slechts gest1·att met een geldboete, wan1WC1' de dacle1· uit winstbejag gehandeld
heett en, op het ogenblilc van het misdrijf, de meester was van het geslachte
dier (1). (Besl.-wet van 28 Februari

1947, artt. 1 en 2.)
(BULTYNCK EN CONSOORTEN.)

Overwegende dat het bestreden arrest
deze omstandigheden niet vaststelt · in
hoofde van aanleggers, zodat de .:veroordeling tot de geldboeten niet wettelijk gerechtvaardigd is;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen heett
geschonden.;
.
En overwegende dat de onverdeelbaarheid van d.e. ·straf de verbreking ,medebrengt van gans de beslissing;
·Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent .en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
6 April1949. - 20 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. de Clippele. - Gelijklttidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-g€meraal.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 December 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, ~bending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikelen 1 en 2 van het
besluit-wet van 28 Februari 1947 betreffende de beteugeling van de sluikslachting :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanleggers schuldig verklaart aan het
wanbedrijf van, als daders, op een der
wijzen bepaald bij artikel 66 van het
Strafwetboek, bij inbreuk op artikelen 1
en 2 van het besluit-wet van 28 Februari
1947, op onwettige wijze een koe en twee
kalveren te hebben geslacht of doen slachten en hen veroordeelt, niet aileen tot zes
maanden gevangenisstraf, maar bovendien
tot drie geldboeten, respectievelijk van
50.000, van 10.000 en van 10.000 frank;
Overwegende dat, luidens artikel 2 van
voormeld besluit-wet, wanneer de rechter
veroordeelt wegens inbreuk op de bepalingen van artikel 1, hij bovend'ien ten
laste van de veroordeelde de erin aangeduide geldboeten zal uitspreken, « indien
de veroordeelde gehandeld heeft uit winstbejag en op het ogenblik van het misdrijf
de meester was van het dier, hetzij als
eigenaar, hetzij als regelmatige bezitter,
hetzij als onregelmatige bezitter >>;
(1) Verbr., 19 Januari 1948 (An·. Verbr.,
1948, blz. 31; Bull. en PASIC., 1948, I, 39).

2"

KAMER. -

6 April 1949.

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL
(GEBRUIK VAN DE). - AKTE NIETIG
VERKLAARD WEGENS SOHENDING VAN DE WET
VAN 15 JUNI 1935. - STUITING VAN DE
TERMI.JNEN VAN REOHTSPLEGING.
De .~tuiting van de op st~·at van verval
voorgeschreven tm·mijnen van 1'echtspleging, welke voo1·tvloeit uit een alcte
die, wegens schending van de wet van
15 Juni 1935 op het gebmilc der talen
in ge1·echtszaken nietig werd ve1·klaarrd,
geschieclt op de dan van de beslissing
die de alcte n.ietig vm·Tclaarrt (2). (Wet

van 15 Juni 1935, art. 40, al. 3.)
(PEETERS, T. BELGISOHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 December 1948 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
uitspraak doende in hoger beroep;
Overwegende dat aanlegger zich enkel
(2) Raadpl. het verslag van de H. Marek,
namBns de commissie van de Kamer der volksvertegenwoordigers (Parlementaire bescheiden,
Kamer, zittijd 1932-1933, n' 136, blz. 19; wet
van 9 Maart 1948, betreffende de rechtspleging
in verbreking; memorie van toelichting van
deze wet (Parlementaire bescheiden, Kamer,
zittijd 1946-1947, n' 148).
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in verbreking heeft voorzien in zijn hoeIn zover de voorziening gericht is tegen
danigheid van beklaagde en uiet van bur- de beslissing over de vordering der burgerlijke partij ;
gerlijke partij :
Ii:t zover de voorziening gericht is tegeu
Overwegende dat de verbreking der
de beslissing over de publieke vordering : beslissing over de publieke' vordering de·
Over het rn:lddel ambtshalve opgewor- verbreking medebrengt van de beslissing
pen,. schending. van artikel 97 van de over de vordering der burgerlijke partij ;'
Grondwet en van artikel 40, alinea 3, van
Om die redenen, verbreekt de bestreden·
de wet van 15 Juni 1935 op bet gebruik beslissing doch enkel in zover zij gewezen
der talen in gerechtszaken :
is over de publieke vordering en .over de'
Overwegende dat het bestreden vonnis vordering der burgerlijke J)artij · · tege:ii
het boger··.beroep, ingesteld ·door aanlegger aanlegger Peeters; beveelt dat ondethavig
op 24 Mei 1948 tegen een vonnis van de Po- arrest zal worden overgeschreven in :de re~
litierecbtbank van bet kanton Vilvoorde gisters van de Rechtbanlf van;eerste aarr-'·
dd. 26 Maart 1948, · onontvankelijk ver- leg te Brussel en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de geklaart;
Dat deze beslissing gemotiveerd is door deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
de vaststelling dat appellant een eerst~> de zaak, alzo beperkt, naar de Correctiohoger beroep ingesteld had dat niet ont- nele Rechtbank te Leuven, zetelende in
vankelijk werd verklaard bij vonnis van hoger beroep; laat de kosten ten laste vai:t
21 Mei 1948 van dezelfde kamer, daar ge- de Staat.
zegd beroep « door een ongemachtigde per6 April1949. - 2e kamer. - Vom·zitter,;
soon » gedaan werd « en dat appellant opnieuw hoger beroep ingesteld heeft tegen H. de Cocqueau des Mottes, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - Verslag,qever,
hetzelfde vonnis >> ;
H. de Clippele. - Gelijlcluidende conclltOverwegende dat deze motivering niet . sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, adaanduidt om welke Teden het eerste hoger vocaat-generaal.
beroep aangezien werd als ingesteld door
een niet gemachtigde persoon, namelijk of
die persoon geen machtiging had gekregen,
ofwel drager was van een onregehnatige
2e KAMER. - 6 April 1949.
volmacht of van een volmacht opgesteld in
overtreding van de voorschriften der wet
op het gebruik der talen in gerechtsza- STRAFFEN. - DouANEN EN ACCIJZEN.
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
ken;
SAMENVOEGING VAN DE GELDilOETEN.
Overwegende dat, luidens artikel40, alinea 3, van de wet van 15 Juni 1935, de W annem· eenzelfde feit verschillende in.,
wegens overtreding op de taalwet nietig
breulcen op de wetten op de douanen en
verklaarde akten de op straf van verval
accijnzen uitmaakt, moeten de voor eUc
opgelegde termijnen van rechtspleging
misd1·ijf voorziene geldboeten samenstuiten;
gevoegd worden (1). (Strafwetb., artiOverwegende dat, moest het eerste
kelen 65 en 100, al. 2.)
hoger beroep onontvankelijk verklaard geweest zijn om reden van overtreding van
(BELGISCHE STAAT, BEHEER VAN DOUANEN
de taalwet, de termijn van hoger beroep
EN ACCIJNZEN, T. BEECKMAN.)
zou gestuit geweest zijn krachtens die
wetsbepaling, van de dag af van bet vonARREST.
nis waardoor de eerste akte van beroep
nietig verklaard werd;
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
Overwegende dat de motivering de 29 November 1948 door het Hof van bevraag onzeker l11at of het vonnis het roep te Gent gewezen;
tweeJie hoger beroep onontvankelijk verOver het middel ambtshalve afgeleid
klaart om de enige reden dat reeds een uit de schending van arti.kelen 65 en 100
hoger beroep ingesteld was of onidat de vim
het Strafwetboek, 1>d, §§ 1 en 5, 117
rechtbank geoordeeld heeft dat de termijn en 127
van de wet van 15 April 1896, door.
van beroep niet gestuit werd door het dat het arrest, door artikel 65 van het
vonnis van 21 Mei 1948 in de veronder- Strafwetboek toe te passen, de geldstrafstelling dat het eerste beroep nietig was fen, gesteld om de inning der fiscale rechwegens overtreding van de wet van ten te verzekeren, heeft verminderd :
15 Juni 1935;
Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid
verkeert zijn toezicbt uit te oefenen;
(1) Zie verbr., 4 November 1946 (Arr. Verbr.,
Waaruit volgt dat het vonnis de in het 1946, biz. 366; Bull. en PAsiC., 1946, I, 399; eri
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft nota 1) ; vergel. verbr., 22 J uli 1949 (zie verder,
geschonden; ·
biz. 484; Bull. en PAsic., 1949, I, 555).
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Overwegende dat verweerder beticht
was, in hoofdorde, van uitbating van een
geheime stokerij en, in ondergeschikte
orde, ten eerste, van bezit van afkoelbaklren en andere niet aangegeven stooktoestellen, ten tweecle, van niet-inschrijving
dezer toestellen in het voorgeschreven register;
·
.
Overwegencle dat het bestreclen arrest
de beschikking van het beroepen vonnis
bevestigt waar clit vonnis verweer~ler wegens cle hodfdbetichting vrijspreekt en
beide betichtingen, in ondergeschikte orde
te laste gelegd, bewezen verklaart;
Maar dat het arrest, om reclen dat laatstgenoemde betichtingen nit een zelfde feit
voortkomen, slechts een der door de eerste
Techter opgelegcle gelclboeten bevestigt,
't is te zeggen cleze uitgesproken voor de
tweede betichting, die door' de wet met de
zwaarste straf worclt beteugeld;
Overwegende clat ieder der voor vaststaand gehouclen feiten, luiclens artikelen 117 en 127 der wet van 15 April 1896,
met een geklboete worclt gestraft;
Overwegende dat deze geldboeten geldstraffen uitmaken die gesteld zijn om de
inning van cle fiscale rechten te verzekeren; dat hteruit volgt dat het arrest onwettelijk attikel 65 van het Strafwetboek toepast, daar cleze toepassing · een
vermindering van voornoemde gelclstraffen
medebrengt (Strafwetb., art. 100, al. 2) ;
Overwegende dat de substantii'He of
·OP straf van nietigheid voorgeSIChreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat,
behoudens wat hierboven wordt gezegd,
cle beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verbreekt het bestreclen arrest, doch enkel in zover het uitspraak doet over de ondergeschikte betichtingen; beveeit clat onclerhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Gent en dat melding er van zal worden gemaakt op cle
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof vim beroep te Brussel.

6 April 1949. - 2~ kamer. - Voo1·zitte1·,
H. de Cocqueau des Mottes, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever,
H. Bareel. (JelijlcllJidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bistllove:Ii, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VoORZITTER VAN DE ZETEL
VERKLARENDE DAT EEN ·TUSSENGESCHIL BIJ DE
GROND ZAL GEVOEGD WORDEN. - UI'L'SPRAAK,

DOOR DE VOORZITTER, VAN EEN BESLISSING
VAN HET RECHTSCOLLEGE.
,
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. · - GETUIGENISSEN TER TERECHTZI'l'l'ING VAN DE EERSTE RECHTER OPGENOMEN, DOOR HET ARREST UIT!lESCHAKELD.
.;-- GETUIGENISSEN AFGELEZEN TER TEREOH1'ZITTING VAN DE RECHTER IN HOllER BEROEP.PARTIJEN OVER DEZE GETUIGENISSEN GEPLEIT
HEBBENDE EN ER NIET VAN VERWITTIGD DAT
ZIJ ZOUDEN UITGESCHAKELD WORDEN. - ARREST VERKLARENDE DAT MET DEZE GETUIGENISSEN GEEN REKENING WERD GEHOUDEN EN
DAT HET HOF ALLE NUTTIGE OVERTUIGINGSELEMENTEN BEZIT. - GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
3° MIDDELEN TOT VEJRBREKING. STRAFZAimN. 0NREGELMATIGHEDEN ZEKERE ELEMEN'l'EN VAN HET VOORONDERZOEK
BETREFFENDE, EJLEMENTEN NIET ALS BEWIJSMIDDELEN AANGENOMEN. - GEEN GRO:ND
'IOT VERBREKING.
4° HOGER BEJROEP. - STRAFZAKEN. MILITAIR GERECHTSHOF, - VONNIS Oll! EEN
ANDERE REDEN DAN DE ONBEVOEGDHEID NIE1'IG
VERKLAARD. - EVOCATIE,
5° MIDDEJLEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
MIDDEL AFGELEID UI'l' HET GEBREK AAN
MAOHTIGING VAN DE LASTHEBBER DIE HOGER
BEROEP HEEFT INGESTELD. - MIDDEL NIE'l' AAN
DE RECHTER OVER DE GROND ONDERWORPEN. -NIET-ONVAli'KELIJKHEID
0

1 o Door te verlclaren dat een t·nssengesch-il
bij cle gr01ul van cle znalc zal gevoegd
worclen, spreelct de voMz'itte1· van het
1·echtscollege een beslissing van dit
laatste uit.
?o De ve1·dachte mag e1· zich niet ove·r
~ belclage·n clctt zijn 1·echt van ve·rdediging
zmt geschonclen zijn geweest door het
feit clctt e1· lezing gegeven wenl van getuigenissen te1· terechtzitting van de
ee1·ste 1·echte1· opgenomen en naclien dom·
het arrest u-itgeschalceld, dat pa1·tijen
over ,cleze get1tigenissen gepleit hebben,
en dat, om e1· niet van ve1·wittigcl te zi.jn
oeweest dat cleze laatste llit de debutten zouden venvijde1·d wonlen, zij niet
in de gelegenheid tverden gestelcl zelcere
getnigen te cloen ve1·ho1·en, .dan wanne~1·
het arrest ve1·lclaart dat de 1·echte1· tn
hoge·r bemep geen re7cen:ing heett gehotulen met de in ee·rste aanleg opgenomen getttigenissen en dat hij in het bez-it is van alle elementen noclig om zijn
overt·ttiging te vo1·men.
3" Malcen het arrest van vm·oo1·deling niet
ongelclig en geven, cUenvolgens, ,qeen
aanleiding tot verbrelcing, onregelmcttigheden die ze7cere elementen van het
voo1·onderzoelc betreffen, wa11nee·r, noch
·nit het a.n·est noch ttit cle stttlclcen van
de 1·echtspleging 1vaa1·op het Hot acht
7cClJ1t sla.an, bl'ijlct clat de 1·echtm· ove1·
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. de gron4 deze elementen als bewijsmi4delen zou aangenomen hebben (1).
4• Wannee·r het militai1' um·echtshof, om
elke ander·e reden dan de onbevoegdheid,
het voml-icS va.n. een k1"ijgsraad vernietigt, bij wellce de zaak geldig awnhwngig
werd gemaakt, moet het over de grond.
uitspmalc doen (2).
5• Mag niet voor· de eerste maal voor het
Hot voorgedr·agen worden, het middel
afgeleid u.it het geb1'ek aan machtiging
van de lasthebber, die namens de b~w
,(Jer·lijke pa11·Uj hoger· ber-oep heett ingesteld (3).

stel, gewezen over het tussengeschil door
het militair gerechtshof;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, schending van
de rechten. der verdediging, doordat het
bestreden arrest verklaart geen rekening
te houden met het zittingblad van de terechtzittingen van de eerste rechter · ~
1 • dan wanneer nochtans lezing gegeven
werd van de er in opgenomen getuigenis,sen ; 2• en dan wanneer de partijen er
over gepleit hebben omdat zij op voorhand
niet verwittigd waren dat deze getuigenissen uit de debatten gingen geweerd
worden, zodat aanlegger de gelegenheid
(CAUDRON EN VAN ROEY, T. BELGISCHE STAAT.)
niet had gebeurlijk sommige getuigen
door het hof te doen onderhoren :
ARREST.
Overwegende dat de omstandigheden
HET HOF; - Gelet op het bestreden dat lezing zou gegeven geweest zijn van
arrest, op 15 December 1948 gewezen door de later uitgeschakelde stukken en dat de
het Militair Gerechtshof, zetelende te partijen er over zouden gepleit hebben, de
Brussel;
rechten der verdediging niet geschonden
.Aangaande de voorziening van eerste hebben, vermits het arrest uitdrukkelijk
aanlegger Maria-Joseph Caudron :
verklaart dat het militair gerechtshof
In zover de voorziening gericht is tegen geen rekening heeft gehouden met deze
de beslissing over de publieke vordering : stukken;
Over het eerste middel, schending van
Dat de rechten der verdediging evende rechten der verdediging en overschrij- min geschonden werden doordat aanlegding door de voorzitter van het militair ger, gebeurlijk, zekere getuigen door het
gerechtshof van de hem toegekende macht, militair gerechtshof zou hebben doen ondoordat, volgens d'e meldingen van het pro- derhoren;
ces-verbaal (ler terechtzitting van 24 NoOverwegende, immers, dat het arrest,
vember 1948, nadat aanlegger bij con- · bij een souvereine beoordeling, verklaart
clusies uitstel gevraagd had om over te dat het militair gerechtshof in het bezit is
gaan tot bepaalde onderzoeksverrichtin- van al de nuttige elementen om zijn overgen, de voorzitter verklaarde het tussen- tuiging te vormen;
geschil bij de grond te voegen, zonder te
Waaruit volgt dat het middel ~et kan
zeggen dat het hof een arrest geveld heeft, aangenomen worden;
dan wanneer het door het hof aileen is
Over het derde ·middel, schending van
dat b,et tussengeschil bij de grond kon geartikel 76 van het W etboek van strafvorvoegd worden :
dering, doordat, na het onderzoek gedaan
Overwegende dat, blijkens de meldingen v66r de eerste rechter uit de debatten te
van het bedoeld proces-verbaal, nadat aan- hebben geweerd, het arrest steunt op
legger conclusies nedergelegd had strek- het vooronderzoek, dan wanneer sommige
.ken de tot het bekomen van een uitstel stukken van dit vooronderzoek onregeltot bijkomend onderzoek, de voorzitter matig zijn, b. v. stukken 298 en 242 (geen
« .. . zegt dat wat de conclusies door de
handteken van beklaagde), stuk 246 (geen
verdediging neergelegd betreft, het tussen- handteken van de krijgsauditeur die hem
geschil bij de grond der zaak zal worden ondervraagt), stuk 296 (geen handteken
gevoegd >>;
van de griffier) :
Overwegende da.t deze bewoordingen de
Overwegende dat het blijkt noch uit de
gebruikelijke uitspraak vermelden, geda:;tn meldingen
van het arrest, noch nit enig
door de voorzitter van het arrest van mt- stuk waarop
het Hof acht kan slaan, dat
het militair gerechtshof de in het middel
aangeduide stukken zou in acht genomen
(1) Zie verbr., 10 April 1906, beweegredenen
hebben tot staving zijner overtuiging;
(Bull. en PASIC., 1906, I, 193); 13 Juni 1921~
Dat het middel, dat beweerde onregelbeweegredenen (ibid., 1921, I, 400); 24 Jum
matigheden inroept van sommige stukken
194.6 (Arr. Verbr., 1946, biz. 238; Bull. en
van het vooronderwek welke het arrest
PASIC., 1946, I, 266).
zich niet toegeeigend heeft, v66r de rech(2) Verbr., 30 September 194.6 (A•·•·. Yerbr.,
ter over de grond niet opgeworpen werd ;
1946, biz. 309; Bull. en PASIC., 1946, I, 337, en
nota 1).
Overwegende dat dergelijke onregelma(3) Verbr., 31 Januari 1949 (zie hager,
tigheden, volgens de bepalingen van artibiz. 86; Bull. en PAsrc., 1949, I, 95).
kelen 408 en 413 van het Wetboek van
VERBR., 1949. - 16
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strafvordering, geen redenen tot voorziening in verbreking uitmaken;
Waaruit yolgt dat bf)t rniddel niet kan
aangenornen ·worden; Qver het"vijfde rniddel, schending van
de rechten der verdediging, doordat het
rnilitair gerechtishof de zaak tot zich getrokken heeft orndat het proces-verbaal
van de terechtzittingen van de eerste rechter nietig is : 1 o zodat geen enkele rechtspleging rneer bestond; 2° zodat aanlegger
beroofd werd van een graad van aanleg :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het rnilitair gerechtshof bes'list op
bescheiden en dat de auditeur-generaal
een bijkornend onderzoek bevolen heeft;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na het beroepen vonnis te hebben te niet
gedaan om de reden, vreernd aan de onbevoegdheid van de eerste rechter, dat het
proces-verbaal der terechtzittingen nietig
was, over de grond beslist heeft bij naleving van de gebiedende voorschriften van
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van het middel in rechte ongegrond is ;
En overwegende verder dat de substant]ele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de besliss1ng overeenkom&tig de
wet is;
In zover de voorzieuing gericht is tegen
de beslissing over de vordering der burgerlijke partij, Belgische Staat :
Over het vierde rniddel (gericht enkel
tegen deze beslissing), schend'ing van artikel 204 van het Wetboek van &trafvordering, doordat het huger beroep namens de
burgerlijke partij, Belgische Staat, werd
ingesteld door advocaat Tielemans, dan
wanneer de bijzondere volmacht niet gevoegd was bij de akte van beroep :
Overwegende dat de beweerde nietigheid waarop het rntddel is gegrond niet
ingeroepen werd v66r de recllter in hoger
beroep;
Dat zij vreemd is aan de ope:iJ.bare orde
en aan · een geschil over de bevoegdheid,
zodat het tniddel nieuw en, derhalve, niet
ontvankelijk is;
In-zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de vorderingen der andere burgerlijke partijen :
Overwegende dat aanleggers tot staving
van hun voorzieningen geen enkel middel
inroepen en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Aangaande de voorziening van tweede
aanlegster, 1\fartha_Van Roey :
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt :
I. Over de publieke vordering :

Overwegende dat de substanWHe of -.op,
straf van n.ietigheid voorgeschreve:iJ. recht&vormen- werden nageleefd. eil dat de beslis-sfng overee~kOmstig de wet ; ' "
.II. Over de bnrgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegster tot staving·
van haar voorziening geen enkel m:iddel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
6 .April1949. - 2• karner. - Voorzitte·r,..
H. de Cocqueau des 1\fottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
II. de Clippele. - Gelijlcluidende conclu--sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VER.ANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOl\fST). - STOORNISSEN VAN DE NABUURSOHAP. - GRONDSLAG VANDE VERANTWOORDELIJKHEID.
2° VER.ANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKO:M:ST). - STOURNISSEN VAN DE NABUURSOHAP. - STOORNISSEN
AAN EEN EIGENDOM VEROORZAAK'f DOOR OP J<;ENAANGRENZEND ERF UITGEVOERDE WERKEN. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAlt
VAN DI'f ERF,
3° VERAN'.rwOORDELIJKHEID (BUI-TEN OVEREENKO:M:ST.). - STOORNISSEN VAN DE NABUURSOHAP. - STOORNISSENAAN EEN EIGENDOM VEROOR'ZAAKT DOOR OP EENAANGRENZEND ERF UI'l'GEVOERDE WERKEN. -VER-ANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANNEMER
VAN DE WERKEN.
1° De ve1·plicht-ing, de stoo1·n·isse·n van de·
nabuu.1·schap te hm·steUen, heett artikel 1382 van het BU1·gerlijlc W etboelc als-g1·ondslag (l).
2° De eigenaar d·ie, b·ij het ·ttitvom·en or
doen uitvom·en van werken op z-ijn ert,.
ve1·zuimt alle nodige voo1·zo1·gen te nemen om te vennijden dat de na-b:urigeeigena.ars de bezwaq·e·it e:r van zoud&nondergaan, welke de gewone maat va1~
de vm·pUchtingen v·an de nabuU1·schap"
overt-ref! en, is tot voUed!ig hm'stel van.
de aldus c~oor zijn tout ve-roon~aa~lvte·
schade gehouden (2).
3o Wanneer een schade, die de gewonemaat van de nadelen van de nabu.u-rschap-te boven gaat, onwettelijk aan een eigendom ve-roo·rzaalct werd doo1· werlven
OJ) ee·n ra:ng·ren-zend e'rf tt#gevoenl, lean
(1) en (2) Zie de auteurs aangehaald in de·
conclusie van het openbaar ministerie (BulL
en PAsrc., 1949, I, 273 en volg.).
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heett uitgevom·d, voot·tvloeien niet enkel uit een bepaalde fot~t, we1ke Mj
in de opvatting ot de. t~itv{)~ing van de
werken zou begaan hebben, maar ook
uit het feit dat hij tot de schend·ing van
het eigendomst·echt van cle nabttttt' heett
Mjgedmgen (1).
(RUMMENS, T. 1° N. V. « EN'l'REPHISES VAN
RIJMENANT JJ ; 2o NATIONALE DIENST V<iOR DE
NOORD-ZUID \'ERBINDING.
ARU.EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Juli 1946 gewezen door het
Hof van· beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikele11- 537, 544, 1382, '1384, inzonderheid 1384, alinea 1, van het Burgerlijk
Wetboek, 6, inzonderheid 6, alinea 2, 11,
110, 112- en 113 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest : 1° beslist dat de
verweerders, op grond van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gehouden zijn
aanlegger schadeloos te stellen voor de
schade welke aan zijn onroerende goederen veroorzaakt werd door de werken
van de Noord-Zuid Verbinding, voor zover
er gebrekkige uitvoering van de werken
is geweest of er gebreken in de plannen
waren; dat, voor de beoordeling van het
nadeel, de vroeger in de onroerende goederen van aanlegger bestaande gebreken
dienen opgezocht, alsmede de invloed
welke die gebreken mogelijk gehad hebben op het voorkomen van de stoornissen;
2° beslist, enerzijds, dat de tweede verweerder eveneens gehouden is, op grond
van artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek en van de verplichtingen van de
nabuurschap, aanlegger voor gezegde
schade te vergoeden, doch dat voor de beoordeling van de vergoeding, ten titel van
schuldvergelijking verschuldigd, de huidige toestand in al zljn elementen moet
vergeleken worden met deze welke v66r
de uitvoering van de werken van de
Noord-Zuid Verbinding bestond, en dat er
slechts schending van de eigendom van
aanlegger bestaat in de maat ·waarin
de schade en nadelen, welke uit gezegde
uitvoering voortsprutten geen tegenwicht
vinden in de voordelen en de meerwaarde
welke aanlegger er kan uit trekken,
en, anderzijds, dat de vordering van aanlegger tegen eerste verweerster moet worden afgewezen, « in de maat waarin
die vordering artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek tot grondslag heeft », vermits de betrekkingen van nabuurschap, in
de zaak, aan gezegde verweerster vreemd
(1), Zie de nota onderaan vorige bladzijde.

zijn; 3° bijgevolg, de door de eerst€ rechter aan de ·deskundigen gegeven opdracht
wijzigt, door dezen er mede te gelasten
na te gaan in welke maat de in de onroe~
rende goederen van aanlegster te voreri bestaande gebreken, in voorkomend
geval vastgesteld, de betwiste stoornissen hebben kunnen veroorzaken of
verergeren en hun advies te geyen nopens
de meerwaarde welke, voor de onroerende
goederen waarover het gaat, zou kunnen
voortvloeien uit de verwezenlijking van
de Noord-Zuid Verbinding en namelijk
uit de verbetering van de wegen, dan wanneer : a) de sanctie van het eigendomsrecht, bekrachtigd door artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek, in artikel 1382
van hetzelfde wetboek te vinden is; dat
hij die door zijn daad en zonder dat hi.l
de exceptie aanvoert of kan aanvoeren
van toeval of van overmacht, de eigendom van een ander aantast, namelijk door
op een naburige eigendom te bouwen of
te doen bouwen, een onwettige daad stelt
waaruit zijn aquiliaanse verantwoordelijkheid ontstaat, zelfs indien de werken
zouden uitgevoerd zijn volgens de regelen
van de kunst (schending van artikelen 537, 544, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) ; dat, bijgevolg, het aldus
berokkend nadeel moet hersteld worden,
zonder dat het kan vergoed worden door
de meerwaarde welke die werken, bijzonder indien het over openbare werken
gaat, voor het beschadigd eigendom zouden medebrengen, :iJ.amelijk door het feit
van de verbetering van de wegen, OI>
straf de gelijkheid van al de burgers voor
de openbare lasten te schenden (schending van dezelfde bepalingen en van artikelen 6, 11, 110, 112 en 113 van de Grondwet), en zonder dat daarbij zou mogen
rekening gehouden worden met de in het
beschadigd eigendom te voren bestaande
gebreken, noch met de invloed die deze
zouden uitgeoefend hebben ·op het overkomen van de stoornissen (schending·
van artikelen 537, 544, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) ; b) in aile geval, in
de onderstelling dat de betwiste stoor"
nissen zouden kunnen hersteld worden op
grondslag van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek zonder die bepaling noodzakelijk te verenigen met artikel 1382
van hetzelfde wetboek, dan nog, enerzijds,
het buiten zaak stellen van eerste verweerster niet zou gerechtvaardigd zijn,
wanneer hij heeft bijgedragen tot het nadeel en tot de aan het eigendom van aanlegger veroorzaakte schade (schending van
artikelen 537 en 544 van het Burgerlijk
Wetboek), en, anderzijds, de door het bestreden arrest aangenomen vergelijking
tussen de door de stoornissen veroorzaakte schade en de meerwaarde, welke
vo·or de onroerende goederen door werken
van algemeen nut in het voorkomend gc-
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:r.ou schenden van -al de burgers voor de
openbare lasten en, aldus, het eigendomsrecht van aanlegger zou miskennen (schellding van artikelen 537 en 544 van het
Burgerlijk Wetboek, 6, 11, 110, 112 en 113
van de Grondwet) :
Overwegende dat, volgens het bestreden arrest, hij, die door werken een nadeel berokkent aan een naburig onroerend
goed, een dubbelc verantwoordelijkheid zou
oplopen : bij toepassing van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek zou hij herstelling verschuldigd zijn voor de in de
uitvoering· van de werken begane fouten,
terwijl hij, krachtens artikel 544 van hetzelfde wetboek, tot schadeloosstelling zou
gehouden zijn wegens de lasten door de
werken aan de naburige eigenaar opgelegd, welke de gewone bezwaren van de
nabuurschap te boven gaan; dat de eerste
van cUe verantwoordelijkheden · zon ge-meen zijn aan de meester van het werk
eli aan de aannemer, terwijl de tweede,
claar ze op de nabuurschap gesteund is,
alleen op de eigenaar zou wegen van het
erf waarop de werken worden uitgevoerd;
Overwegende dat artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek aan elke eigenaar het
recht op het rustig genot van zijn eigendom toekent; dat aan de uitoefening van
het eigendomsrecht de verplichting is verbonden al de maatregelen te nemen welke
nodig zijn om de naburen niet te schaden;
Overwegende dat die verplichting haar
sanctie vindt in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegeiide dat de eigenaar, die verzuimt de nodige voorzorgen te nemen om
te vermijden dat de naburen door zijn
daad bezwaren zonden ondergaan welke
de gewone maat van de verplichtingen van
de nabuurschap overtreffen, een font begaat;
Overwegende dat hij, die op zijn erf werken uitvoert of cloet uitvoeren, gehouden
is zich er van te verzekeren dat clie werken, zoals ze zijn opgevat en zullen worden uitgevoerd, voor de naburige goederen
geen stoornissen zullen medebrengen welke
die maat te boven gaan;
Overwegende dat de inachtneming van
de gewone regelen der kunst, zowel in de
opvatting als in de uitvoering, de font
niet uitsluit, wanneer blijkt dat wegens
de nabuurschap zich bijzondere voorzorgen opclrongen ten einde een schending te
vermijden van het recht van de nabnnr op
het rustig genot vaii zijn zaak ;
Overwegewle dat daaruit volgt dat artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
niet vermag afgezonderd worden van. artikel 1382;
Overwegende dat uit ·de samenvatting
van deze twee bepalingen voortvloeit dat

hij, die ZIJn goed derwijze .-g'ebruikt dat
hij zijn nabuur een schade berokkent
welke de gewone maat van de bezwaren
van de nabuurschap te boven gaat, gehouden. is tot de gehele schadeloostelling wegens de door zijn fout veroorzaakte
schade;
En overwegende dat de verantwoordelijkheid van eerste verweerster, die de betwiste werken heeft uitgevoerd, niet vermag beperkt worden tot een bepaalde fout
waarvan aanlegger het bewijs zou moeten leveren; dat die verantwoordelijkheid
ook kan afgeleid worden uit het feit dat
zij r.ou bijgedragen hebben tot de schencling van het eigendomsrecht van aanlegg·er; dat, dus de enige reden dat de naamloze vennootschap << Entreprises Van Rijmenant » geen eigenares is van de grond,
waarop de werken Werden uitgevoerd,
niet volstaat om het beschikkend gedeelte
te rechtvaarcligen waarbij aanlegger van
zijn vordering tegen gezegde vennootschap
werd afgewezen voor zover die vordering
gegrond is op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en waarbij verweerder, Nationale Dienst voor de voltrekking van de
Noord-Zuid Verbinding, van zijn vordering tot. vrijwaring werd · afgewezen;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Wat de oproeping betreft om het arrest
gemeen te horen verklaren :
Overwegende dat aan die eis recht client
gedaan en dat het bestreden arrest dient
vernietigd, niet aileen voor zover het uitspraak heeft gedaan over de hoofdvordering, doch ook nog voor zover het uitspraak heeft gedaan over de v:Ordering tot
vrijwaring ;
Om cUe redenen, 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 verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
7 April 1949. - 1e kamer. - Vo01-zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, H. Sohier. - Gelijklu·idende conol7tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Simont, Resteau en Van Ryn.
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VERZEKERINGSCONTRACT.
VER;ZF.KERD~; VAN ZIJN RECHTEN VERVALLEN
WANNE;ETh EEN AANG"ETEKENDE BRIEF, HET GEBREK 'AAN BI!:TALING VAN DE PREMIE VASTSTELLENDE, GEDURENDE VIJF'I'IEN DAGEN ZONDER
GEVOLG IS GEBLEVEN. - ARREST BESLISSENDE
DAT EEN ZENDBRIEF DE TER~IJN VAN VIJFTIEN

-245DAGEN NIET DOET LOPEN. GEEN SCHENDING
VAN ARII'IKELI!.'N ll34 EN ll35 VAN HE'l,' BUROERLIJK WETBOEK.

2° MIDDEJLEN TOT VEJRBREKING. BURQERLIJKE
ZAKEN.
WEDERKERIGE
OVEREENKOMST. MIDDEL AFGELEID HIER·
UIT DAT EEN PARTI.J, WEGENS DIT KARAKTER
VAN DE OVEREENKOMST EN HE'l' GEBREK AAN
UITVOERING DOOR DE ANJiERE PARTIJ, VAN
RECHTSWEOE VAN HAAR VERIBINTENIS WAS
VRIJQESTELD. MAO NIET' VOOR DE EERSTE
MAAL V66R HET HOF WORDEN VOORGESTELD.

1° .Schendt noch a·rtUcel 1134, noch ar·Ukel 1135 van .het Btwger·Ujk Wetboek,
het an·est dat, vaststellende llat, luidens
de termen van een verzelceringscontract,
de vfYrzeke1"de sleohts van zijn r·echten
verval/.en is vndie:n een aangetekende
brief van de ve·rzeloeraa1·, die het _qebrek
aan beta.ling van de p1·em·ie op de vervaldag vaststelt, ged·urende vijftien dagen
zonder· gevolg .is gebleven, beslist, dat
het zenden dam· de verzekeraar· van
een. gewone brief rle ter·mijn van vijft·ien dagen niet doet lopen (1).
2° Mag r!-iet voor de eerste maal q;'(}or· het
Hot 'WOI'den voor·gesteld, het middel afgeleid hierwit dat eiser·, wegens het weder·kerig kara,Jcte·r van de over·eenkomst
en het gebr·ek aan '!titvoering van haar
q;erbintenis door de andere partij, van
rechswege van zijn verbintenis was vrijgesteld.
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP «CAISSE
FEDERALE DU BATIMENT », T. VANDENBROECKE.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Februari 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1102, 1134,
1135 en 1156 van het Burgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 11 Juni 1874 op de verzekeringen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat bij afwijking van artikel VI van de « algemene voorwaarden »
van de tussen aanlegster en de echtgenoot van verweerster aangegane verzekeringspolis, in de « bijzondere voorwaarden » is overeengekomen dat « de verzekerde van de rechten op de vergoeding
slechts zal vervallen zijn wanneer een
aangetekende brief, waarbij wordt vastgesteld dat de premie op de vervaldag niet
betaald werd, vijftien dagen zonder gevolg
is gebleven >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de woorden van dat beding niet tegen(1) Raadpl. verbr., 2 Juli 1948.(Arr. Verbr.,
1948, biz. 366; Bull. en PAsrc,, 1948, I, 425, en
nota's 1 en 3).
'

spreekt en het beding souverein heeft beoordeeld waar het beslist - om redenen
welke het aanduidt - dat de partijen de
formaliteit yan de .aangetekende brief als
volstrekt noodzakelijk hebben beschouwd
tot het verwezenlijken van het verval, .dat
uit het niet betalen van de premie voortvloeit;
Overwegende dat, dus, door daaruit af
te leiden dat de gewone brief, op 13 Maart
1941 door aunlegster aan haar verzekerde
gestuurd, de termijn van vijftien dagen,
voorzien bij het betwist beding, niet heeft
kunnen doen lopen en dat, gev'olglijk, de
vergoeding verschuldigd blijft, ofschoon
de premie op de vervaldag niet betaald
wenl; het bestreden arrest geen van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel ten onrechte aan het arrest verwijt dat het de « bijzondere voorwaarde » van de polis aangezien heeft als
een verval instellende, dan wanneer gezegd arrest er slechts de uiting heeft in
gezien van het inzicht der partijen << de
erge sanctie van verval >> afhankelijk te
maken van een « plechtige verwittiging >>
bij aangetekende bi·ief ;
Dat dit deel van het middel dus in feite
niet opgaat;
'
·
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel niet ontvankelijk is omdat
het nieuw is, vermits aanlegster voor de
eerste maal v66r het Hof staande houdt,
dat zij, wegens het wederkerig karakter
van het contract, van rechtswege ontslagen is van de verplichting de vergoeding
te betalen, wanneer de verzekerde in gebreke is de premie op de vervaldag uit
te keren;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat aanlegster het voorstel van de verzekerde uitdrukkelijk moest aannemen;
Dat het in feite vaststelt dat het niet
blijkt dat aanlegster de zekere wil heeft
gehad het aanbod van de verzekerde
aan te nemen en dat het niet bewezen is
dat het aanbod van de verzekerde werkeIijk is aangenomen geweest;
·
Overwegende dat deze vaststellingen
souverein zijn en aan het toezicht van het
Hof ontsnappen;
Om die redenen, verwerpt de voorzie,
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
.7 April1949. - 1° kamer,. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Oonnart. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de. Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Resteau en Van Ryn.

2461•

7 April 1949.

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 10 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig miclclel, schending van
artikelen 92 en 97 van de Grondwet, 13,
14, 64 en 67 van de wetten op de militaire
pensioenen, samengeschakeld door het koninklijk besluit del. 11 Augustus 1923,
8 van het besluit van de secretarissen-generaal del. 2 September 1940 betreffende
de uit « de oorlog van 1940 Jl ontstane
militaire pensioenen en toelagen, _1, 2, 7,
43 en 45 van het besluit van de secretarissen-generaal del. 25 September 1941 · hou-

dencle oprichting van de dienst voor militaire invaliditeitspensioenen betreffende
de o01·log van 1940, 1, 45 en 56 van de wet
dd. ~6 Augustus 1947 op _de vergoedingsc
penswenen, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat een particulier, die v66r
de rechtbanken van de Staat een militair
invaliditeitspensioen vordert, slechts kan
slagen op voorwaarde te bewijzen dat de
administratieve commissies yo01•af beslist
hadden clat de eis ontvankelijk en gegrond
was en, in het bijzonder, clat de verzoeker
militaire clienst heeft verricht na 9 Mei
1940 en dat zijn verwondingen werden: opgelopen geclurende de dienst en door de
clienst, dan wanneer uit de aangeduide
bepalingen blijkt : dat het militair invaliditeitspensioen een burgerlijk recht is
met dit gevolg dat, in geval van betwisting tussen cle Staat en een pensioenaanvrager, de rechtbanken alleen bevoegd
zijn o:p1 er kennis van te nemen en onder
andere om te oordelen of de pensioensaanvr!ta~ ontvankelijk en gegrond is ;
dat onder meer de rechtbanken bevoegcl
zijn om te beslissen of de persoon, op het
ogenblik waarop de verwonclingen werclen
opgelo11en, al (lan niet militair was ; clat,
moest men zelfs de vaststellingen en beoordelingen van de commissies betreffende
cle oorzaken, de aard en de gevolgen van
de verwondingen als souverein aanzien,
dan nog hun bevoegdheicl, afwijkericle
van het gemeen recht, op beperkende
wijze zou moeten geinterpreteercl worden:
dat daaruit volgt dat de beoordeling van
de commissies, voor zover ze de oorzaken
van de verwondingen aangaat, moet beperkt zijn tot het feitelijk element
bestaande uit de materiele omstandigheclen van het ongeval en hun nooclzakelijk verband met de veroorzaakte verwon~ llingen; dat aan clit begrip van de oorzaak
van de verwondingen ontsnapt het bestaan
van een verband tussen het overgekomen
ongeval en de door het slachtoffer vervulde dienst ; dat een beslissing van een
commissie betreffende het verbancl tussen
de dienst en het ongeval niet tot de souvereine beoordeling behoort van de commissie en de rechterlijke macht niet bindt :
Overwegencle dat uit de feitelijke vaststellingen van het bestreclen arrest blijkt :
1° dat aanlegger, milicien van de klas 1919,
gekwetst op 12 Mei 1940, wegens de ondergane invalicliteit, beweert recht te hebben op een militair pensioen; 2° dat hij

(1) en (2) Raadpl. verbr., 24 Juni 1929 (Bull.
·en PAsiC., 1929, I, 254); 25 October 1934 (ibid.,
1935, I, 40) en de conclusie van het openbaar
ministerie dit arrest voorafgaande. Zoals het
eerste van de aangetekende arresten er op
wijst, is de wet van 26 Augustus 1947 niet van
toepassing op de door de voorziening gestelde
vraag.

Omtrent de vraag of )l,et, door een wet ingesteld recht op pensioim een burgerlijk recht
uitmaakt, zie verbr., 27 September 1928 (Bull.
en PAsrc., 1928, I, 231) ; 4 April 1940 (ibid.,
1940, I, 105 en 107); 20 Mei 1943 (Arr. Verbr.,
1943, blz. 118; Bull. en PASIC., 1943, I, 196) en
5 Juni 1947 (Arr. Ve1·br., 1947; blz. 191; Bull.
en PAsrc., 1947, I, 246).

KAMER. -

1° PENSIOENEN. - WET EEN RECHT OP
PENSIOEN INS'l'ELLENDE. - BETWISTING VOOR
RET GERECHT. - ERKENNING VAN- RET RECHT
AFHANGENDE VAN DE SOUVEREINE VASTSTELLING
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN VOORWAARDE
VAN RET RECHT. - NOODZAKELIJKHEID VAN
EEN UITDRUKKELIJE:E WETSBEPALING WELJKE
DIT RECHT AAN DE ADMINIS.TRATIE TOEKENT.
2° 1\HLITAIRE PENSIOENEN. - BESLUI'l'EN VAN 10 SEPTEMBER-1940 EN 25 SEPTEMBER 1941. - ADMINISTRATIEVE COMMisSIES. - GEEN SOUVEREIN BESLISSINGSRECHT.
- BESLUITEN DIE DE HOVEN EN RECHTBANKEN
NIET BINDEN.
1° lVanneer een wet een 1·echt op pensioen
heejt ·ingesteld, Jcan (le erlcenning van
- (lit 1·echt, in uevctl van betwisti:n,g v661·
het gerecht, slechts ajhangen van de
sottvereine vaststelWng door de administratie van een van de voorwaarden
van dat recht, wannee1· een tt-itdn~kke
Ujlce wetsbepaling dergelijlce macht (Umt
ae adm·i·1iistmt-ie toe kent (1). (Gronclwet,

art. 92.)
2° De adm·inist-ratieve commissies van
ee1·ste aanleg en van hoger /Je1·oep, inge·richt aoor de besl'lt·iten V(MJ, .10 Septembe·r 1940 en 25 Septeinbe1· 1941 betreffende ae milit(~ire pensioenen tt--it (le 001'log 1940-1945 voo1·tvloeiencle, haclden
geen so·uverein-e beslissin.gsmacht en hun
besl·uiten Tmnnen de hoven en J'cchtbanTcen nict binden (2) .
Eerste zaak.

(CUVELIER, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

-247•de toekenning van dergelijk pensioen
heeft gevraagd bij op 12 April 1941 inge-.
-diend verzoekschrift; 3° dat het verzoek
.in de loop van het jaar 1943 in eerste
aanleg en in boger beroep verworpen
werd door de administratieve commissies
'ingesteld om het te onderzoeken; 4° dat
-die commissies de verwerping gemotiveerd
hebben door vast te stellen dat Cuvelier
_geen militaire prestatie had geleverd na
9 Mei 1940 en d[lt hij niet in <lienst was
toen hij gekwetst werd ;
Overwegende dat niet betwist wordt dat
het geding beheerst is door de besluiten
van de secretarissen-generaal, genomen op
2 en 10 September 1940 en 25 September
1941, besluiten · door het besluit-wet dd.
5 Mei 1944 voor tijdelijk geldig gehouden;
Overwegende dat artikel 7 van de wetten op de militaire pensioenen, samengeschakeld door het koninklijk besluit dd.
11 Augustus 1923, artikel dat door artikel 1 van het besluit van 2 September
1940 toepasselijk wordt verklaard op de
pensioenen welke aan de militairen dienen toegekend, wegens feiten van de
dienst na 9 Mei 1940, als volgt is opgesteld : . « De gedurende de dienst en door
de dienst uit oorlogsgebeurtenissen of ongevallen voortkomende kwetsuren, wanneer zij tot een invaliditeit van ten minste
10 t. h .. aanleiding hebben gegeven, geven
recht op een pensioen wegens invaliditeit ... >>;
Overwegende dat het bestreclen arrest
aanneeint, zonder clienaangaande door de
voorziening te worden bestreclen, dat de
rechterlijke macht bevoegd is om uitspraak te cloen over de betwistingen tussen de Staat en de aanvrager van een pensioen wanneer, zoals in onclerhavig geval,
de wet zelf het recht op pensioen instelt;
dat clergelijk recht een burgerlijk recht
is·
Overwegende dat het niettemin beslist
clat «Cuvelier, omdat hij, in 1943, het
voorwerp is geweest van een negatieve
beslissing vanwege de administratieve
commissies welke op dat ogenblik bevoegcl
wriren om de opdracht te vervullen die
hen door de besluiten van 1940 en 11141
was opgedragen, thans niet in staat is
v66r de gewone rechtsmachten en zoals
de wet het wil, te bewijzen dat hij na
9 Mei 1940 in militaire clienst was en dat
zijn kwetsuren werclen opgelopen door
de dienst »;
Overwegende dat die beslissing geen
steun vindt in artikel 5 van het besluit
van 10 ·september 1940 dat werd ingetrokken door artikel 52 van het besluit cld.
25 September 1941 ;
Overwegende dat ze evenmin kan gesteund worden op artikel 7 van het
besluit del. 25 September 1941 welk administratieve commissies inricht «die
beslissen of ze (het is te zeggen de aan-

vragen van militaire pensioenen) ontvankelijk en gegroncl zijn », en daaraan toevoegt : <<De aanvragen zijn uit administratief oogpunt gegrond indien... 1 o de
aanvrager militaire dienst verricht heeft
na 9 Mei 1940 » ;
Overwegencle, wei is waar, dat de wet
de toekenning van het recht op pensioen
kan doen afhangen van zekere feitelijke
vaststellingen waarmede de administratie
aileen belast is, doch dat dergelijke afwijking van de bevoegdheid, welke aan de
hoven en rechtbanken is toegekend ovet·
de betwistingen betreffende een burgerlijk
recht, door een precieze en uitdrukkelijke
wetsbepaling moet gevestigd zijn ;
Overwegencle clat, om de clraagwijclte te
beoordelen van het hiervoren aangehaalcl
artikel 7, het moet in verbancl gebracht
worden met de andere bepalingen van het
besluit del. 25 September 1941;
Overwegende clat, luiclens artikel 29 van
clat besluit, «de Dienst voor invalicliteitspensioenen het dossier voorlegt aan een
aclministratieve commissie van eerste
aanleg; wanneer echter de dienst oordeelt
dat uit de gegevens van het dossier met
zekerheid blijkt dat de aanvraag uit administratief oogpunt ontvankelijk en gegrond is, kan hij het dossier rechtstreeks
aan een meclische commissie voorleggen » ;
clat zijn artikel 45 bepaalt clat, na het
afhandelen van de rechtspleging v66r gezegcle clienst, deze « in duplo het proces
verbaal opmaakt behelzencle een voorstel
tot het verlenen van het pensioen of het
afwijzen vap. de aanvraag »;
Dat, aldus, niet alle aanvragen van pensioen nooclzakelijk v66r de adrninistratieve commissie worden gebracht, en clat,
in alle geval, de administratie vrij blijft
het van de hierboven becloelde dienst uitgaande « voorstel » aan te nernen of te
verwerpen;
Overwegende dat, dus, onder het regime
van de hierboven angecluide besluiten van
1940 en 1941, de administratieve commissie, ver van een souvereine beslissingsrnacht te hebben, slechts gelast was, voor
7..0ver de Dienst voor invaliditeitspensioenen het nuttig achtte haar de aanvraag
voor te leggen, besluiten op te stellen
welke de administratie • niet bonclen en,
evenmin, de hoven en rechtbanken kunnen
binclen;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
de in de voorziening aangecluide bepalingen heeft geschonden, behalve echter artikelen 1, 45 en 56 van de wet .dd. 26 Augustus Hi47, welke op het gecling niet van
toepassing is ;
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;

-248veroordeelt verweerder tot de kosten ·
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
7 April1949.- 1ekamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Geljikluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
Van Ryn.
'l'weeae zaak.
(BELGISCHE S'I'AAT, T, CALLENS.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schencling van
artikelen 1, 5, 8 en 9 van het besluit van
de secretarissen-generaal del. 2 September
1940 betreffencle de uit de oorlog van 1940
voortvloeiende militaire pensioenen -en
toelagen, 5, 15, 21 en 36 van het besluit
van de secretarissen-generaal del. 10 September 1940 houclende oprichting van de
Dienst voor Militaire invaliditeitspensioenen (D. I. P.) en vaststelling van de
procedure voor het onderzoek van de pensioensaanvragen, 1, 2, 7, 8, 29, 32, 35 en
46 van het besluit van de secretarissengeneraal dd. 25 September 1941 tot wijziging van het hiervoren aangeduid besluit
van 10 September 1940, 3 van het besluitwet del. 5 Mei 1944 waarbij de hiervoren
aangehaalde besluiten nietig doch tijdelijk
geldig verklaard worden, 92 van de Grondwet, alsook van artikelen 13, 14, 64 en 67
van de wetten op de militaire pensioenen,
samengescnakeld door het koninklijk besluit van 11 Augustus 1923, doordat het
nof van beroep, door net bestreclen arrest,
de vraag of verweerster in verbreking
naar aanspraak rechtvaardigde op een
militair weduwepensioen wegens net overlijden van haar man, die in Duitsland,
op 26 Juni 1941, bij toeval en ten gevolg.e
van een ongeval op de spoorweg overleden is terwijl hij deel uitmaakte van
een contingent Belgische gevangenen die
in vrijheid werden gestelcl en op weg
waren naar BelgH!, -ten onrecnte geoordeeld heeft dat het niet gebonden was
door de beslissingen welke in de zaak genomen werden door de bevoegde administratieve commissies, welke aan verweerster alle recnt op pensioen nadden
ontzegd om reden dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de dienst en
het ongeval dat de dood van de belangnebbende heeft veroorzaakt, en, bijgevolg
verweerster heeft toegelaten door middel
van getuigen net bewijs te leveren van
zekere feiten die van aard zijn om deze
vraag omtrent de grond van de zaak op te

helcleren, clan wanneer net over een militair pensioen gaande, gevorclerd wegens
een feit van dienst dagtekenend van na
9 Mei 1940, de beslissingen van de aclministratieve commissies, gewezen onder het
regime en bij toepassing van de hiervoren
aangeduicle besluiten van 10 September
1940 en 25 September 1941, zich als elementen rakencle de grond van de zaak op souvereine wijze opdringen wat alle feitelijke
punten betreft welke, verenigd, recllt
geven op pensioen, bijzonder wat het bestaan betreft van een. oorzakelijk :verband . tussen de dienst en net feit ingeroepen als
recht gevende op het pensioen en niet
-enkel, zoals net bestreclen arrest het wil,
wat de oorzaak, de aard en de gevolgen
van de verwon<lingen en ziekten betreft :
Overwegende clat nit de souvereine
vaststellingEm van net bestreden arrest
biijkt : 1°, dat Lambrechts, de echtgenoot
van verweerster, die in 1940 in het 2se linieregiment diencle, op 18 Mei 1940 te Buyghem door de vijand wercl gevangen genomen en naar Dnitsland gevoerd, waar
hij op 26 Januari 1941 overleed ten
gevolge van een ongeval dat ovei'kwam
terwijl hij zich in een trein bevoncl waarmede krijgsgevangenen naar het vaderland werden teruggebracht; 2° clat verweerster de toekenning vroeg van een pensioen van oorlogswecluwe; 3° dat, ten _gevolge van de ongunstige beslissingen van
de administratieve commissies in eerste
aanleg en in hoger beroep, gesteuncl hierop
dat Lambrechts zich nad laten gevangen
nemen na eerst uit zijn eenheicl onregelmatig te zijn verclwenen, en hierop dat
« niets het bestaan kon bewijzen van een
oorzakelijk verbancl tussen de tijdens de
oOI·log volbrachte dienst en de kwetsuren
welke de dood van Lambrechts mede
brachten >>, de Dienst voor invaliditeitspensioenen zich, zoals de commissies, uitsprak tegen het toekennen van een pensioen aan verweerster ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
op de door verweerster de 4 April 1945
ingestelde vorderi:ilg, verweerster toegelaten heeft tot het bewijs door getuigen
van de feiten welke zij aanvoert om te
bewijzen dat, in strijd met wat de administratieve commissies hebben aangenomen, Lambrechts overleden is gedurende
de dienst en uit oorzaak van de dienst;
:Overwegende clat niet betwist w-ordt
dat het geding beheerst is door de besluiten van de secretarissen-generaal genomen op de 2 en 10 September 1940 en
25 September 1941, besluiten door het besluit-wet van 5 Mei 1944 voor tijdelijk
geldig gehouden;
Overwegende dat artikel 13, alinea 1,
van de wetten op de militaire pensioenen,
samengeschakeld door het koninlijk besluit del. 11 Augustus 1923, artikel dat
door artikel 1 van het besluit van 2, Sep-
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op de pensioenen welke aan de militairen
dienen toegekend wegens feiten van de
dienst na 9 Mei 1940, als volgt is opgesteld : « De weduwen der militairen gesneuveld op het slagveld of overleden aan
de gevolgen van ontvangen kwetsuren,
overkomen ongevallen of ziekten opgedaan of verergerd gedurende de dienst en
door de dienst... hebben recht op een levenslang pensioen ... »;
Overwegende dat het arrest niet bestreden wordt voor zover het aanneemt dat
de rechte1;lijke macht bevoegd is om uitspraak te . doen over de betwistingen tussen de Staat en een aanvrager van pensioen wanneer, zoals in onderhavig geval,
de wet zelf het recht op pensioen instelt;
Doch dat aanlegger, inzonderheid steunende op artikelen 7 en 8 van het besluit van 15 September 1941, aan de rechter over de grond verwijt te hebben aangenomen dat hij « niet gebonden was door
de beslissingen in de zaak door de bevoegde administratieve commissies gewezen Jl,
dan wanneer die beslissingen « zich op
souvereine wijze opdringen als elementen
rakende de grond van de zaak ... wat betreft het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de dienst en het feit ingeroepen als recht gevende op het pensioen JJ;
Overwegende dat gezegd artikel 7 administratieve commissies inricht « die beslissen of ze (het is te zeggen de aanvragen van militaire pensioenen) ontvankelijk en gegrond zijn JJ, en daaraan toevoegt : « De aan:vragen zijn nit administratief oogpnnt gegrond inclien ...
b) 1o de persoon, wiens dood aangehaald
wordt, militaire dienst volbracht heeft
na 9 Mei 1940; 2° uit de admi:r;J.istratieve
gegevens en de overgelegde bewijsstnkken
blijkt dat op het in de ingezonden stukken aangegeven tijdstip de militair waarlijk een kwaal of verwonding opgedaan
of een ongeval ondergaan heeft, onder
de dienst en door de dienst, waarvan de
gevolgen zijn overlijden veroorzaakt hebben JJ;
Dat, volgens het hierboven bedoeld artikel 8, « een administratieve commissie
van beroep... in graad van beroep beslist
of de aanvragen uit administratief oogpunt ontvankelijk en gegrond zijn Jl ;
Overwegende, wel is waar, dat de wet
de toekenning van het recht op het pensioen kan doen afhangen van zekere feitelijke vaststellingen waarmede de administratie alleen belast is, doch dat dergelijke afwijking van de bevoegdheid, welke
aan de hoven en rechtbanken is toegekend over de betwistingen betreffende een
bnrgerlijk recht, door een precieze en uitdrnkkelijke wetsbepaling moet gevestigd
zijn;
Overwegende dat, om de draagwijdte

te beoordelen van de hierboven aangeduide
artikelen 7 en 8, deze moeten in verband
gebracht worden met de andere bepalingen van het beslnit dd. 25 September 1941 ;
Overwegende dat, lnidens artikel 29 van
dat besluit, «de Dienst voor invaliditeitspensioenen het dossier voorlegt aan een
administratieve commissie van eerste aanleg; wanneer echter de dienst oordeelt
dat nit de gegevens van het dossier met
zekerheid blijkt dat de aanvraag nit administratief oogpnnt . ontvankelijk en gegrond is, kan hij het dossier rechtstreeks
aan een medische commissie voorleggen JJ ;
dat zijn artikel 45 bepa·alt dat na het
afhandelen van de rechtspleging v66r gezegde dienst, deze « in duplo het procesverbaal opmaakt behelzende een voorstel
tot het verlenen van het pensioen of het
afwijzen van de aanvraag Jl ;
Dat, aldns, niet noodzakelijk alle aanvragen van pensioen voor de administratieve commissie worden gebracht; en dat,
in alle geval, de administratie vrij blijft
het van de hierboven bedoelde dienst uitgaande « voorstel Jl aan te nemen of te
verwerpen;
Overwegende dat, dns, onder het regime
van de hierboven aangeduide beslniten
van 1940 en 1941, de administratieve commissie, ver van een souvereine beslissingsmacht te hebben, slechts gelast was, voor
zover de Dienst voor invaliditeitspensioenen het nnttig · achtte haar de aanvraag voor te leggen, besluiten op te stellen· welke de administratie niet bonden en
evenmin de hoven en rechtbanken kunnen
binden;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot eeii vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
7 April 1949. - 1" kamer. - Voonzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemeild voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. Geljikluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en della Faille
d'Huysse.

1"

KAMER. -

7 April 1949.

BEWIJS. -

SCRENDING VAN DE AAN DE AKTEN
VERSCRULDIGDE TROUW. CONCLUSIES DIE
RET BEWIJS AANBIEDEN DAT ZEKERE GEBREKEN IN DE BOUW DE ENIGE OORZAAK VAN :EEN
BRAND ZIJN. VONNIS DIT AANBOD VAN BEWIJS VERWERPEND OMDAT DIT BEWI.JS GEEN
VOLDOENDE ZEKERHEID ZOU KUNNEN BIJBRENGEN. GEEN SCHENDING VAN RET AAN DE
CONCLUSIES VERSCRULDIGD GELOOF.

TVannem· een tJU.rt-ij bij concl'ltsies aangec

-250ho!len heett te bew·ijzen aat gebl'eken
·ifn, de bo1tw de enige oorzaak van een
.1Jrwn·d zijn, schendt het aan die conol!z~.
,~ies versoh1adigd geloot niet het vonnis
!lat ze verwerpt omaat hct aangel!ollen
l!ewijs ntiet met een voldoende stipthei!l
en zekerheid zou k1mnen geleve·rd toorden.
(CHAUVAUX, T. ROLAND.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
-vonnis, op 18 April 1946 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dinant;
Over het eerste en het derde middel,
het eerste, schending van artikelen 1147,
1148, 1302, 1315, 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder 1733,
alinea's 1 en 2, van artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van het
geloof dat dient gehecht aan de conclusies
welke door aanleggers in verbreking regelmatig werden genomen en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, uitspraak doende op het
-verhaal van de verweersters-verhuursters,
nit hoofde van de brand vail de aan
aanleg'gers in verbreking verhum·de plaatsen, en dan wanneer deze laatsten beweerden dat de brand te wijten was aan
zekere gebreken in de bouw, waarvan zij
door getuigen en deskundigenonderzoeken
-de werkelijkheid aanboden te bewijzen, en
dat die gebreken de enige oorzaak van de
betwiste brand waren, het aanbod zowel
-van het bewijs als van het deskundigenon-derzoek van de hand heeft gewezen en
aanleggers in verbreking veroordeeld heeft
tot betaling van de gevorderde vergoedingen, het aangeboden bewijs door getuigen
en door deslmndigenonderzoek niet dienend en onnuttig verklarende, onder voor·
wendsel dat, zelfs indien cle aangehaalde
feiten als werkelijk en bewezen worden
aangenomen, men niettemin slechts tamelijk broze vermoedens eruit zou kunnen
afieiden, welke geenszins het afwezen van
schuld van de zijde van aanleggers in
verbreking zouden aantonen noch enigszins zouden bewijzen dat de brand nooclzakelijk door toeval, overmacht of bouwgebrek werd veroorzaakt, en dat alzo
de oorzaak van de brand steeds :twijfel·
achtig zou blijven, aldus !le preci~ze bewoordingen miskennende van de conclusies welke door aanleggers in verbreking
regelmatig genomen werden en welke door
het bestreden vonn,is niet betwist zijJ+ en
waarbij door getuigen en deskuncligenonderzoek het bewijs van de aangeklaagde
bouwgebreken werd aangeboden, en, bijzonder, dat daarin aileen de oorzaak van
de brand lag ; het derde, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het

bestreden vonnis het verzoek om deskundigenonderzoek, hetwelk luidens de conclusies van aanleggers in verbreking
moest bewijzen dat de aangehaalde bouwgebreken werkelijk waren en de enige oorzaak van de betwiste brand, als ongelegen
heeft van de hand gewezen om de dubbelzinnige redenen, wat gelijkstaat met
gebrek aan redenen, enerzijds, dat, moest
men zelfs die feiten als werkelijk en bewezen aannemen, men. er dan nog slechts
broze vermoedens zou kunnen uit afieiden,
welke geenszins het afwezen van aanleggers schuld zouden kunnen bewijzen, en
ook niet dat de brand noodzakelijk door
toeval of overmacht of bouwgebrek is veroorzaakt geweest, en dat, derhalve, de oorzaak van de brand steeds twijfelachtig zou
blijven,, en, anderzijds, dat het gevraagd
deskuncpgenonderzoek eveneens als doelloos voorkomt, vermits het slechts tot veronclersteilingen aanleiding geven kan :
Overwegende dat het vonnis, bij verwijzing naar het beroepen vonnis, geenszins
beslist dat, zo het door aanleggers aangeboden bewijs geleverd was, het afwezen
van aanleggers schuld niet zou bewezen
zijn; dat het, bij een feitelijke beoordeling van de elementen cler· zaak, beslist
dat de aanleggers dat bewijs ;niet met
voldoende stiptheid· en zekerheid kunnen
leveren, en dat het clus nutteloos, is ze tot
dat bewijs toe te laten;
Overwegencle dat, alzo, het vomiis het
geloof niet heeft geschonden dat aan de
conclusies client gehecht; dat zijn redenen
niet dubbelzinnig zijn en dat de middelen
in feite niet opgaan;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van het geloof clat
dient gehecht aan de door aanlegger!l in
verbreking v·66r de rechter over de grond
regelmatig genomen co.nclusies, doordat
het bestreden vonnis, bij aanneming
van de reelen en van de eerste rechter, in
feite vaststelt dat het bewijs door getuigen en deskuncligenonclerzoek, aangeboden
door aanleggers in verbreking, als voorwerp zou gehad hebben te bewijzen dat
ten gevolge van de in cle zaak aangevoerde
bouwgebreken « een kortsluiting is ontstaan welke de enkele en enige mogelijke
oorzaak van de brand zou zijn ll, dan
wanneer zij, in werkelijkheid, in hun
conclusies, zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep, door getuigen of cleskundigenoilderzoek, het bewijs hebben aangeboden van het meer bepaald feit « dat
cUtar aileen de oorzaak is van de brand ll
(feit 5 van hun conclusies) :
Overwegende dat de rechter over de
grond, door de bewoordingen van (le conclusies van aanleggers dat << daar aileen
de oorzaak van de brand is ll derwijze te
interpreteren clat zij betekenen dat het de
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.enkele en enige mogelijke oorzaak van de
brand is, gezegde conclusies geenszins
heeft ontaard ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een enkele vergoeding van 150 fr.
jegens verweersters.
7 April 1949. - 1 ". kamer. - Voot·zittm·,
H. 'Wouters, raadsheer waarneinend voorzitter. - Verslaygever,' H. Fettweis. GeUjkluide'nde conclltsie, H. Raoul Hayoit
de Terniicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Delacroix en Veldekens.

2° KAMER. -

II April 1949.

10 DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN DE).

- RECHTSPLEGING v66R RET HOF VAN VER·
BREKING. - BESTREDEN BESLISSING IN DE
Dui'l'SE TAAL OPGESTELD. - RECH'f VOOR HET
HOF TE BEVELEN DAT VOOR RET ONDERZOEK
EN RET BERECHTEN VAN DE ZAAK VAN DE
FRANSE (OF "NEDERLANDSE) TAAL GEBRUIK
ZAL GEMAAKT WORDEN.
2° HOGER BEROEP. -.,- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. - HOGER BEROEP
DOOR RET OPENBAAR, MINISTERJE ALLEEN. RECHTER IN HOGER BEROEP OVER DE BURGER·
LIJKE VORDERING UITSPRAAK DOENDE.
0NWETTELIJKHEID.
3° VERWIJZING NA VERBREKING .
. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- BESLISSING VEHBROKEN OMDAT DE RECH·
TER IN HOGER BEBOEP KENNIS HEEFT GENOMEN
VAN EEN BURGERLIJKE VORDEUING WAARVAN
HIJ GEEN KENNIS MOCHT NEMEN. -BURGER·
LIJKE VORDERING DEFINITIEF GEVONNIST.
\TERBREKING ZONDEH VERWIJZING.
1° Wanneer de· bestreden beslissing in de
Duitse taal is opgesteld geweest, may
het Hoj van. verbrelcin.g bevelen clat
Ujdans het yediny i:n verbi"elcing voo1·
het onde·rzoelc en het berechten van cle
zaalc, van de F'ranse (of van de Nede1·lwndse) ta(J)l gebntik Z(J)l gemaalct wo•rden (1). (Wet van 15 Juni 1935, art. 27.)
2° Wanneer cle zaalc alleen door het hoge1·
beroep van het openbafw ministerie bij
hem aanhangiy ~verd yemaalct, may de
rechte·r in hoge1· beroep niet over cle b~w
gerlijke vordm·iny ~titspmalc cloen (2).

(Wetb. van strafv., art. 202; wet van
1 Mei 1849, art. 5; advies van de Raad
van State van 12 November 1806.)

3o Wanneer een beslissiny vm·bl"olcen wordt
om reden dat de rechter in hogm· bemep
van een bu1·ge1•lijke vo1·dm·ing heett ken(1) Verbr., 9 Mei 1946 (Arr. Ye•·b•·., 1946,
blz. 175; Bull. en PASIC., 1946, I, 182).
(2) en (3) Verbr., 24 Mei 1948 (A1T. Ve.·br.,
1948, blz. 290; Bull. en PAsrc., 1948, I, 337).

nis genomen, waarvan bij geen lcennis
mocht nemen omdat Z'ij definitief gevonnist was, wordt cle vm·breking zonder
verwijzing 1tityesproken (3).

(JENNIGES q. q. EN « LE P:m<:NIX BELGE »,
T. KONSDORFF EN DEBRUYN.)
ARREST.
I-lET I-I OF ; - Gelet op het vonnis, op
31 .Juni 1!M8 in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Verviers gewezen;
Gelet op het arrest dd. 11 April 1949,
waarbij het I-Iof beveelt dat de rechtspleging in de Franse taal zal gevoerd worden;
I. Over de voorziening van de burgerlijke partij Nikolaus Jenniges q. q. :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het slachtoffer, Joseph Jenniges, de helft van de verantwoordelijkheid van het ongeval dragen moet ; dat het
voor het overige het beroepen vonnis bevestigt waarbij de beklaagde veroordeeld
wordt aan de burgerlijke partij een som
van 10.000 frank te betalen ten titel van
provisionele vergoeding' en een deskundigenonderzoek beveelt ;
Overwegende dat dergelijke beslissing
geen eindbeslissing is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en dat ze niet gewezen is omtrent een
geschil over de bevoegdheid ;
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
II. Over de voorziening van de burgerlijke partij, vennootschap van verzekeringen en herverzekeringen << Le Phenix
belge >> :
Over het enig middel, schending van
artikel 202 van het W etboek van strafvordering en van het advies van de Raad van
State del. 12 November 1806, cloorclat de
rechter in hoger beroep op het enkel beroep van het openbaar ministerie kennis
heeft genomen van de vordering der burgerlijke partij :
Overwegen<'le clat het hoger beroep van
het openbaar ministerie geen overbrenging
van cle burgerlijke vordering meclebrengt;
Overwegencle clat de rechter in tweecle
aanleg, waar hij de hogere beroepen van
de beklaagde en van cle burgerlijk verantwoordelijke partij nietig had verklaarcl
en alleen door het enkel hoger beroep van
het openbaar ministerie van cle zaak kennis kreeg, geen kennis kon nemen van de
over de vorclering van de burgerlijke partij tussengekomen beslisstng en niet kon
verklaren dat de beklaagde de helft van
de burgerlijke verantwoorclelijkheicl moest
dragen en dat cle aanstelling als burgerlijke partij van cle vennootschap « Le
Phenix belge )) nietig was, en de beklaagde
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niet kon ontlasten van de veroordeling tot
schadevergoeding jegens deze vennootschap; dat het· bestred.en vonnis, zodoende,
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de burgerlijke partij, Nikolaus
.Jenniges ·q. q.; veroordeelt deze tot de
kosten van haar voorziening en tot een
schadevergoeding van 150 fran]>: jegens
verweerders; verbreekt de bestreden beslissing voor zoveel ze uitspraak heeft
gedaan over de vordering van de burgerlijke partij, vennootschap « Le Phenix
belge >>; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgescheven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing; veroordeelt verweerders tot de kosten.
11 April1949.- 26 kamer.- Vom·zitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - TTet·slagge-ve1·,
H. Fettweis. - Gelijkl1dclende cmwl·us·ie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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VERKEER. - vVEasPLrTsrNa, AANsLurTrNo
OF KRUISING. - WEGGEBRUlKER DIE RECHTS
UIT EEN WEG KOMT DIE NOCH ONDER DE
HOOFDWEGEN NOCH ONDER DE SECUNDAIRE
WEGEN GERANGSCHIKT WORDT. - ANDERE
WEGGEBRUIKER OVER EEN HOOFDWEG RIJDEND. - TOESTAND NIET UITDRUKKELIJK
VOORZIEN DOOR HET REGLEMENT OP DE VERKEERSPOLITIE. - GEEN VERPLICHTING VOOR
DE EERSTE VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN OMDAT HIJ EEN HOOFDWEG NADERT.
lVanneer, bij een wegspUtsing, aansl·uiting of kntising, een weggebruikm·
reohts ·uit een weg lcmnt welke de ·l·eglementaire bepalingen nooh onde1· de
hoofclwegen noch onder de secunclai1·e
wegen 1·angsohikken, tenvijl een andm·
weggebruilcer over een hoofclweg rijdt
- toestand niet uitdrukkelijk door het
reglement op de -ve1·Tcee1·spolUie -voorzien - , is het aan de eerste niet
-vom·geschre-ven -voo1·zo·rgsmaat1·egelen te
tretfen om 1·eden dat hij een hoofdweg
nadert. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,

art. 55.)
(DEPASSE, T. PAGE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 November 1948 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Voor zover de voorziening de beslissing
over de publieke vordering bedoelt :

Over het enig middel, schending van artikel 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, doordat het bestreden
vonnis verklaard heeft dat bij samentreffen van een weg, vermeld in artikel 52
van dit besluit, en een weg van onbepaald
karakter, deze, die de hoofdweg nadert,
aileen « voorzorgsmaatregelen moet treffen >> :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt . dat, op het ogenblik van het
litigieus ongeval, aanlegger rechts nit
eeri weg kwam welke de reglementaire
bepalingen noch onder de hoofdwegen,
noch onder de secundaire wegen rangschikken, terwijl aanlegger zich op een
hoofdweg bevond ; dat het hierop wijst dat
deze toestand door het reglement _op de
verkeerspolitie niet uitdrukkelijk voorzien
is en dat, dienvolgens, geen van de weggebruikers met een verkeersvoorrang rekening moest houden; dat a:mlegger echter, die de hoofdweg naderde, « voorzorgsmaatregelen moest nemen >> ;
Overwegende dat het vonnis daaruit
afleidt, enerzijds, .dat aanlegger geen misdrijf gepleegd heeft, anderzijds, dat de
ten laste van aanlegger gelegde overtredingen bewezen zijn; dat het hem cleswege
veroordeelt;
Overwegende dat, door deze beslissing,
het vonnis het in het middel bedoeld artikel 55 schendt dat beschikt dat «in al
de niet voorziene gevallen... moet de weggebruiker die een... kruising. nadert, zich
ten opzichte van degene die van rechts
komt gedragen als de weggebruikei: van
de secundaire weg » ;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt over de burgerlijke vorderingen
van de verweerder tegen aanlegger· en van
aanlegger tegen verweerder ;
·
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering wat
aanlegger betreft, de verbreking medesleept van de beslissing over de burgerlijke vorderingen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch voor zoveel het uitspraak
heeft gedaan over de publieke vordering
ten opzichte van aanlegger en over de
burgerlijke vorderingen; 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;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naa].' de
Correctionele Rechtbank te Bergen, uitspraak doende in hoger beroep.
11 April1949. - 2° kamer. - TT001'Zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - TTerslagurwer,
H. Sohier. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
· '·
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BESCHERJVIING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET
TOT). - VERZOEK T?T INOBSERVATIESTELUNG. - BESLISSING BINNEN ACHT DAGEN. TERMI.JN NIET OP STRAF VAN NIETIGHEID
VOORGESCHUEVEN.
De termijn van acht dagen, voorzi'ien om
uitspraalc te doen ove1· het verzoelc tot
inobsm·vatiestelling inged·iend doo1· de
ve:rdwhte, is niet op straf van nieti.gheid
'OOOI'geschreven. (Wet van 9 April 1930,

art. 3, al. 2.)
(CHAVEE.)
ARREST,
HET HOJP; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 24 December 1948 gewezen door
het Militail: Gerechtshof, zetelende te
Luik;
I. Aangaande de voorziening van Pimpurniaux:
Overwegende dat het Hof geen acht
vermag te slaan op de memorie die aanlegger ter griffie van het Hof van verbreking op 5 Januari 1949 heeft doen neerleg-'
gen, hetzij meer dan vijf vrije dagen na
zijn verklaring van voorziening dd. 28 December 1948 ;
II. Wat de voorziening van Chavee betreft :
Over het enig middel, schending van artikel 3, alinea 2, der wet van 9 April 1930
tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen, doordat het militair
getechtshof niet binnen acht dagen uitspraak heeft gedaan op het verwek neergelegd door de raadsman van aanlegger
en strekkende tot diens inobservatiestelling :
Overwegende dat, ter terechtzitting van
bet militair gerechtshof dd. 5 November
1948, de raadsman v!m Chavee, overeenlwmstig artikel 2 der wet van 9 April1930,
een verzoek heeft neergelegd strekkende
tot de inobservatiestelling van aanlegger
in een psychiatrische afdeling van een
strafinstelling ;
Dat op clie terechtzitting bet hof, na
over dit punt de vorderingen van het
openbaat ministerie gehoord te hebben, de
zaak « in voortzetting der debatten >> op
24 November 1948 uitstelde, hetzij buiten
de termijn bij artikel 3, alinea 2, van de
wet van 9 April 1930 vastgesteld ;
Overwegende dat die termijn niet op
straf van nietigheid voorgeschreven is;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Overwegende dat de substanW!le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen wetden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 April1949. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - AANHEE' VAN EEN DESLISSING
EEN WETSARTIKEL, VREEMD AAN DE ZAAK,
VERMELDENDE. 1\iATERIELE VERGISSING
DIE GEEN DUBBELZINNIGHEID NOCH TEGENSTRIJ- ,
DIGHEID VERWEKT. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - VERKEER. - GEEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN INBREUK OP DE
VERKEERSPOLITIE EN EEN ONGEVAL. - SouVEREINE BEOORDELING.
1° Mist grondslag in feite,,het nL'iddel afgeleid ~tit de vermelding, in de aanhef
van een beslissing, van een wetsa1·tilcel
(lett vreemd is aan de zaak, wanneer
deze ve1·melding het gevolg is van een
mate1·iele ve1·gissing, d·ie noch dubbelz·inni,qhe·id noch tegenst·rijdigheid verwelct.
2° De 1·echtm· over de grond beslist sou.verein dat er geen oo'l'za./celijlc verband
bestaat tu.ssen een inbnmlc op de verlcee,·spol'itie en een ongeval.

(VAN DAMME, T. YAN DEN EYNDE EN VERELS'r.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, o]) 17 December 1948 in hoger beroep door de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel gewezen ;
Over bet eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134,
1317, 1319, 1320, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk · Wetboek, 41 en 55 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934
houclende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, 1, 3 en 4 van de wet van
17 April 1878 :
Overwegende dat .het bestreden vonnis
<< de door de eerste rechter aangenomen
betichting », ten laste van verweerder bewezen verklaart, dit wil zeggen de inbrenk op artikel 55 van het Reglement
op de verkeerspolitie ; dat, daar de partijen ter terechtzitting gehoord werden,
een verwaning vanwege de rechtbank
betreffende de betichtingen welke ten
laste gelegd worden van .elke partij, onmogelijk voorkomt; clat alzo de vermel-
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ding van artikel 41 in de aanhef van het
zijn bevoegdheid h.ad,. d(lze . amb.tenaa·r
vonnis slechts een stoffelijke vergissing ·
hebben aangespoord orn httn talrijkmkan zijn, waaruit noch dubbelzinnigheid,
en belang1··ijker werken toe· te vertrottnoch tegenstrijdigheid ·van beweegredenen
wen, beantwoo·rdt op pagsende ·wijze de
volgt;
conclttsies die de dwang inmepen en aanDat het middel in feite niet opgaat;
voe·ren dat deze gesclw·1iken slechts
Over het tweede middel, schending van
strekken tot het bekomen van betalinq
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burvan de gedane opeisingen.
gerlijk Wetboek, 41 en 55 van het konink- '2° Bevat geen en.Jcele tegenstrijdigheid, het
lijk besluit van 1 Februari 1934 op de veran·est dat beslist dat voo1· de vijand
kee):'spolitie, 97 van de Grondwet :
gedu1·ende een bepaald tijdperlc ititgi3voerde werlo;en ondet· toepassing val!e11r
Overwegende dat er geen tegenstrijdigvan at·tikel 115 van het StTajwetboelc,
heid bestaat in de vaststelling, enerzijds,
dan wanneer de uitvoe1·ing van ande~·e
dat verweerder verzuimcl heeft de voor'Wet·Tcen, gedttrende hetzelfde tijdperlc,
rang aan aanlegger af te staan en, andergee-n misdr'ijf ttitmafl;kt omdat deze wm·zijds, dat er nochtans geen oorzakelijk
lcen onder dwang wm·den u-itgevoerd.
verband bestaat tussen dit misdrijf en het
litigieus ongeval ;
Overwegencle dat de rechter over de
(CONSOORTEN MALAY, T. BELGISCHE S'fAAT.)
grond, die in feite het bestaan van dit
oorzakelijk verband souverein beoordeelt,
ARREST.
niet gehouden is, bij gebrek aan conclusies
die . hij moest beantwoorden, de redenen
van deze beoordeling te geven;
HET HOF ; - Gelet op het arrest, op·
Dat het middel in feite en in rechte 27 November 1948 gewezen door het Miliniet opgaat;
tair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Om die redenen, verwerpt de ""'v~o""o""r::ozi"e""'--f----c;I. Over de publieke vordering :
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een schadevergoeding van 150 frank
Over het enig middel, schending van
jegens verweerders.
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissing, enerzijds, waar ze
11 April1949. - 2e kamer. - VoorzUtm·, ten laste van de drie be]!:laagden het feit
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r, aanneemt van uitkeringen door hen aan
H. Sohier. - Gelijlcluidende concl'ltsie, Schmidt gestort, de door de beklaagden
H. Colard, advocaat-generaal.
ter terechtzitting van het militair gerechtshof neergelegde conclusies niet opgepaste wijze heeft beantwoord; en doordat de bestreden beslissing, anderzijds,
geoordeeld hebbende dat het verplichtend
2e KAMEll. - 11 April 1949.
karakter der opeisingen van midden
1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN Juli 1942 af tot het einde der bezetting
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG- verviel wegens de aan Schmidt gedane
HEID VAN DE S'£AAT. - STRAFWET- stortingen, nochtans de dwang heeft aannoEK, AR'l'IKEL 115. - ARREST VASTSTEL- genomen wat het bouwen van de bunkers
LENDE DA'l' AAN EEN iUIBTENAAR GEDANE GE- in 1944 betreft, en de drie beklaagden dan
SCHENKEN DEZE HEBBEN AANGESPOORD OM TAL- heeft veroordeeld nit hoofde van hun beR.IJKER EN BELANGRTJKER WERKEN AAN DE drijvigheid van midden Juli 1942 af tot
BEKLAAGDiriN TOE TE VER'l'ROUWEN.- GEPAST op het einde der bezetting :
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES DIE DE DWANG
Ove1·wegende dat bij regelmatige concluINROEPEN EN AANVOEREN DAT DE GESCHENKEN sies v66r het militair gerechtshof genoSLECIITS STRIEKTEN TOT HET BEKOMEN VAN men, de drie beklaagden aanvoerden dat,
BETALING VAN GEDANE OPEISINGEN:
indien van het jaar 1942 af, ·het is te zeg2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN gen op een tijdperk waarop ze verplicht
waren
aileen voor de vijand te werken,
. TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - STRAFWET- zij zekere uitkeringen gedaan hebben aan
BOEK, ARTIKEL 115. - ARREST 'BESLISSENDE 'het ,hoofd. van de dienst der' or>eisingen
DAl' ZEKERE WERKEN ONDER TOEPASSING VAL- van de stad Verviers, het nochtans beLEN VAN DIT ARTIKEL EN DAT ANDERE UITGE- wezen schijnt, zoals deze laatste het zegVOERD GEDURENDE HETZELFDE TIJDPERK ON- de, dat dit enkel geschiedde om de betaDER DWANG VERRICHT WERDEN. - GEEN TE- ling te bekomen van de gedane opeisingen ... ; dat geen bestanddeel van het dosGENSTRIJDIGHEID.
sier toelaat te beweren dat dit niet echt
l 0 Het arrest, dat vaststelt dat geschen- zou zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
ken, doot· de beklaagden aan de gemeenteambtenaar gegeven, die het aanduiden · vaststelt dat het van belang is in acht te
van de firma's, belast met de ~titvoering ' nemen dat de beklaagden van midden
van dom· de v-ijan(l otJueeiste werken in Juli 1942
af steekpenningen, welke

-25520.000 fr. kunnen bedragen, gestort hebben, aan Schmidt, hoofd van de dienst der
opeisingen van ~de stad Verviers, die de
firma's .aanduidde belast met de uitvoering
van de opgeeiste werken; dat de verdachten beweren dat deze sommen gestort
werden. om de betaling te bespoedigen,
maar dat het klaar is dat zo belangrijke
aan Schmidt gedane stortingen, deze
laatste ertoe leidden de firma Malay op
te eisen; dat de bevelen van opeisingen
sedert dit tijdperk vermeerderden en be·
langrijker waren; dat de beklaagden de
dwang niet kunnen inroepen aangaande
de werken uitgevoerd voor de stad Verviers na Ju'li 1942; dat dit een passend
antwoord uitmaakt;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte dat aanleggers veroordeelt, gegrond is op de vaststelling van het bestreden arrest dat er geen dwang bestaat wat
zekere werken betreft te Verviers door
de beklaagden voor de vijand uitgevoerd
van midden ;ruli 1942 af tot het einde
der bezetting, de belangrijkheid der sammen door hen gestort aan Schmidt, hoofd
van de dienst der opeisingen van de stad
Verviers, deze ertoe aangezet hebbende
de verdachten herhaaldelijker op te eisen
voor de uitvoering der door de vijand geeiste werken;
Overwegende dat, wat het bouwen betreft van de bunkers te Verviers in 1944,
het arrest vaststelt dat deze werken, gedekt dooi• regelmatige oPeisingbons, aan
de stad Ve1'viers opgelegd waren als observatieposten en schuilplaatsen, werken
toegelaten door de Gonventie van Den
Haag; dat, wanneer de werkelijke bestemming dezer gebouwen tijdens de uitvoering der werken gebleken was, de gemeenteoverheid en aanleggers protesteerden, en
aile bedrijvigheid staakten; dat het arrest
vaststelt dat de vijand aanleggers moest
dwingen om de voltooiing der bunkers te
verwezenlijken;
Overwegende dat het arrest dienvolgens
heeft kunnen beslissen, zonder dat er tegenstrijdigheid in zijn beweegredenen bestaat, enerzi:ids, dat zekere werken, door
aanleggers verricht tussen midden ;r uli
1942 en de bevrijding, de betichting uit-.
·maakten bedoeld bij artikel 115 van het
Strafwetboek en dat andere werken; verricht tijdens de eerste zes maanden van
1944, geen misdrijf uitmaakten ;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij, Belc
giselle Staat :
Overwegende dat geen middel is inge-

roepen en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt. ae voorziening; veroordeelt elke verweerder tot dekosten van zijn voorziening.
11 April1949.- 2e kamer. - Voo?·zittm·,
H.· Lquveaux, voorzitter. - Ve·1·s~aggeve1·,
H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclusic,
· H. Colard, advocaat-generaal.

2°
1°

KAi.VIEIL -

VONNISSEN

ll April 1949.
EN

ARRESTEN.

STRA~'ZAKEN. -

EED. DESKUNDIGE DOOH
DE ONDERZOEKSRECH'l'ER AANGESTELD. GETUIGENIS TER
TERECHTZITTING VAN HET
R.ECHTSCOLLEGE VAN WIJZEN, GETUIGENIS.
WAARBIJ DE DESKUNDIGE ER ZICH TOE BEPERK~I' REKENSCHAP TE GEVEN VAN DE UI'l'SLAG VAN ZIJN VORIG ONDERZOEK. EEl}
ALS GETUIGE ALLEEN VEREIST.

2°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. MELDING IN HET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING DAT ALLE
GETUIGEN DE EED HEBBEN AFGELEGii. ---' BEWIJS VAN DE EEDAFLEGGING ALS GETUIGE VAN
DE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER AANGESTELDE
DESKUNDIGE, DIE ER ZICH TOE m;PERKT REKENSCHAP TE GEVEN VAN DE UITSLAG VAN ZIJN
VORIG ONDERZOEK.

go

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

SfRAFZAKEN. PROCES-VERBAAL VAN DJ!l
TERECHTZITTING
VASTSTEr:ii;.ENDE
DA'r
EEN
ZELFDE PERSOON DE EED ALS GETUIGE EN DE
EED ALS DESKUNDIGE HEEFT AFGELEGD. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

1° De door de onderzoelcsn3chte·r aangcstclde des Tcwndige moet ter tm·echtzitting van het 1·echtscolle~qe van w·i.jzen
slechts de eed afleggen a,ls getuige, indien. hij zich er bij be1Jerkt ?'elccnsoha.p
te gevcn Vlb?~ de ~tit8'la.g vw11 zfjn voTig
onderzoelc (1).
,
2° De venneld·ing van het 1Jroces-vcrbaal
der te1·echtzitting, dat al de getl/.igcn de
eed O'I)Creenkomstig (Je wet hcbben afgcle[Jd, bewijst de eedaftegging als gctuige
pan de deslcund:ige die, door de onderzocks?·eohte?· aangesteld, zioh e1· bij be1Jerkt ter tc1·eohtzitting ?'ekenscha.1J te
geven van de uitslag van zijn v1·oeue1·
onderzoek (2).
go De vcrmelding, in het 1J1'0ces-vcrbaal
(1) Verbr., 21 April 1947 (A1'1'. Ye1·br., 1947,
biz. 127; Bull. en PASIC., 1947, I, 163); 5 April
1948 (Arr. Verb1·., 1948, biz. 195; Bull. en
PASIC., 1948, I, 224, en nota).
(2) Zie verbr., 13 Januari, 24 Maart en
6 October 1947 (A1-r. Yerb1·., 1947, biz. 7, 99
en 302; Bull. en PASIC., 1947, I, 12, 134en 394).
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de~- te·reohtzUt-inu.. dat een pet·soon de
eed als get·ltige heett afgelegd is niet
in strijd met deze dat dezelfde persoon
de eed als deskttndige heeft afgelegd.

(ETIENNE, T. HORRIS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 6 November 1948 gewezen door
net Hof van beroep te Brussel;
Over bet enig middel, scbending van artikelen 97 van de Grondwet, 44, 155, 189
en 211 van bet W etboek van strafvordering, doordat bet bestreden arrest verwijst naar de elementen van bet dossier,
dat de verklaringen van de deskundige
Collard bebelst, door de eerste recbter ter
terecbtzitting van 24 Mei 1948 opgenomen,
zonder dat in bet proces-verbaal dezer
terecbtzitting vastgesteld werd dat de eed
door de deskunclige Collard afgelegcl werd
in de bij voormeld artikel 44 voorgescbreven bewoordingen, nocb dat deskunclige
Collard de eecl van getuige zou afgelegcl
hebben, eed tot dewelke de clesku:nclige
zicb niet mocbt beperken, daar zijn verlrlaringen niet beperkt waren tot de bevestiging van zijn verslag :
Overwegencle clat het proces-verbaal van
de terecbtzitting dd. 24 Mei 1948 vaststelt
dat al de getuigen, Collard erin begrepen,
de eed afgelegd bebben in de bewoordingen van de wet; dat bet daarna bierop
wijst dat Collard de eecl van cleskundige
heeft afgelegcl; dat deze tweede vaststelling ecbter niet in strijd is met de vorige .
en niet van aard is het geloof dat er aan
dient gehecbt te scbenden;
Overwegende dat de eedafiegging van
getuige als voldoende moet aangezien worden; dat nit de vermeldingen van bet pro-ces-verbaal niet blijkt dat Collard ter terecbtzitting een daad van deskundige zou
verricht hebben, en iets anders zou gedaan hebben dan rekenscbap te geven van
de uitslag van het deskundigenonderzoek
waarmede bij door de onderzoeksrechter
belast werd ;
Dat het middel in feite en in recbte
niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
11 April 1949. - 2° kamer. - Vo01·zUte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H .. Sohier. - Gelijlcl·niclende oonolusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

II April 1949.

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GE1'UIGENIS ONWE1TELIJX OPGENOMEN. RECHTER IN HOGER BEROEP BESLISSENDE DAT HET NIET NODIG IS TOT ONTDEKKING VAN DE WAARHEID. RECHTER IN
HOGER BEROEP GEEN GEVOLG TREKKEND UIT DE
NIETIGE AK1'E DIE HET GETUIGENIS BEVAT.

Doo·r te beslissen da.t een onwettelijk opgenomen getnigenis niet nodig is tot
ontdekking van de waarheid, trelct de
t·echte·r in hager be'I'Oep geen gevolg uit
de nietige akte d·ie dit getuigenis bevat.
(HUBOT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 30 November 1948 gewezen door
het Militair Gerecbtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 211 tot 215
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat bet getuigenis van de heer Willems
niet nodig is voor de veropenbaring van
de waarheid, alzo bewijzende dat het
militair gerechtshof dit getuigenis in acht
heeft genomen, het ontleed heeft, alzo
kennis heeft genomen van dit getuigenis
welk onwettelijk werd opgenomen, en uit
een nietige akte gevolgen heeft getrokken:
Overwegende dat de beslissing dat een
getuigenis nutteloos is tot ontdekking van
de waarheid, beduidt dat de recbter
kennis beeft genomen van de .andere bewijselementen en deze voldoende heeft gevonden om zijn overtuiging te s.taven, en
niet dat hij het verworpen getuigenis
beeft nag·egaan ;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 April1949. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sobier. - Gelijkl1tidende concl1tsie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.

2"

KAMI!JR. -

II April 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENINQ INGESTELD
DOOR EEN ADVOOAAT. GEEN GESCHRIFT
VOOR DE GRH'FIElt OVEllJGELEGD, DAT VAN EEN

257.. BIJZONDERE MACHTIGING DOET BLIJKEN. NIET-ONTVANKELIJKH;EJD.
.{s niet ontvwn.kelijk, de voo1·z·iening ingestelfl door een advocaat, ·die van geen
bijzondere machtiging doet blijken doo1·
een aa1L cle grijfim· overgelegfl geschrift,
in voor-waa·rden die het later on.flerzoelc
er· van floo1· pa1·t·ijen en flom· het Hot
•van ve·rb'l'eking toelaten (1). (Wetb. van

stra:fv., art. 417,)
(BERET, T. SALIEN.)
ARREST,
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 November 1948 in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te
Luik, gewezen;
Overwegende dat nit het uittreksel der
minuten van d.e griffie der Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, gevoegd bij het
flossier, blijkt dat de verklaring .tot verbreking op 19 November _1948 gedaan
werd door J\'11' Lebeau, advocaat bij de
Balie ·te Luik, voor en namens Joseph,
Theodore Seret, beklaagde en burgerlijke
partij;
Ove~·wegende dat artikel 417, alinea 2,·
van · het Wetboek van strafvordering op
straf. van nietigheid vereist, wanneer de
verklaring tot verbreking gedaan wordt
door een andere lasthebber dan een pleitbezorger handelende krachtens zijn ambt,
dat de lasthebber een bijzonder gemachtigde is, dat hij van zijn machtiging doet
blijken door een geschrift v66r de griffier
die de verklaring tot verbreking ontvangt,
en dat hij dit geschrift overhandigt in
de voorwaarden welke er het later onderzoek van toelaten, zowel door de partijen
als door het Hof van verbreking;
Overwegende dat, ·in zake, nit de verklaring tot verbreking niet blijkt dat Mr Lebeau bij deze verklaring, v66r de grilffier,
die ze ontvangen heeft, door een geschrift
van een bijzonclere machtiging heeft doen
blijken, noch zelfs dat hij gehandeld heeft
in hoedanigheid ,1an bijzondere gema.chtigde;
Dat de verklaring tot verbreking, dienvolgens, niet voorkomt als gedaan zijnde
overeenkomstig artikel 417, alinea 2, van
het W etboek van strafvordering ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een schadevergoeding van 150 fr.
jegens verweerder.
11 April1949. -

2e kamer. -

TT001'Z-itte1·,

(1) Zie verbr., 1() Maart en 3 Juni 1947 (An·.
.V e1'b1·., 1947, biz. 105 en 184; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 104 en 235); 14 April 1947 (Bull.· en
PASIC., 1947, I, 153).

VERBR., 1949. -

17

H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. Gelijlcl1tidende ,conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

25 April 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VASTSTELLING DOOR RET ARREST DAT DE BETIGHTE;
DOOR TE AANVAARDEN MEDE TE WERKEN AAN
EEN DAOBLAD, DAT 's VIJANDS POLITIEK iN DE
HAND WERK'r, DE RAAD OE,VOLOD HEEITT VAN
EEN AFGEVAARDIODE VAN EEN ENGELS MINISTERIE. - VASTSTELLING DAT, BIJ DEZE MEDEWERKING, DE BETICHTE BLIJK HEEFT GEGEVEN
VAN KWAAD OPZET. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
Z·ljn niet st1·ijdig, cle vaststelling van een
arrest dat betichte, floor te aanvaarden
mede te -werken aan een dagblad
flat 's vijanfls polit·iek in de hand -werkt,
de raafl gevolgd heett van een afgevaa1·digde van een Engels ministerie, en de
vaststelling dat hij, bij deze mede-werking, blijlc heeft gegeven van k-waad opzet. (Strafwetb., art. 118bis.)

(BAERT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, :zetelende te Antwerpen, op 2 December 1948;
Overwegemle dat op 7 Januari 1949
l\.P' Carling, honder van een bijzondere
machtiging, namens de burgerlijk verantwoordelijke naamloze vennootsc,hap « Patria ll, heeft verklaart dat deze laatste afstand doet van haar eis tot verbreking;
Overwegende dat op 9 en 19 Maart 1949
aanleggers Edmond Van Tass·el en Joannen Van Opstraet afstand gedaan hebben
van hun eis tot verbreking ;
I. Aangaande de voorziening van Clovis
Baert tegen de beslissing· over de publieke vordering :
Over het enig middel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigd door de wet van 19 Juli 1934,
artikel 1, althans van artikel 97 van de
Grondwet, cloordat het bestreden ·arrest,
eerste onderdeel, aanlegger heeft veroordeeld tot de straffen voorzien bij artikel 118bis voormeld, alhoewel niet vaststaat dat aanlegger het hem ten laste gelegd misdrijf heeft gepleegd met kwaad
opzet; tweede onderdeel, de veroordeling
welke het tegen aanlegger uitspreekt heeft
gesteund op beweegredenen welke met
elkaar strijdig zijn : .

-258Overwegende dat Clovis Baert vervolgd
wordt wegens 'lnbreuk op artikel 118/Jis
(gewijzigd door de wet van 19 Juli 1934,
artikell) van het Strafwetboek om, tussen
10 Mei 1940 en 29 Jnnuari 1943, als hoofdredacteur van De Dag door het publiceren
van artikelen en bijdragen als Berlijnse
correspondent, deelgenomen te hebben, op
een van de bij artikel 66, alinea's 2 en 3,
van het Strafwetboek voorziene wijzen,
aan het vervormen door de vijand van
wettelijke instellingen of inr'lchtingen, de
getrouwheid 'der burgers jegens de Koning
en de Staat in oorl'ogstijd_ aan het wankelen te hebben gebracht of met een kwaad.
opzet 's vijands politie!r of plannen in.de·
hand te hebben gewerkt met de verzwarende omstandigheid drl.t het misdrijf
werd gepleegd uit winstbejag;
Overwegende clat, v66r de rechter over
de grond, aanlegger verschillende feiten
heeft ingeroepen welke, om de redenen
aangegeven in het bestreden arrest, naar
het souverein oordeel van het hof, aan de
beclrijvigheid van de beklaagde haar strafrechtelijk karakter niet kunnen ontnemen·
D~t het militair gerechtshof daaruit
afleidt dat de betichtingen A2 en B1 tegen
Baert clienen aangenomen, echter zonder
de verzwa.rencle omstandigheid in de telastlegging bedoeld ;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest
ondubbelzinnig vaststelt dat aanlegger de
feiten, die hem ten laste .worden gelegd,
met kwaad •opzet heeft gepleegd;
Overwegende meer bepaaldelijk, met betrekking op het tweede onderdeel van het
micldel, clat wanneer aanlegger beweert dat
het bestreden arrest niet tegelijk en zonder tegenspraak aannemen kon, enerzijds.
dat beklaagde een raad had ontvangen
van de !lfgevaardigde van een Engels
ministerie en die raad mocht of moest
volgen; en anderzijds, dat beklaagde ondunks de hem gegeven raad met kwaad
opzet heeft gehandeld, het midclel is gericht tegen een feitelijke beoordeling van
de rechter, welke aan het toezicht van
het Hof ontsnapt;
Dat geen van be'ide onderdelen van het
middel kan aanvaard worden;
Overwegende, bovendien, dat de substantHHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Aangaancle de voorziening ingesteld
tegen de beslissingen over de vordering
van de burgerlijke partij tegen Clovis
Baert :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel inroept, en dat het Hof er van ambtswege geen ·opwerpt;
Om die redenen, decreteert de afstand

der voorzieningen va:n aanleggers' Edttiond
Van Tassel, Jan Van Opstruet en· naamloze vennootschap « Patria >>; verwerpt
de voorziening van 'Clovis B!~.ert; ··verwijst
Edmond Van Tassel, Jan Van Opstraet
en naamloze vennootschap « Patria >i.ieder
in de op hun eis tot verbreking onstane
kosten; veroorcleelt aanlegger Baett tot
het overige der kosten.
·
25 April 1949. - ze kamer. - Voorzitte1', H. de Cocqueau des Mottes, raads~
beer waarnemencl voorzitter .. __:. Verslag- ,
uevM·, H. Simon. - Gelijkluidende conclusie, H.' Raoul Hayoit de Termicourt, eerste"'
advocaat-generaal. c"-- ·Pleiters,. HH. Le.

Paige (van de .BQ-lie van Antwerpen) en
della Faille d'Hu'ysse.

2°

KAMER. -

25 April 1949.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.STRAFZAXEN. STUK IN HOGER BEROEP
BIJ RET DOSSIER GEVOEGD.- V66R RET SLUITEN DER DEBATTEN. BETICHTE DIE IN DE
GELEGENHEID WERD GESTELD VAN RET cSTUK
KENNIS TE NEMEN. GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VEROEDIGING.
I

..

Schendt ·~e 1·echten van . de verdedigi~
niet, het voegen van een st~bk bij he·t
'dossier, in hoge.r beroep, doch vo6r het
sluiten dm· debatten, dan wannee1· uit
geen enlcel element van de 1·echtspleging
blijlct dat de betichte niet bij machte
was van dit stuk kennis te nemen of dat
de mededeling van dit laatste hem geweigerd is geweest (1).
(MATHIJSSENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
17 December 1948 door het Militair Gerechtshof, zetelencle te Antwerpen, gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, van artikel 71 van het Strafwetboek, doordat het bestreclen--arrest, dat
erkent dat de feiten der telastlegging uit
een en hetzelfde kwaad opzet ontstaan
zijn, weigert als bewezen te beschouwen
of als ter zake dienend aan te -nemen
de bedreiging van uitvoering van het
cloodvonnis tegen eiser door een Duits
(1) Verbr., 29 December 1947 (Ar1·. Verbr.,
1947, blz. 434; Bull. en PASIC., 1947, I, 566).
Vergel. verbr., 4 Mei 1948 (Arr. Verb1·., 1948,
biz. 255; Bull. en PASIC., 1948, I, 296) en vol-

gend arrest, van zelfde datum als het aangetekend arrest.

.
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-259Kriegsgericht uitgesproken, welke eiser oordeling niet als wettelijk gerechtvaarals zedelijke dwang inriep, dan wanneer, digd mag aangezien worden :
bij het onderzoeken van eventuele verOverwegende dat aanlegger, onder nr III,.
zachtende omstandigheden ten eisers voor- a tot f, der telastlegging, beticht was van,
dele, het arrest ' als brede verzachtende wetens, .door, aangifte van een werkelijk
omstandighe'id aanneemt de bedreiging of denkbeeldig feit, personen, bij de tevan terechtstelling van eiser, waarv.an het lastlegging vereenzelvigd, aan opsporinbijgevolg het bestaan en. de~ dienstfgheid gen, vervolgingen of gestrengheden van,
erkent, en die &trijdigheid in de beweegre- . wege de vijand te hebben blootgesteld,
denen van de bestreden beslissing over het met de onistandigheid ~ dat, ingevolge de
bestaan van gezegde bedreiging met een ondergane hechtenis of behandeling, de
gebrek aan beweegredenen dient gelijk- aangifte van de personen onder litt. a, b,
gesteld :_
a, d, en e, en zonder tussenkomst van een
Overwegende dat het bestreden arrest nieuwe aangifte, de dood tot gevolg heeft
eerst verscheidene fe'itelijke omstandig- gehad;
Overwegende dat het arrest vaststelt
heden uiteenzet waaruit het afieidt dat
de door beklaagde beweerde bedreiging dat de feiten voorzien onder a, b, d en f
niet als grond van rechtvaardiging kan van de betichting III bewezen zijn, met
de verzwarende omstandigheid voorzien
gelden;
Dat het arrest verder hierop wijst dat in deze betichting, wat a, b en d J:>etreft;
Overwegende dat het arrest, door deze
« de door beklaagde aangevoerde bedreiging v:in terechtstelling, alhoewel deze motivering het bestaan der elementen heeft.
niet, zoals boger gezegd, als grond van vastgesteld ,die het misdrijf uitmaken,
rechtvaardiging kan dienen, een brede enerzijds, van artikel 121bis, alinea 1,
verzachtende omstandigheid ten voordele voor het feit onder III, f, anderzijds, van
van beklaa,gde uitiiJ.aaJ>.t, welke bij de toe- artikel 121bis, alinea 3, voor de feiten III,
meting van de straf, evenals zijn goed a, b en d;
Dat het militair gerechtshof derhalve,
verleden, in aanmerking moet komen '' ;
Overwegende dat deze motivering van bij gebreke van conclusies door aanlegger
het arrest geen strijdigheid oplevert; genomen, het beschikkend gedeelte van
waaruit volgt dat het middel in feite niet zijn beslissing wettelijk heeft verrechtvaardigd;
opgaat;
Dat het middel alle feitelijke grondslag
Over het tweede middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek, bij mist;
Over het derde middel, schending der
besluit-wet van 17 December 1942 gewijzigd, en 97 van de Grondwet, doordat het · rechten van de verdediging, doordat uit
bestreden arrest de feiten voor.zien onder de melding op de onkostenstaat van 17 Dea, b, d, en f, van de betichting III bewezen cember 1948 door de voorzitter van het
verklaart met de verzwarende omstandig- militair gerechtshof getekend voorkomt
heid voorzien in deze betichting, wat dat het hof, v66r het vellen van het ara, b, en d betreft, dan wanneer de voor- rest, op zelfde datum uitgesproken, kennis
melde betichting III als volgt luidt : kreeg van een afschrift (met melding als
« . .. met de omstandigheid dat, ingevolge datum : 6 December 1948) van het arrest
de ondergane hechtenis of behandeling, de door het Militair Gerechtshof, zetelende te
.aangifte van enige person en te weten ... , Brussel, op 10 Januari 1947 geveld in zake
en, zonder tussenkomst van een nieuwe Nothomb, Prevot en Develer, en dit afaangifte, de dood tot gevolg heeft gehad ll, schrift tussen de zittingbladen, zonder dat
en van die eenvoudige verwijzing van het het genummerd werd, ingelast werd, dan
arrest naar dit opstel niet met zekerheid wanneer uit geen bescheid blijkt dat dit
kan afgeleid worden of het arrest het be- nieuw stuk, dat overigens geen waarmerk
staan wel vastgesteld heeft der twee ver- van de. voorzitter van het krijgshof draagt,
scheidene elementen door alinea 3 van aan eiser medegedeeld zou geworden zijn
artikel 121bis van het Strafwetboek voor- en het niet mogelijk is te weten of dit
zien; te~ weten, enerzijds, het bestaan van stuk door de auditeur-generaal slechts als
een verband van oorzakelijkheid tussen de rechtspraakverwijzing voorgelegd werd,
aangifte en de dood der slachtoffers, en, of als elementen bevattend om de ten
anderzijds, het gebrek aan een nieuwe Ia&te van eiser gelegde betichtingen te
aangifte, ofwel of het arrest slechts een helpen bewijzen :
dier elementen beoogd heeft; dan wanneer
Overwegende dat het stuk, door het middie dubbelzinnigheid in de beweegredenen del bedoeld, in de bundel der rechtspledes te meer gewichtig voorkomt daar ter ging v66r het milita'ir gerechtshof ingezake en, zoals uit de beschouwingen van Iast werd onder nr 7, tussen het stuk 6,
het bestreden arrest zelf over betichtin- zijnde het proces-verbaal der openbare
gen I en II blijkt, de onderstelling van tus- zitting dd. 3 December 1948, van dit
senkomst van andere aangiften niet uit- · rechtscollege, waarop er verslag werd uitgesloten was; dat, bijgevolg, eisers ver- gebracht door de tweede burgerlijke ma-
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gistraat en de zaak daarna in voortzetting
uitgesteld, en het ,proces-verbaal stnk .8,
der zitting van 10 December, waarop de
zaak verder werd behandeld en de debatten gesloten verklaard;
Overwegende dat nit geen enkel element blijkt dat aanlegger niet in de mogelijkheid is gesteld geweest om van hogergemeld stnk kennis te nemen en evenmin dat hem de medecleling er van ge'
weigercl werd ;
Dat aldns de rechten der verdediging
niet werden geschonden;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 April 1949. - 2<' kamer. - Voo!·zitter, H. cle Cocqneau des Mottes, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - VersZaggeve1·,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conczusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Veldekens.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. ARREST VAN VEROORDELING.
NOTA VAN DE RAADSMAN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BETREFFENDE DE GRONDSLAG VAN
DE BETICHTING. BIJ RET DOSSIER GEVOEGD
TIJDENS DE BERAADSLAGING VAN DE RECHTERS.
NIET AAN DE BETICHTE :MEDEGEDEELD NOCH
GEWIDERD ALS VREEMD AAN DE DERATTEN. · SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Wan-nee1·, tijdens de ·ueraadslaging van de
1·eohte·rs, een nota va-n de raadsman va-n.
de btwgerUjlce parti} bet1·efjende de
grondsla·g van de betichting bij het dossie1' tvenl gevoegd, schendt het an·est
van ve'/'001"deling, gewezen zonde1· vaststeUing dat deze nota als vreemcl aan ·ae
debatten gewee1·d we1·CZ, de 1·echten van
de verdediging, dan wanneer uit geen
enlceZ stulc van de rechtspleging blijlct
flat de betichte van gezegcle nota lcennis
heejt gehafl, (1).
(1) Verbr., 30 Januari 1940 (A1'1'. Yerb•·.,
1940, blz. 10; Bull. en PAsrc., 1940, I, 25);
7 April 1943 (A•T. Yerb1·., 1943, blz. 81; Bull.
en PASIC., 1943, I, 130); 12 Juni 1944 (A•·r.
Ye•·br., 1944, biz. 174; Bull. en PAsrc., 1944·,
I, 379).; 3 J anuari 1949 (zie hager, biz. 8;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 10). Vergelijk voorgaand arrest, van zelfde datum, gewezen in
een zaak waarin het voegen van de stukken
v66r het in beraad stellen geschiedde, en het
arrest van 29 November 1943 (Bull. en PAsrc.;

(VAN WYNSRERGHE, '1'. SECKE.)
ARREST•.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
anest, op 18 Januari 1949 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel gericht tegen de beslissing zowel over de publieke vordering als
over de vordering der bnrgerlijke. partij,
schending van de rechten der verdediging
en van artikelen 190, 210 en 211 van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende,dat het proces-verbaal der
terechtzitting van 22 November 1948 van
het hof van beroep vermeldt dat het hof
de debatten gesloten verklaart en de zaak
uitstelt voor uitspraak op 13 December
1948;
Dat, blijkens de stukken van de bnndel,
de raadsman van de burgerlijke partij op
23 November 1948, dus daags na het sluic
ten der debatten, een brief zond naar de
grilffier met 'een nota, nota die bij de bundel gevoegd werd en waarin cleze raadsman de reclenen uiteenzet tot staving van
het stelsel dat aanlegger wel schnldig is
aan de voor de burgerlijke partij schadeberokkenende mis,drijven, beteugeld door
artikeleri 418 en 420 van het Strafwetboek,
en dat de bnrgerlijke partij geen de
minste font begaan heeft ;
Overwegencle, echter, clat nit geen enkel
shill: blijkt dat aanlegger, v66r de uitspraak van het arrest, achtereenvolgens
verschoven. tot 18 Januari 1949, het hof
niet regelmatig samengesteld zijncle, ooit
kennis zon gehad hebben van {leze nota;
Overwegencle dat het hof van beroep,
ten einde de rechten der verdediging van
aanlegger te vrljwaren, ofwel de heropening der clebatten bevelen moest om hem
toe te laten op deze nota te antwoorden,
ofwel deze nota nit de clebatten weren
moest, hetgeen niet blijkt hetzij. uit de
meldingen van het bestreden arrest, hetzij
uit enig 'stnk van de rechtspleging;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen en de
rechten der verdediging. heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderha vig 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; veroordeelt de bnrgerlijke partij tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brnssel.
1944, I, 83), gewezen in een zaak waarin de
betichte afschrift van de nota van de raad~
man van de burgerlijke partij gekregen had en
geen heropening van de deba.tten had aangevraagd.
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-26125 .April 1949. - 2" kamer. - Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevel·; H. de Clippele; - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul· Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
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VERZET. VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD B!J
VERSTEK GEWEZEN. BETEKENING GEDAAN
OOOR LEZING VAN RET VONNIS. DOET DE
TERMIJN VAN VERZET GEEl'l AANVANG NEMEN.

De betelcening van een vonnis bij verstek
o1tdm·stelt noodzalcelijlc dat de tekst of
·ritinstens een ·witt·relcsel 1tit het vonnis
afgelevm·d of toegest1t1trd wordt aan de
betekende pa1·tij of awn een doo·r de wet
daartoe aange(luide pe1·soon; de lezing
aan de betichte, door een aqent van, de
openbam macht, van het b-ij verstelc
door de k'r·ijgs1·aad gewezen vonn·is aoet
(le termijn van ve1·zet geen aanvang
nemen. (Wetb. van burg. rechtspl.,

artt. 61 en volg.; Wetb. van strafv.,
art. 187; wet van 25 .Juni 1921, art. 3.)
(VAN EESBEEK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het arrest, op
8 November 1948 gewezen door het 1\'Lilitair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikel 187 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest
het vonnis van de Krijgsraacl der Provincie Brabant bevestigt hetwelk het verzet
door aanlegger, op 16 .Augustus 1947, tegen het vonnis van de Krijgsraad bij de
Belgische strijdkrachten in Groot-BrittannHl op 27 J uli 1943 bij verstek gewezen, en aan aanlegger op 13 .Augustus 1947
betekend, onontvankelijk heeft verklaard,
om reden clat clit vonnis aan aanlegger
in persoon reeds op 25 J anuari 1944 was
betekend geweest; dan wanneer er, v66r
13 .Augustus 1947, tot geen wettelijke betekening werd overgegaan :
Overwegende dat aanlegger, door het
vonnis van de Krijgsraad bij het Belgisch
leger in Groot-BrittannHl op 27 Jnli 1943
bij verstek uitgesproken, veroordeeld werd
uit hoofde van desertie;
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat de redenen van de eerste rechter overneemt, het beroepen vonnis bevestigt,
welk het verzet door aanlegger op 16 .Augustus 1947 aangetekend, als te laat gedaan, onontvankelijk verklaart;
·ove!:wegende dat de krijgsraad deze

beslissing· steunde op de omstandigheid
dat een lid van de Rijkswacht, op 25 Januari 1944, aanlegger, sprekende tot zijn
persoo~l, het vonnis van 27 Juli 1943 recht~>
geldig heeft betekend en lezing er van aan
aanlegger heeft gegeven ;
Overwegende dat, luidens artikel 187
van het Wetboek van strafvordering, hetwelk, volgens artikel 3 der wet van25 Juni
1921, op de bij verstek verleende vonnissen van de krijgsraden toepasselijk is,
de termijn van verzet slechts aanvang tegen de beklaagd_e neemt de dag waarop
het bij verstek gewezen vonnis aan persoon is betekend geweest of de dag waarop de beklaagde van de betekening kennis
heeft gehad ;
Overwegende dat uit de overgelegde
stukken blijkt dat een lid van de Rijkswacht, handelende op verzoek van de
krijgsauditeur, op 25 Januari 1944 aan
aanlegger lezing gaf van het vonnis dat
aanlegger tot drie jaar mHitaire. gevangenisstraf had veroordeeld ;
Overwegende dat de betekening van een
bij verstek gewezen vonnis vereist dat de
tekst of minstens een uittreksel uit het
vonnis afgeleverd of toegestuurcl worde,
hetzij aan de betekende, hetzij aan een
daartoe door de wet aangeduide persoon ;
Overwegende dat een eenvoudige lezing,
aan de beklaagde gegeven, van de inhoud
van een bij verstek gewezen vonnis, de
voorwaarden van een rechtsgeldige betekening niet verwezenlijkt ;
Dat het bestreden arrest bijgevolg ten
onrechte, door overneming der motieven
van het beroepen vonnis, aangenonien heeft
dat. het bij verstek gewezen vonnis regelmatig op 25 Januari 1944 werd betekend;
Overwegende dat de verdere en eigen
motivering van de bestreden besHssing,
waarbij het hof vaststelt dat aanlegger
werkelijk kennis had van de betekening,
niet als dienend voorkomt, gezien het gebre,k van elke geldige betekening;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat mel·
ding . er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; legt.
de kosten ten laste van de Staat; vervvijst
de zaak naar het militair gerechtshof
anders samengesteld.
25 April 1949. - 2" kamer. - Voo·rz'itte'l", H. de Cocqueau des M:ottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H .. Bareel.. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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MEDEPLICHTIGHEID. STRAFZA:KEN.
DOUANEN EN ACCIJNZEN. -ARREST VAN VEROORDELING. - GESTEUND OP ARTIKEL 67 VAN
HET STRAFWETBOEK. - ·ARREST DE BEWERING VAN DE .BETICHTE NIET BEANTWOORDENDE
DAT DIT ARTIKEL EEN POSITIEVE DAAD VAN
DEELNEMING ONDERSTELT.
Is niet gemotiveerd, het an·est dat, bij
toepassing van artikel 67 va-n het Strafwetboek, de betiohte .sohuldig ve1·klaart
aan medepUohtigheid aan een inbreuk
op de wetgeving bett·effende de douanen
en aooijnzen, zonder de bewer-ing van de
betiohte te beantwom·aen dat voormeld
at·tikel 67 een positieve daad van deelneming ondersteU en niet een eenvo1tdige nalating of ontho1tding.

(HERMANS, T. MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Luik, op 2 December 1948 ;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van de rechten van verdediging,
. van artikel 97 van de Grondwet, en
schending en verkeerde iriterpretatle van
artikel 67 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, waar het zich
er toe beperkt eenvoudig de bewoordingen
van artikel 67 van het Strafwetboek te
herhalen, zonder deze uit te leggen, zonder de feiten te bepalen en te omschrijven die een inbreuk zouden uitmaken op
voormeld artikel, de schriftelijke conclusies niet heeft weerlegd waarin aanlegger
had opgeworpen dat het felt waarvoor
hij vervolgd was op grond van artikel 67
van het Strafwetboek geen positieve hulp
aan de daders van· het misdrijf uitmaakte,
wijl artikel 67 van het Strafwetboek
erikel als medeplichtige van een misdrijf
degene aanziet die een positieve daad van
Jmlp aan de daders van het misdrijf heeft
gesteld, en ook dat gezegd artikel aileen
degenen betreft die daden van Jmlp stellen met cle bedoeling de daders van het
misdrijf bij te staan :
Overwegende dat aanlegger door het bestreden arrest werd veroordeeld wegens
medeplichtigheid aan sluikinvoer, onwettig bezit en vervoer van zeven paarden in
de tolkring te Kaulille op 14 Jam1ari 1946;
Overwegende dat door het Z"lttingblad
wordt vastgesteld dat aanlegger ter terechtzitting van het hof op 4 November
1948 schriftelijke conclusies heeft neergelegd; dat hij in deze conclusies heeft opgeworpen dat enkel twee feiten hem ten
laste waren gelegd : het feit dat hij zijn
post op de brug verlaten had en de smokkel niet verhinderd had, wetende wat er

zou geJ)euren, en het feit Q.at'hij een tiental qagen later. yan, genaamd,e Bergs
een geldsom heeft ontvangen om over de
zaak te zwijgen; dat deze feiti:m onvoldoende waren orn aanleggers veroordeling
wegens deelnem1ng aan de smokkel te
rechtvaardigen vermits het eerste feit
geen positieve daad van deelneming uitmaakt, hetgeen door artikel 67 van het
Strafwetboek wordt vereist, en het tweede
niet als bewijs kan worden beschouwd
dat hij belang had bij de smokkel zelf ;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest, tot staving zijner beslissing, in
weerwil van aanleggers conclusies, zich
er toe heeft beperkt de bewoordingen van
artikel 67 van het Strafwetboek te
lierliii1en, het aanleggers conclusies niet
behoorlijk heeft beantwoord en de wetsbepalingen heeft geschonden die in het
middel worden aangewezen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de vordering tegen aanlegger ingesteld; beveelt dat het onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
meld:lng er van zal worden gemaakt op de
kant der gedeeltelijk ver:i:tietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Ho:i' van
beroep te Brussel; veroorcleelt verweerder tot de kosten.
25 April 1949. - 2" kamer. - Voot·zittet•, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijkluidende oonol:usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Schroe (van de Balie bij het Hof van
beroep te Luik).
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REGEiLING VAN RECHTSGEDIED.
GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK EN EEN
·:VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING. - 0NBE','.,:V.0EGDHEID HIEROP GESTEUND DAT DE NAAR DE
POLITIERECHTER VERWEZEN MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN MET EEN ..WANBEDRIJF DAT
BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK AANHANGIG
IS.- 0NDERZOEK DOOR RET HOF. - VoNNIS
VAN ONBEVOEGDHEID DAT GEGROND SCHIJNT.
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. GRENZEN.
Om het t·eohtsgebied te 1·egelen wannem·
de oorreotionele 1·eohtbank, in hoger beroep uitspraak doende, een vonnis van
de politiet·eohtet· bevestigd heeft, waarbij deze laatste zioh onbevoegd verklaarde om kennis te nemen va-n een
wanbedrijf door de raadkamm· naar de
politiet·eohtbanlc verwezen en van een
inbt·euk op de politie van het vm·kem·,

-.263~eze

misdrijven samenhangend zij'nde
met een waribedrijf dat bij de correctione.le rechtbank in eerste aanleg awnhangig is, onderzoelct het Hot of de correctionele rechtbank 1·egelmatig schijnt
in lcennis te zijn gesteld van dit laatste
wanbedrijf en of al de misd1'ijven samenhangend schijnen; in bevestigend
:geval, ve1·nietigt het de beschilcking van
de raadlcamer, maar enlcel in zover deze
beschilcli;ing de politierechter aanduidt
als de bevoegde 1·echtm·, en verw·ijst het
de aan de politim·echter onilenoorpen
misd1'ijven naar de cm·rectionele 1"echtbanlc waa1·bij het wanbed1'ijf reeds aanhangig werd gemaalct, opdat zij over
het geheel van de vm·volgingen zou 7titspmalc doen (1).
{PJWCUREUR DES KONINilS TE
IN ZAKE DE BIE.)

GENT,

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het verzoek tot
-regeling van rechtsgebied van de Pro•cureur des Konings te Gent ,P.d. 19 J anuar~
1949;
·'
.
.
Overwegende dat bij beschikking, gewe·zen op 6 Augustus 1948 door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, naar de bevoegde politierechtbank, met inachtneming van verzachtende
omstandigheden, verwezen werd Karel De
Bie, handelaar, geboren te Werchter op
'8 1\faart 1926, wonende Steenweg op Helmet, 340, te Schaerbeek, onder de telastIegging van, te Mariakerke, op 17 Mei
1948 : a) bij gebrek aan voorzorg of voor_uitzicht, doch zonder het inzicht om de
·persoon van een · ander aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen te heb·ben veroorzaakt: aan Irma Goris; b) met
samenhang : als bestuurder van een motorfiets niet voortdureild meester te zijn
gebleven van zijn snelheid en deze niet
derwijze geregeld te hebben dat hij v66r
zich een voldoende ruimte behield om
v66r eim hindernis tot stilstand te bren:gen;
Overwegende dat, bij vonnis van 9 November 1948, de Politierechtbank te Gent
·zich onbevo~gd verklaard heeft om reden
-dat beklaagde Karel De Bie, rechtstreeks
v66r de Correctionele Rechtbank te Gent
gedagvaard heeft Fred.erik Dickens, geboren te Etterbeek, op 2 September 1906,
tekenaar-mecanicien te Schaarbeek, Voltairelaan, 150, en dat de misdrijven naar
de politierechtbank verwezen door de
raadkamer samenhangend zijn met deze
(1). Verbr., 14 Juni 1948 (A,.,.. Ve1·br., 1948,
biz .. 3.33; Bull. en PAsrc., 1948, I, 388); 28 Juni
1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 409). Vergelijk
verbr., 28 Maart 1949 (zie boger, biz. 204; Bull.
-en PASIC, 1949, I, 231).

uanhangig, op de rechtstreekse dagvaarding, v66r de correctionele rechtbank ;
Overwegende ·dat Karel De Bie . bij
rechtstreekse .dagvaarding Frederik Dickens v66r de Correctionele Rechtbank te
Gent gedaagd heeft ten einde zich te
horen veroordelen wegens misdrijven tegen artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en artikelen 96 en 97 van de
Wegcode, feiten gepleegd te Mariakerke
op 17 M;ei 1948;
·
Dat de Correctionele Rechtbank te Gent,
na de zaak te hebben uitgesteld op 13 December 1948, ze nog niet beslecht heeft ;
Overwegende dat op 13 December 1948
de Correctionele Rechtbank te Gent beslissende op het hoger beroep van' het
openbaar ministerie, door overneming van
de beweegredenen van de eerste rechter,
het vonnis van de politierechtbank dd.
9 November 1948 bevestigd heeft;
Overwegende dat uit de beschikkiug der
raadkamer en uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent, beide in
kracht van gewijsde gegaan, een negatief
geschil van rechtsgebied is ontstaan dat
de garig van het gerecht beleminert;
Oevrwegende dat de' Iliisdrijven; bij de
c6rrectionele rechtbank door de rechtstreekse dagvaarding regelmatig !J,anhangig gemaakt en deze naar de politierechtbank verwezen, verknocht schijnen daar
zij betrekking hebben op een zelfde verkeersongeval tussen de auto van Frederik
Dickens en de motorfie'ts van Karel De
Bie; dat, dienvolgens, een goede rechtsbedeling vergt dat beide zaken samen en
terzelfdertijd beslecht zouden worden door
dezelfde rechtoank ;.
'
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, doet · te niet de·. 'Jieschikking der
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent gewezen op 6 Augustus
1948, maar enkel in zover zij .de politierechtbank aangeduid heeft als zijnde de
rechtbank bevoegd om kennis te nemen
van het gecontraventionaliseerde wanbedrijf en het misdrijf tegen de W egcode
Karel De Bie ten laste gelegd ; beveelt d~:tt
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de rechtspleging ten laste van Karel
De Bie naar de Correctionele Rechtbank
te Gent, uitspraak doende in eerste aanleg, om te worden beslecht samen met
deze ten laste van Frederik Dickens.
25 April 1949. - 2" kamer. - .Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. Bareel. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-genernul.
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DOUANEN- EN ACCIJNZEN. - FISCAAL
REGIME VAN DE TABAK. :._ JNBREUK. - REGELMA').'IG PROCES-VERBAAL VAN DE AGENTEN
DER. ACCIJNZEN. - J\IIATERIELE VASTSTELLINGEN iliNNEN DE PEBKEN VAN DE BEVOEGDHEID
DER AGENTEN.- ARREST VAN VBIJSPRAAK.GEEN VASTSTELLING VAN DE VALSHEID DEZER
VASTSTELLINGEN. - 0NWETTELIJK ARREST.
Sohenrlt de trouw ve·rsohulfligd aan een !'egelmaUg proces-verbaal der agenten van
het beheet· der douanen en aacijzen, het
arrest dat fle materiele fe'iten, dom· het
p!·oces-verbaal vastgesteld binnen de pe!'lcen de·r bevoegdheirl vwn deze agenten,
niet bewezen ve·rlclaa-rt, zonfler er op te
wijzen clat het bewijs vaot de -valshe-ifl
dezer vaststellingen gelevenl we1·a (1).

(Wet van 26 Augustus 1822; wet van·
23 Juni 1938, art. 4.)
Eerste zaak.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T, AUDENAERT.)
ARREST.

•

HET HOF ; - Gelet op het arrest, op
31 December·1948 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
Over het midclel, ambtshalve afgeleicl
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, van artikel 239 van de wet van
26 Augustus 1822 en artikel 4 van de wet
van 23 Juni 1938, cloorclat het bestreden
arrest de beschikking niet wettelijk heeft
gemotiveerd, waarbij het de vrijspraak,
door de eerste rechter u~tgesproken, bevestigt :
Overwegende dat verweercler, op verzoek van het beheer der clouanen en accijnzen, v66r de· correctionele rechtbank
geclaagd werd uit hoofcle van zich schuldig te hebben gemaakt aan verzuim van,
te gestelcler plaatse en te gepasten tijcle,
l,letzij v66r 15 Juni 1944, of binnen de
acht dagen cler beplanting, zijn tabaksteelt van het oogstjaar 1944, geteeld te
Lokeren, bestaande uit 320 planten, aan te
geven;
Overwegende dat het ten laste van verweerder regelmatig opgemaakt ambtelijk
proces-verbaal del. 24 April 1946 vermeWt
dat de verbalisanten op 27 Juli 1944 het
bestaan op de akker, toebehorende aan

verweerder,: vaststelden va1i eetr tabaksteelt van 320 planten, door verweerder
niet regelmatig ten kan~()re der accij~zen
te Dendermonde aangegeven;
Overwegerid:e dat de correctionele-rechtbank verweerder ·van de strafvervolging
heeft ontslagen om de enkele reden << dat
het niet is bewezen door de behandeling
der zaak ter terechtzitting dat beklaagde
zich schulclig heeft gemaakt aan het feit
hem ten laste gelegd ... ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beschikking, waarbij het het beroepen
vonnis bevestigt, steunt op de overweging clat, zomin v66r het hof als v66r cle
eerste rechter, bewezen wercl clat\-•beklaagcle de te zijnen laste gelegde feiten
gepleegcl heeft ;
Overwegende clat, luiclens artikel 239 der
wet van 26 Augustus 1822 clat, oVBreenkomstig artikel 4 cler wet van 23 Juni 1938
ter zake toepasselijk is, een regelmatig
opgemaakt proces-verbaal van het beheer
cler douanen en accijnzen volleclig bewijs
oplevert der er in . vermelde persoonlijke
vaststellingen van de bekeurende ambtenaren, zolang het bewijs cler valsheid er
van niet is voorgebracht;
Overwegeride clat de motivering van het
bestreclen arrest, waaruit de vaststelling
van het bewijs der valsheid cler in het
proces-verbaal van het beheer der clouanen en accijnzen aangestipte materiele
vaststellingen niet spruit, het aan het proces-verbaal van het beheer verschuldigd
geloof en cle door het miclclel ingeroepen
wetsbepalingen schendt ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat onclerhavig 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 vernietigcle beslissing; veroorcleelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
25 April 1949. - 2" kamer. - Voo1·zUte1·, H .. de Cocqueau des Mottes, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - VerslagUf!1JCI", H. Bareel. GeUjlcl1tidende conclusie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.

Tweerle zaak.

(BEHEER VAN FINANCIKt'l,
(1) y,erbr., 6 Januari en 7 April 1943 (A1·1>,
Verbr., 1943, blz. 2 en 79; Bull. en PAine.,
1943, I, 5 en 128); 23 December 1946 (A1·r.
Yerb1·., 1946, blz. 448; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 484); 31 Mei en 14 Juni 1948 (A1T. Ye1·br.,
1948, biz. 299 en 330; Bull. en PAsrc., 1948,
. I, 346 en 385).

T.

DOUCHY.)

ARREST.
HEJ'l' HOF; ~ Gelet op het arrest, op
19 November 1948 door het Hof van b'eroep
te Gent gewe';;en;
Over het micldel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 239 van de
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wet van 26 .Augustus 1822 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
zijn beschikking; waarbij het verwee:r;,der
van."de .vervolgirig ontslaat, niet wettelijk
heeft gemotiveerd :
Overwegende dat verweerder, op verzoek
van. het beheer der douanen en accijnzen,
voor de cm;rectio:iiele rechtbank gedaagd
werd, uit hoofde, onder meer, van te
Moorsele, op 17 Mei 1943, zich schulclig
te hebben gemaakt aan het niet verto)len
der wettelijk gestelde opbrengst droge
tabak van de oogst 1942, onderwicht van
314 kilogram ;
Overwegende dat deze telastlegging
steunde op persoonlijke vaststellingen gedaan door de bevoegde ambtenaren van
het beheer en vermeld in een regelmatig
proces-verbaal;
Overwegende .dat, in zake overtredingen
van de wetsbepalingen betreffende de
douanen en accijnzen, een regelmatig opgemaakt proces-verbaal volledig bewijs
oplevert der er in vermelde persoonlijke
vaststellingen van de bekeurende ambtenaren, zolang het bewijs der valsheid er
van niet is voorgebracht (wet van 26 .Augustus 1822, art. 239; wet van 23 Juni
1938, art. 4) ;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beschikking waarbij het verweerder
van voormelde ten zijnen laste gelegde
betichting outlast, op de enkele reden
steunt dat « het v66r het hof niet bewezen
is gebleven dat beklaagde zich heeft
schuldig gemaakt aan het feit II 11 ;
Overwegende dat deze motivering het
aan het proces-verbaal van het beheer verschuldigd geloof, alsook de door het middel ingeroepen wetsbepalingen, schendt;
En overwegellde, voor het overige, dat
de &ubstantiele ·of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch slechts in zover het beschikt
ove1' de betichting II ten laste van verweerder en over ·de kosten; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding er van zal
woi·den gemaakt op de kant .van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt
de voorziening .voor het overige ; veroordeelt verweerder tot de helft der kosten,
het overige der kosten ten laste van de
Staat latend; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof van beroep te Brussel.
25 .April 1949. -

2<' kamer. -

Voon~it

te1', H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter, - verslaggevm·, H. Bareel. - Gelijlcl·uidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eer&te advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

25 April 1949.

DOUANEN EN .ACGIJNZEN. - FISCAAL
REGIME VAN DE TABAK. - !NBREUK. - RE'GELMATIG PRiOCES-VERBAAL VAN DE AGENTEN
DER' ACCIJNZEN. - FElTEN VASTGESTI!:LD BINNEN DE PERKEN VAN DE BEVOEGDHEID DEJ,l:
AGENTEN. - .ARliES'r VAN VRIJSPRAAK. ~
0NZEKER LATENDE OF DE RECHTER HET MATERIEEL FElT NIET BEWEZEN m'WEL WEGENS
OVERMACHT AAN ElSER NIET TOEREKENBAAR
HEEFT GEACHT.
Wannee1· een inbre~blc op de wetten betretfen<le de douanen en accijzen is vastgesteld in een regelmatig p1·oces-verbaal
der agenten van het behee1·, handelende
bin4wn de pe·rlcen van hun bevoegdheid,
is niet wettelijlc de be&lissing van V1"ijsp1·aalc d·ie onzeke·r laat of de 1·echter
cle vastgestelde 1nate1·WZe frJiten niet bewezen heett geacht, ofwel va1b oo1·dee~
·is geweest dat deze feiten niet aan bet'ichte, cloch aan overmacht te wijten
tva1·eit. (Wet van 26 .Augustus 1822, arti-

kel 239; Grondwet, art. 97.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,

T.

DE SMET.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet' op het bestreden
arrest, op 31 December 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van
artikel 239 van de algemene wet van
26 .Augustus 1822 betreffende de invoeren uitvoerrechten, de accijnsrechten en
het recht van tonnemaat der zeeschepen,
en van artikel 7 van het besluit van
10 Juni 1942 betreffende het fiscaal regime
van de inlandse tabak, van artikel 97 van
de Grondwet, ·doorclat het bestreden arrest zich er toe beperkt de telastlegging
als niet bewezen te aanzien, zoncler enige
andere beweegreden aan te halen, dan
wanneer het proces-verbaal opgesteld door
het beheer client aangenomen zolang de
ongegrondheid er van niet bewezen is, zodat de betichting, gegrond op voormeld
artikel 7 van het besluit van 10 Juni' 1942,
diende als bewezen te worden beschouwd :
Overwegende dat het proces-verbaal, opgesteld op 1 Juni 194G door de ambtenaren
der accijnzen, vaststelt dat verweerder
voor zijn oogst van 1943 enkel 140 kilogram .droge tabak vertoont, dan wanneer
de opbrengst van de oogst geraamd is op
180 kilogram; dat aldus een onclerwicht
van 40 kilogram bestaat; dat echter verweerder verklaart dat op verschillige
stonden tabaksplanten gestolen werden en
dat klacht bij de rijkswacht werd neergelegcl;
Overwegende · dat nit de in het middel
aangecluide bepalingen volgt dat .het pro-
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ces-verbaal door de ambtenaren der
douanen en accijnzen regelmatig opgesteld
als bewijs geldt, in rechte, wat aangaat
<le persoonlijke vaststellingen der bekeurende agenten, tot dat de valsheid er van
bewezen wordt;
Overwegende dat het arrest de vrij.spraak van verweerder slechts hierop
grondt dat « v66r het hof niet bewezen
-werd dat beklaagde de te zijnen laste gelegde feiten gepleegd heeft » ;
Overwegende dat die motivering de
vraag onzeker laat of de rechter van oordeel is geweest dat, in strijd met de materHlle vaststellingen van het proces-verbaal, er ter zake geen onderwicht van
droge tabak bestond, ofwel of hij heeft
-willen beslissen dat het onderwtcht te wijten was, niet aan verweerder, maar aan
overmacht;
Dat het arrest, aldus, artikel 97 der
Grondwet en artikel 239 der wet van
26 Augustus 1822 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
lumt' van de vernietigde beslissing; ver-wijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel; veroordeelt verweerder tot de
kosten.

deze getuige bij ponnis van de lct'ijgst·aad vm·oordeeld wet·d wegens inbreuk
op · .at·tilcel 113 van het Stratwetboek,
zonder op het definitief karalcter van
dit vonnis te wijzen, karakter dat ove·l"igens wordt tegengesp1'0ken door een
bij de btmdel det· rechtspleging gevoegd
'ltittrelcsel u.it ee·n an·est van vrijspraak
van het militair gerechtshof (1).

(BEECKMAN, T, DE KEYSER.)
ARREST.

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ~ GETUIGE ZONDER EED VERHOORD.
PROCES-VERBAAL DER TERECHTZITTING
VASTSTELLENDE DAT DE GETUIGE DOOR DE
KRIJGSRAAD VEROORDEELD WERD WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 113 VAN HET STRAFWETDOEK. - DEFINITIEF KARAKTER VAN HET
VONNIS NIET VASTGESTELD, DEFINITIEF
KARAKTER TEGENGESPROKEN DOOR EEN BIJ DE
DUNDEL GEVOEGD UITTREKSEL UIT EEN ARREST
VAN VRIJSPRAAK VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF. - NIETIGHEID VAN HET ARREST
OP HET GETUIGENIS VAN DEZE GETUIGE GESTEUND.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 October 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
In zover de voorzieningen gericht ZlJn
tegen de beslissi.ng over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 31 van het
Strafwetboek, van artikel 97 van de
Grondwet, van artikelen 155, 189 en 211
van het ·wetboek van strafvordering en
van artikelen 87,.106 en 173 van het Wethoek van strafvordering voor het leger
te lande, doordat ter terechtzitting van
22 Juni 1948 van de krijgsraad de getuige De Boom onderhoord werd, zonder
voorafgaandelijk de . eed te hebben afgelegd en enkel ten titel van inlichting, dan
wanneer hij niet ontzet was van het recht
onder eed te getuigen :
Overwegende dat, naar luid van de vermeldingen van het proces-verbaal der terechtzitting van de Krijgsraad te Gent
van 22 Juni_l948, de getuige De Boom,
veroordeeld door de Krijgsraad te Gent
als VlaalllSe wachter, :zljn verklaring aflegde ten titel Vlj-n inlichting, zonder dat
werd v.astgest!)ld. dat deze veroordeling in
kracht van gewijsde gegaan was ;
Dat, wel integendeel, bij de stukken
van de bundel een eensluidend uittreksel
voorkomt van een arrest van het militair
gerechtshof, gewezen op 19 Juni 1945 en
in kracht van gewijsde gegaan, waarbij
deze getuige De Boom ontslagen werd van
de vervolging wegens verraad om, Belg
zijnde en militair, de wapens te hebben
opgenomen tegen. BelgH\, namelijk door
ingelijfd geweest te zijn bij de Vlaamse
Wacht;
Overwegende dat dit getuigenis derhalve op onwettige wijze afgelegd werd;
Overwegende dat, waar het militair ge-

Is nietig, het arrest van het militait· gerechtshof dat een veroot·deling uitspreelct, door namelijlc te steunen op het
getuigenis v66r de Jct·ijgsraad afgelegd
door een zondet· eedaftegging verhoorde
getuige, dan wannee1· het proces-verbaal
'Van 1de terechtzitting enkel vaststelt dat

(1) Verbr., 22 December 1947 (Arr. Verbr.,
1947, blz. 428; Bull. en PAsrc., 1947, I, 558) ;
28 Juni 1948 (Ar1·. T'e1·br., 1948, blz .. 357; Bull.
en PASIC., 1948, I, 417); vergel. verbr., 29 September 1948 (A1r. T' erbr., 1948, blz. 444; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 516).

25 April Hi49. - 2<' kamer. - Voot·zittm·, H. de Cocqueau des Mottes, raads1heer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. de Clippele. - Gelijlcluidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal. -Pleiter, H. Van

Leynseele.

2e

KAMER. -

25 April 1949.
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I'eChtshof het bestreden arrest Steunt op
de bescl:leiden, zonder dit getuigenis nit de
debatten te hebben geweerd, en zich aldus
de nietigheid toegeeigend heeft waardoor
de rechtspleging van de krijgsraad was
aangetast, het de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden;
In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de vorderingen der
burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eis der burgerlijke
partij, Belgische Staat,-tegen eerste aanlegger .stelint op de feiten 1 en 2, dat de
eis der burgerlijke partij De Keyser tegen tweede aanlegster steunt op de feiten 5, feiten waaraan het arrest aanleggers respectievelijk schuldig verklaart;
Dat de verbreking van de beslissing over
de publieke vordering aldus de verbreking
medebrengt van de beslissing over deze
vorderingen der burgerlijke partijen;
Overwegende, echter, dat de eis der burgerlijke partij De Keyser tegen eerste
aanlegger, bij bevestiging van het beroepen vonnis door het bestreden arrest, niet
ontvankelijk werd verklaard, zodat de
voorziening gericht door aanlegger tegen
dit deel der beslissing van belang ·ontbloot
-en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
.arrest in zover het beslist heeft over de
,publieke vordering tegen aanleggers Hector Beeckman en Alice Van Holsbeek en,
beslissende over de vorderingen der burgerlijke partijen, aanleggers veroordeeld
heeft tot het betalen van schadevergoedingen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het militair gerechtshof en dat melding
-er van zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver•oordeelt; 1eder der burgerlijke partijen tot
een derde der kosten en eerste aanlegger
tot het · andere derde ; verwijst de zaak,
aldus beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
25 April 1949. - 2" kamer. - Voot·zitter, H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslag.gooer, H. Vandermersch. - 'Gelijktuidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

25 April 1949.

'VERBREKING.- BEVOEGDHEID. - STRAJo'ZAKEN. - VERZOEK TOT INOBSERVATIESTELLING. - 0NBEVOEGDHEID.

Het Hot is niet bevoegd om kennis te
nemen van een verzoelc tot inobsm·vatiestelling in de psychiatt"ische atdeling

v11;n een strafinsteZling, (Wet van 9 April
1930, art. 3.)

(VAN DEN BORRE, T. DE MAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreaen
arresten, gewezen op 29 Januari 1949 door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken ingeschreven sub nis 98 en 99 verknocht zijn en
dienen samengevoegd ;
Over het verzoek tot inobservatiestelling
door aanlegger ingediend :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om over een verzoek tot inobservatiestelling uitspraak te doen ;
Over de voorziening gericht tegen de
besliss'ingen over de publieke vorderingen:
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Over de voorziening gericht tegen de
beslissing over de .vor(lering van de burgerlijke partij Achiel De Man :
OV'erwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen , enkel middel
inroept, en dat · het Hof er van ambts·
wege geen opwerpt;
Om die redenen, voegt samen de zaken
sub n'• 98 en 99; verwerpt de voorziening
en het verzoek tot inobservatiestelling;
verwijst aanlegger in de kosten.
25 April 1949. - 2" kamer. - Voot·zitter, H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. Simon. - (feHjlclwidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt,
eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

25 April 1949.

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BU.RGERLIJKE VORDERJ:NG. -.DESKUNDIG ONDERZOEK. - AAN DE BEPALINGEN
VAN RET WETBOEK VAN STR.AFVORDERING
ONDERWORPEN. - DESKUNDIGE DIE GEEN EED
VOOR DE RECHTER HEEFT AFGELEGD. - ARREST OP DIT DESKUNDIG ONDERIZOEK GESTEUND.
- NIETIGHEID.

De deslcundtge, .door het hot van beroep,
lcamer elm· cor1·ectionele beroepen, aangesteld, zelts dan wannee1· het hot van de
vot·dering van de bm·get·Zijlce pa1·tij niet
meet· te lcennen heett, moet, op strat
van nietigheid van het deslcundig onderzoelc, de eed afieggen zoals dom· het
Wctboelc van stratvonzering is voorgescht·even; is clienvolgens nietig, het a.r-

-268rest' op, ·, een f!e.s,kwn,dig onder~oek gestettncl,· dan wap!lleer een van de. deskundigen de eed v661· de rechter niet
heeft a,fgelegd en zich er toe bepm·Tct
heejt, onderaan zi.jn verslag, zijn handtekening door de vennelding '!!an de eed
te doen. voomfgaan (t).

(PRIEM, T. PAULET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
an·esten, gewezen, het eerste, op t4 Juni
1947, het tweede, op t4 October 1948, door
het Hof van beroep te Gent;
I. .A:a:tigaande het arrest gewezen op
14 Juni t947 :
Overwegencle clat dit arrest slechts beslist over de vordering der burgerlijke
partij;
Dat aanlegger geen enkel middel inroept
en clat het Hof .er geen ambtshalve opwerpt;
II . .A:angaande het arrest op 14 October
t948 gewezen en definitief beslissende
over de vorclering der burgerlijke partij :
Over het tweede middel, schending van
artikel 44 :van het W etboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest dd.
14 October t948 zijn beslissing steunt namelijk op het verslag van de door het hof
van beroep in de zaak aangestelde deskuncligen, clan wanneer de des)>:undige,
clokter Dhaenens, aangesteld door het
arrest del. 30 October 1g.47 om deel uit te
maken van het college van deskundigen,
in vervanging van clokter De Busscher,
aangecluid door het arrest van het hof
van beroep dd. 14 Juni 1947, zijn OlXlracht
van deskundige heeft vervuld, met de
andere aangeduide deskundigen, zoncler
echter voorafgaandelijk v66r het hof van
beroep de wettelijke eed te hebben afgelegd :
Overwegende dat het bestreden arrest,
met het oog op de bepaling van de schadevergoeding die aan de burgerlijke partij
wegens bestemlige werkonbekwaamheid
toekomt, zich steunt op het verslag van
de door het hof van beroep aangestelde
deskundigen; de HH. Zenner, Dllaenens
en Bert·
Overw~gende, echter, dat, door een ar(1) Raadpl. verbr., 21 Augustus 1941 (An·.
Verb1·., 1941, blz. 188; Bull. en PAsrc., 1941,
I, 324); 16 Februari 1948 (111'1". Yerb1·., 1948,
blz. 93; Bull. en PAsrc., 1948, I, 107). Vergelijk,
wat de door de burgerlijke rechtbanken bev'olen· deskundige onderzoeken betreft, artikel 317 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging en artikel 16. van het k01iinklijk
besluit n' .300 van 30. Maart 1936.

1:est de dato 30 October t941; de H.' DiJ.Uenens aangesteld werd ter vervanging van
de H. De Busscher voorlleen aangesteld
samen met de HH. Zenner en Bert, doch
dat uit geen enkel stuk blijkt dat de
H. Dhaenens ooit v66r het liof van beroep:
de wettelijke eed zou· afgelegd hebben;
Overwegende dat de voorschriften van
artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, luidens welke de deskundige aangesteld door het gerecht de eed zal afleggen v66r de bevoegde magistraat of reclltbank, een substantiele reclltsvorm is,
toepasselijk op jeder deskundig onderzoek
bevolen door de strafrechter, zelfs wanneer cleze enkel nog kennis heeft te nemen
van de vordering der burgerlijke partij;
Overwegende, derhalve, dat llet bestreden arrest, door te steunen op een deskundig verslag, dan wanneer de hogerver,melcle substantH~le reclltsvorm door een
cler deskundigen niet nageleefcl werd, de
in het middel aangellaalcle wetsbepalingen
lleeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening gericht tegen het _eerste arrest gewezen op 14 Juni t947; verbreekt het arrest
gewezen op t4 October t948; beveelt dat
onclerllavig arrest .zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Gent en clat melding· er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigcle beS1lissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot drie viercle der kosten en
aanlegger tot het overige vierde; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
25 April t949. - 26 kamer. - Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadslleer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve·r, H. de Clippele. GeH.ik,l·ttidencle
conclttsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
Pleiters..
HH. Delacroix en Van Leynseele.

2e

KAJ\IER. -

25 April 1949.

to RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.
VERMELDINGEN VA,N HET ARREST EN VAN HE'l'
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.
2° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE LINKS
WIL DRAAIEN. - DE WEG AFSNIJDEND VAN EEN
WEGGEBRUIREJ_:t DIE ZIJN WEG VOORTZ)':T. TWEEDE WEGGEBRUIKER DIE DOOR DE 'EERSTE
NIET RON GEZIEN WORDEN. - GEEN INBREUR
OP ARTIKEL 57, 2°, VAN DE WEGCODE.

to Het bewijs van de regelrnatige

samen-

steUing van een rechtscollege moet niet
HoodzalceUjl" blijken ·uU het enlcel pro.
oes-verbcwl ·van de terechtzitt-ing; het
volsta,a·t ·ant het bli.P"t wit de samenye-
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B. Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vordering tegen .aanlegger ingesteld en de burgerlijke vordering door
aanlegger tegen verweerders ingesteld :
Over het tweede middel van het vertoog
van 28 J anuari 1949 en het eerste van het
vertoog van 30 November 1948, schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis met gemotiveerd
is, daar het zich vergenoegt te verklaren
dat geen · ·font of'· overtreding va:hwege
Spruyt bewezen is noch kan aangenomen
worden, om de middelen te verwerpen
door aanlegger aangevoerd tot staving van
(REAUVAL, T. SPRUYT.)
de rechtstreekse dagvaarding door hem
betekend zowel in deze clagvaarding zelf
ARREST.
als in de conclusies door hem v66r de politierechtbank genomen, bij wijze van een
HET HOF; - Gelet op het bestreden nota neergelegd ¥66r het sluiten der debat•·onnis, uitgesproken door de Correctionele ten, namelijk de schending der bepalinRechtbank te Gent, op 18 November 1948; gen van artikelen 57, 2°, 96, eerste alinea,
A. Wat betreft de beslissing over de pu- 2 en 33 van het koninklijk besluit van
"1 Februari 1934, dan wanneer de inbreublieke vordering :
·
Over het ·eerste middel van het vertoog ken welke Spruyt gepleegd haclniet alleenvan 28 J imuari 1949 en het derde van het lijk waren aangeduid in de rechtstreekse
vertoog van 30 November 1948, schending dagvaarding zelf met verwijzing naar de
van artikel 203 van de wet van 15 Juni wetsbepalingen hem door aanlegger ten
1869, doordat noch het vonnis noch het laste gelegcl, maar de conclusies door
zittingblacl vaststellen dat de zetel wette- Beauval v66r de politierechtbank genalijk was samengesteld, vermits het proces- men duiderijk vermelden clat Spruyt in
verbaal der terechtzitting van de Correc- elk geval schulclig is aan inbreuk op artitionele Rechtbank te Gent del. 18 Novem- kel 57 (2°) van de Wegcode :
Overwegende dat het vonnis van de
ber 1948 vaststelt dat de zetel samengesteld was, onder meer, nit Mr Wille, advo- Politierechter te ·Gent, waarvan de becaat, meer dan vijf en twintig jaar oud, weegredenen uitdrukkelijk door het bedoch in gebreke blijft te vermelden dat streden vonnis worden overgenomen, zich
deze advocaat de Belgische nationalfteit niet vergenoegt te verklaren dat « geen
bezit, wat voorgeschreven is door arti- font of geen overtreding vanwege Spruyt
kel 203 der wet van 18 Juni 1869, en naar bewezen is noch kan aangenomen worden));
cUt artikel niet verwijst :
Dat het deze beoorcleling, evenals deze
Overwegende clat in het bestreden vonHis uitdrukkelijk worclt vermelcl clat cle waarbij het aanlegger schuldig heeft verrechtbank was samengesteld nit de klaard· aan de hem ten laste gelegde
HH. Delmotte, rechter waarnemend voor- inbreuk op artikel 42 van het koillnklijk
zitter, Van Schoote, rechter, Wille, Bel- besluit del. 1 Februari 1934, afleidt uit
gisch advocaat, meer dan vijf en twintig feitelijke vaststellingen gegrond op de
jaar oud, cle oudste volgens de orde van verklaringen van getuigen en welke, wat
cle tabel der ter terechtzitting aanwezige betreft Spruyt, alle schuld uitsluiten weadvocaten; dat deze vermelding van het gens de overtredingen die hem, bij wijze
yonnis, waarbij de aanwijzingen van het vari rechtstreekse dagvaarding, waren ten
zittingblad worden aangevuld, het behoor- laste gelegd ;
Overwegende, immers, dat door het vonlijk bewijs van de wettelijke samenstelnis van de politierechter wordt vastgesteld
ling van de rechtbank oplevert;
Overwegende dat de substantiele ·Of op dat Spruyt, overeenkomstig de vereisten
straf van nietigheid voorgeschreven rechts- van artikel 96, alinea 2, wel << op een
vormen werden nageleefd en dat de uit- vijftal meter van de fabriek, zijn richgesproken straf overeenkomstig de wet is ; tingsaanwijzer heeft doen werken om
naa.r links in te rijden, en dat op een afstand van 300 meter vastgesteld werd dat
niets achter de camion van Spruyt was ;
(1) V_erbr., 11 Juli 1946 (A1'1'. Yerb1·., 1946,
zoclat aanlegger op deze afstand nog niet
blz. 271; Bull. en PAsrc., 1946, I, 298); 25 Oczichtbaar was en in enkele seconden deze
tober 1948 (A1T. J1e1·br., 1948, blz. 518; Bull.
afstand heeft afgelegd; waaruit blijkt
en PAsrc., 1948, I, 596).
dat Spruyt niet verder is verwittigd ge(2) Raadpl. verbr., 2 Februari 1948 (A>T.
T1 e>·br., 1948, blz. 63; Bull. en PAsrc., 1948,
weest van de aankomst van aanleggers
voertuig, en aldus geen inbreuk heeft
I, 72).
voegdc en .niet str-ijdige vermeldingen
van dit proces-ve·rbaal en van de gewezen beslissing (1).
2° In4ier~ de weggebn./.ikm·, clie l:inles wil
d~·aaA.en, de· .weg ·van, .de ·weggebntiker
c{ie z·ijn weg ve>rvolgt niet n~g atsnijcl~, on!Veq·mindm·d de toepassing van aq·tikel 31, 2°, van de Wegcode, pleegt hij
1waht(}Jns sleohts vnb1'"ettle op· ·artileel 57,
20, van gezegi/;e .co,cle indien de weggebruileer, van wie hij de weg afsnijdt,
voo1· hem zichtbaa1· was (2).
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1 Februari 1934 >> ;
Overwegende dat het middel, aldus, ongegrond voorkoiDt;
Over · het derde middel van het vertoog van 28 Januari 1949 en het tweede
IDiddel van het vertoog van 30 NoveiDber
1948, schending van artikelen .3B en 57;·
2°, van het koninklijk beslu'it van 1 Fe~
bruari 1934 en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het. bestreden vonnis
Spruyt heeft vrijgesproken wegens inbrenk op artikel 57, 2°, van voornoemd
koninklijk besluit, om reden dat aanlegger, waarvan hij de weg op zijn linkerkant afsneed, in werkelijkheid Spruit
langs de rechterkant had kunnen voorbijsteken, dan wanneer dit manamvre aan
aanlegger verboden was door artikel 33
van hetzelfde besluit, en, anderzijds, nit
het vonnis van de politierechtbank, dat
bevestigd werd in hoger beroep, blijkt dat
Spruyt de weg van de weggebruiker die
zijn weg vervolgde afgesneden heeft en
dus deze wetsbepaling heeft·. geschonden :
Overwegende dat het vonnis van de Politierechter te Gent, waarvan de beweegr.edenen door het bestreden vonnis worden
overgenoiDen, Spruyt heeft ontslagen van
de vervolging nit hoofde van inbrenk op
artikel 57, 2°, van de Wegcode, Iiiet oiDdat
de politierechter heeft geiDeend dat aanlegger het recht en zelfs de verplichting
had rechts voorbij te rijden, maar wel
omdat, enkele seconden v66r de aanrijding, aanleggers voertuig nog niet zichtbaar was op een afstand van 300 IDeter ;
Overwegende dat de verplichting, welke
door artikel 57 van de W egcode in bepaalde- gevallen aan de weggebruiker
wordt opgelegd, de doorgang vrij te laten
voor een ander in beweging zijnde weggebruiker, nader wordt bepaald door artikel 54, alinea 2, dat dezelfde verplichting
oplegt aan de gebruiker van een secnndaire weg tegenover de gebruiker van de
hoofdweg, en gebiedt dat de weggebruiker
van de secundaire weg slechts de hoofdweg zal IDogen oprijden, wanneer, rekening hondend onder meer met de snelheid
van het voertuig van de gebruik'er van de
hoofdweg en met de afstand waarop hij
zich bevindt; er geen gevaar voor aanrijding bestaat;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
naderen van de weggebrniker, voor wie
de doorgang moet worden vrijgelaten,
minstens waarneembaar IDoet zijn van op
een zekere afstand, zodat zijn voorrang
niet bestaat wanneer hij niet' zichtbaar
kan zijn voor de weggebruiker die heiD de
vrije doorgang verschuldigd is ;
Overwegende, derhalve, dat, waar het
vonnis van de politierechter heeft vastgesteld dat aanleggers voertuig, enkele

seconden v66r de aanrijding niet zichtbaar was op een afstand van 300 IDeter,
het voldoende de beslissing heeft gerechtvaardigd dat Sprnyt geen inbreuk op artikel 57, 2°, van de Wegcode had gepleegd,
en dat -het de wetsbepalingen niet heeft
geschonden die in het IDiddel zijn aangewezen;
Overwegende dat het •-IDiddel aldus._
grondslag mist ; ·.
_ En overwegende- dat, wat·· betreft de
beslissingen over de burgerlijke vorderin- ·
gen, het Hof geen IDiddel ambtshalve opwerpt;
Om d:ie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten;
veroordeelt hem tot betaling van de vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
25 April 1949. - 2• kamer. - Voorzittm·, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·s'laggeve1", H. VanderiDersch. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit deTerIDicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, H. DeiDeur.
·
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VERKEER. - BURGERLIJKE VORDERING GESTEUND OP EEN INBREUK OP ARffiKEL 54 VAN
DE WEGCODE. - CONCLUSIES VAN DE BURGERLIJKE PARTI.J BEWEREND DAT DE DOOR DE
BEKLAAGDE GEVOLGDE WEG SECUNDAIR WAS
EN, DIENVOLGENS, DAT ARTIKEL 54 VAN DE
WEGCODE M:OEST WORDEN IN ACHT GENOMEN. BESLISSING DIE .DE BURGERLIJKE VORDERING
AFWIJST. - OM DE ENKELE REDEN DAT DE
INBREUK OP ARTIKEL 54 NIET BEWEZEN IS. BESLISSING ONWETTELIJK.

Is, wegens de dubbelzinnigheid van zijn
motieven, onwettelijk, het vonnis dat
een eerste bestuurder van een voertuig
atleen ve1·antwoordelijk verklaart voor
de schade veroorzaakt door een aanrijd·ing van voertuigen om de enkele reden
dat de inbreulc op artikel 54 van de
Wegcode, ten laste gelegd van de tweede
bestuurde1·, niet is bewezen, dan wanneer de eqrste bestuurder, burgerlijke
pa1·tij, in r.euelmatige conclusies staande
hield dat de weg, wtw~·op de tweede bestutwde1' · 1:eed, een sect~ndaire weg was
en dat, d'benpolgens, 'de gebntilcer er van
zich moest gedragen naar de voorschriften van het voormeld artikel 54.
(VAN DOOREN, T. LORIDON.}
ARREST.
HElT HOF; - Gelet op het vonnis dd.
9 December 1948, gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te
Brugge;
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Van Dooren als verdachte en als burgerlijke partij ;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet en 163 van het
Wetboek van strafvordering, doordat, dan
wanneer het beroepen vonnis hierop gewezen had dat, op de door Loridon gevolgde weg, de omgekeerde driehoek,
voorzien bij artikel 131, 4°, van het koninklij,k besluit dd. 1 Februa,ri .1934, aangebracht. was -geweest. en de ten laste van
deze · la:J-1ste . gelegde. betichting · bewe- ·
zen had '<verklaard, en dan wanneer aanlegger• verklaard had de conclusies t~ hernemen, welke hij v66r de eerste rechter
neergelegd had en welke er toe strekten
te doen zeggen dat Loridon artikel 54 van
het koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934
geschonden had, het bestreden vonnis
verklaart dat « echter de telastlegging tegenover eerste verdachte (Loridon) aangehaald niet is bewezen )), zonder zijn beslissing te motiveren en onzeker latend
of het beschouwt dat de feitelijke elementen, aangevoerd in de conclusies van
aanlegger en het beroepen vonnis, niet bewezen zijn, ofwei of het in rechte oordeelt ·
dat, waren ze zelfs bewezen, het misdrijf
nochtans niet zou. bestaan :
Wat aangaat de veroordeling van aanlegger op de publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd wegens inbreuk op artikel 41 van
het koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934;
Dat het middel aan die veroordeling
vreemd is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
veroordeling van aanlegger wettelijk is ;
Wat aangaat de beslissingen ·over de
burgerlijke vordering door aanlegger ingesteld tegen verweerders en over de burgerlijke vordering door verweerders tegen aanlegger ingesteld :
Overwegende dat het vonnis, om aanlegger aileen en voor het geheel verantwoordelijk te verklaren voor de gevolgen
van de aanrijding, zich beperkt tot de
overweging dat, in strijd met de beslissing
van de eerste rechter, de betichting ten
laste van Loridon niet bewezen is ; dat de
door de eersterechter aangenomen betichting degene was voorzien bij artikel 54
van de Wegcode;
Overwegende dat aanlegger, v66r de correctionele rechtbank de conclusies verklaarde te hernemen, die hij v66r de politierechtbank had genomen en waardoor
hij beweerde dat Loridon, die op een secundaire weg reed, de hoofdweg niet mocht
oprijden zdnder zich naar de voorschriften van voornoemd artikel 54 te gedragen; dat hij die verkeersverplichtingen

niet nageleefd had en voor de gevolgen
van het ongeval moest instaan;
Overwegende dat de motivering van het
bestreden vonnis niet toelaat te onderscheiden of de rechter in hoger beroep geoordeeld heeft dat de door Loridon gevolgde weg niet een secundaire weg was,
ofwel overwogen heeft dat, zelfs ingeval
de weg secundair zou zijn, dan nog Loridon niet gehouden was zich ·naar de bepalingen van artikel 54 van de· W:egcode te
gedragen ; .
·
'·' fi · :> .
:Oat die dubbelzinnigheitl'.a(ln het Hof
niet toelaat zijn toezicht uit te .oefenen.
en een schendmg van artikel 97'!' van de
Grondwet uitmaakt;
'
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het over
de burgerlijke vorderingen beschikt ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers der Rechtbank van eerste aanleg te Brugge en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd
vonnis; veroordeelt aanlegger tot de helft
der kosten en verweerders tot het overige
dezer kosten; verwijst de zaak, also beperkt, naar de Oorrectionele.·Rechtbanh;
te G¢nt, uitspraak doe'nde in hoger beroep.
25 April1949. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Bareel. - GeUjkl1tidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Simont.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN. - ARREST VAN RE'l' MILI'l'AIR GERECRTSROF DAT
RET BEROEPEN VONNIS TE NIET DOET, ALSMEDE
RET ONDERZOEK GEDAAN OP EEN BEPAALDE TE·
RECRTZITTING. - ARREST DAT STEUNT OP
RET ONDERZOEK GEDAAN OP EEN ANDERE. TE·
RECRTZITl'ING. - WETTELIJKREID.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EvocATIE. - VooRWAARDEN.
1 o W anneer slechts het v01itl!is van de
lM'ijgsraad en het onderzoelc gedaa:n,- op
een bepaalde terechtzitting nieti(l zijn,
steunt het miUtair gerechtshof wettelijk
zijn· a1·rest op de daden van onderzoek
gedaan op andm·e terechtzittingen van
de lcrijgsraad (1).
2° Artikel 215 van het Wetboek van stratvordm·ing legt aan de t·echter in hager
beroep, wellce het beroepen vonnis te
(1) Raadpl. verbr., 13 October 1947 (Arr.
Yerbr., 1947, blz. 320; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 4,16).
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:n·iet Jloet, de ve1·pl·ichUng op uitsp?·aalr,
te doen over de nrond telkens de vm·nietiging van het beroepen vonnis niet is
.uerechtvaardigd door de reden dat de
eerste 1·echter onbevoend was of dat de
.zaalc lJij die rechter niet wettelijk aanhannin werd nemaaM (1).
(BOEYNAEMS, T, BELGISCHE STAA'l'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 25 J anuari 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
In zover de voorziening ·gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over !let eerste middel, schending van
.artikel 215 van !let Wetboek van strafvordering ·: eerste tak, doordat !let bestreden arrest een geding tot zich getrokken
heeft waar het militair gerechtshof zulks
onmogelijk kon doen, vermits het beroepen vonnis van 5 Juli 1948 door geen enlrele. gelclige onderzoeksmaatregel voorafgegQ.an was, zodat de zaak niet in staat
was,' en terwijl er geen ·hager beroep was
ingesteld tegen het vonnis van 1 Juli 1947
dat gewezen werd na het voorafgaand
·oriderzoek ter zitting; tweecle tak, doordat, niettegenstaancle het bestreden arrest
de procedure gevolgd v66r de krijgsraad
v66r het vonnis van 5 Juli 1948 nietig
verklaart en uit de debatten weert, dit
arrest nochtans steunt op de gegevens die
voorkomen in het onderzoek ter zitting
_gedaan v66r de krijgsraacl hetwelk aanleicling gaf tot .het vonnis van 1 Juli 1947,
als wanneer het geschil bij het hof niet
aanhangig was gemaakt door lloger beroep
tegen dit vonnis, met het gevolg dat de
zaak niet in staat was en het militair gerechtshof ze dus niet tot zich kon trekken
·en ze naar de krijgsraad moest verzenden:
Overwegende dat het in het middel be·
doel<l vonnis van 1 Jnli 1947 een vonnis
op tussengeschil is, gewezen na onder·
hoor van verschillende getuigen en waar·
door een bijkomend onderzoek bevolen
werd;
Dat het bestreden arrest enkel te niet
doet het vonnis van veroordeling del.
5 Juli 1948, alsmecle het onderzoek gedaan
op die terechtzitting; dat dit te niet doen
is gestenncl op de reden dat de krijgsraad
op die terechtzitting niet regelmatig samengesteld was;
(1} Verbr., 18 December 1899 (B-ull. en PA·
src., 1900, I, 67); 14 December 1903 (ibid.,
1904, I, 82); 3 Mei 1948 (moti•even) (Arr.
,T' erbr., 1948, biz. 252; B·ull. en PAsrc., 1948,
I, 295).

Overwegende, enerzijds, dat, luidens artikel 215 van het W etboek van strafvordering, de rechter in hoger beroep over de
groncl beslissen moet telkenmaal het te
niet doen van het beroepen vonnis niet
gerechtvaarcligd is door de reden dat de
eerste rechter onbevoegd was of dat de
zaak bij de rechter niet wettelijk aanhangig werd gemaakt ;
Overwegende, anderzijds, .dat het militair gerechtshof, door ·zij:q. overtuiging te
stennen op de debatten in hoger beroep en
op.de elementen van cle rechtspleging v66r
de eerste rechter die de terechtzitting van
5 Juli 1948 voorafging, zich naar de wet
heeft geschikt ;
Waaruit volgt dat het midclel in rechte
ongegrond is ;
Over het tweede midclel, doordat het
bestreden arrest ten laste van betichte
het feit aanneemt dat hij, met goedkeuring van de bezettende overheid, tot schepen benoemd werd, alhoewel hij geen lid
was van de gemeenteraad, dan wanneer
cle goedkeuring van de bezettende macht
voorzien is door artikelen 53 en M van
de Conventie van den Haag, goedgekenrcl
door een Belgische wet, en eisers benoeming, gedaan in 1941 buiten de gemeenteraad, toegelaten was door een besluit der
secretarissen-generaal, wat het beklaagcle
ten laste gelegde kwaad opzet volkomen
nitsluit :
Overwegende dat het bestreden arrest
de veroordeling van aanlegger, wegens
het misdrijf voorzien bij artikel 118bis
van het Strafwetboek, motiveert niet aileen door de vaststelling dat llij met goedkenring van de bezetter tot schepen benoemd werd, alhoewel geen lid zijnde
van cle gemeenteraad, maar ook door deze
andere niet bestreden vaststellingen :
1 o dat hij minstens twee openbare vergaderingen bijgewooncl heeft waarop de
instellingen van het land bekampt werclen; zo dat hij een vooraanstaande personaliteit was in de werken en organisaties ingericht in de schoot van het V.N.V.;
3° dat hij lid was van het comiteit van
de « Lodewijk Dosfel voordrachten )), hetwelk met propngandadoeleinden was gesticht;
Overwegende, derhalve, dat het micldel,
gericht tegen een overbodige reclen van
het arrest, van belang ontbloot en, aldus,
niet ontvankelijk is;
Over !let derde micldel, schending van
de regelen op de bewijslast, doordat het
arrest de hoeclanigheid van V.N.V.-er ten
laste van beklaagcle voor vaststaancl
houdt, om reden dat hij niet bewijst zijn
ontslag ingecliend te hebben, wanneer het
openbaar ministerie dit liclmaatschap
moet bewijzen, en vervolgens uit die verkeerde reclenering afieidt dat !let enkel
feit van een ambt van scllepen te aan-
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op bindende wijze of er aanleiding toe is
klaagde V.N.V.-er was en is gebleven :
een get1tige te onderhoren (2).
Overwegende dat het bestreden arrest
zich niet er toe beperkt vast te stellen dat
aanlegger geen bewijs bijbrengt van zijn
(COOPMAN, '1". BEHEEII VAN FINANCIEN.)
beweerd ontslag uit het V.N.V., maar verschillen(le bedrijvigheden van aanlegger
ARREST.
opsomt waaruit het afleidt dat aanlegger
werkelijk lid gebleven is van het V.N.V.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
tot in 1944;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent, op 17 Januari 1949;
grondslag mist ;
En overwegende, voor het overige, dat
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
de substantH\le of op straf van nietigheid door Justine De F1~eyne :
voorgeschreven rechtsvormen werden naOverwegende dat het bestreden arrest
geleefd en dat de beslissing overeenkom- ten opzichte van aanlegster werd gewezen
stig de wet is ;
bij verstek; dat niet blijkt dat het tot'
In zover de voorziening gericht is tegen hier toe aan aanlegster werd betekend ;
de beslissing over de vordering der burgerOverwegende dat de voorziening, derlijke partij :
halve, werd ingesteld binnen de gewone
Overwegende dat de aanlegger tot sta- termijn door de wet voorzien om verzet
ving van zijn voorziening geen enkel mid- aan te tekenen; dat de voorziening diendel inroept, en dat het Hof er van ambts- volgens niet ontvankelijk is;
wege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- . II. Wat betreft de voorziening ingesteld
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. · door Richard Coopman :
Over het enig middel schending van
25 April1949c - 2° kamer. - Voo1·zitter, artikelen 10 van de Grondwet, 76 van de
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer ' wet van 22 Frimaire jaar VIII, 19 en 21
waarnemend voorzitter. - V erslaggeve1·, van het besluit van 30 Januari 1815 en
H. de Clippele. - (}elijklnidende concllt- · schending der rechten van verdediging,
sie, ;H ..Raoul Hayoit de Termicourt, eerste doordat .het bestreden arrest het vonnis·
adyocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van van de Correctionele Rechtbank te OudeLeynseele en della Faille d'Huysse.
naarde dd. 2 Maart 1946 heeft te niet gedaan voor zoveel het eerste aanlegger
had vrijgesproken en hem vervolgens
schuldig heeft verklaard aan het feit van
bezit .van een stokerij, en het vonnis
2" KAMER. - 25 April 1949.
heeft bevestigd wat tweede aanlegster be'·
treft, die schuldig werd verklaard aan
1" VONNISSEN EN ARRESTEN.
hetzelfde feit, op grond van een bijkoSTRAFZAKEN. BIJKOMEND ONDERZOEK IN
mend onderzoek gedaan in de loop van
HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTEhet strafgeding, en waaruit niet zou ge~
lUE. VOORWAARDEN VEREIST OPDAT DE
bleken zijn dat de wachtmeesters der
ImCH'l'ER IN HOGER BEROEP REKENING ERMEDE
Rijkswacht, zonder machtiging van de
ZOU KUNNEN HOUDEN.
vrederechter langs het dakvenster in het
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR gesloten huis van aanleggers waren binnengedrongen, dan wanneer aanleggers
DE RECHTER OVER DE GROND. STR.WZ.illEN. GEPAS'l"HEID VAN HET ONbij brief van hun raadsman op 18 November 1948 aan de procureur-generaal hadDERHOOR VAN GETUIGEN IN HOGER BEROEP. den gevraagd Rijkswachter Bogaert te
BlNDENDE BEOORDELING.
willen oproepen als getuige ten einde uit
1 o De ·i·echter in hager be1'0ep mag 1'elce- te maken of hij, zonder machtiging van
nin!J hottelen met een ten q;erzoelce van de vrederechter, was binnengedrongen
het openbaar m·iniste1"ie gedaan bijlcolungs het dakvenster van de zolder waar
mend onderzoek, onder de dubbele voor- het stookapparaat zich bevond, en dan
woorde noehtans en dat de wet het bewanneer in weerwil van die conclusies_,
wijs van het ten laste gelegd misdrijf het hof zijn beslissing heeft gesteund op
niet onde1·wm·pt aan een bijzondere een proces-verbaal opgesteld op 27 Novemrechts·vorm, en dat de partijen lcennis ber 1948 door de commandant der RijkshCbben lcttnnen nemen van het bijlco- wacht samen 'met Rijkswachter Bogaert,
mend ondet·zoelc en in de gelegenheid hetwelk proces-verbaal niet dezelfde ge·wenle1~ {lestelcl het te besprelcen (1).
loofbaarheid bezit als een ondervraging
(1) Verbr., 24 November 1947 (Arr. J1erb1·.,
1947, biz. 377; B·ull. en PASIC., 1947, I, 497).
VERBR.,

1949. - 18

(2) Verbr., 19 Januari 1948 (An·. J!erbr.,
1948, biz. 30; Bull .. en PAsrc., 1948, 1, 37).
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onder eed, en waarin de brandende
kwestie van de onschendbaarheid der woning \vas ontweken; zodat aanleggers de
gelegenheid niet hebben gehad te bewijzen
, door een ondervraging onder eed dat ·.de
ontdekking is geschied op onwettige wijze,
met het' gevolg dat alle vaststellingen,
daarna gedaan door de accijnsbeambten,
onwettig zijn;
Overwegende dat in de conclusies die
hij v66r het hof van beroep heeft genamen, aanlegger beweerde dat de huiszoeking, waartoe in zijn woonst werd overgegaan door de accijnsbeamten met medewerking van leden der Rijkswacht, was
voorafgegaan geweest door een onwettelijke huiszoeking door cleze laatsten;
Overwegende dat de wet het bewijs van
de ongegrondheid dezer bewering aan
geen bijzondere :rechtsvorm onderwerpt;
dat het hof derhalve wettelijk de verwerping van aanleggers conclusies heeft
kunnen gro:itden op een bijkomend onderzoek dat gedaan werd op vordering van
de procureur-generaal en behoorlijk ter
kennis werd gebracht van al cle partijen,
welke aldus in de gelegenheid werden
gesteld het te bespreken ;
Overwegende, anderzijds, dat door de
rechter in hoger beroep souverein wordt
geoordeeld of er aanleiding is tot het onderhoor van een getuige;
Overwegende dat de substantH:\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers elk tot de
helft der kosten.
25 April1949. - 2• kamer.- Voorzittm·,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijkluidende conclusie, H, Raoul HayoU de Termicourt,
-eerste advocaat-generaal.

1•

KAMER. - -

28 April 1949,

1° DAA:D VAN KOOPHANDEL. - HuuR
VAN EEN TOT UITOEFENING VAN EEN KOOPHANDEL
BESTEMD ONROEREND GOED. - VERBINTENISSEN VOORTVLOEIENDE UIT DIT CONTRACT.
00RZAAK VREEMD AAN DE KOOPHANDEL.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHIL BETREFFENDE EEN CONTRACT DAT ENKEL TOT VOORWERP HEEFT DE HUUR VAN EEN ONROER•END
GOED. - 0NROEREND GOED BESTEMD VOOR DE
UITOE~'ENING VAN EEN KOOPHANDEL. GESCHIL BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE
VREDERECHTER.
:Jo BEWIJS. - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - 00NCLUSIES. -

INTEHPRETATIE VERENIGBAAR MET HUN· _.IJ'EJIMEN. - GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJflcKRACH'!' VAN 'DE AKTEN.
1 o De vm·binten·issen, voo1·tvloeiende

voiw

de part-ijen ttit de huut· van een onrqe-,
rend goed, wo1·den bescho·uwd als h'ebbende een a(tn de lwophandel vreemdeoorzaalc, ·in de zin zoals bedoeld bij artilcel 2 van de wet van 15 December 1872',.
zelfs dan wanneer dit goed besterrvl ·istot de t~itoefening 1;v.n- een _ lcooph!Pndel (1).
2° De vrederechter neemt kenn·is in eerste·
aanleg, wellce ook de waaTde van de· cismoue wezen, van de gesch-illen betretfende een ovm·eenlcomst die slechts tot
·voo1·werp heett de h;uttT van een onroe-·rend goed, zelfs dan wannee1· dit goed
·is bestemd tot de u.-itoefening van een
lcoophandel (2). (Wet van 25 Maart 1876,

art. 3, 1°; kon. besl. nr 63 van 13 Ja-nuari .1935, art. 2.)
·
3° Schendt de bewijsk1·acht van de conclus-ies niet, het wrrest da.t aron de co•IJ-clusies een ·interzwetatie geeft die vm·e-'l!igbaa·r is met hun tennen (3).

(VAN DEN BEJIGHE, T. SEGHERS.)
ARREST.
HET HOE'; - Gelet op het bestreden
vonnis door de Rechtbank van eerste aan-leg te Antwerpen op 4 Maart 1948 gewezen·
O~er het eerste middel, schending der·
artikelen 2 der wet van 15 December 1872
houdende titels I tot IV van boek I van
het Wetboek van koophandel, 3 en 12 der
wet van 25 Maart 1876 houdende titel I
van het voorafgaand boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis verklaart dat de vrederechter·
bevoegd was om kennis te nemen van de·
eis tot ontbinding der kwestieuze huur-overeenkomst, eis gesteund op de niet~uit
voering van eisers verplichting om z1ch_
voor zijn herberg van bieren te voorzien
bij de Brouwerij Muysho!lilt, evenals van_
de eis tot schadevergoeding strekkende tot
het bekomen van vergoeding der door di!;
niet-uitvoering veroorzaakte schade, en,_
dienvolgens, de exceptie van onbevoegdheid verwerpt opgeworpen door eiser, die·
staande hield, in zijn conclusies genomen
in hoger beroep, dat die verplichting,
evenals de kwestieuze huurovereenkomst
waarin ze bedongen werd, beide door hem
(1) en (2) Zie de voetnota, getekend R. H.,
onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1949,.
I, 309.
(3) Verbr.,l 20 Maart 1947 (A1·r. Verb1·.·~
1947, blz. 90; Bull. en PAsrc., 1947, I, 120).
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van handelaar en in het belang van zijn
handel, de eis tot ontbinding en tot schadevergoeding in de bevoegdheid der rechtba:nk van koophandel viel, om reden dat
« het hier gaat over de verhuring van
een gedeelte van een onroerend goed; dat
dergelijke verbintenissen altijd van burgerlijke aard zijn; dat de verplichting
van bierafname, bij een door de verhum·der aan te duiden brouwerij, aangegaan
door de huurder als bijkomstige verplichting, de aard der hoofdovereenkomst
deelt ll, dan wanneer de wet al de verplichtingen der kooplieden als daden van
koophandel bestempelt, tenzij bewezen zij
dat ze een aan de handel vreemd zijnde
oorzaak hebben, zonder de verplichtingen,
ontstaan nit de huur van een onroerend
goed, van dit vermoeden uit te zonderen,
dan wanneer, dienvolgens, het bestreden
vonnis de hoedanigheid van koopman van
eiser niet betwistende, en niet vaststellende dat de verplichtingen die voortvloeiden nit kwestieuze huurovereenkomst
een aan de iroophandel vreemd zijnde oor.
zaak hadden, de vrederechter onbevoegd
was om kennis te nemen van de op die
huurovereenkomst gesteunde vordering :
Overwegende dat met generlei verkopen
of verhuringen van onroerende goederen
te begrijpen onder de daden, welke arti-.
kelen 2 en 3 van de wet van 15 December 1872 als daden van koophandel aanzien, hetzij op zich zelve, hetzij in verband
met de hoedanigheid van koopman, de
wetgever de wil te kennen heeft gegeven
van aan de verkopen en verhuringen van
onroerende goederen het karakter van uitsluitend burgerlijke daden te behouden,
welke een sedert lang bestaande traditie
hun toekende, en de verbintenissen door
die overeenkomsten aan de partijen opgelegd in principe te beschouwen als hebbende een aan de koophandel vreemde oorzaak;
Overwegende dat nit het vonnis blijkt
dat de betwiste overeenkomst tot voorwerp had, niet de verhuring van een handelsfonds, doch wel de verhuring van een
onroereni:i goed aai:J. aanlegger; dat, dienvolgens, de nit gezegde overeenkomst voor
aanlegger voortvloeiende ·verbintenissen
een aan de koophandel vreemde oorzaak
hadden, in de zin welke aan de woorden
van de laatste alinea van voormeld artikel 2 dient te worden gegeven;
·
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 34 der wet van 31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen in zake
huishuur, 3 en 12 der wet van 25 Maart
1876 houdende titel I van het voorafgaand
boek van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
de vrederechter bevoegd was om kennis

te nemen van de eis tot ontbinding dei"
kwestieuze hum·, gesteund op de niet:
. uitvoering van eisers verplichting zich van
bieren te bevoorraden bij de Brouwerij
Muyshondt, evenals van de eis tot schadevergoeding ertoe strekkende de door
die niet-uitvoering veroorzaakte schade te
vergoeden, en, bijgevolg, de exceptie van
onbevoegdheid verwerpt opgeworpen door
eiser, die staande hield dat de vordering,
gesteund zijnde op de niet-uitvoering ener
verplichting van commercH~le aard, in de
bevoegdheid der rechtbank van koophandel viel, om reden dat << luidens artikel 34
der wet van 31 Juli 1947, de eisen, krachtens deze wet ingesteld, v66r de rechter
van het kanton waar het goed gelegen is
moeten gebracht worden ll, dan wanneer
een eis tot ontbinding ener lopende hum·
en tot schadevergoeding voor niet-uitvoering ener bij die hum· voorziene verplichting geen eis is gevormd krachtens de
wet van 31 Juli 1947; dan wanneer trouwens artikel 34 dezer wet de kennisname
der vorderingen die erop gesteund zijn
toekent, niet aan de vrederechter, maar
aan de rechter van de ligging van het onroerend goed en dus niet afwijkt van de
regelen van gemeen recht betreffende de
bevoegdheid r·at-ione rnater·iw; doordat, op
zijn minst, de beweegredenen van het vonnis niet toelaten te ondersc:heiden of. de
vordering van de verweerders gevormd
werd krachtens de wet van 31 Juli 1947 en
dus dubbelzinnig zijn; doordat het bestreden vonnis dus niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de bev,oegdheid van de vrederechter ten
voile heeft gerechtvaardigd door de vaststelling van het burgerlijk karakter der
verbintenissen van aanlegger; dat, waar
het ook te dien einde de bepalingen van
de wet van 31 Juli 1947 inroept, het een
overbodige beweegreden aanvoert;
Dat het middel, hetwelk enkel die overbodige beweegreden bestrijdt, van belang
is ontbloot, vermits, indien het zelfs gegrond ware, het niet de verbreking van
de beslissing aangaande de bevoegdheicl
met zich zou kunnen slepen ;
Dat, clienvolgens, het miclclel niet ontvankelijk is ;
Over het dercle micldel, schending van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis de vorclering tot
ontbinding der kwestieuze huur ontvankelijk en gegrond verklaart, dienvolgens
eisers uitclrijving beveelt en hem veroordeelt tot betaling ener s.om van
50.000 frank ten titel van schadevergoeding wegens niet-uitvoering ener bij die
huur voorziene verplichting, om reden clat
eiser niet betwistte dat die huur gesloten
werd met verweerders en « het derhal-
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beweren clat de eis niet ontvankelijk zou
zijn omclat een andere becliencle cler Brouwerij Muyshonclt het clubbel van eiser· in
verbrel,ing zou onclertekend hebben >l,
clan wanneer eiser staande hield, in zijn
in hoger beroep genomen conclusies, dat
er geen rechtsverbancl bestoncl tl1ssen
hem en verweerders en dat {le door cleze
. laatsten ingeleicle vorclering dus niet
ontvankelijk was, << omdat de overeenkomsten van .April 1942 en 1 September
1942 getekencl .werden langs de ene zijde
door hemzelf, langs de andere zijde door
E. l\IIuyshonclt )) ; doorclat, bijgevolg, het
bestreden vonnis, met te verklaren clat
eiser niet betwistte clat de huur gesloten
wenlmet verweerclers, dan wanneer eiser,
integencleel, staancle hielcl clat er geen
rechtsverbancl bestoncl tussen partijen,
hetgeen insloot dat verweerclers geen
partij waren bij het huurcontract, de
trouw geschonden heeft die versclmldigd
was aan de door eiser genomen conclusies :
Overwegende clat aanlegger in zijn v6or
de rechter in hoger beroep genomen conclusies staande hield dat de vordering,
ingestelcl door verweerclers, niet ontvankelijk was omclat de overeenkomsten van
.April 1942 en 1 September 1942 getekend
waren geweest langs de ene zijde {loor
aanlegger en langs de andere zijcle cloor
E .. Muyshondt en er, dienvolgens, geen
rechtsverband bestond tussen verweerclers
en aanlegger ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
in zijn mitwoord op die conclusies vnststelt clat de laatste huurovereel\komst,
clegene ·van 1 September 1942, niet door
aanlegger wordt. betwist en clat llet, clerhalve, geen steek houclt van zijn zijde te
beweren, dat de eis niet ontvankelijk zou
zijn, omclat een nndere becliende der
Brouwerij Muyshondt het aan aanlegger
overhandigd exemplaar cler akte van verhuring zou ondertekend hebben;
Overwegende dat die verklaring van de
conclusies van aanlegger met hun termen
kan verenigd worden en dan ook souverein is;
Dat claaruit volgt dat het micldel in
feit niet opgaat;
Over het vierde micldel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat het
bestreden vonnis de ontbinding van
l'westieuze lmur uitspreekt; dienvolgens
de uitclrijving van eiser beveelt, en cleze
laatste veroordeelt ·tot betaling van
50.000 frank schaclevergoeding, om de· enkele reden dat eiser zijn verplichting,
:dell van bieren te bevoorraden bij de
Brouwerij l\IIuyshonclt, niet uitgevoercl
lleeft, zonder het midclel in overweging te
nemen waarbij eiser staande hield, in
zijn in hoger beroep genomen conclusies.

« .clat de Brouwerij Muyshonclt zelf het
-contract niet -naleeft en woekerprijzen
voor haar .bieren eist; clat . de brouwerij
zeer goecl bewqst was van haar fout en
aldus geclurende bijna twee jare:O. niet
het minste protest liet horen; dat aldus cle overeenkomst over de levering der
bieren in feite was verbroken )) ; doordat,
bijgevolg, het bestreden vonnis beslist
heeft dat de vordering van de verweerders
geFechtvaardigcl was door de niet-uitvoering van een ;•erplichting aangegaan door
eiser, . zondei· het middel in overweging te
nemen waarbij cleze laatste staande hield
dat het contract, waaruit die verplichtiilg
was ontstaan, stilzwijgend ontbonden
was··geworden; doorclat, derhalve, het. bestreclen vonnis niet wettelijk gemotiveerd
is :
Overwegencle clat aanlegger, op grond
van de in het mid del ovetgenomen conclusies, v66r de rechter in hoger beroep een
tegeneis heeft ingesteld, waarbij, voor het
gevar dat de rechtbank zich bevoegd zou
verklaren, hij de verbreking van de overeenkomst vorclercle ten nacleie van verweerclers, met veroordeling vnn cleze laatsten, wegens eenzijclige contractbreuk,
tot een schaclevergoeding van 5.000 frank ;
Dat de rechtbank heeft beslist clat de
tegeneis van aanlegger, bij gebrek aan
wettelijke bewijzen, diencle afgewezen en
zij clerhalve cle door aanlegger genomen
conclusies heeft beantwoorcl ;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerclers.

28 .April1949. -1° kamer. - T'o01·zUtet·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve-rslaggevet·, H. Smetrijns. (}Clijlvlu·iclende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, · eerste advocaat-generaal.
- Pleite-rs, HH. Van Ryn en Simont.

1"

K.(MER. -

28 April 1949.

HUUROVEREENKOMST. - LANDPACHT.
- BESLUIT-WETTEN VAN 28 .AUGUSTUS );N
2 OCTOBER 1946. - VERANDERING VAN EIGENAAR NA DE. OPZEGGING. - VERKRIJG:im DIE,
YOOR 25 OCTOBER 1946, AAN DE PACHTER
ZIJN IN.ZICHT HEEFT TE KENNEN GEGEYEN ZELF
IN BEDRIJF TE NEMEN, OF DE INBEDRIJFNEMING
ER y AN OYER TE DRAGEN AAN ZIJN ECHTGEc
NOOT(E), ZIJN AFS'l'AMMELINGEN OF ZIJN BLOEDYERWANTEN IN OPGAANDE LINIE. - HUURVERc
LENGING IS NIET l'OEPASSELIJK.

De hmt.rverlenging, voonzien b·i:i at·ti1cel1
van het beBl1tit_;wet vam. 28 A.u.gustus 1946
hou.clende instelling van een voorlopig
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landpaohten, is niet toepasseUjlv ~van
neer het verh!~!~rde goed is overgegaan
in handen van een andere e·igenaa1·, na
een opzegging die werd gege·ven zelfs
zonder lcennisgeving van het inzloht het
good zelf in gebrttilv te nemen, en de
vet'lcrij ger· v66r 25 October 1946 ,·egelmaUrf aan de paohter het inzioht heett
betelcend zelf het ,uoe(l in bedl'ijf te
nemen of de inbedrijfneming e1· van over
te dragon aan zijn eohtgenoot(e), zijn
atstammeUngen of zijn bloedverwanten
in de opgaande Unie. (Besl.-wet van

28 Augustus 1946·,

art. 2, aangevuld
door art. 2 van het besl.-wet van 2 October 1946.)
(ROELENS,

T.

VANDECASTEELE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 14 Juli 1947 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
Over het middel, schending van artikelen ·1743, 1775 en 1776 van het Burgerlijk Wetboek (artt. 7 en 8 van de wet van
7 Maart 1929), 1 en 2, inzonderheid 2, 6°,
van het besluit der secreta1'issen-generaal
van 26 November 1940 betreffende de .pachten, 1 en 2 van het besluit van de Regent
van 11 December 1944 betreffende de pachten, gewijzigd door het enig artikel van
het besluit van de Regent van 30 November 1945, artikelen 1 en 2, inzonderheid 2,
2°, van het besluit-wet van 28 Augustus
1946, houdende instelling van een voorlopig regime betreffende de vervaldag der
landpachten, en de artikelen 2 en 4 van
het besluit-wet van 2 October 1946 ter
aanvulling van dit van 28 Augustus 1946,
doordat, zonder de regelmatigheid te betwisten van de opzegging gegeven op
11 Mei 1940 aan verweercler door eisers
rechtsvoorganger, en aannemende dat de
verlenging der aan verweercler toegestane
pacht een einde had moeten nemen op
1 October 1946, het bestreden vonnis beslist dat verweerder de door het besluitwet van 28 Augustus 1946 ingestelde verlenging geniet, alhoewel eiser, het goed
verkregen hebbende na cUe opzegging,
v66r 25 October 1946 bij deurwaardersexploot zijn inzicht te kennen gegeven had
zelf het goed in gebruik te nemen, en die
beslissing steunt op de overweging :
a) clat aanlegger « zich niet kan beroepen
op een opzegging gegeven door zijn rechtsvoorganger als wanneer hij zelf ten tijde
van die opzegging geen rechten kon doen
gelden op het gepachte goecl )) ; b) dat de
kennisgeving, v66r 25 October 1946, van
het inzicht van de , verpachter zelf het
verpacht goed in gebruik te nemen, geen
verhindering uitmaakt voor de door het
besluit-wet van 28 Augustus 1946 inge-

stelde verlengipg en slechts uitwerking
geeft aan de vroeger gegeven opzegging zo
deze werkelijk gegeven wercl met het inzicht het goed zelf in gebruik te nemen;
dan wanneer : a) de verkrijger van een in
huur gegeven goecl zich mag beroepen, tegen de hum·der, op de opzegging .gegeven
aan cleze laatste door zijn rechtsvoorganger, in wiens rechten hij opvolgt; b) de
kennisgeving door de verpachter, v66r
25 October 1946, van zijn inzicht het verpacht goed zelf in gebruik te nemen, de
door artikel 1 van het besluit-wet van
28 Augustus 1946 voorziene verlenging uitsluit, zelfs wanneer dit inzicht later is clan
de gegeven opzegging, en dat zulks meer
bepaaldelijk het geval if! voor hem die,
zoals eiser in zake, het verhuurd goed
verkregen heeft na de opzegging, waaruit
wettelijk voortvloeide dat de verlenging
van verweerders pacht een einde genomen
had op 1 October 1946 :
Overwegende dat artikel 2 van het besluit-wet van 2 October 1946, ter aanvulling van dit. van 28 Augustus 1946 houdende instelling van een voorlopig regime
betreffende de vervaldag der landpachten,
aan cle verpachter, die in de opzegging
zijn inzicht niet heeft te kennen gegeven
zelf het goed in bedrijf te nemen of de
inbedrijfneming er van aan zijn echtgenote, zijn afstammelingen of zijn bloedverwanten in opgaande linie over te dragen, het recht verleent aan de . bij artikel 1 van het besluit-wet van 28 Augustus
1946 ingevoerde verlenging te ontsnappen
wanneer hij de pachter dit inzicht niter
lijk v66r 25 October 1946 bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot betekent ;
Overwegende dat alinea 2 van hetzelfde
artikel beschikt dat hij, die na de opzegging het gehuurde goed verkregen heeft, ·
van hetzelfde recht kan gebruik maken;
Overwegencle dat het recht, verleend zowel aan de verpachter, die de opzegging
heeft gegeven, als aan hem die na de
opzegging het gehuurde goed verkregen
heeft, aan geen andere voorwaarde is onderworpen;
Overwegende dat, om artikel 2, alinea 2,
van het besluit-wet van 2· October 1946
een beperkende draagwijdte te hebben
gegeven, door de toepassing er van te
doen afliangen van een door de voorganger van de verkrijger gegeven opzegging .
ten einde het goed zelf in gebruik te nemen, de bestreden beslissing de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden·
o{u die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt verweercler tot de

-278
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te leper.
28 April1949. - 1• kamer. - Voorz'itte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - GeUjkMi'idende concl!,sie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH~ Van Ryn en Van Leynseele.

1"

KAMER. -

28 April 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLI.TKE ZAKEN. PERSONEN TEGEN
WIE VOORZIENING MOGELIJK IS. VooRZIENING GERICHT TEGEN EEN PARTIJ TEGEN WELKE
DE ElSER GEEN EN:KELE EIS HEEFT INGESTELD
VOOR DE RECHTER OVER DE GROND EN IN
VOORDEEL VAN WELKE DE BESTREDEN BESLISSING GEEN ENKELE VEROORDELING UITSPREEKT
TEN LAS1E VAN DE ElSER. 0NONTVANKELJJKHEID.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ARBEIDSONGEVAL. 0NGEVAL OVERKOMEN OP
DE WEG NAAR HET WERK. BESLISSING OAT
DE ARBEIDER IN DIENST WAS VAN EEN BEPAALD
BEDRI.JFSHOOFD. BINDENDE BEOORDELING
W ANNEER ZIJ OP FEITELIJKE BESOHOUWINGEN
ltUST.

1 o Is niet ontvankeUjlc, de vom·z·iening
gedcht tegen een partij tegen welke de
eiser i:n verbreking geen enlcele eis heett
·ingesteld v66r de rechter over de grond
en in vom·deel van welke de bestreden
besUssing geen enlcele vemordeUng ltitspreekt ten laste van de eise·r (1).
2° De beslissing van de 1·echter over de
gt·ond waarbij de arbeider, slachto[jer
van een ongeval overkomen op de weg
naar het werk, op het orJenblik van het
ongeval in d·ienst was van een bepaald
bed!·ijfshooffl en n·iet van een ande1·, is
souverein wanneer zij op feitelijlce beschouwingen r!tst (2).

(1°

EOH1'GENOTEN HOOGHE-COLLIN, T. N. V. (( ZURIOH ll EN OONSOORTEN ; 2° MOLINARO EN
OONSOORTEN, T. «SOCIETE INDUSTRIELLE ET
COMMEROIALE DE I/ESOAUT ll EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Overwegeilde dat de voorzieningen ingeschreven s!tb nis 464 en 481
verknocht zijn en dienen samengevoegd;
(1) Verbr., 23 November 1944 (A1'T. Ve1•br.,
1945, blz. 43; BuU. en PASIC., 1945, I, 51, en
de nota 1).
(2) Verbr., 20 October 1921 (BuU. en PASrc.,
1922, I, 28).

Gelet op het bestreden vonnis, op 14 Juli
1947 gewezen door de Rechtbank van
eerste aimleg te Mechelen ;
I. Wat de voorziening nr 464 betreft van
de echtgenoten Hooghe-Collin, tegen cc La
Zurich ll en anderen :
Over het middel, schending vim artikel 97 van de Grondwet; van artikelen 1
en 2 van het besluit-wet van 13 December 1945 op· het herstel> van de • schade
voortspruitende uit ongevallen overkomen
op de weg naar de arbeid, van de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 9 en 10 van de wet van
24 December 1903 op het herstel van de
schade voortspruitende ·uit de arbeidsongevallen en van de wetten tot wijziging
daarvan, samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 28 September 1931, doordat het bestreden vonnis, na te hebben
vastgestel{l : 1° dat het slachtoffer gewoonlijk werkte voor de firma cc Briqueteries mecaniques Lucienne Hooghe ll te
Schriek; 2° dat op 7 Juli 1945, de meestergast der « Societe industrielle et commerciale de l'Escaut ll een telegram zond naar
de Steenbakkerij van Schriek, vra:gende
dat men onmiddellijk het slachtoffer zou
zenden om een herstelling ui t te voeren
aan de pomp die hij vroeger had geplaatflt; 3° dat op 8 Juni 1945, het slachtoffer de buurttram des morgens nam om
zicb: te b_egeven naar de « Societe de l'Escaut ll ; 4° dat bij zijn doortocht door Mechelen, onderweg, het slachtoffer uit de
tram viel, met daaruit te springen toen
hij nog reed, en gedood werd; 5° dat de
Steenbakkerij van Schriek hem gelast
had, bij zijn doortocht door Mechelen,
voor haar rekening een bestelling te doen
in een winkel ; 6° dat het ongeval zich
voordeed toen het slachtoffer op weg naar
zijn werk was, gezegd heeft voor recht
dat het dodelijk ongeval aan het slacht·
offer overkomen zich heeft voorgedaan op
de weg naar zijn arbeid, in dienst van
eiseres in verbreking, deze laatste veroordeeld heeft aan de weduwe van het slachtoffer het bedrag der begrafeniskosten te
betalen, een onderzoek door deskundige
heeft gelast, alvorens de schadeloosstelling
te bepalen die aan de rechthebbenden van
het slachtoffer toekwam, ongegrond verklaard heeft de eis gericht tegen de « Societe industrielle et commerciale de l'Escaut ll, evenals de eis tot vrijwaring gericht tegen de verzekeringsmaatschappij
« Zurich ll om reden : a) clat het slacht-.
offer gelast was geworden met de uitvoering van een boodschap deel uitmakend
van zijn· arbeidsovereenkomst, en wel het
doen te Mechelen· van een bestelling voor
de Steenbakkerij van Schriek, zodat, vermits het ongeval zich voordeed alvorens·
de tram op de Grote Markt was gekomen,
alwaar het slachtoffer voor de bestelling
moest uitstappen, het ongeval zich heeft:
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dienst van eiseres in verbreking ; wecluwe Janssens, en de echtgenoten Janso) dat een arbeider niet noodzakelijk sens-Borghraaf :
Overwegende dat het bestreden vonnis
moet worden aangezien als de ondergeschikte van degene die hem ontbiedt, door hierop wijst dat «Janssens (het slachtnet feit dat hij gevolg geeft aan een op- offer) gelast geweest was met de uitvoerciep tot arbeid; dat een oproep even goed ring van een opdracht die binnen de
kan worden beantwoord door een daglo- perken viel van zijn werkcontract, nameiler· of door iemand die door arbeidsover- lijk te Mechelen een bestelling voor de
eenkomst aan een derde gebonden is, mits Steenbakkerij van Schriek te doen, zodat
machtiging of geclogen van die derde, dan het ongeval gebeurd zijnde eer dat de
wanneer : a) erkend zijnde dat het slacht- tl':;tm aangekomen was op ()e Grote Markt,
offer ·aanvaard had het.'werk uit te voeren . waar Janssens om de best!~lling te doen
dat' hem door de « Sodet(j: industrielle et moe!:lt afstappen, het opgeval .·zic)). wel
commerciale de l'Escaut \l was voorge- heeft voorgedaan op de weg naar zijn
steld, er dus noodzakelijk tussen beiden werk, in dienst van verweerster Hooeen arbeidsovereenkomst tot stand was ghe ));
Overwegende dat het bestreden vonnis,
gekomen; het niet zeker is, wijl toevallig,
op. zijn noodzakelijke doortocht door Me- anderzijds, de juridische toestand bepachelen, om zich naar zijn werk te bege- lende van het slachtoffer ten opzichte van
ven, hij gelast werd in een winkel dezer de « Societe industrielle et commerciale de
stad een bestelling te doen, dat op het l'Escaut )) beschikt dat ((Janssens slechts
arbeidscontract met de « Societe indus- 's anderdaags, 8 Juni, Schriek verliet en
ttielle et commerciale de l'Escaut ll zich te Putte de tram nam, die te Mechelen
een ander is komen enten dat enkel tot rond 7. u. 30 aankomt, in plaats van de
doel. had een bestelling te.. g:;tan doen ; tram aankomende rond 6 u. 30, omdat hij
gelast was voor rekening der Steenbakb) cl()j}r het louter feit dat de arbeid,er een
aanbod beantwoorclt dat hem gedaan kerij van Schriek een bestelling te gaan
'wordt .door een nijveraa:r· om bij hem doen in de ijzerwinkel Hertsens, Graan- ·
te komen werken er een arbeidsovereen- markt, te Mechelen, bestelling die hij in
komst o.ntstaat, beheerst door de wetten in zijn notaboekje opgetekend had ... ; dat in
het middel vermeld, en dat, in elk geval, acht genomen de hierboven uiteengezette
(te ·ai·beider, zelfs zo hij, om enige bijzon- toestand, het ten onrechte is dat het bedere reden, het voordeel dezer wetten niet roepen vonnis, het bestaan van een werkkon genieten, zich niet zou kunnen beroe- contract, - hetwelk naar de geest van de
pen, om daaruit voordeel te halen, op de wet op de werkongevallen een verband
a:rbeidsovereenkomst cUe hij aangegaan van ondergeschiktheid in de uitvoering
had :met een ander nijveraar, arbeids- van het werk tussen werknemer en werkals bewezen
overeenkomst die onderbroken werd om gever moest instellen, de uitvoering toe te laten1 van een tijde- aangenomen heeft, tussen Adhemar J ansUjke overeenkomst; c) mmstens, het be- sens en de naamloze vennootschap (( Societe industrielle et commerciale de l'EsStr~den vonnis niet toelaat na te gaan of
·de « Societe industrielle et commerciale caut )) : dat, inderdaad, het niet is omdat
de l'Escaut ll, voor welke het slachtoffer een werkman een oproeping tot werlren beging werken, zich verbonden heeft het antwoordt dat hij noodzakelijk moet aanloon van het slachtoffer te betalen, zo dit gezien worden als de ondergeschikte van
slachtoffer werkelijk haar werknemer de oproeper; dat een oproeping even goed
was 'en zo die vennootschap verkeerde· in kan beantwoord worden door een onafhet geval van toepassing van artikel 1 der hankelijke werkman of door iemand door
wet van 24 December 1903 op het herstel werkcontract verbonden met een derde,
van' de schade voortspruitende uit de ar- mits toelating of toegevendheid van die
beidsongevallen; dat, derhalve, het be- derde l);
Dat uit die beschouwingen volgt dat
stredeh vonnis niet voldoende in rechte
het vonnis, bij een souvereine beoordeling,
met redenen is omkleed :
•,A. Voor zover de voorziening gericht beslist heeft dat het dodelijk ongeval aan
is .tegen de « Societe industrielle et com- het slachtoffer overgekomen, zich voor. :merciale de l'Escaut ll en teg~n de ver- gedaan heeft op de weg naar het werk
in clienst van aanlegster Hooghe;
zekeringsmaatschappij « La zurich )) :
Overwegende dat, bij gebrek aan geII.· Wat de voorziening nr 481 betreft
re<;htelijk contract tussen aanleggers en van genaamden Janssens tegen (( Societe
verweerster onder letter A, .de voorzie- industrielle et commerciale de l'Escaut ))
ning, gericht tegen die partijen ten voor- en anderen :
dele, van dewelke geen veroordeling ten
Overwegende dat de voorziening . ingelaste van aanleggers werd uitgesproken, steld door aanleggers, de genaamden Jansniet ontvankelijk is ;
sens, afhankelijk is van de gebeurlijke
B. Voor zover de voorziening gericht is verbi:'eking van het vonnis op de voorzieiii
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ning van de · echtgenoten Hooghe-Collin
(voorziening nr 464) ;
Overwegende dat, wijl de voorziening
van dez~ laatsten door onderhavig arrest
verworpen wordt, de voorziening van de
genaamden Janssens (voorziening nr 481)
zonder. voorwerp is geworden ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
ingeSChreven Onder ll1' 8 464 en 481 Samen,
en verwerpt ze; veroordeelt aanleggers
tot de kosten van hun respectievelijke
voorzieningen en tot een vergoeding van
150 frank jegens elke verweerder.
28 April1949. - 1e kamer. - Voorzitte•r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelij'kMtidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Resteau, Van Leynseele en VanRyn.

2e

KAMER. -

2 Mei 1949.

1°

GRIFFIE-GRII!~FIER. GRIFFIER DIE
GJi!,LDEN ONDER ZICH HOUDT, HEM TER HAND
GESTELD DOOR DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN,
TEN EINDE DE BETALING VAN REGISTRATIE- EN
GRIFFIERECH'l'EN OF BOETEN TE. DEKKEN. GEEN REKENPLICHTIGE VAN DIE GELDEN JEGENS
DE ScHATKIST.
2° REKENHOF. - JURISDICTIE.- DRAAGWIJDTE.
3° VERBREKING. - BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTI'l'IE. - VERDUISTERING DOOR
EEN GRIFFIER VAN GELDEN WAARVAN HIJ NlE'l'
REKENPLICHTIG WAS JEGENS DE SCHATKIST.
- ARREST VAN HET REKENHOF UITSPRAAK
DOENDE OVER DE 'VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE GRIFFIERI. - :MACHTSOVERSCHRI.llliNG. VERNIETIGING.

1 o Zijn geen openb(IJI'e penn.ingen, de gelden die dooT de belanghebbende partijen
werden ter hand gesteld awn een. g1'iffier van een hot of V(//}1 e,en rechtbanlG
ten einde hem te deTclGen vooT de registrat-ie- en grijfierechten of de boeten
welke hij, te1- ontlasting vwn die pa1·tijen, moet betalen,· de g1'ijfier is geen
-1·e7cenplicht(qe van die gelden jegens de
SchatTcist. (Wetb. der registratierech-

ten, kon. besl. nr 64 van 30 November
1939, artt. 35, 36, 37, 41, 285; kon. besl.
van 4 Januari 1940, artt. 1, 23, 24, 25,
29, 33.)
2° Het Relcenhof heejt slechts ju1'isdictie
over (le ambtem·en in de maat waa1·in
z·ij belast zijn met de openbare penningen of dat zij rekenplichtig zijn tegenover de Schatlcist
(1). (Grondwet,

art. 116;. wet van 15 J\fei 1846, artt. 7
. en 11; wet van 29 October 1846, artt. 5
.en 10.)
.
3° Op -de vordering van de 1JTOcureur-ge-

ne1·aal, handelend op bevel van de MinisteT vwn justit·ie, verniet-i,qt het Hot
van vm·b1·eTcing, wegens machtsoveTsch1'·ijd·ing, het an·est van het ReTcenhot
dat ~titsp1·aaTc heejt gedaan over de
vera,ntwoonleUjTcheid van een grijfie1·
d·ie sommen heejt ve1·d1tisterd waarvan
hij geen relcenplichtige ~vas tegenove1de Sch(LtTcist. (Wet van 27 Vent6se

jaar VIII, art. 80.)
(PROCUREUR-GENERAAL BI;J HET HOF
VAN VERBREKING, IN ZAKE CALUWAERT.)'
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de H. procureur-generaal bij het Hof
van verbreking luidend als volgt :
<< Aan de tweecle kamer van het Hof van
verbreking :
ll Wij, procureur-generaal bij het Hof
van verbreking;
ll Gezien de dienstbrief van de H. Minister van justitie dd. 26 November 1948,
5e algemene directie, 2° sectie, 1e bureel,
litt. P., nr 117112, ons voorschrijvende aan
het Hof van verbreking ten einde vernietiging, krachtens artikel SO van de wet
dd. 27 Ventose jaar VIII, het arre&t aan
te geven, de 25 Februari 1S43 gewezen door
het Reken.hof, waarbij de heer William
Caluwaert, gewezen. griffier bij de Rechtbank van koophandel te Brussel, veroordeeld werd een som van 102.126 frank in
de Schatkist te storten onder voorbehoud
daarna de erbij te voegen interesten te
bepalen, alsook de som welke laatstgenoemde verschnldigd zou zijn wegens verduisteringen welke hij ten nadele van
derden gepleegd heeft ;
ll Gelet op de authentieke uitgifte van
het bestreden arrest ;
ll Overwegende dat het arrest vaststelt
dat in de door de H. Carpiaux, ontvanger
der gerechtelijke akten. op het tweede
bm·eel te Brussel, voorgelegde rekening
van de ontvangsten en uitgaven in dit
bureel tijdens het jaar 1941 geboekt, een
tekort van 102.126 frank voorkomt; dat
cUt tekort voortkomt van door de genaamde William Caluwaert verduisterde
sommen welke in zijn handen gestort werden door personen die ze verschuldigd
waren ten titel van inschrijvingsrecht in
het handelsregister en van boeten wegens
(1) Zie verbr., 2 December 1943 (A,~·. T'erbr.,
1944, blz. 38; Bull. en PASIC., 1944, I, 88) ;
10 Januari 1946 (A1'1', Ye1'b1·., 1946, blz. 12;
Bull. en PAsrc., 1946, I, 10 en 16, en de conclusie van de Heer eerste advocaat-generaal
R. Hayoit de Termicourt); 17 Maart 1949 (zie
hoger, blz. 180; Bull. en PASIC., 1949, I, 206).
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het te laat naleven van die pleegvorm, als>> Overwegende clat de tussenkomst van
ook van registratierechten op verscheidene de griffiers van de hoven en rechtbanken
bevelschriften;
inzake registratie- en griffierechten thans
» Overwegende dat in het arrest nader geregelcl worclt door het Wetboek · cler reW()rdt bepaald dat de genaamde Calu- gistratie-, hypotheek- en griffierechten
waert, in hoedanigheid van gr~ffier der (kon. besl. n'' 64 van 30 Novem]Jer 1939) en
Recht bank van koophandel te Brussel, er- door het koninklijk besluit dd. 4 Jamede gelast bij de ontvanger der gerechte- nuari 1940;
lijke akten het bedrag der door de handeJ> Overwegende dat artikel 35 van het
laars verschuldigde rechten en boeten te Wetboek der registratierechten aan de
storten, zich verscheidene door die hande- griffiers de verplichting oplegt hun akten
laars gestorte sommen heeft toegeeigend ter registratie aan te bieden en de desvoor een bedrag van 102.126 frank alzo betreffende rechten te betalen; clat volsamengestelcl : 1 o boeten hoofdens te gens artikel 41, de geldboeten opgelopen
laat geclane verklaringen tot inschrijving wegens gebrek aan registratie of wegens
in het handelsregister : 88.776 frank ; te laat gedane registratie insgelijks door
2° ontvangen en niet gestorte registratiede gri1ffiers verschuldigd zijn; dat die verrechten :. 13.350 frank;
plichting echter ophoudt wanneer de be-·
JJ Dat de verduisteringen van de eerste
trokkenen in handen van de griffiers het
categorie verborgen werden door valshe- bedrag cler rechten en, gebeurlijk, der
den in geschriften; dat voor degene van de boeten niet geconsigneerd hebben (art. 36
tweede categorie, de grVffier zich onthou- en 37);
clen heeft de bevelschriften aan de pleeg>> Dat artikel 36 bovendien beschikt dat
vorm van de registratie te onderwerpen; een koninklijk besluit kan bepalen op
>J Overwegende dat Caluwaert wegens
welke wijze de registratierechten in handie feiten en vercluistering van andere den van de griffiers geconsigneerd worden
sommen in zijn handen door , particulie- en, onder meer, de storting van een som
ren gestort, en 27.513 fr. 52 belopende, bij als provisie bij het ter rol brengen der zavonnis der Correctionele Rechtbank te ken kan voorschrijven;
Brussel del. 9 April 1941, in kracht van
>> Overwegencle dat, wat de griffierechgewijsde gegaan, veroordeeld werd tot een ten aangaat, artikel 285 van het Wetboek
gevangenisstraf van drie jaar en een geld- der registratierechten, aan de Koning de
boete van 100 frank en tot het betalen zorg laat de heffing er van te regelen,
cler som van 102.126 frank ten titel van nauwkeurig bepalend dat het koninklijk
schadevergoeding aan de Belgische Staat, besluit cc daarbij de medewerking van de
burgerli.ike partij ;
>> griffiers bi.i de heffing van de grifJ> fierechten kan voorzien; zonder dat zij
JJ Overwegende dat het aangegeven arrest verklaart dat, krachtens artikel 11 >> daardoor elf' hoedanigheid van Staatsrevan de wet dd. 15 :M:ei 1846 cc het Reken- J> kenplichtige verkrijgen >J ;
)) hof aileen bevoegd is om de aard en de
cc Overwegencle dat het koninklijk be» ·draagwijclte te bepalen van de verant- sluit van 4 Januari 1940, betreffende de
>> woordelijkheid welke de voornoemde
helffing der registratie-, griffie- en zegel)) heeft opgelopen >J; dat Caluwaert hoof- rechten en het houden der registers in de
dens zijn hoedanigheid van cc Staatsbe- griffies, in zijn artikel 1 bepaalt dat · de
>> ambte belast met de aan 's Lands schatzegel- en registratierechten, waaraan de
>> kist toebehorende penningen en ermede
alden en vonnissen onderworpen zijn, in
>> belast aan de heffing der grilffierechten
de hoven en rechtbanken worden gekwe>> mede te werken J> een rekenplichtige
ten door de griffiers volgens de ter zake
van de Staat is; dat cc de Staatsreken- geldende algemene regelen; clat luidens
>> plichtigen rechtsonderhorigen zijn van
artikel 23, wanneer de griffierechten niet
>J het Rekenhof voor de vei-richtingen welin debet vereffend worden, ze door de
gri,ffier worden gekweten; dat die rechten,
>> ke ze doen bi.i middel van geld van der)) den, geld dat hun slechts wordt toever- hetzi.i rechtstreeks door de o)ltvanger der
>J trouwcl in hun hoedanigheid van lastregistratie, hetzij door middel van zegels
)} hebber van de :Staat >J; cc dat luidens die aangebracht worden door de gri1ffiers,
>J artikel 10 van de wet del. 29 October
geheven worden (art. 24 en 25) ;
JJ 1846, het RekenhoCde rekeningen van de
JJ Overwegencle clat,. volgens artikel 29
>J Staatsrekenplichtigen regelt en zuivert
van hetzelfde koninklijk besluit, de beJJ en door definitieve arresten vaststelt
trokken partijen verplicht zijn in handen
)) of de rekenplichtigen effen, vooruit of van de grilffier een voldoende provisie te
>J ten achteren zijn JJ ;
storten om de betaling der griffierechten
>> Overwegende dat het bestreden arrest,
te dekken; dat artikel 32 aan elke aanwelk de rekening van de ontvanger Car- leggende partij de verplichting oplegt bij
piaux voorlopig afsluit en het tekort er de ter rolstelling of de wederinschrijving
van vaststelt op 102.126 frank, Caluwaert ener betwiste zaak in handen van de
veroordeelt om die som in de Schatkist te griffier het bedrag van het minimumregisstorten;
'tratierecht te storten dat geind moet
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ziet door de partijen, in handen van de
griffiers, van bet bedrag der registratierechten verschuldigd voor de bevelen of
getuigschriften door de rechters zonder
de tussenkomst van de griffier opgemaakt
en aan de partijen v66r registratie afgeleverd;
ll Overwegende dat nit die teksten, die
de bij hun bek!)ndmaking in. voege zijncle·
regelen bijna niet wijzigen (kon. besl. van
ao Maart .·1893 en artikel 162 van de wet
van 2 Januari 1926), blijkt dat, indien de
griffiers de rechten ter outlasting van de
belanghebbende partijen betalen, zij ze
niet heffen; dat, om de gri1ffiers in staat
te stellen de verschuldigde rechten te
kwijten, de betrokkenen in hun handen de nodige sommen moeten storten ;
dat de grilffier, wanneer hij die sommen
vraagt en ontvangt, niet als heffingsagent
handelt, ermede gelast voor de Schatkist
bet bedrag der rechten te vorderen; dat
hij zich enkel dekt; dat de sommen die
hem alzo door de betrokkenen gestort
worden in zijn handen slechts provisies
uitniaken; dat ze slechts openbare penningen worden wanneer en in de maat
waarin de griffier ze gebruikt heeft tot
betaling der rechten;
ll Overwegende, dienvolgens, clat wanneer zij alzo gelden voorhanclen hebben
die hun gestort werden door personen
ol:n de registratie- en griffierechten of
geldboeten te dekken, de grilffiers van de
hoven en rechtbanken niet « gelast zijn
ll met openbare penningen ll . noch rekenplichtigen zijn clezer gelden tegenover
de Schatkist;
ll Overwegende dat die afleiding, welke
Jogisch voortvloeit nit de hierboven ontlede teksten, overeenstemt met de wil
van de wetgever, achtereenvolgens uitgedrnkt in artikel162 van de wet van 2 .Januari 1926 en in artikel 285 van bet Wethoek der registratierechten dd. 30 November 1939, nauwkeurig bepalende dat, zelfs
indien de griJffiers ertoe geroepen worden
om de griffierechten te heffen, daaruit
voor ben de hoedanigheid van Staatsrekenplichtige niet voortvloeit;
ll Overwegende dat bet Rekenhof over
de ambtenaren slechts jurisdictie heeft
in de maat waarin zij belast zijn met de
openbare penningen of tegenover de Schatkist rekenplichtig zijn; dat, · buiten die
perken, het aan bet J;tekenhof niet behoort
noch hun rekeningen te sluiten, noch zich
uit te spreken over hun verantwoordelijkheid (Grondw., art. 116; wet van 15 Mei
1846, artt. 7 en 11 ; wet van 29 October 1846, artt. 5 en 10) ;
l> Overwegende dat met in zake te beslissen over de verantwoordelijkheid van
de beer Caluwaert en met dezelfde te
veroordelen in de Schatkist de som van'

102.126 frank te storten, bet Rekenbof
zijn macbten beeft overschreden ;
>l Om die rei:lenen, vorderen dat bet
aan bet Hof behage bet bestl'eden arrest
te vernietigen; te bevelen dat zijn arrest
zal overgeschreven worden in de registers van bet Rekenhof en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
bet vernietigd arrest;
ll Gedaan te Brussel, op bet parket, de
13 December 1948.
l> Namens 'd.e procureur-generaal,
de ·advocaat-genera'al,·
(g ..)

R.

JANSSENS DE BISTHOVEN. ll

Gezien de betekening van die vordering
aan de belangbebbencle de 5 Februari 1949
gedaan;
Gelet op de dienstbrief van de H. Minister van justitie del. 26 November 1948,
6
5 algemene directie, 26 sectie, 1e bureel,
litt. P, nr 117112, en de er aan gehecbte
autbentieke uitgifte van bet arrest, dat op
25 Februari 1943 door bet Rekenhof gewezen werd ;
.
Gelet op artikel 80 van de wet van
27 Vent6se jaai· VIII, artikel 14 van de
wet van 25 Februari 1925 ;
De beweegredenen van de vordering
aannemende ;
.
V ernietigt bet bestreden .arrest ;
Beveelt dat onderbavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van
bet Rekenhof en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van bet vernietigd arrest.
2 Mei 1949. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Louveanx, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijkl·uidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bistboven, advocaat-generaal.
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2 Mei 1949.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHillKING VAN DE RAADKAMER DIE DE BEKLAAGDE VERWIJST NAAR DE
CORREC'l'IONELE RECHTBANK WEGENS MISBRUIK
VAN VERTROUWEN.- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GESTEUND HIEROP DAT RET FElT DE
MISDAAD
UITMAAKT
VOORZIEN
BIJ
ARTIKEL 240 VAN HET STRAFWETBOEK. GEEN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANGEDUID IN
DE Bll:SCHIKKING. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE. BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR EEN ,KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

W annem·, na vm·wijzing dom· de raadkamer van een beklaagde naar de correctionele reohtbanlc onder de telastlegging
van rnisbrttilc van vert1·ouweri (Strafw.,
art. 491), de correctionele rechtbank,
bij een in lcracht van gewijsde gegaan

-2831!0'nnis, z·ioh onbevoegd heeft vm·klaa1·d
omdat het· fe'it de misdactd 1titmaakt
1!0orzien b'if artikel 240, alinea 1, van
het St-ratwetboek, veTnietigt het Hot
van verbrelcing, op het verzoek tot reue. iing van reohtsgebied, de besohikking
1!an de raadlca·mer indi'en nit de st1tkloen van de 1·eohtspleging sohijnt te blijJcen dat het feit onder de toepassing
valt van artilcel 240, alinea 1, voormeld,
en ve·rwijst het de. zaalc naai·, een lea-·
mer van inbesoh1tldigingstellin.q (1J.'
(?,ROCUREUR DES KONINGS 1.'E NEUFCHATEAU,
IN ZAKE PIERRE.)
ARREST.

, !lET HOF ; - Gelet op bet verzoek tot
regeling van recbtsgebied door de Procnrenr des Konings van bet arrondissement
Neufcbatean de 27 Jannari 1949 ingediend;
Overwegende dat, bij bescbikking van
24 September 1948, de Raadkamer van de
R.echtbank van eerste aanleg te Nenfcbflteau Jeanne Pierre, geboren te Gif-opAlzette de 25 September 1925, wonende
te Bertrix, naar de Correctionele Recbtbank te Neufcbateau heeft verwezen om,
in- het arrondissement Neufchateau, in
1947, ten nadele van een ander, effecten,
gelden, koopwaren, biljetten, kwijtschriften van alle aard, die een verbintenis of
een ontheffing van schuld inhouden of teweegbrengen, en die haar overbandigd
werden op voorwaarcle van ze terug te
geven of een bepaalcl gebruik er van te
maken, bedrieglijk; hetzij verclnisterd,
hetzij verspild te bebben, in zake bedrieglijk een som van 10.431 fr. 30 verduisterd
te hebben ten nadele van Henri Collette
of van de Nationale Maatscbappij cler
Belgiscbe Spoorwegen (Strafw., art. 491);
Overwegencle dat, bij vonnis op tegenspraak del. 23 November 1948, de Correctionele Recbtbank te Neufcbateau zicb
onbevoegd heeft verklaard om reden dat
de beklaagde zicb scbnldig maakte aan de
verduistering haar ten laste gelegd in
I1aar hoedanigbeid van persoon belast
met een openbare dienst, de verduisterde
soinmen in baar handen zijnde, hetzij uit
kracbt, hetzij uit reden van haar bediening van ontvangeres van de autobuslijn
Longlier-1\{uno, lijn ingericht in bet openpaar b-elang (Strafwetb., art. 240) ;
. Overwegende dat, uit de tegenstrijdigheid van ' de beslissingen geveld door de
raadkamer- op .24 September 1948 en door
de cortectio:ilele recbtbank op 23 November 1948, · beide in kracht van gewijsde ge(1) V:erbr., 10 Januari 1949 (zie
b,lz. 9; Bull. en PAsrc., 1949, I, 12).

hoger,

gaan, een negatief geschil van rechtsgebied is ontstaan dat de gang van bet gerecht belemmert; dat er dns aanleid'ng
bestaat tot regeling van rechtsgebied;
.Overwegende dat, volgens artikel 240
van het Strafwetboek, de verduistering
door een met een openbare dienst belaste
persoon, van pnblieke of private pennin-gen, effecten die daarmede gelijk staan,
stukken, titels, roerende voorwerpen,
welke betzij uit kracht, hetzij nit reden
van ikin becliening in zijn banden waren,
met opsluiting wordt gestraft indien de
schnlclige · geen borgstelling heeft gestort
of indien de verdnistering de borgstelling
te boven gaat;
Overwegende dat nit de rechtspleging
schijnt te blijken dat de beklaagde belast
was met een openbare dienst en dat de gelden, voorwerp van de betichting, in haar
banden waren, hetzij nit kracht, hetzij
nit reden van haar ambt;
Overwegende dat de beschikking van de
raadkamer de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijzende, geen verzachtende omstandigheden aandnidt en
niet vaststelt dat de aan beklaagde ten
laste gelegde verdnisteringen baar borgstelling niet te. boven gaan ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, verniE)tigt de in zake door de Raadkamer van de 'Rechtbank te Nenfchateau
de 24 September 1948 gewezen beschikking ; zegt dat onderhavig arrest zal worden overgescbreven in "de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Neufchatean en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar
de Kamer van inbeschnldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik.
2 Mei 1949. ____:_ 2° kamer. - VooTzitte1·,
H. Louveanx, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijlcl·u.idende oonolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER. -

2 Mei 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MID DEL GESTEUND OP EEN
VERKEERDE INTERPRETATIE VAN HET BESTREDEN ARREST. MIDDEL MIST IN FEITE.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP EEN
FEITELIJKE BEWERING DIE WORDT, TEGENGESPROKEN DOOR HET ARREST. MIDDEL MIST
IN FEITE.

3°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. WETSBEPALINGEN DIE MOETEN AANGEDUID WORDEN IN DE BESLISSINGEN
VAN VEROORDELING.

4°

VONNISSEN

EN

BESCHIKKEND GED'EELTE.

ARRESTEN.
BESLISSING VAN

-.------------
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DE RECHTER. - PLAATS IN DE TEKST. ZONDER BELANG.
5° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - BILSCHOUWINGEN VAN FEITELI.JKE AARD. - 0NBEVOEGDHEID.
(i 0 MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - 0NDUIDELIJK ~IIDDEL.
0NONTVANKELIJK.
1 o Mist feiteUj Tee gmndslnu, het miclclel
flat ueste1md is Qp een verkeeTcle interp1·etatie van het bcstreclen wrrest (1).
2° M'ist fe#elijke gmndslag, het miclclel
flat aanvoert clnt het n·rrest het opzettelij Tc bestanclcleel van cle inbre'Uk voorzien bij artikel 115 van het Stmtwet~
bock niet vaststelt, clan wannee1· het
arrest erotJ wijst clat de eiser wetens en
vrijwUlig oo1·logsmate1"'iaal Treett geleverd aan de vijand.
so De toegepaste wetsbepaUngen, die in
de vonn·issen en an·esten van ve1·oorclelin.Q moeten wonlen aanged1t'icl, zijn degene d·ie een 'inbre1t1c omsclw·ijven en
degene cl·ie cle straffen betJalen; clie verplichtin.Q strekt zich niet 1tit tot cle bepalin.qen bet1·ejJende de ·rechtStJleging en
cle rechtsmacht (2).
4° 1l£aalct het beschilclcencl rJefleelte wit,
elke beslissing van de 1·echter,. wellce
oolc de plaats moue wezen die zij inneemt in de telcst van het vonn·is of van
het ar1·est (S).
5° Het Hot Dan '!Jerbrekhtg ve1·mag geen
Tcennis te nemen 1Jan de tegen cle best,·eden bCslissin_q in_qeroepen bescho1tw·ingen van feitelijlce aard ( 4).
6° Is niet ont'IJanlceUjlc, het micldel clat,
~vegens zi.in oncMtidelijlcheid, niet lean
wonlen beantwoord (5).

(NOTHOMB, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 November 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
(1) Vaste rechtspraak.

Zie o. m. verbr.,
1949, I, 191).
(2) Verbr., 8 December 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 525) ; 15 Maart 1948 (ibid., 1948, I,
170).
(3) Verbr., 10 Juli 1947 (A•·r. Yerb1"., 1947,
blz. 253; B·ull. en PASIC., 1947, I, 328, en de
nota blz. 329).
(4) Vaste rechtspraak. Zie o. m. hager,
blz. 136, verbr ., 21 Februari 1949 (Bull. en
PASIC., 1949, I, 153).
(5) Vaste rechtspraak. Zi:e o. m. verbr.,
2 September 1948 (Bull. en PASIC., .1948, I,
477); 17 Januari 1949 (ibid., 1949, I, 33).

14 Maart 1949 (Bull. en

PASIC.,

I. Aangaande de publieke vorc1ering :
Over het eerste middel, schendirig van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat de verslagen en verklaringen van de in het micldel bedoelde
deskundigen, daar ze uit de debatten door
een stellige beslissing verworpen we;rd,en,
klaarblijkend werden uitg·esloten nit de
bestanddelen der rechtspleging en uit de
stukken waarop het hof zijn beslissing
gesteund heeft ;
Overwegende dat het arrest, iu feite de
waarde van deskundigenverklaringen beoordelende, verklaart dat zij dienen verworpen wegens gebrek aan gepastheid;
dat die beslissing, die vermeld is in de
beweegredenen van het arrest, niet noodzakelijk diende ingelast in het gedeelte
van het arrest dat bijzonder is gewijd
aan het beschikkend gedeelte; dat, dienvolgens, het beweerd verzuim niet kan
geinterpreteerd worden als een strijdigheid behelzende ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 115, bijzonder 115, § 1, alinea 4,
en § 2, 1°, 2° en S0 , en 12Ste,· van het
Strafwetboek en van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt niet uitdrukkelijk gewezen
te hebben hierop dat aanlegger bewust
was van de hulp, dienstig voor de oorlog,
die zijn daad aan de vijand verschafte,
en dat hij, zich rekenschap gevende van
die uitslag, niettemin erin toegestemd
heeft die daad te plegen;
Overwegende dat met aanlegger, in de
bewoordingen van de wet, cc schulclig '' te
verklaren aan de inbreuk voorzien bij
artikel 115 van het Strafwetboek, het
bestreden arrest het bestaan heeft vastgesteld zowel van de stoffelijke als van de
opzettelijke bestanddelen van de inbreuk
en:, dienvolgens, van het in het middel bedoeld bestanddeel ;
Dat, bij gebrek aan conclusies aangaande dit punt, het niet uitdrukkelijk
hierop moest wijzen c< dat aanlegger bewust was van de hulp ·voor de oodog die
zijn daad aan de vijand verschafte en
dat, zich rekenschap gevende van die nitslag, hij nochtans erin toegestemd. heeft
die daad te plegen; dat, voor zoveel ·aanleggers conclusies kunnen aangezien worden als dit stelsel staande te hebben gehouden in hun gedeelte aangaande de
dwang en de noodtoestand, het bestreden
arrest ze beantwoordt met eerst vast te
stellen dat het wetens en vrijwillig is dat
Nothomb oorlogsmaterieel aan de vijand
heeft verschaft, daarna dat de omstandigheden van gedienstigheid bedoeld in § 2,
Sq, van artikel 115 van het Strafwetboek
bewezen zijn, en eindelijk, dat de leverin1
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gen :door aanlegger van niaterialen of
producten, waarvan hij wist dat zij besteind wareil voor het vervaardigen van
~at oorlogsmaterieel, gedaan werden zonder alle te zijner beschikking zijnde mid"
delen aan te wenden om zich ertegen te
verzetten;
Dat uit die vaststellingen inderdaad
blijkt clat aanlegger bewust was van de
Jmlp voor de oorlog die zijn daad aan
de vijancl verschafte, en dat hij, clit wetende, nochtans er in toegestemcl he,eft
die daad te plegen;
Dat het middel noch in rechte, noch
in feite opgaat;
Over het derde middel, schending van
a.rtikel 97 van· de Grondwet, doordat, onder de toegepaste wetteksten, het arrest
artikel 6 van de wet van 17 April 1878
niet vermeldt, enig artikel dat toeliet
aanlegger in Be]gie te veroordelen wegens
buiten het grondgebied van het Rijk gepleegde feiteil :
Overwegende dat de toegepaste wetsbepalingen, die in het vonnis of arrest moeten vermeld worden, degene zijn clie van
de feiten een inbreuk maken en degene
die de straffen bepalen; dat die verplichting zich niet uitstrekt tot de bepalingen
betreffende de rechtspleging en de rechtsmacht;
Dat liet middel in rechte niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid hieruit
<lat het bestreden arrest in zijn beschikkend gecleelte geen uitspraak doet over
het verzoek van de conclusies strekkende
tot de Iiietigverklaring ''an het deskundigenverslag, van de beschuldiging en van
het ter zitting geclaan onderzoek :
Overwegende dat het middel, alhoewel
het in zijn uiteenzetting erkent dat het
bestreclen arrest, in zijn beweegredenen,
op passende wijze de vragen van de
conclusies waarvan sprake heeft beantwoord, aan de beslissing verwijt dat het
verzuimd heeft op die ·vragen in het
beschikkend gedeelte uitspraak te doen;
Overwegende dat, wanneer de conclusies
op passende wijze beantwoord worden, er
te dien opzichte beslissing bestaat; dat
geen enkele wetsbepaling de plaats aanduidt welke dit gedeelte van de beslissing
in het vonnis of arrest moet innemen ;
dat beweegredenen en eigenlijk beschikkend gecleelte samen de gerechtelijke
beslissing uitmaken, welke artikel 195
van het Wetboek van strafvordering aancluidt onder het woord « beslissend gedeelte ll;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het vijfde middel :
Overwegende clat het middel, in de
meeste zijner beweringen zich er bij beperkt, - op twijfelende of ondervragende
wijze, ~ feitelijke beschouwingen in te
roepen clie tot de beoordeling behoren van

de rechter over de grond en die aan het
toezicht van het Hof ontsnappen;
Dat het, voor het overige, de duidelijk•
heid en, clienvolgens, de nauwkeurigheid
mist, die noodzakelijk zijn om het Hof
in de mogelijkheid te stellen het te beaut•
woorden ·
Dat h~t middel niet ontvankelijk is ;
Over het zesde middel, afgeleid hieruit dat het bestreclen arrest beslist dat
aanlegger in rechte de dwang niet mag
inroepen om zich te verschonen van de
inbreuk voorzien bij artikel 115 van het
Strafwetboek en, doorclat het verklaart
dat niets bewijst dat Nothomb onder
dwang gehamleld heeft, dan wanneer het
vastgesteld heeft dat de beklaagde zich
in de toestand bevoncl, of zijn goed en
zijn personeel te verliezen, of voor de
vijand te werken :
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle dat de in het middel bedoelde. beschouwing van het bestreden arrest de volgende is : « dat Nothomb wetens en vrijwillig aan de vijancl (om·logsmaterieel voor aanval of verdecliging) en
losse stukken, zoals hierboven uiteengezet
werd, aan de vijand heeft geleverd en
krachtens § 2, 1 o, van artikel 115 van het
Strafwetboek dus strafbaar is zonder de
toestand van nood te kunnen inroepen ll ;
Dat dit laatste deel van de zin niet betekent clat aanlegger in rechte de toestand van nood niet mag inroepen, maar
dat hij dit in feite niet kan wegens de in
de voorafgaancle beweegredenen aangecluide omstandigheclen ;
Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest verklaart dat de betichte « de noodtoestand inroept waarin hij zich zou bevonden hebben ofwel zijn onderneming te
laten opeisen ofwel voor de vijand te
werken, en beweert die tweede oplos'sing
gekozen te hebben welke hem toeliet het
werk te saboteren ll, het noch in die volzin noch j.n een andere overweging aanneemt d.at aanlegger in werkelijkheid
door clie omstandigheden b_einvloed werd;
Dat :t,iet arrest, · bij een souvereine beoordeling der b~standdelen van de zaak,
en na aanleggers conclusies beantwoord
te hebben, verklaart dat Nothomb wetens
en vrijwillig hulp aan de vijand verschaft
heeft;
Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het zevende middel, schending
van de ·wet del. , 7 Juni 1948, doordat :
1° het bestreden arrest vaststelt dat elke
hulp aan de vijand verleend strafbaar is
zonder dat er opzoekingen dienen gedaan
aangaande de winst die N othomb zou
kunnen verwezenlijkt hebben zonder de

286
misclaacl te plegen, clan wanneer de wet
slechts toelaat de vergelcling van de schulclige beclrijvigheicl eigenclom van de Schatkist te verklaren; 2° het arrest, claar het
sommen eigenclom van de Schatkist verklaart, voorafgaandelijk zou · moeterr
vastgesteld hebben clat die sommen in beslag genomen werden; 3° het arrest verzuimt het bestaan van het winstbejag
vast te stellen, waar het de toepassing
van de in het middel bedoelde wet motiveert ; 4° het vonnis van eerste aanleg een
gelclsom van 600 millioen frank ten laste
van Nothomb en van een derde, hetzij
300 · millioen voor aanlegger, eigendom
van de Scha,tkist verklaard hebbende, het
arrest niets wijzigt wanneer het die geldsom op 300 millioen frank bepaalt voor
aanlegger :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de geldsom, eigenclom van
de Schatkist verklaard, het bedrag .is van
de waarde van de winst verwezenlijkt
door middel van de schulclig bevonclen bedrijvigheicl van aanlegger; dat die beslissing overeenkomstig de bewoordingen en de
geest van de wet is; dat in de beoordeling
van de verwezenlijkte winst, geen rekening client gehouden met wat de aanlegger
zou kunnen verdiend hebben indien hij
bij veronderstelling geen schuldige bedrijvigheid had aan de dag gelegd;
Dat dit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest met « het
bedrag der waarde ll van de verwezenlijkte winst eigendom van de Schatkist
te verklaren, impliciet vaststelt clat de
geldsommen die de winst · uitmaken niet
in· beslag genomen werden ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
gegrond is;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende clat het arrest, met ten
laste van aanlegger .de in de betichting
aangeduide inbreuk bewezen te verklaren,
welke op de omstandigheid van winstbejag wees, terzelfdertijd het bestaan van
die omstandigheid neeft vastgesteld ;
Dat het, dienvolgens, wettelijk · artikel 123ter, alinea 1, van het Strafwetboek
vermocht toe te passen;
Dat dit onderdeel van het midclel niet
kan aangenomen worden;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het vonnis van de
krijgsraad het bedrag van de waarde der
vergelding van de schtilc;lige beclrijvigheid
eigendom van de Schatkist had verklaard; dat, om reden van een wijziging
van de wet, het bestreden arrest die onwettelijk geworden beslissing vernietigt
en, dezelfde wijzigende, eigendom ver-

.klaart· van de Staat de waarde van tl~
wii1st verwezenlijkt door aanlegger · tc>Jt
gevolge van zijn schuldige bedrijvigheid;
Dat het arrest, het bed1'ag van• die
waarde souverein beoordelend op groncl
van eigen -redelien, clat bedrag op 300 millioen frank bepaalt;
Dat het, alzo, geen wetsbepaling geschonden heeft ;
Dat .dit onderdeel van het micldel niet
kan aangenomen worden;
En overwegende clat de substanW:He of
op ' straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de vordering aangaat door de
burgerlijke partij ingesteld :
Overwegencle dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en clat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die reclenen ; verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegger tot de kosten.
·
2 Mei 1949. - 2" kamer. - TToor.zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - TTe·rslaggevm·,
H. Gil·oul. I_ Gelijlclu.idende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix:
en della Faille cl'Huysse.

2"

KAMER. -

MIDDELEN

'.rOT

2 Mei 1949.
VERBREKING:

STRAFZA;KEN. ~ :i\IIIDDEL AFGELEID HlERUIT'
DAT DE RECHTER OVER DE GROND ZICH TEN
ONRECHTE HEE~'T ONBEVOEGD VERKLAARD. STAAT VAN DE ZAAX DIE, IN GEVAL VAN VERBREKING, EEN EENSLUIDENDE BESLISSING OPDRINGT AAN DE RIECHTER NAAR WIE DE ZAAK
ZAL WORDEN YERWEZEN. .1\IIIDDEL VAN B~;
LANG ONTBLOOT. 0NONTVANKELIJKHEID.

Is, bij geb1·e1c aan belalfl,g, niet ontvankeUjk, het middel afgeleid hientit dat de
1·eohter over de g1·ond zioh ten onreohte·
heett 'onbevoegd· veTklaard, dan ··wanneer, OtJ de dag wrw1·op het Hot van vet·bTeking 1titspraalc doet op de voorzieninu, de s~aat ·'Van de zaalo den~_ijze -iSc
dM rle reohter naa1· wie de zaak zal
worden verwezen een eensluidende beslissing als liet bestreden von-nis zo·u
moeten vellen (1) .
(1) Raadpl. verbr., 5 Januari 1948 (Arr_
Verbr., 1948, biz. 13; Bull. en PAsic., 1948,
I, 16, en de nota 2). Omtrent de kwestie van
b'evoegdheid, opgeworpen door het middei, zieverbr., 19 Augustus 1948 (Ar1·. Ve1·br., 1948,
biz. 4017; Bull. en PAsic., 1948, I, 469, en denota 2). en verbr., 28 Maart 1949 (zie hoger,
blz. 199; Bull. en PASIC., 1949, I, 232).

-287(PROOUREUR DES KONINGS,
'f. HENS EN MEURISSE.)
ARHES'f.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 J anuari 1949 gewezen in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen 137 van het Wetboek van strafvordering en 4 van de wet van 4 October
1867, doordat de rechtbank zich ten onrechte onbevoegd verklaarde om over de
betichtingen te oordelen waarvan ten opzichte van aanlegger de kennisneming
haar geldig was opgeclragen :
Overwegende clat de politierechtbank,
v66r welke inbreuken van haar bevoegdheid worden aanhangig gemaakt ten laste
van een beklaagcle, ten opzichte van deze
zich- niet, zoals in huidig geval, onbevoegd mag verklaren met de verknochtheid in te roepen tussen die feiten en de
feiten ten laste gelegcl van een dercle, vo6r
lmar gedaagcl wegens betichtingen voorgesteld als van haar bevoegdheicl zijnde,
cloch in werkelijkheid bestanddelen uitmakencle van een wanbedrijf clat ·in cle
bevoegdheid valt van de correctionele
rechtbank, clan wanneer dit wanbedrijf
bij de correctionele rechtbank niet aanhangig is gemaakt;
Dat het bestreclen vonnis, alzo, de in het
middel becloelde wetsbepalingen schendt;
Maa1· overwegende. dat het vaststaat
dat, sedert clit vonnis, de procureur des
Konings te Luik de beklaagde wegens dit
wanbedrijf v66r de correctionele rechtbank van zijn zetel heeft doen dagvaarden; dat, in geval van verbreking, de
rechter van verwijzing aldus dezelfcle beslissing zou moeten vellen a~s het bestreden vonnis ; dat het middel, dienvolgens,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan be-lang;
En overwegencle dat de sul;Jst:wtH~le of
op straf van · nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslisS'ing door geen andere onwettelijkheid, -aangetast is ;
Om die redenen, verwerpt de- voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
2 Mei 1949. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Vers•laggeve'l',
H. Sohier. - Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaa t-generaal.

2°

KAMER. -

MIDDELEN

TOT

2 Mei 1949.
VERBREKING.

STRAFZAKEN, ~ MIDDEL. AFGELEID HIERUI'f

DAT DE ZAAK WERD ONDERZOCHT EN -GEVONNIST
OP EEN TEREGHTZITTING DIE NIE'f IS \voOR•
ZIEN DOOR RET REGLEMENT VAN DE RECHTBANK, 0NREGELMATIGHEID DIE NIET WERD
INGEROEPEN V66R DE .RECHTER OVER DE
GROND. 0NONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlceUjk, lwt middel doo-r dC
beklaa,qde afgeleid hie·ruit dat de zaalr;
·we1·d onde1·zocht en gevonnist op een
terechtzitting ;die niet is voorzien doo1·
het reglement van de rechtbank, dan
wanneer de eiser veschenen is op d-ie
te1·echtzitting en e1· zijn verdediging
heeft voorgedragen zonde1· de bewee1;de
onregelmatigheid in te 1·oepen.
(LAROSE, T. WIERTZ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de vonnlssen,
de 26 en 29 November 1948 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Verviers ;
Over de publieke vordering :
Wat de voorziening aangaat- tegen het
vounis van 26_ November 1948 gericht :
Over het enig midclel, schencling van .
artikel 180 vari de wet van 18 Juni 1869
betreffende de rechterlijke inrichting,
doordat de zetel samengestelcl was uit
M. J. S'imar, aclvocaat, toegevoegcl als
rechter, en uit dezes neef, M. Frederick,
die -de functies van openbaar :fi:tinisterie
waarnam:
Overwegencle- clat het micldel op een
feitelijke bewering steunt die groncl vindt
noch in de bestreclen beslissing, noch in
de andere processtukken waarop het Hof
acht vermag te slaan ;
Aangaande de voorziening gericht tegen
het vonnis dd. 29 November 1948 :
Over het enig middel, schending van
artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit
van 1 September 1927 houcleude reglement van de Rechtbank van eerste aanleg
te Verviers, docirdat de zaak naar de terechtzitting van Maandag 29 November
1948 verschoven werd, dan wanneer, volgens gezegcl reglement, de correctionele
kamer van de rechtbank 's Maandags niet
zetelt :
Overwegende dat aanlegger- ter terechtzitting van 29 November 1948 verschenen
is en er zich over de grond verdecligde,
zoncler protest noch voorbehoud uit te
drukken; dat, vreemd zijnde aan de publieke orde, het midclel voor de eerste
maal niet kan ingeroepen worden voor
het Hof van verbreking ;
Overwegende dat de substantii~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
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Over de vordering van de burgerlijke
partij, Marcel Wiertz :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt aan de burgerlijke
}Jartij Wiertz een provisio'nele vergoeding
van 2.000 frank te betalen; dat het voor
het overige een deskundigenonderzoek beveelt;
Overwegende dat dergelijke beslissing
geen eindbeslissing is -naar de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en 'llat ze niet geveld is op
een geschil over de bevoegdheid; dat de
voorziening tegen dergelijke beslissing
nlet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt ·de voorzieIling; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Mei 1949. -

2~

kamer. -

Voorzitte1·,
VeTslaggeve1·,
GeUjlcltticlende conclttsie,

H. Louveaux, voorzitter, -

FJ: .. Fettweis. H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.

2e

KAMEU. -

2 Mei 1949.

1o

FRANSEJ TAAL - NEJDEJRLANDSEJ
TAAL (GEJBRUIK VAN DE). - NIETIGHEID VAN HET VONNIS EN VAN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING. - 0P TEGENSPRAAK
GEWEZEN EN NIET ZUIVER VOORBEREIDEND
ARREST. - NIETIGHEID GEDEKT.
2° FRANSEJ TAAL - NEJDEJRLANDSEJ
TAAL (GEJBRUIK VAN DE). - VONNIS
OPGESTELD IN HET FRANS. -HOGER BEROEP.
- GEBRUIK VAN DE ll'RANSE TAAL VQOR DE
HECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP EN VOOR
HE'l' ARREST. - WETTELIJKHEID.
3° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. STRAFZAIKEN. VOORZIENING TEGEN HET
ARREST VAN VEROORDELING. - l\fiDDEL GEItlCHT TEGEN DE BESCHIKKING TO'!' VERWIJZING. - 0NONTVANKELIJK.
cl 0 MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. STRAFZAXEN. - i\1IDDEL DAT Ul'fSLtJITEND- DE
U.ECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER
BETREFT. - VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EN
NIET VOORGESTELD Y•OOR DE RECHTER IN
HOGER BEROEP. 0NONTVANKELIJK.
5° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT EEN
FEITELIJKE EEWERING DIE GEEN STEUN VINDT
IN DE BESTBEDEN BESLISSING NOCH IN DE
S1'UKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. - l\iJIDDEL
MIST IN FEITE.
1° De nietigheden wellw, ten aanzien van
· de wet van 15 J1mi 1935, het vonnis van
(Le co1·rect-io·nele recht/i(trnlc en. cle vooq·af{Jaan.(le 1·eehtspleging k·nnm~n wwntaste·ri,
z·ijn gedelct lloo1· een la.te1· a.n·est .flat op

tegenspraalc is geweze-n en niet zu.ive·r
voorbereide-IUl ·is (1). (Wet van 15 J uni

1935, art. 40.)
2° W anneer het door hoger beroep bestTeclen VO'Ivnis is opgesteld in het Frans,
rnoet er van die ta.al gebnt'ilv woTden gernaakt voor de 1·eehtspleging v66r 'het
hot van be·roep en voo1· het arrest (2).

(Wet van 15 Juni 1935, art. 24.)
3° Is n•iet ontv(ln.lvelijlv, tot. stav·ing va·n
een voorz·ie-ninrf, die ltitslwitend is iq!.gesteld tegen een llrl·est va.n veroorcleling,
het in-oeroepen rn:icl-clel flat gC1'·ieht i.~
tegen de beschilc7cinu tot ve1·wijzing
na-a1· (le co-rrectionele 1·echtbanlv (3).
4° Ma.g niet voor de ee·rste rnaal worden
voorgesteld v661· het Hot van verbre],;·ing, een m-i(lclel flat -u-reemcl is awn de
bevoegrlheid en dat ltitsluitend de Techts_
pleginu betrett v661' de ee1·ste 1·echte1· (4). (Wet van 29 April 1806, art. 2.)
5° Mist te·itel-ijlce g1·onclslag, het rniddel
a.tgele·id lti:t een feiteliflce bewe1·ing die
geen stemb vindt in de best·reden besliss·lng noeh in cle twocesstttlclcen waa1·op
het Hot aeht vennag te slaa.n (5).

(PAUWELS.)
ARREST.
HEJ'[' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 20 December 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Lulk;
Over het eerste micldel, hieruit afgeleid
dat aanlegger de kens van de taal der
rechtspleging niet werd gelaten :
Overwegencle dat het middel, voor zoveel
llet het vonnis van de correctionele rechtbank en .de rechtspleging cUe het voorafgaat bedoelt, niet ontvankelijk is daar
llet bestreden arrest, dat op tegenspraak
gevelcl is en niet voorbereidend is, alle
nietigheden dekt welke die akten ten opzichte van de wet van de 15 Juni 1935
konden aantasten;
Dat het middel, voor zoveel het de
rechtspleging becloelt voor het hof van beroep en het arrest door dit rechtscollege
gevelcl, in rechte niet opgaat, claar het hof

(1) Verbr., 26 Juni 1944 (111'1', Ye1•br., 1944,
biz. 187; Bull. en PAsic., 1944, I, 411); 10 Januari 1949 (zie hager, biz. 12; Bull. en PAine.,
1949, I, 15).
(2) Verbr., 6 Mei 1942 (A•·•·. Yerbr., 1942,
biz. 54; Bull. en PASIC., 1942, I, 116); 29 November 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 683).
(3) Verbr., 3 Mei 1943 (Bull. en PASIC., 1943,
I, 153).
(4) Verbr., ' 31 Januari 1949 (zie hager,
biz. 86; Bull. en PASic., 194!!, I, 95).
(5) Verbr., 21 Februari 1949 (zie hager,
biz. 136; Bull. en PASIC., 1949, I, 153).
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van beroep door de Franse taal te gebruiken, waarin het beroepen vonnis was
gesteld, zich slechts gedragen heeft naar
artikel 24 van de wet dd. 15 Juni 1935;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit
dat aanlegger v66r zijn verschijning v66r
de raadkamer de 16 October 1948 geen
voorafgaand bericht heeft gekregen en de
gelegenheid niet heeft gehad om kennis
te nemen van de bundel :
Overwegende dat de voorziening niet
gericht is tegen de beschikking van de
raadkamer dd. 16 October 1948;
Dat het middel, dienvolgens, niet ontvankelijk is;
Over het dercle middel, hieruit afgeleid
dat, ondanks een geschreven aanvraag
van 19 October 1948, aanlegger v66r het
vonnis van 23 October 1948 geen inzage
heeft kunnen nemen van zijn bundel :
Overwegende dat het ingeroepen bezwaar slechts de v66r de rechtbank van
eerste aanleg gevolgde rechtspleging betreft en dat het vreemd is aan de bevoegdheid; dat het middel, daar het niet v66r
de rechter in hoger beroep voorgesteld
werd, niet voor de eerste maal v66r het
H,of van verbreking mag. aangevoerd worden;
Dat het, dienvolgens, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid hieruit dat, ondanks een geschreven aanvraag
tot het hof van beroep gericht, aanlegger zijn dossier niet heeft kunnen zien
alvorens het arrest gewezen werd;
Overwegende dat de bewering van het
middel geen steun vindt in processtukken·
D~t het middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat de substantHlle 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.
2 Mei 1949. - ~ kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. Vel·slaggever, H. Giroul. - GeUjlcl1tidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

2 Mei 1949.

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. WAARDE VAN DE BEWIJSELEMENTEN. GEPAS'fHEID VAN DE ONDERZOEKSMAATREGELEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. 1\iiDDEL AFGELEID HIERUIT
DAT DE VERNIETIGING VAN DE RECHTSPLEGING
VAN EERSTE AANLEG, UITGESPROKEN DOOR RET
ARREST, DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
VERBR.,

1949. -

19

HEEFT GESCHONDEN. VERNIETIGING DIE
BESTANDDELEN BETREFT WELKE ONNODIG WORDEN GEACHT VOOR DE VEROPENBARING VAN
DE WAARHEID. MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 0NONTVANKELIJK.

1° De 1·echte1· over de [!1'ond beom·deelt
op bindende wijze de wam·de van de
hem vool'[!estelde bewijselementen, alsmede de uepastheid ·van bijlcomende onderzoelcsmaatregelen (1).
2° Is van belanu ontbloot en, dm·halve,
onontvanlcelijlc, het middel M(Jeleid
hieruit ilat, dom· de rechtspleging van
eerste aanze[! te ve1·nietigen, het bestreden an·est de eise·r heett be1·ootd van de
be&tanddelen van die rechtsplf'ging weUce
hem vom·deliu wa1·en en aldus de rechten van de verdediging heeft ueschonden, dan wanneer de uitgespmlcen vm·nietiging, ve1·mits zij sloeg op bestanddelen wellce de 1·echter over de grond
bij een souve1·eine beoordeling onnodig
heett geacht voor de vempenbadng van
de waarhei,d, geen nadeel heett lcunnen
berolclcenen aan de eiser.
{TILMAN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Januari 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
het Wetboek van strafvorderlng, doordat
het bestreden arrest het beroepen vonnis
en de v66r de krijgsraad gevoerde rechtspleging heeft vernietigd, alclus de rechten
van de verdediging schendend, door aanlegger ten onrechte te beroven van de
voor hem gunstige bestanddelen voortvloeiende uit gezegde rechtspleging':
En het tweede middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat de
onderzoekende rechter, evenals het hof,
de conclusies van de verdediging hebben
verworpen waarbij een bijkomend onder7..oek werd aangevraagd :
Overwegende dat de rechter over de
grond de bewljselementen en de gepastheid van nieuwe onderzoeksmaatregelen
op souvereine wijze beoordeelt; dat het
militair gerechtshof, gebruik makende
van die macht en dienvolgens, zonder de
rechten van de verdediging noch enige
wetsbepaling te schenden, het v66r de
krijgsraad gedaan onderzoek alsook de
door aanlegger aangevraagde onderzoeks(1) Verbr., 29 Juli 1948 (A1··r. Ve.·M., 1948,
biz. 398; Bull. en PAsrc., 1948, I, 460).
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de veropenbaring van de waarheid, en
zijn beslissing uitdrrikkelijk heeft .gegrond
op het onderzoek waartoe het zelf is overgegaan;
Overwegende dat, ware het bewezen dat
het bestreden arrest ten onrechte de vernietiging van het beroepen vonnis en van
de rechtspleging v66r de krijgsraad had
uitgesproken, clie vernietiging, ·vermits ze
sloeg op bestanddelen welke de rechter
over de grond bij een souvereine beoordeling onnoclig heeft geoordeeld voo1~ de veropenbaring van de waarheid, aan aanlegger geen nadeel heeft kunnen berokkenen;
Dat het eerste middel van belang ontbl<H>t 'is en dat het tweede in rechte niet
opgaat;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :
1 o Over de publieke vordering :
Overwegende ·dat de substanti<ele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept, en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggevm·, H. Sohier. __..:_ Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

2 Mei 1949.

'i"IiJRANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONSTAAN. - ToEKENNING VAN SCHADEVERGOEIHNG WEGENS DE
STOFFELIJKE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT
HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND. - BESLISSING GESTEUND OP DE ENKELE BESCHOU.WING
DAT HET KIND IN EEN ZEKERE MAAT BIJDROEG
.TOT -DE FAMILIALE LASTEN. - 0NWETTELIJKHEID.
Uit het enkel teit :dat een 7c·ind in een
zekere maat bijd1·oeg tot de familiale
lasten, blijkt niet noodzakelijk dat het
overlijden van clit kind aan de vadm·
een stojjelijke schade heett bemkkend
die de toekenning van een ve1·goeding
rechtvaarcligt (1). (Burg. Wetb., arti-

kel 1382.)
(1) Raaqpl. ·verbr., 28 October 1942 (Arr.
Verbr., 1942, biz. 129, en de voetnota, getekend

(VANDER KEVLEN EN PENSIS, T. VAN DEN DRIE~.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
ru:rest, op 19 November 1948 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat niet blijkt dat de
':~orziening va~ aanlegster Pensis, burger~
hJk verantwoorclelijke partij, betekend
zou geweest zijn noch aan het openbaar
ll_l~nisterie, noch aan de burgerlijke parflJen tegen welke zij gericht is ; dat de
voorziening, bij toepassing van artikel418
van het Wetboek van strafvordering niet
ontvankelijk is ;
'
Wat. de voorziening van aanlegger ·Van
der Keulen aangaat :
Voor zover de voorziening de beslissing
becloelt gewezen over cle publieke vordering:
Overwegende dat de substantiele of
op · straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet 'is ;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de vorclering van de
burgerlijke partijen :
Over het enig middel, schencling van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
voor zoveel noclig, gebrek aan beweegredenen die wettelijk het beschikkend
gecleelte rechtvaarcligen, en schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
hof van beroep aanlegger in verbreking
veroordeeld heeft aan verweerder in verbreking, Frans Van den Dries, de som
van 30.000 frank te betalen ten titel van
schaclevergoeding wegens stoffelijk verlies aan Van den Dries veroorzaakt door
de clood van zijn zoon, met enkel het feit
in te roepen dat de ,de cujus, ongehuwd;
wonende in het vaderlijk ·huis en een
dagelijks loon verdienend van 189 fr. 20,
noodzakelijk in een zekere maat tot de
familiale lasten bijdroeg :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat «de de cujus, ongehuwd, in het vaderlijk huis wonende, ... noodzakelijk in een
zekere maat tot de familiale lasten bijdroeg >>;
Overwegende dat het u'lt die enkele
vaststelling afleidt << clat er wegens dit
feit aan de vader een geldelijke schadeloosstelling dient toegekend >>, zonder nate
. gaan of de bijdrage van de overledene in
de lasten van de familie de kosten overtrof welke zijn onderhoud vergde en of
die bijdrage voor de vader een voordeel of
een stoffelijke hulp uitmaakte waarvan
het verlies hem benadeelde ;
· Dat het arrest aldus .zijn besclllkkenu
P. D-. B.; Bull. en PASIC., 1942, I, 261, en de
1iota 2).

-291gedeelte- op dit punt niet rechtvaardigt en
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, cloch enkel voor zoveel het
Loclewijk Vander Keulen veroordeelt aan
de burgerlijke partij Fran(;ois Van den
Dries de som van 30.000 frank te betalen
ten titel 'an stoffelijk nadeel, de beslissing van het arrest waarbij Marie
Pensis burgerlijk verantwoordelijk wordt
verklaard voor die veroordeling alclus
zonder voorwerp wordend ; verwerpt
de voorziening van aanlegger voor het
overige, alsook de voorziening van aanleg·ster; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden ovcrgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigcl
arrest; veroordeelt aanlegster tot de kosten van haar voorziening, en de verweerder Fran(;ois Van den Dries tot de drie
vierde der kosten van aanleggers voorziening, het overige ten laste van cleze
laatste blijvende; verwijst de zaak, alzo
beperkt, naar het Hof van beroep te Luik.
2 Mei 1949. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Sohier. GeUjlclttidencle conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

2 Mei 1949.

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - NIETIGHEID BEGAAN IN EERSTE AANLEG. - ARREST DAT ONZEKER LAAT HET PUNT
TE WETEN Ob' HET DIE NIETIGHEID NIE'f HEEFT
OVERGENOMEN. - VERBREKING.

Laat aan het Hot van verb1"elcing ·ttiet toe
zijn toezicht -uit te oetenen en moet,
dienvolgens, wm-den vm·brolcen, het a1'rest waarvan de ve·rmeldingen onzelcm·
laten he·t punt te weten of het de nietigheid niet heett overgenomen waardo01·
de 1·echtspleging van ee1·ste aanleg was
awngetast (1) •
(ENGLEBERT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het hestreden
arrest, op 19 November 1948 gewezen door
bet Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel·
Voor ~over de voorziening de beslissing
(1) Verbr., 18 October 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 494; Bull. en PASIC., 1948, I, 571, en
de nota 2).

bedoelt gewezen over de pnblielre vorclering:
Over het eerste middel, schending van
artikelen 155, 189, 190, 195, 211, 212 en
215 van het Wetboek van strafvordering, 135, 140 en 147 van de wet van
15 Juni 1899 en 97 van de Grondwet,
tweede onderdeel, doordat het arrest, na
het niet-naleven der wettelijke vormen
door het beroe.pen vonnis van de Krijgsraad te Luik dd. 31 Juli 1947 te hebben
vastgesteld, ZIJn beslissing niettemin
I:teeft gesteund op de verklaringen van de
door de krijgsraad gehoorde getuigen :
Overwe.gende dat het bestreden arrest,
na het beroepen vonnis te hebben nietig
verklaard, om reden van de onrege.lmatige
samenstelling van de zetel, en de zaak
aan z"ich te hebben getrokken, gewag
maakt 'van de ingewonnen verklaringen,
wat, bij gebrek aan verschijning· van getuigen v66r het militair ge.rechtshof, het
Hof niet toelaat na te gaan of het arrest
enkel steunt op de verklaringen opgenomen tijdens het vooronderzoek, ofwel of
bet, steunend op de verklaringen gedaan
tijdens de rechtspleging v66r de krijgsrnad, het gebrek, waardoor die rechtspleging aangetast was, heeft overgenomen;
In zover de. v:oorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de vorclering van de
bnrgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering de verbreking medebrengt van de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat meld'lng er van zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigd arrest; veroorcleelt de burgerlijke partij tot de kosten;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
2 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Vet·slaggevm·,
H. Sohier. - Gelijlcluidende concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Hayoit de
Termicourt (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en della Faille
d'Huysse.

2"

KAMER. -

2 Mei 1949.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- INBREUK
OP ARTIKEL 115 VAN RET STRAFWETBOEK. 00NCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE DIE DE DWANG
INROEPEN VOORTVLOEIENDE Ul'r OPEISINGEN
DOOR DE VI.TAND. - ARREST VAN VEROORDE-
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LING DAT VASTSTELT DAT ER GEEN WERKELIJKE OPEISINGEN ZIJN GEWEEST, - BESLISSING WETTELIJK GEMOTIVEERD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- MISDRIJ~'
'.rEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE
STAAT. - VEROORDELING TOT EEN CORREC'l'IONELE STRAF EN TOT HET VERVAL VAN
ZEKERE RECHTEN. GEEN VERPLICHTING
HET UITGESPROKEN VERVAL TE MOTIVEREN
DOOR BIJZONDERE REDENEN.
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115
VAN HET STRAFWETBOEK, - BOUWEN, VOOR
DE VIJAND, VAN CELLEN BESTEMD VOOR DE
OPSLUITING VAN BELGEN, LEDEN VAN W:EERSTANDORGANISATIES.
0NDERNEMING VAN
WERKEN MET MILITAIRE DOELEINDEN.
1 o Is uwtteUjlc gemotivee1·d, het arrest vcm
vei'OOi'deUng, ttitgespmlcen wegens in,.
breulc op a.t"tikel 115 van. het Strafwetboe-lc, het·wellc, a·an de conclusie& van de
belclactgcle, aanvom·en,d dat m· dwang is
f}eweest voortvloeiende uit de ozJeisin.gen
door de vijand, feitelijlce vaststellingen
tegenstelt waantit het afleidt dat de
ingeroepen opeisingen geen werlcelijlce
opeis·ingen zijn (1).
2° Het mTest dat een belclaagde, wie een
misdi'ijf tegen de ttitwendige veiligheid
van ,de Staat WOi'dt ten zaste gelegd,
veroordeelt tot een cot'1'ectionele st1·at
en tegen hem de vervallenvei·lclaring
1titsp1'ee7ct van de 1·echten opgesomd bij
artilcel 123sexies van het Stmtwetboelc,
moet niet, bij ontstentenis van conclusies claammtrent, die laats·te beschilclcinfl motivm·en cloor bijzonde1·e 1·edenen.
(Strafw., artt. 123sexies en 123septies;

wet van 14 .Tuni 1948, art. 10.)
3° Het bottwen voot· ·de vijand van cellen
bestemd voor cle opsluiting van Belgen,
leden van wee1·stanclsm·ganisaties, lean
een oncle1·neming van werlcen met milita·ire doeleinden ttitmalcen, wellce valt
oncle1· de toepassing van artilcel 115 van
het Stmfwetboelc. (Besl.-wet van 25 Mei

1945, art. 1, 1°.)
(DOCTEUR, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Juli 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
(1) Zie hager, blz. 55 en 97, verbr., 24 Januari en 7 Februari 1949 (Bull. en PAsrc.,
1949, I, 64 en 108).

Over de eerste drie middelen samen : het
eerste, schending van artikel 115 van het
Strafwetboek en artikel 97 van de Grondwet; het tweede, schending van artikelen 115 van het Strafwetboek en 52 van
het Reglement van Den Haag; het derde,
schending van artikel 97 van de Grondwet:
Ovet·wegende dat het bestreden arrest
een deel van de bedrijvigheid van aanlegger als niet strafbaar weglaat en de werken opsomt waarvoor de betichting bewezen is ; dat het vaststelt dat die werken
door aanlegger niet werden uitgevoerd op
grond van opeisingen, doch uit winstbejag
en gedienstigheid jegens de bezetter ; dat
het hierop wijst dat aanlegger de bestellingen van de Duitse overheden ontving
en cle :werken aanving v66r de ontvangst
van de beweerde bevelen van opeising,
welke slechts later door de gemeenteover- ·
heclen werden opgemaakt om cle betaling
van de gebouwen te verzekeren ten laste
van de Belgische Schatkist; dat het « opeisingsbiljet '' van 22 October 1942 geen
dwang zou kunnen rechtvaardigen welke
nooit bestaan heeft;
Dat de micldelen alclus in feite niet opgaan, waar ze het gebrek aan antwoord
op de conclusies aanklagen en tevens
waar ze aan het bestreden arrest verwijten te hebben beslist clat de bewoners
van de bezette landen door opeisingen nit
te voeren een misdaad jegens hun land
plegen;
Over het vierde micldel, schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest verklaard heeft dat
het bouwen van cellen, bestemd voor de
opsluiting van Belgische patriotten, een
tot militaire doeleinden bestemd werk was:
Overwegende dat het middel alleen de
veroordelipg van beklaagde betreft wegens
inbreuk op artikel 115 van bet Strafwetboek wegens door hem in cle citadel te
Luik uitgevoerde werken; dat, ware clit
middel gegrond, de enige uitgesproken
straf zou gerechtvaardigd blijven door de
toepassing van hetzelfde artikel op andere
door het arrest strafbaar verklaarde
werken;,
Dat het middel niet kan aangenomen
worclen bij gebrek a an belang;
Over het vijfde middel, schending van
artikelen 123sewies en 31 van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet verklaard heeft dat
het uit de debatten de verklaringen verwierp van de genaamde Hallen, die v66r
de krijgsraad onder eed getuigde alhoewel
hij uit zijn burgerlijke en pol:itieke rechten ontzet was :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
behalve sommige wijzigingen, het beroepen vonnis bevestigt, namelijk waar het
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het getuigenis van Hallen uit de debatten
weert;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het zesde middel, s<;hending van
artikel 123septies van het Strafwetboek,
van de wet dd. 14 Juni 1948 en van arti·
kel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, dat ten laste van aanlegger een correctionele straf uitspreekt,
zijn veroordeling tot ontzetting uit de
burgerlijke en politieke rechten voor een
dum• van vijftien jaar niet motiveert :
Overwegende dat geen wetsbepaling de
rechter verplicht door bijzondere redenen
de vervallenverklaring te motiveren welke
hij uitspreekt krachtens artikel 123setJties
van het Strafwetboek (wet van 14 Juni
1948, art. 10, § 2) ;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van cle burgerl'ijke partij gewezen beslissing :
Dver het reeds .aangehaald vierde middel:
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest verklaart dat de bewering. van
de beklaagde, volgens welke de door hem
in de citadel te Luik gebouwde cellen bestemd waren tot de opsluiting van de Belgiselle patriotten, in geen enkel element
van de bundel zijn bevestiging vindt;
anderzijds, dat het arrest, zonder de in
het middel aangedu'ide bepaling te schenden, het militair karakter van die inrichtingen wettelijk heeft kunnen afleiden uit
het feit dat, in de onderstelling dat de
bewering van beklaagde zou bewezen zijn,
die werken zouden gediend hebben voor de
opsluiting van leden van weerstandsorganisaties welke tot doel hadden hulp aan
de bondgenoten te bieden, door de militaire macht van de bezetter te verzwakken; dat de gev.angenhouding verzekeren
van degenen die zich tegen de militaire
macht van het vijandelijk leger verzetten,
gelijkstaat met de rechtstreekse voorziening iii de noodwendigheden van dat
leger;
Overwegende dat het. middel noch in
feite, noch in rechte opgaat;
En overwegende dat de voorziening geen
under middel aanvoert en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Mei 1949. - 2<' kamer. - Voo1·zittm·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Sohier. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
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KAMER. -

2 Mei 1949.

BEWIJS.- STRAFZAKEN. BEKLA,AGDE DIE
EEN GROND VAN RECHTV AARDIGING INROEPT. BEWIJ.S DAT MOET WORDEN GEBRACHT DOOR
IIET OPENBAAR MINISTERIE.

H et behoort het openba<w ministwrie het
bewijs te brengen dat een gron:d van
Techtvaanliging ten onTechte doo1· de beklaagde wo·rdt ingemepen (1).
(AUDITEUR-GENERAAL EN DELGISCHE STAAT,
T. HUYNEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Mei 1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ;
I. Over de voorziening van het open·
baar ministerie :
Over bet enig middel, schending van
artikelen 115 en 71 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet : a) doordat ·het
bestreden arrest verklaart dat de bestelde
en betaalde leveringen en werken, als
opeisingen vanwege de bezetter, ntet onder de toepassing vallen van artikel 115
van het Strafwetboek, omdat die werken
binnen het kader vielen van de opeisingen
welke toegelaten zijn door artikel 52 van
het aan de Conventie van Den Haag dd.
18 October 1907 gehecht reglement en het
niet bewezen is dat die werken door de
beklaagde zouden aangezocht zijn, dan
wanneer die vaststellingen, in de zaak,
niet dtenend zijn, vermits, enerzijds, het
niet het feit van wettelijke opeising is
dat door de beklaagden was ingeroepen,
doch bet felt van een opeising welke gelijkstaat met dwang, en, anderzijds, de
ten laste gelegde feiten binnen het kader
vielen van de bij artikel 115, § 2, 1 o, van
het Strafwetboek voorziene leveringen
waarvoor het aanzoeken van bestellingen
geen noodzakelijke ornstandigheid is ;
b) doordat het bestreden arrest, betreffende de door de bezetter rechtstreeks
bestelde leveringen en werken, verklaart
dat het stelsel van de beklaagden, volgens
welke er voor die bestellingen mondelinge
opeising is geweest, zeer waarschijnlijk is
en dat zij, bijgevolg, van de vervolgingen
rnoeten ontslagen worden, dan wanneer
het de rechter behoort na te gaan of de
dwang met onweerstaanbare macht, waardoor de toerekenbaarheid wordt uitgesloten, bestaat en dat de bestreden besl'issing
de werkelijkheid niet vaststelt van een
dwang:
Over het eerste onderdeel :
(1) Nota 3 onder verbr., 3 November 1947
PASIC., 1947, I, 458).

(Bull. en
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onderdeel van het middel bestreden redenen van het arrest verkeerd of niet dienend worden geacht, de bestreden beslissing dan nog gerechtvaardigd is door
andere redenen waarop hierna zal gewezen worden in het antwoord op het tweede
onderdeel; dat dus het eerste onderdeel
van het midclel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegencle dat het bestreden ,arrest
vaststelt dat, volgens de beklaagden, de
door hen ten voor.dele van de vijand gelevercle prestaties « opeisingen uitmaakten
welke gelijkstonden met dwang )) ; dat
aanleggers alzo betwistten vrijwillig en
vrij te hebben gehandeld ;
Overwegende dat het bestreclen arrest
in hoofdzaak vaststelt dat de werkelijkheicl van de opeisingen bewezen is door
geschriften wat het merendeel van de
leveringen betreft, en dat ~lj, wat het
overige van de prestaties aangaat, waarschijnlijk voorkomt op grond van de feitelijke omstancligheden waarop het wijst;
dat het arrest nit de samenhang van die
overwegingen af!eidt dat het stelsel van
de beklaagden, te weten het bestaan van
de 'opeisingen gelijkstaande met dwang,
zeer waarschijnlijk is ; dat het daaraan ·
toevoegt dat « het openbaar ministerie het
bewijs behoort te leveren clat de met
waarschijnlijkheicl ingeroepen grond van
rechtvaarcliging niet gegrond is ll, en verder << clat men niet begrijpt dat de beklaagden die hulp aan de vijancl vrij zouden verleend hebben )J ;
Overwegende dat een vrije wil een van
de vereiste bestanddelen is opdat strafbaar weze h'lj die, in de bij artikel 115
van ·het Strafwetboek bepaalde omstandigheden, aan de vijanden van de Staat
hulp heeft verleend; dat het aan het
openba ar ministerie behoort het bewij s. te
leveren van het bestaan van clat zedelijk
bestanddeel van het misdrijf ;
Overwegende dat, zo lwt bestreden· arrest, door te verklaren dat het bestaan
van met dwang gelijkstaande opeising
zeer waarschijnlijk is en dat het QPenbaar ministerie de niet-gegrondheid van
de grond van rechtvaarcliging niet bewezen heeft, niet uitdrukkelijk de werkelijkheid van een dwang heeft vastgesteld,
het integendeel, aldus, heeft vastgesteld
dat het openbaar. ministerie niet bewezen
heeft dat aanleggers met een vrije wil
hulp aan de vijand hadden verschaft;
dat die vaststelling volstaat om de bestreclen beslissing te rechtvaardigen;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH!le -of op straf van , nietigheid

voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd;
II. Over de voorziening van de Belglsche
Staat, burgerlijke partij :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 70, 71 en 115 van het Strafwetboek, schending van de Conventie van
Den Haag del. 18 October 1907 en het aan
cUe conventie gehecht reglement betreffende de wetten en _gewoonten van de
oorlog te land, inzonderheid in zijn artikelen 23 en 53, conventie goedgekeurd
door de wet van 25 Mei 1910; schending
van artikelen 97 van de Grondwet, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat, moest de bewering
van het midclel juist zijn, de bestreden
beslissing niettemin gerechtvaardigd is
door andere redenen, zoals gezegd in het
antwoord op het tweede onderdeel van het
door het openbaar ministerie ingeroepen
middel;
Dat het micldel dus, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweecle middel, schending van
artikelen 70, 71 en 115 van het Strafwetboek, van artikel 97 van de Grondwet,
van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegencle dat, om het bestaan te bewijzen van de betichting, het openbaar
ministerie niet enkel de werkelijkheid
van het materieel feit, cloch ook de werkelijkheid van het zeclelijk bestandcleel van
het misdrijf moet bewijzen;
Overwegencle dat in onderhavig geval,
zo het bestreden arrest enerzijds het bestaan vaststelt van de in de betichting
aangehaalde materiele feiten om te verklaren dat ze binnen het kader vallen van
degene voorzien bij artikel 115, § 2, 1",
van het Strafwetboek, het anderzijds verklaart, :wals uiteengezet in h_et antwoord
op het tweecle onderdeel van het middel
betreffende de publieke vorderiug, dat het
openbaar ministerie niet bewezen heeft dat
aanleggers met een vrije wil hebben gehanclelcl; dat, wijl de beslissing van vrijspraak door deze laatste overweging wettelijk gerechtvaardigd is, alle andere
vaststellingen overbodig worden;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten en de burgerlijke partij claarenboven
tot een vergoecling van 150 frank jegens
verweerders ..
2 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorz·itter,
H. Louveaux, voorzitter.·- Verslaggeve1·,
H. Giroul. - Gelij7cluiden,de conclusie,
H. Roger· Janssens de Bistlwven, advocaat-generaal.
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~CAMER. ~

2 Mei 1949.

REDENEN .VAN DE VONNISSEN EN
. ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. - CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE ZICH ERTOE BEPERKEND l'E BETWISTEN DAT HET BEWIJS VAN DE
MISDRIJVEN WERD VOORGEBRACHT. - ARREST
DAT VASTS1'EL1' DAT DE TELASTLEGGINGEN BEWEZEN ·ZIJN. -ARREST WEITELIJK GEMOTIVEERD ..
Wanrwer, ·in r·egelmatige conclusies, de
- belCH!agde z-ich beperkt tot de betwistinrt
dar het be·wijs van het bestaan van de
-hem- ten la·ste gelegde mi~dr·ijven niet
·il!Jffrd gebracht, is het an·est wettelijlc,
:.gemotiveerd dat vaststelt dat alle de
· bestanddelen van de misdr·ijven wer·den
bewezen door het OlJ de ter·echtzitting
gedaan onderzoelc (1).

(D'HONDT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op bet bestreden
.:arrest, op 16 December 1948 door het Hof
Win beroep te Brussel gewezen ;
· Over . het enig middel, schending van
artikel97 van de Grondwet en van artikelen '1315 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek betreffende het geloof aan de
akten versclmldigd, in huidig geval aanleggers conclusies, doordat het bestreden
arrest zich beperkt heeft tot de vaststellin,g dat de. bestanddelen van de misdrij-ven bewezen werclen door het oncle1'zoek
gedal\n v66r het hof, clat de door de eerste. rechter vaststaancl verklaarcle feiten
bewezeii waren gebleven en clat de in condti~ies door beklaagcle voorgestelde micldelen dienvolgens niet clienend waren; dan
wanneer aanlegger bij zijn conclusies betwistte dat het bewijs van elk van de te
zijnen laste gelegcle inbreuken tegen hem
zou: ingebracht zijn en zich bierop beriep
dat dit bewijs slechts kon blijken uit de
-verklaringen van het slachtciffer. dat niet
onder eecl in openbare terecbtzitting werd
gehoord;
· .
Overwegende dat aanleggers conclusies
.zich beperkten tot de betwisting dat het
bewijs van het bestaan der inbreuken, die
l:let v,oorwerp uitmaken van de betichtingen, ingebracht werd;
Overwegencle dat, door vast te stellen
clat al de bestanddelen van de misdrijven
door het v66r het hof gedaan .onderzoek
bewe11en waren en met daaraan toe te voegen. dat de bij conclusies voorgestelde
mid4elen niet dienencl waren, . bet bestre-

den arrest op gepaste WlJZe de bewering
van de conclusies heeft beantwoord;
·
Dat het m'ldclel dus niet kan aangenomen ·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 redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Mei 1949. - 20 kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ver·slaggevm·,
H. Giroul. - Gelijkl1tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER. ~

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE, ~ 0VERLIJDEN VAN
DE BEKLAAGDE,VERWEERDER. ~ VOORZIENING
ZONDER VOORWERP.
Het, overZijden van ,de beklaagde, verweerder in. ver·Melcing, doet de pub!ieke vordering ·vervaZlen eri · maakt de vborziening van het openbaar mihisterie· zonder
voorwm'tJ (2).
'
· ·

(PROOUREUR DES KONINGS 'l'E LUIK,
T. DE NEUVILLE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op ,het vonnis, op
14 December 1948 in boger beroep door de
Correctionele Rechtbank te Luik gewezen;
Overwegende dat uit een regehnatig
neergelegcle verklaring, getekencl door de
ambtenaar van de burgerlijke stand te
Ougree dd. 20 Januari 1949, blijkt dat
verweerder overleden 'ls te Wilderen, provincie Limburg, de 11 Januari 1949;
Overwegende dat het overlijden van de
beklaagde, overkomen tijdens de vervolgingen, de publieke vordering doet ver
vallen; dat de voorziening van het openbaar ministerie geen voorwerp meer
beeft;
Om die reclenen, zegt dat de -voorzienijllg zoncler voorwerp is ; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven 'in de registers van de Correctionele
Rechtbank te Luik en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
bestreclen beslissing ; legt de kosten ten
laste van de Staat.
2 .Mei 194H.

(1) Zie verbr., 4 October 1948 (Arr. Ve,·b•·.,
194-8, blz. 459; Bull. en PAsic., 1948, I, 530; en
de n 0 ta 1, blz. 532) ;, 24 J anuari 1949 (zie boger,
blz. 52; Bull. en P.i:src., 1949, :t, 61) ..

2. Mei 1949.

~

20 kamer. -

l'oorzitter,

(2) Zie verbr., 23 April 1945 (Arr. Verbr.,
1945, 136.; Bull. ~n PAsm, 1945, I, 147).

-296H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijlclwiden,de conch~sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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3 Mei 1949.

TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. - lN.KOHIERING VAN
DE TAXE. - MAG NIET WORDEN GEDAAN TEN
LASTE VAN EEN FEITELIJKE VERENIGING.
De openingstaxe van een drankslijterij
mag niet worden ingekohieTd ten laste
van een feUelijke veTeniging (1). (Wet

betreffende de slijterijen van gegiste
drank en, art. 6; wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 31 Juli 1943, artt. 60 en 79; kon. besl.
van 22 September 1937, artt. 37, 38
en 40.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. LONEUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van
artikel 6 van de wet dd. 29 Augustus 1919,
60 en 79 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
door, ,besluit dd. 31 Juli 1943, ·37, 38 en 40
van het koninklijk besluit dd. 22 Septem- '
ber 1937, doordat het bestreden arrest de
betwiste aanslagen vernietigd heeft om
reden dat ze gevestigd werden op' naam
van de feitelijke vereniging Maria Loneux
en Arthur Laurent, en dus blijkbaar op
naam van· een beweerd zedelijk wezen, ·
dan wanneer de openingstaxe niet gevestigd werd op naam van een in abstmcto
beschouwde feitelijke vereniging doch op
naam van de met naam aangeduide belanghebbenden :
Overwegende dat uit het op 9 April 1947
afgeleverd aanslagbiljet en uit het op
11 April 1947 door de controleur ad interim der belastingen opgemaakt verslag
blijkt dat de betwiste openingstaxe in het
kohier werd gebracht ten laste van de
« feitelijke vereniging )) Maria Loneux 'en
Arthur Laurent;
Overwegende dat geen wetsbepaling
rechtspersoonlijkheid toekent aan de feitelijke vennootschappen of gemeenschap·(1) Zie verbr., 20 Januari 1941 (An·. Ve1'b1·.,
1941, blz. 9; Bull. en PAsrc., 1941, I, 13) ;
17 Juni 1946 (An·. Ve1'b1·., 1946, blz. 223; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 241). Cfr. wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 31, § 2.

pen en dat dus, zoals het bestreden arrest
het beslist, een eenvoudige feitelijke vereniging, welke een nijverheid explOiteert ·
of een handel drijft, geen J:ielastiilg verschuldigd is;
Dat daaruit volgt dat het bestred~n arrest, door de betwiste aanslag nietig te
verklaren, de in het middel aangeduide
bepalingen niet geschonden heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
warden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie'
ning; kosten ten laste van de Staat,
3 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzittet·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - Gelijkluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.
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3 Mei 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. - GRONDBELASTING. - BIJKOMENDE GRONDBELASTING
OP DE GRONDSLAG VAN HET EXCEDEN'f VAN HET
WERKELIJK NE'lTO-INKOMEN OP HET KADASTRAAL INKOJI,IEN. - BIJKOMENDE BELAS'fiNG
EN BELASTING ZELF ZIJN BEIDE GEVESTIGD OP
DE IN.KOMSTEN OPGEBRACH1' GEDURENDE HE'f
JAAR WAARNAAR HET DIENSTJAAR WORDT AANGEDUID.
De gr·ondbelasting, zowel als de bijkomende grondbelasting ,qevestigd op
gTondslag van het excedent. 'Van het
we1·kelijk netto-inkomen op het Tcada,straal inlvomen van het in hm~r gegeven
en geheel of gedeeltelijk tot bedTijfs·
doeleinden gebTuikte vaste goed, zijn
beide gevestigd op de inkomsten opgebracht ged1wende het jaa~· waarnaar
het dienstjaar wordt a-a1~geduid (2).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941,
art. 13, § 1, al. 1 en 2.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,
T, EVERAERT, WEDUWE SCHMIT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Mei 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikel 112 van de Grondwet, van artikelen 1317 tot 1322 van het Bnrgerlijk
Wetboek, van artikel 13, § 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit dd. 3 Juni
1941, en, voor zoveel .nodig, bij besluit
(2) Zie veljbr., 6 Mei 1942 (Bull. en PAsiC.,
1942, I, 108).
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dd. 31 Juli 1943, en van artikelen 4, §§ 2
en 3, en 7 van het be~luit dd. 16 Juni 1941
betreffende de natiOnale crisisbelasting,
en, voor zoveel nodig, van dit van 31 Juli
1943 betreffende dezelfde belasting :
Overwegende dat het middel hierop
steunt dat de aanslag ·vermeld onder artikeJ, ur 16748 van de rol betrekking heeft
op de inkomsten van het jaar 1940;
Overwegende dat nit het aanslagbiljet,
dat aan de voorziening is gehecht, blijkt
dat de aanslag ur 16748, betreffende de
grondbelasting, gevestigd werd voor het
dienstjaar 1941;
Overwegende dat de grondbelasting, om
het even of ze betrekking heeft op het kadastraal inkomen of op het bijkomend inkomen in het kohier gebracht overeenkomstig artikel 13, § 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit dd. 3 Juni 1941, gevestigd is op de inkomsten opgebracht gedurende het jaar waarnaar het dienstjaar
wordt aangeduid ;
Waaruit volgt dat de aanslag ur 16748,
gevestigd voor het dienstjaar 1941, wettelijk slechts de inkomsten van het jaar
1941 kon belasten ;
Overwegende dat aanlegger staande
houdt dat het uittreksel uit het belastingkohier betreffende die aanslag bij vergissing de melding niet behelst (( navordering
van rechten voor 1940 ll;
Dat die bewering in geen enkel processtuk rechtvaardiging vindt;
Overwegende, daareuboven, dat aanlegger beweert d:it de' aanslag ur 16748
definitief was geworden en niet meer kon
herroepen worden omdat de reclamatie te
laat werd ingediend;
Overwegende dat die bewering geen
voorwerp heeft vermits verweerster in
haar reclamatie de aanslag ur 16748 niet
heeft bedoeld en de bestreden beslissing
verweerster niet van de betaling van die
aanslag outlast ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 Mei 1949.-- 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louvealix, voorzitter. - verslaggever,
H. Giroul. - Gelijkluidende oonolusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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WERKENDE VENNOOTSCHAPPEN.- DE VASTE Oir
VERANDE~LIJ¥:E BEJ<(:OLDIGtNGEN,
~'OI!jj;EKENQ
AAN DE VENNOTEN, MOETEN WORDElf'BEGlliEPEN
IN DE BELASTBARE WINSTEN.

Zijn, voot· de toevassing van de bedt·ijfsbelasting, begrepen in de belastbare
winsten van de vennootsohappen op
aandelen, andm·e dan de personenvennootsohappen met beperlcte aanspt·alce·
lijlcheid en de samenwerlcende vennootsohappen, niet enlcel de tantiemes toegelcend aan de leden van de 1'aden of colleges van beheer, van toezioht, van
zaalcwaarneming of van verejfewing en
aan andere tJersonen die gelijlcaardige
ambten waarnemen, evenals de andet·e
bezoldigingen toegelcend aan gezegde
personen, dooh eveneens de vaste of vm·anderlijlce bezoldigingen toegelcend aan
de vennoten (1). (Wetten betreffende de

inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 31 Juli 1943, art. 35, § 3.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. N. V. (( ETABLISSEMENTS GOMMERS FRERES ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Juni 1948 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 35,
§§ 3 en 3bis, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samerigeschakeld
door besluit dd·. 3 Juni 1941, zoals dat artikel gewijzigd werd door artikel 1 van
het besluit dd. 22 September 1941, doordat het bestreden arrest beslist dat gezegd artikel 35, § 3, slechts de personen
bedoelt die hun macht van de algemene
vergadering der aandeelhouders hebben
gekregen :
Overwegende dat artikel 35, § 3, in de
winsten van de vennootschappen op aaridelen, andere dan de vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid, de tarrtiemes en andere bezoldigingen begrijpt,
toegekend, niet alleen aan de !eden van
'('[e raden en colleges van beheer, van zaakwaarneming of vim vereffening of aan andere personen die gelijkaardige ambten
waarnemen, doch ook aan de vennoten ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de toepassing te verwerpen van artikel 35, §§ 3 en 3bis, wat Adrien en Martin
Gammers, bestuurders - zaakwaarnemers

3 Mei 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

DRIJFSBELASTING. BELASTBARE WINSTEN
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN OP AANDELEN ANDERE
DAN DE PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET BE·
PERKTE AANSPRAXEL!JKHEID EN DE SAMEN-

(1) Zie verbr., 23 November 1948
Verb1·., 1948, biz. 582; Bull. en PAsrc.,
I, 663); raadpl. verbr., 13 April 1948
Ve1·br., 1948, blz. 217; Bull. en PASIC.,
I, 254) en 11 Mei 1948 (Bull. en PAsrc.,
I, 319).

(Arr.

1948,
(Arr.
1948,
1948,
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van de verwerende naamloze vennootschap
J:letreft, zonder na te gaan of zij geen vennoten waren van gezegde verwerende
vennootschap, het Hof niet toelaat toezicht uit te oefenen over de wettelijkheid
van zijn beschikkend gedeelte;
Om die redenen, 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 het vernietigd arrest ; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Ho.f van beroep
te Gent.
3 Mei 1949. - 2<' kamer. - Voorzitter,
Louveaux, voorzitter. - Verslaguever,
H. Sohier. Gelijlcltticlenae conclnsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - PleUe·r, H. Van Leynseele.

H.

le

KA;vmn. -

5 Mei 1949.

1° .ARBEIDSONGEVALLEN. - GEMACHTIGDE VERZEKERAAR VAN RECHTSWEGE GESUBROGEERD IN DE VERPLICH'l'INGEN VAN HET BEDRIJFSHOOFD. - BEDRIJFSHOOFD; VADER VAN
DE ARBEIDER SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL.
GEMACH'I'IGDE VERZEKERAAR KAN DE
SCHULDVERMENGING NIET INROEPEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
. BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDELEN DIE OVERBODICE BEWEEGREDENEN JlESTRIJDEN. - 0NONTVANKELlJK.
3° OPENBARE ORDE. - NIETIGHEID VAN
OPEN!lARE ORDE. - BEGRIP.
! 0 MIDDELEN TOT VIDRBRIDKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT HE1' BESTREDEN VONNIS HET IlESTAAN AANNEEMT VAN EEN
ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS DIENST OP
BINNENSCHEPEN, NIETTEGENSTAANDE DIT CON'l'RACT NIE'l' WERD VASTGESTELD BIJ GESCHRIFT. - DE NIETIGHEID DIE DERGELIJK
CONTRACT AANTAST, WANNEER HET NIET IS
VASTGESTELD BIJ GESCHRIFT, IS VREEMD AAN
DE OPENBARE ORDRE. - MIDDEL ONONTVANKELIJK INDIEN HET NIET WERD VOORGESTELD
VOOR DE RECHTER OVER ·DE GROND.
5° ARBEIDSONGEVAL. SLACHTOFFER
DAT ONDER HETZELFDE DAK LEEFT ALS ZIJN
VADER EN MOEDER. - FEITELIJKE VASTSTELLINGEN WAARUIT DIE SAMENWONING KAN WORDEN AFGELEID.

io

De gemachtigcle verzelce1·aa1· is van
rechtswege gesttbrogee1·a in de verplichtinuen clie. voor hOt oecl1"ijfshoofcl voort. vloeien ttit een arbeidsongeval; hij is
cle persoonlij.ke en rechtstreelcse sclml. denaar, zoncler acht te slaan 01J de tns.. sen de vm·zelcenle en liet slachtoffer be''staancle graad van bloedverwantschap.

In geval van doclelijk arbeidsongeval,
overlcomen aan een minderjarige zoon
·in dienst van zijn vaam·, mag de gemachtigcle ve1·zeke1·aar van de. vader
tegen deze de schu.ldve·rmenginu wiet
inroepen wellce, bij ontstentenis van
verzelcel'inu, zott zijn ontstaan door de
ve1·en-iging, in hoofde Vait aezelfde persoon, van de hoedanigheicl van schuldeiser en van rle_qene van schuldenaa.t·.
(Wetten betreffende de herstelling van
de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, art. 9; Burg. Wetb., artikel 1300.)
2° Zi.jn niet ontvanlcez.i.ilc, de midclelen die
overbodi_qe beweeuredenen van de bestreden beslissing critiseren (1).
3° Een n·ietigheid is slechts dan van openbare onle wanneer zi.i de eoonomisohe of
sociale m·de aanbelangt of indien het
karalctm· van openbare m·de voortvloeit
ttit de telcst van de wet (2).
4° Is, wegens zijn nienw·ighe·id, niet ontvanlceli.ik, het aan ae 1·echte1· ovm· cle
f/1"0nd niet vom·rJestelae micldel, afgeleicl
hiernit dat de bestreden besliss·ing het
bestaan aanneemt va.n een arbeidsovereenkomst ·we.qens rlienst op binnensche1Jen, niettegenstaa.nde d-it contra.ct niet
werd vastgesteld bij ,geschritt, daar de
nietigheid die dergelijlc contract aantast, wanneer het niet bij geschrift is
va.stgesteld, niet va.n openbare orde
is (3). (Wet van 1 April1936, art. 5.)
5° W annee1· hij vaststelt da.t het sla.chtoffer van een a1·beidsongeval bij zijn
ottders ingesclweven was, en met ·hen
samenwoonde wannem· het aan walwas,
maar het meestal awn board verbleet
voor de nitoeteninu van het bedrijf tegen (te ongevallen ~vaarvan het verzelcm·d was, leidt rle t·echter ove1· de grand
rlaarvan wettelijk af dat die m·beider
onde1· hetzeltde dale leefde als zijn · va.rler en moe de,- ( 4). (Wetten betreffende
cle herstelling van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, art. 4,
voorlaatste alinea.)
(N. V. «L'ABEILLEll, 1'. CAMERMAN EN DE WILDE.)
ARREST.
HIDT HOF;

-~

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 20 Maart en ·23 October 1947
(A·n:. J1 er/Jr., 1947, blz. 91 en 330; Bull. en
PAsic., 1947, I, 121 en 430).
(2) V·ergel. verbr., 9 December 1948 (Arr.
Yerbr., 1948, blz. 615; Bull. en PASIC., 1948,
I, 699) ; zie Rep. pmt. d1·. belue, v• Nullite,
n" 41 en vlg.) .
(3) .Zie Rep. pTat. d1·. belge, v•: Pourvoi en·
rnatiiwe civile, n" 370· en vlg .
(4) Zie verbr., 16 Januari 1936. (Bull, en
Pi.siC., 1936, I, 117 en de nota).
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299vonnis, de 16 April 1946 ' door de RechtJ:iank ·van eerste aanleg te Antwerpen op
tegenspraak gewezen ; ·
Over het eerste mid del tot verbreking,
schending van de artikelen 1, 4, bijzonder 4, 1° en 2°, letter 0, 9, 19, 21, 24 (gewijzigd door art. 1 :van het koninklijk besluit nr 305 van 31 Maart 1936) en 25 van
de wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengeordend door het koninklijk
oesluit van 28 September 1931, van de artikelen 1101, 1134, 1300, 1710 en 1779, 1°, van
het Burgerlijk Wetboek, van het artikel 1
van de wet van 10 Maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, van de artikelen 1, 2,
3; 16 en 36 van de wet van 1 April1936 op
de arbeidsovereenkomst wegens dienst op
binnenschepen, van artikel22, bijzonder 22,
1°, van het koninklijk besluit van 7 De.cember 1931 houdende de algemene verordering der verzekering tegen de arbeidsongevallen, van artikelen 1, 25 en 27 van de
wet van 11 Juni 1874 op de verzekeringen,
en van artikel 97 van de Grondwet, door.O.at het bestreden vonnis, aan verweerders
waarvan de eerste bij eiseres verzekerd
was tegen het risico van arbeidsongevallen van zijn personeel, het recht erkent
door eiseres schadeloos gesteld te worden
wegens een dodelijk arbeidsongeval· van
hun minderjarige zoon, die, volgens het
bestreden vonnis, in dienst van zijn vader
zou geweest zijn als schippersknecht aan
boord van het binnenschip Johanna;
Eerste tak, om reden « dat de werkgever
wel principieel gehouden is de vergoeding
wegens werkongeval te betalen, doch dat
de wet zelf hem van die verplichting vrijstelt indien hij zich daartegen verzekerd
11eeft bij een aangenomen verzekeringsmaatschappij )), en dat de werkgever,
lmndelende ten titel van vader van het
slachtoffer, nit kracht van de wet zelf,
de wettelijke ·vergoedingen tegen de aangenomen verzekeraar zou mogen eisen,
dan wanneer : a) de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen het bedrijfslwofd verantwoordelijk of schuldenaar
maakt der schade door het ongeval veroorzaakt, hetzij aan het slachtoffer, hetzij aan zijn rechthebbenden, maar niet
aan zich zelf, omdat zulke verantwoordelijkheid of schuld in zijnen hoofde niet
kan bestaan ten opzichte van zich zelf,
·en dat het bedrijfshoofd, vader van het
slachtoffer, dus geen persoonlijk recht op
vergoeding heeft; b) de werkgever de hoedimigheid van rechthebbende niet mag
verwerven door het feit dat hij, 'tot betaling der vergoedingen, een overeenkomst
met een aangenomen verzekeraar zou ges1oten hebben, omdat, enerzijds, aileen de
ten laste van het bedrijfshoofd bestaande
·verplichtingen op die verzekeraar overgaan, en de verzekeraar alzo niet mag ge:Subrogeerd worden in een verplichting van

schadeloosstelling welke de subrogerende
werkgever ten opzichte van zich zelf niet
zou kunnen hebben, en omdat, anderzijds,
een rechtstreekse vordering tegen de wetverzekeraar slechts kan ingesteld worden door de persoon ten opzichte van welke het bedrijfshoOfd zelf verantwoordelijk zou zijn, - wat het geval niet kan
zijn van het bedrijfshoofd zelf, - en die
rechtstreekse vordering geen ander voorwerp kan hebben dan de uitoefening in
eigen naam der rechten welke de verzekerde haalt nit de verzekeringsovereenKomst, welke zich er toe beperkt de verzekerde te waarborgen tegen de verplichting, -die ten opzichte van de verzekerde
zelf niet mag bestaan, - de schade te vergoeden door het arbeidsongeval aan het
slachtoffer of aan derden veroorzaakt;
Tweede tak, om de reden « dat verweerster gedurende jaren lang premien heeft
geind op de lonen van de zoon earnerman en dat zij met haar toestemming te
geven dat ook de zonen Camerman bij
het personeel begrepen werden, moest
voorzien dat de omstandigheid, welke zich
nu voordoet, voorkomen kon en die omstandigheid heeft aanvaard )), dan wanneer : a) eiseres in verbreking in haar
conclusies artikel 2 der algemene voorwaarden der polis had ingeroepen die de
tussen partijen gesloten verzekering vaststelde, artikel bepalende dat eiseres zich
enkel verbond de betaling te waarborgen van de vergoedingen welke zouden kunnen ten laste gelegd worden van
de verzekerde, ingevolge de wet op de
arbeidsongevallen en in de voorwaarden
zoals voorzien in die wet, zodat het bestreden vonnis, door te steunen, niettegenstaande die bepaling der polis,
waarvan het de woorden niet betwist, op
de zogezegde stilzwijgende aanvaarding
door eiseres van een under risico dan datgene voortvloeiend nit de. wet op de arbeidsongevallen, de bewijskracht der polis
geschonden heeft alsook de bindende
kracht van het door die polis vastgesteld
verzekeringscontract en de verplichting
het verzekeringscontract door geschrift te
bewijzen en, in elk geval, de verwerping
van het middel, gesteund door eiseres
op de bepalingen der polis, niet met redenen omkleed lweft; b) het geschil betreffende de vordering, door elkeen der verwee~·ders, van een lijfrente van 4.000 frank
per jaar, ten titel van een vergoeding
verschillend \•an degene voorzien door
de samengeordende wetten betreffende de
arbeidsongevalleri of door de wet van
1 April 1936 op grond van een ander of
bredere verzekering dan degene van het nit
die wetten voortvloeiend risico, enerzijds
ontsnapte aan de bijwndere bevoegdc
heid van de vrederechter, - die bevoegdheid zich beperkend tot de krach-.
tellS die wetten verschuldigde vergoediu-

-300gen en tot de betwistingen betreffende
de verzekering van het risico voortvloeiende nit die wetten - en, anderzijds een waarde had die het beloop van
de aigemene bevoegdheid van de vrederechter te boven ging, zodat de vrederechter, en, na hem, de rechters in hoger
beroep, onbevoegd waren om aan verwee~·
ders vergoedingen toe te kennen d1e
krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen niet verschuldigd zouden
zijn, of gesteund zoude:J?- ~ijn op ee.n verzekering van een ander rlSlCO dan d1t voortvloeiende uit die wetgeving; c) eiseres niet
geldig, krachtens een overeenkomst, mag
erkennen dat verweerders recht zouden
hebben in geval van dodelijk ongeval van
hun z~on en krachtens die wetgeving,
welke va-d openbare orde is, op vergoedingen die krachtens die wetgeving niet zouden verschuldigd zijn en waarvan de vordering aan de bevoegdheid van de vred.erechter en, na hem, van de rechters 1n
hoger beroep, ontsnapte, om de bovengemelde reden ; de tweede tak zich steunend
op de schending van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen en, daarenboven op de schending van artikelen 1319: 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 21 en 24 (gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit nr 305 van
31 1\'Iaart 1936) van de wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, door koninklijk
besluit van 28 September 1931 samengeordeild en van artikelen 1 en 2 (gewijzigd
door' artikel 1 van liet koninklijk besluit
nt' 63 van 13 Januari 1935), 9 en 12 (gewijzigd door artikel 4 van hetzelfde besluit), 21, 23 en 25 (gew~jzigd door artikel 6 van hetzelfde beslmt), en 'fl van de
wet van 25 1\'Iaart 1876 bevattende titel I
van het inleidend boek van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging;
Derde tak, om de reden dat de verzekering tegen arbeidsongevallen der voor
dienst op binnenschepen aangeworven personen << tot enig doel heeft de verzekeraar
te doen betalen hetgeen de verzekerde gebeurlijk schuldig zal zijn >>, reden die in
tegenstrijd is met degene bestreden in de
eerste en ·de tweede tak van het tegenwoordig middel, maar dat, nit het fei~ dat
inzake arbeidsovereenkomst wegens d1enst
op binnenschepen de reder verplicht is
al de leden van zijn personeel, zelfs indien
zij familieleden zijn, tegen het risico van
arbeidsongevallen te verzekeren, zou
voortvloeien dat de wet aan de werkgever
van de binnenscheepvaart het recht zou
geven vergoeding te vorderen aan de verzekeraar wegens een dodelijk arbeidsongeval van zijn zoon in zijn dienst, dan
wanneer volgens artikelen 16 en 36 der
wet van' 1 .April 1936, de reder alleenlijk
de verplichting heeft zijn personeel tegen
het risico van arbeidsongevallen te ver-

zekeren << overeenkomstig de van kracht
zijnde wetsbepalingen » en de vergoedin·
gen wegens arbeidsongeval verschuldigd
en geregeld worden << onder dezelfde voorwaarden dan deze voorzien · bij de wetten
betreffende de vergoeding van schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen, en
overeenkoinstig de bepalingen van deze
wetten », zodat het bedrijfshoofd, vader
van het slachtoffer, tegen zijn verzekeraar,
in geval van dienst op binnenschepen, geen
recht tot vergoeding kan hebben, welk hij
niet zou hebben volgens de voorwaarden
van die wetten ;
Vierde tak, om de reden dat verweerster niet werkgever was van haar zoon,
dan wanneer eiseres in haar conclusies
v66r de rechters in hoger beroep beweerd
had: a) dat Mevrouw Camerman, wegens
de huwelijksgemeenschap, gehouden was
tot de verplichtingen van het bedrijfshoofd en dus niet mag schuldeiseres zijn
van een vergoeding waarvan zij schuldenares was; b) dat tussen echtgenoten
er geen verantwoordelijkheid bestaat en
dat de verzekeraar van de echtgenoot,
slechts gesubrogeerd in de verplichtingen van deze laatste, dus niet kon, meer
dan hem, gehouden zijn, zijn echtgenote
schadeloos te stellen, en dan wanneer het
bestreden vonnis die rechtsmiddele!J.,
welke te beantwoorden waren, niet ontmoet;
Over het eerste' onderdeel : ·
Overwegende dat, luidens artikel 9 der
wet van 24 December 1903 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende nit
de arbeidsongevallen, wanneer het hoofcl
der onderneming tot betaling der bij de wet
voorziene vergoedingen een overeenkomst
heeft gesloten met een, volgens de bepalingen van hoofdstuk II dezer wet, toegelaten verzekeringsmaatschappij, de verzekeraar van rechtswege gesubrogeerd is
in de verplichtingen van het hoofd der onderneming;
Dat de verplichtingen, waarin de verzekeraar alzo gesubrogeerd is, deze .zijn bij
de wet voorzien, zonder acht te slaan op
de tussen de verzekerde en het slachtoffer
bestaande graad van bloedverwantschap;
Dat de·.verzekerde, door de betaling van
de premii:\n, zich al de voordelen verzekert
die voortvloeien nit het feit dat de verzekeraar de persoonlijke en rechtstree~se
schuldenaar wordt cler schadevergoedmgen waarvan het betalen afhangt van de
stoffelijke verwezenlijking aileen van het
ongeval in de bij de wet voorziene voorwaarden;
Waaruit volgt dat de schuldvermenging,
ingeroepen door aanlegster om reden dat
de verzekerde terzelfdertijd schuldeiser
en schuldenaar van vergoedingen zou zijn,
grondslag mist;

--------- r
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sainengevoegd :
op de binnenschepen enkel kan bewezen
Overwegende dat het vonnis van de vre- worden door een geschrift overeenkomstig
derechter, waarvan de bestreden beslis- de bepalingen van artikelen 5 en 6 der
sing de beweegredenen overneemt, hierop wet van 1 April 1936 en niet door feitewijst dat «de werkgever wel principieel lijke vermoedens; c) verweerders de last
gehouden is de vergoeding wegens werk- hadden het betwist contract te bewijongeval te betalen, doch dat de wet zelf zen, gesloten tussen verweerder, behem van die verplichting vrijstelt wanneer drijfshoofd, en zijn zoon, - wat het be_ hij zich daartegen verzekerd heeft bij streden vonnis in zijn eigen redenen er.een aangenomen verzekeringsmaatschap- kent, --'- en het bestreden vo:r;mis de wetpij, hetgeen Oamerman geda:in heeft ll;
telijke orde van het bewijs geschonden
Overwegende dat, wijl die reden vol- lweft en zich zelf tegenspreekt door, in
staat om het beschikkend gedeelte te de overgenomen redenen van de eerste
rechtvaardigen, de in het tweede en in rechter, als bewijs van het betwist conhet derde onderdeel van het middel bestre- tract te beschonwen de verklaringen geden beweegredenen overbodig en, dienvol- daan door de oorspronkelijke aanleggers
gens, zonder belang zijn;
tijdens hun persoonlijke verschijning :
Over het vierde onderdeel :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat nit de bestreden beOverwegende
dat aanlegster, in haar
slissing blijkt dat aanlegster in haar hoedanigheid van verzekeraar gehonden was v66r de rechtbank genomen conclnsies,
niet heeft beweerd dat het arbeidscontract
alle wettelijke vergoedingen nit te beta- in
za]J:e slechts door geschrift kon bewelenDat, anderzijds, de vergoeding aan de zen worden;
Overwegende dat de nietigheid, waarmoeder van het slachtoffer bij de wet
voorzien zijnde, het bestreden vonnis de van het middel gewag maakt, en die zon
bewering van dit onderdeel van het mid- voortvloeien nit de afwezigheid van een
geschrift dat het arbeidscontract vaststelt,
{lel heeft beantwoord;
Over het tweede middel tot verbreking, niet van openbare orde is, daar zij niet
schending van artikelen 1, 2, 3, 5, 6 en 3(1 de economische of sociale orde aanbelangt,
der wet van 1 April 1936 op de arbeids- en het karakter van ppenbare orde niet
de tekst van de wet voortvloeit;
evereenkomst wegens dienst op binnen- nitDat
de nietigheid dus niet voor de
schepen, 1 en 4 der wetten betreffende de
vergoeding der schade voortsprnitende nit eerste maal v66r het Hof van verbreking
de arbeidsongevallen, door koninklijk be- mag ingeroepen worden ;
Waarnit volgt dat de eerste twee onderslnit van 28 September 1931 samengeorvan het middel niet ontvankelijk
dend, en yan artikelen 1315 van het Bnr- delen
zijn;
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
Over het derde onderdeel :
doordat het bestreden vonnis aan verweerders een recht erkent op de door de wetgeOverwegende dat, aanlegster het schrifving op de arbeidsongevallen voorziene telijk bewijs van het contract niet geeist
vergoedingen wegens een dodelijk arbeids- hebbende, de rechter jegens haar tot geen
ongeval van hun zoon tijdens de uitvoe- bijzondere bewijsmiddelen gehouden was
:ring van zijn arbeidsovereenkomst, con- om zijn overtuiging te gronden ;
tract waarvan het bestaan door eiseres be·
Over het derde middel tot verbreking,
twist werd en welk het bestreden vonnis schending van artikel 4, bijzonder voorbewezen verklaart door feitelijke vermoe- laatste alinea, der wetten betreffende de
~ens en door de verklaringen gedaan
vergoeding der schade voortspruitende nit
door v.erweerders tijdens de persoonlijke de arbeidsongevallen, door koninklijk beverschijning bevolen door de eerste rech- · slnit van 28 September 1931 samengeorter, dan wanneer : a) volgens de vaststel- dend, van artikelen 16 en 36 der wet van
lingen van het bestreden vonnis, vermeld 1 April 1936 op de arbeidsovereenkomsten
arbeidscontract een arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van
wegens dienst op binnenschepen uitmaak- artikel 97 van de Grondwet, doordat, om
te, welke, niet door geschrift bewezen ten bate van verweerders, vader en moezijnde overeenkomstig de bepalingen van der van het slachtoffer, de toepassing
artikelen 5 en 6 der wet van 1 April-1936, aan te nemen van het vermoeden van
aangetast was door een nietigheid van rechtstreeks voordeel van het loon van de
openbare orde, die de r·echters over de getroffene, door de wet ingesteld voor de
grond zel:fs ambtshalve moesten inroepen,
ouders « die onder hetze1fde dak leefden ll
en dan wanneer de eerste voorwaarde voor als het slachtoffer, - en zonder te bede schadeloosstellfng voorzien door de wet- twisten dat voor die toepassing het nodig
ten betreffende de vergoeding van de ar- is, zoals eiseres het beweerde, dat de sabeidsongevallen en door de wet van1 April menwoning bestendig zij en niet toevallig
1936, het bestaan is van een geldig con- en tijdelijk, - het bestreden vonnis zich
tract tussen werkgever en slachtoffer; er toe beperkt vast te stellen << dat het
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slach.tofl'er bij ZIJn ouders ingeschreven
was en bij hen verbleef wanneer het aan
wal was », en « het feit dat het meestal
aan boord verbleef >>, erkent, maar beslist
dat dit feit « aan de inschrijving haar
karakter van samenwoonst niet ontneemt,
vermits dat verblijf aan boord slechts
plaats grijpt tot uitoefening van het bedrijf tegen de ongevallen waarvan hij
verzekercl was>>, dan wanneer : a) de inschrijving van het slachtoffer in het bevolkingsregister, bij zijn ouclers, door zich
zelve geen « leven onder hetzelfcle dak >>
uitmaakt en geen « karakter van samenwoonst >> vertoont; b) het feit dat het
slachtoffer toevallig verblijft bij zijn ouders,. maar bestenclig en meestal verblijft
ergens anders, het leven onder hetzelfde
dak van cle ouders en het slachtoffer uitsluit, zelfs indien het toevallig karakter
van het verblijf bij de ouclers slechts geschieclt bij het uitwerken van het arbeidscontract van het slachtoffer :
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst dat het vaststaat clat (( het
slachtoffer bij zijn ouders ingeschreven
was en bij hen verbleef wanneer het aan
wal was; clat het feit dat het meestal aan
boorcl verbleef aan de inschrijving· bij de
ouders haar karakter van samenwoonst
niet ontneemt, vermits dat verblijf aan
boord slechts geschiecl is tot uitoefening
van het bedrijf tegen de ongevallen waarvan het verzekerd was >> ;
Overwegende dat cle bestreclen beslissing
nit clie vaststellingen wettelijk in feite
heeft kunnen afieiclen clat er in zake, naar
de zin van de wet van 2! December 1903,
(< leven onder hetzelfde dak >> bestond ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens verweerders.
5 Mei 1949. - 1 8 kamer. - Voo·rzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - verslaggever, H. Bail. - Gelijlc"
luidende conclusie behalve Qp het tweede
rniddel, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Struye.
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1° HOGER BEROEP.

BuRGERLIJKE
ZAKEN. - EVOCA1'IE. - BEGRIP.
2° HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - EVOCATIE. - RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE SLECHTS UITSPRAAK DOET OVER
ZEKERE PUNTEN VAN DE EIS EN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT VOOR ANDERE PUN'l'EN, TERWIJL HIJ AL DE KOS1'EN VOORBEHOUDT. - 0NWETTELIJKHEID.

1 o De evocatie, uitzondering op het principe van de dttbbele aanleg, werd inge-

voet·d door het Wetboelc van bu.rgerlijlce
rechtspleging ·in een belang van openbare orde rnet het doel aan de partijen
een vlttggere en rnin lcostelijke rechtsbedeling te verschaffen. Z·ij zou haar
bestaansreden verliezen ind·ien de recliter in hager beroep niet terzelfdertijd,
doot· een en zelfde vonnis, deftnitief
u.itsp1·aalv rnoest doen over de gt·ond van
de zaalc. (Wetb. burg. rechtspleg.,

art. ;!73.)
2" In btt·rgerlijke zaken, schendt de rechter in hager beroep cle wet wanneer hij,
net de zaalc aan zich te hebben getrolc~
lcen, cle weclet·eis van de venoeet·cler atwijst en ttitstJt·aalc doet over zelcere punten van de hoofdeis, doch, alvorens uitspt·aalc te cloen over de andere punten,
een deslv·undigenonderzoelc beveelt en
alle de lcosten voorbehottclt. (Wetb.

burg. rechtspleg., art. 473.)
(DOTHEY, T. CASALENGO.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 April 1948 gewezen in hoger
beroep door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
Over het tweede middel, schencling van
artikelen 473, in het bijzonder 473, alinea's 1 en 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, gezegd alinea 2 gewijzigd door artikel 13 van de wet van
15 Maart 1932 tot wijziging van de wetten op de rechterlijke inrichting en de
bevoegdheid, voor zoveel noclig 13 van
de wet van 15 Maart 1932, doordat het
bestreden vonnis; na het vonnis op tus·
sengeschil del. 10 April 1947 en het vonnis
alvorens recht te doen dd. 12 Juni 1947
te hebben te niet gedaan, de zaak aan
zich heeft getrokken zonder over de grond
uitspraak te doen door een en hetzelfde
vonnis, vermits het een onderzoeksmaatregel heeft bevolen, wat de oorspronkelijke eis van appellant betreft, en, daarenboven, cle gezamenlijke kosten heeft voorbehouden, dan wanneer, krachtens artikel 473 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, in geval van hoger beroep
tegen een interlocutoir vonnis of een definitief vonnis op tussengeschil, de -hoven
en andere rechtbanken in hoger beroepover de aan-zichtrekking en over de grond
der zaak definitief uitspraak moeten doen
door een en het~elfde vonnis ;
Overwegende dat het recht van aanzichtrekking, uitzondering aan het principe van cle 'dubbele aanleg, in een belang
van openbare orde ingevoerd met het doel
aan de partijen een vluggere en min kostelijke rechtsbedeling te verschaffen, zijn
reden van bestaan zou verliezen indien
de rechtbanken in hoger beroep niet ter-
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definitief uitspraak deden over de grond
der zaak ·
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na de zaak aan zich te hebben getrokken,
de tegerieis van geintimeerde afwijst, uitspraak doet over zekere punten van de
hoofdeis en, alvorens recht te doen over
de andere punten van die eis, een deskuncligenonderzoek beveelt en alle kosten
voorbehoudt;
Overwegende c1at, aldus, de rechter in
hoger beroep zich er van onthouden heeft
definitief uitspraak te doen, namelijk
over de eis tot ontbinding en de gevolgen
er v:an, en over de kosten zowel van de
hoofdeis als van de tegeneis; dat de rechtbank de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
·Nijvel, zetelende in hoger beroep; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 Mei 1949. - J:e kamer. - Voorzitter
en verslaurtever, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Simont en Veldekens.

vember 1947 door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel in hoger beroep gewezen
vonnis;

Over de twee middelen samen : het
eerste, schending van artikelen 1.108 1126
1131, 1722, 1724 en 1741 van het B~rger~
lijJi; Wetboek, en, voor zoveel noclig, van
artikelen 1, 3, 4, 40, 41 en 43 van de wet
del. 31 Juli 1947 houdencle uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, en 97 van de
Grondwet, doorclat, om te zeggen clat verweerster de wettelijke verlenging geniet
van de betwiste huurovereenkomst, om
aanlegster te veroorclelen tot de herstelling van het gehuurd magazijn in zijn
oorspronkelijke staat, en om het miclclel te
verwerpen door aanlegster hieruit afgeleicl
clat de huurovereenkomst, wegens het te
niet gaan van het verhuurcle goecl, krachtens artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek, ontbonden was, het bestreclen vonnis
verklaart clat het te niet gaan van het ver·
hum·cle goed, nooclzakelijk zijn verclwijning veronderstelt door toeval of door
een van de wll der partijen onafhankelijke
omstandigheid; dat men niet begrijpen
kan dat de wetgever daardoor de vernietiging door de verhuurder van zijn eigen
goecl zou bedoeld hebben, met het inzicht nit die verdwijning voor zichzelf
een voordeel te trel!:ken onder vorm van
de ontbinding van de huurovereenkomst,
dan wanneer artikelen 1722 en 1741 een
algemene clraagwijdte hebben en zowel de
verdwijning van het verhuurcle goecl
door toeval becloelen als de verclwijning
door de al dan niet vrijwillige handeling
zowel van de verhuurder als van de huur6
1 KAMER. - 5 Mei 1949:
der; clat, zelfs indien de verdwijning van
het verhuurde goed hem toerekenbaar is,
HUUROVEREENKOMST. - VERLIES VAN de verhuurcler, luidens artikelen 1722 en
HET VERHUURDE GOED.- BEGRIP. - GEVOL- 1741, gerechtigd is om de huurovereenGEN.
komst als ontbonden te aanzien, daar de
verplichting van de verhuurder zonder
Het materieel te niet gaan van het vet·huurde goed, waa1·door het niet meeT voorwerp en degene van de huurcler zonder oorzaak is geworden; het tweede,
dienen kan tot het gebntik waarvoo1·
schending van artikelen 97 van de Grandde ove1·eenkomst wm·d gesloten, heeft
wet, 1719, in het bijzonder 1719, 2°, 1720,
voo1· gevolg dat de h1tu1·ove1·eenlwmst
1721, 1723 en 1724 van het Burgerlijk
zonder voorwerp worclt zelfs wanneer
het ve1·lies is toe te sch·rij ven a an cle Wetboek, en, voor zoveel noclig, van
artikelen 1, 3, 4, 40, 41 en 43 van de wet
hand,eUngen van de verhmwder (1).
van 31 Juli 1947 houdende uitzonderings(Burg. Wetb., art. 1741.)
bepalingen inzake huishuur, doordat, om
te zeggen dat verweerster de wettelijke
(P. V. B. A. «SERGEANT EN VAN LAER ll,
verlenging geniet van de betwiste huurT. BEVZ EN FRANCQ.)
overeenkomst, om aanlegster te veroordelen tot de herstelling van het gehuurd
ARREST.
magazijn in zijn oorspronkelijke staat,
HET HOF; - Gelet op het op 21 No- evenals om het micldel te verwerpen door
aanlegster hieruit afgeleid dat de huurovereenkomst, wegens het te niet gaan
(1) Zie DE PAGE, T1·aite elhnentai,·e de d?·oit
van het verhuurde goed, krachtens articivil belge, t. IV, n' 482; verge!. verbr.,
kel 1741 van het Burgerlijk Wetboek ont27 Juni 1946 (Arr. Verb1·., 1946, blz. 249; Bull. bonden was, het · bestreclen vonnis veren PASIC., 1946, I, 270, en de nota's 4 en 5, klaart dat, volgens de bekentenis zelf van
biz. 271).
·aanlegster, het verhuurd goed nooit is ver-
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brief dd. 23 November 1946, door aanlegster aan verweerster gestuurd, uitdrukkelijk worclt vermelcl clat de ondernomen werken grove herstellingen uitmaakten welke de huurder gedurencle veertig
dagen moet clulclen; clat aanlegster, bij
dezelfde brief, zich bereicl verklaart de
plaatsen in hun primitieve staat te herstellen, de voorgevel claarin begrepen,
inclien later geoordeelcl werd dat de
bewoning mocht verlengcl worden, clan
wanneer clergelijke reclenen en het beschikkend gecleelte van het vonnis een
tegenstrijdigheid behelzen, vermits ze beduiden, enerzijds, dat aanlegster het verlmurde goecl onregelmatig zou vernietigd hebben en, anderzijds, dat zij er enkel grove herstellingen zou aan gedaan
hebben, wat onverenigbaar is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ; dat, in
dke onderstelling, die reclenen artikelen 1719, 1720, 1721, 1723 en 1724 van het
Rurgerlijke Wetboek miskennen, vermits
de verhuurder niet kan veroordeeld worden om de genuurde zaak, waarin hij,
overeenkomstig zijn verplichting tot on.derhoud, grove herstellingen zou uitgevoerd hebben, in haar primitieve staat te
l1erstellen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
ten onrechte beslist dat het te niet gaan
van het verhuurcle goed noodzakelijk de
verdwijning er van door toeval of door
een van de wil der partijen onafhankelijke omstandigheid veronderstelt;
Overwegende dat de verplichting van de
verhuurcler er in bestaat aan de huurder
het genot van het goed te verschaffen
zolang de huur duurt; dat de verplichting
dus op achtereenvolgencle wijze client uitgevoerd;
Overwegende dat het materieel te niet
gaan van het goed, welke er ook de oorzaak van weze, onder meer de handelingen van ue verhuurder, voortaan de uitvoering van die verplichting onmogelijk
maakt, wat tot gevolg heeft clat de huurovereenkomst zonder voorwerp is geworden;
Overwegende dat het arrest, wel is
waar, hierop wijst dat de verhuurde zaak
nooit verdwenen is, vermits de uitgevoercle werken slechts grove herstellingen
uitmaakten ;
Overwegende dat die reden clubbelzinnig is en niet overeenstemt met het beschikkencl gedeelte; dat, enerzijds, het
niet nodig is dat het voorwerp geheel en
gans is vergaan; dat het volstaat dat het
verlies zoclanig weze clat het goecl niet
meer kan dienen tot het gebruik waarvoor de overeenkomst gesloten werd; dat,
anderzijds, de veroordeling om de plaatsen
in hun primitieve staat te herstellen niet
kan worden begrepen indien de verhuurder zich er toe beperkt de grove herstel-

lingen nit te voeren waartoe hij wettelijk
gehouden was;.
Overwegende clat die dubbelzinnigheid
en die tegenstrijdigheid gelijkstaan met
een gebrek aan redenen; dat het vonnis
clus artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg· te Brussel en dat melding er van zal worden gemaakt op de k\J-nt van de vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerders tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
5 Mei 1949. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Oocqueau
des Mottes. - Gelijkluiclende concl·usie,
H. Oolarcl, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Simont.
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1°

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. - lNSCHRIJVING OP DE LIJST WEGENS « LIDMAATSCHAP VAN REX 'riJDENS DE
BEZETTING EN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 2,
2° >>. - VERZE1' DOOR DE .BELANGHEBJiENDE.
- VERWERPING WEGENS TOETREDING TOT
REX V06R 10 MEI 1940 EN BEHOUD ER VAN·
NA 1 JANUARI 1942. - WETTELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. - lNSCHRIJVING OP DE LIJST. VERZET DOOR DE RELANGHEBBENDE. - VERWEHPING GESTEUND OP DE 'fOETREDING TOT DE
REXBEWEGING. - ARREST DAT DE AARD VAN
DIE BEWEGING NIET AANDUIDT. - BESLISSING
WETTELIJK GEMOTIVEERD.

1° De inschrijving, op cle lijst voorzien bij
wrtilcel 4 van het besluit-wet van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake b1wgerkouw, wegens << liclmaatschap van Rem gedurende de bezetting
en bij toepassing van artilcel 2, 2° » van
dit besluit-wet, becloelt terzelfcle1·tijd de
twee gevallen voorzien door die laatste
wetsbepaling, overgenomen cloo1· arti.kel 2, 2°, van de wet van 14 J1tni 1948,·
het an·est dat de toet1·ecling tot de voo1··
noemde beweging .vaststelt geclawn v661"
10 Mei 1940 en behouden na 1 Jamwri
1942, bepaalt slechts nacler het feit becloelcl in de inschrijving (1).
2° Daar cle wetgever zelf beslist heeft clat
(1) Zie verbr., 7 Juli en 24 November 1947
(An·. T'erbr., 1947, blz. 251 en 374; Bull. en
PASIC.,

1947, I, 325 en 495).
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het besluit-wet van 19 September 1945,
de krijgsauditeur werkelijk de beide
gevallen heeft becloeld welke door die
wetsbepaling worden voorzien en, dus, gezamenlijk het geval ener toetreding tot .
de Rexbeweging gedurencle de bezetting
en clit ener aansluiting bij die beweging
v66r 10 Mei 1940, welke na 1 Januari 1942
zou behouden geweest zijn ;
1945, artt. 2, 2°, en 11.)
Overwegende clat, waar het bestreden
arrest, tot staving van de beslissing,
waarbij het het behoucl van aanleggers
(DUviVIER, T. PROCUREUR-GENERAAL TE GENT.)
naam op de epuratielijst beveelt, vaststelt
dat aanlegger reeds aangesloten was bij
ARREST.
de Rexbeweging v66r 10 Mei 1940 en tot
HET HOF; - Gelet op het bestreden het eincle der bezetting voorzitter is gearrest, gewezen door het Hof van beroep bleven van Rex-Bourse, en waar het feiten aanhaalt waaruit blijkt dat aanlegger
te Gent op 24 Januari 1949;
Over het eerste middel tot verbreking, na 1 Januari 1942 zijn lidmaatschap van
schending van de artikelen 2, 2°, 4 en 5 Rex heeft behouclen, dit arrest het feit
van het besluit-wet del. 19 September 1945, voorzien in de inschrijving door de krijgsbetreffende de epuratie inzake burger- auditeur niet heeft vervangen door een
trouw, van artikelen 2, 2°, 4, 5 en 6 van ander gans verschillencl feit; 'dat het arde wet dd. 14 Juni 1948, betreffende de rest enkel het feit voorzien door de krijgsepuratie inzake burgertrouw, van artike- auditeur nader heeft bepaald en omschrelen 1101, 1107, 1134 en 1135 van het Bur- ven;
Overwegende dat het bestreden arrest,
gerlijk Wetboek en van het gerechtelijk
contract en van artikel 97 van de Bel- noch het gerechtelijk contract, noch de
giselle Grondwet, doordat het bestreden wetsbepalingen heeft geschonclen welke in
arrest, door een feit clat verschillencl is en het middel worden aangewezen en b.et
anders bepaalcl clan het feit vermelcl in middel, derhalve, in feite niet opgaat;
de beslissing van de krijgsauditeur en in
Over het tweede middel tot verbreking,
de aanzegging, welke hij aan aanlegger schending van de artikelen 2, 2°, 4, 6, in
gedaan heeft, van zijn inschrijving op het bijzonder 6, alinea 3, 14 en 15 van de
de epuratielijst inzake burgertrouw, het wet dd. 14 Juni 1948 betreffende de epurabehoud van de inschrijving van aanlegger tie inzake burgertrouw, voor zoveel nodig,
op gezegde lijst heeft gemotiveerd, en al- van artikelen 2, 2°, en 4 van het besluitdus de macht van toezicht van de recht- wet . van 19 September 1945; betreffencle
ba:i:tken over de inschrijving op de epu- de epuratie inzake burgertrouw, van
ratielijst heeft ovetschreden, inschrijving artikelen 163, 195 en 211 van het WetWelke wettelijk slechts het werk van de boek van strafvordering en van artikel 97
krijgsauditeur kan zijn, en het gerechte- van de Grondwet, doordat het bestreden
lijk contract heeft geschonden dat werd arrest het beroepen vonnis heeft vernieaangegaan door het verzet van de belang- tlgd en gezegcl heeft dat aanlegger op de
hebbende tegen de inschrijving, zoals epuratielijst zal behouden worden bij toedeze hem werd aangezegd, en aldus be- passing van artikel 2, 2°, van het besluitslist heeft in schending van de rechten van wet van 19 September 1945 en van artide ve;rdediging, daar aanlegger in verbre- kel 2, 2°, van de wet van 14 Juni 1948,
king zijn verweermiddelen niet heeft kun- daar hij, bij de Rexbeweging aangesloten
nen voordragen in voile kennis van het zijncle v66r 10 Mei 1940, zijn lidmaatschap
tegen hem uiteindelijk aangenomen feit : van Rex behouden heeft na J anuari 1942,
Overwegende dat, naar luid van het zonder echter in feite, op welke wijze
deurwaardersexploot dat, op 5 September ook, ·vast te stellen dat Rex een partij,
1947, op verzoek van de krijgsauditeur te' beweging of organisme van politieke of
Brugge aan aanlegger werd betekend, zijn culturele aard zou zijn welke. de politiek,
naam werd gebracht op de lijst van de de propaganda of de plannen van de
personen die behoorden te worden verval- vijancl in de hand heeft gewerkt, en dat,
len · verklaard van de rechten voorzien aldus, de beslis~ing, om aanlegger in verdoor artikel 123sexies van het Strafwet- breking op de epuratielijst te houden, niet
boek, wegens « lidmaatschap van Rex, wettelijk gemotiveercl is;
tijdens de bezetting » en « bij toepassing
Overwegende dat in artikel 11 van het
van.. artikel 2, 2°, van de wet van 19 Sep- besluit-wet van 19 September 1945 uittember 1945 » ;
clrukkelijk wordt bepaald dat de beweging
, Overwegende dat dooi· die aanwijzingen, en het organisme van Rex een beweging
en voornamelijk door de verwijzing naar of een organisme van politieke of cultuVERBR., 1!M9. 20
de· Rexbeweging een, beweging was
waarvan het, na 5 Januari 191,1, algemeen beh;end was dat z·ij de politielc, de
propaganda of de plannen van de vijand
diende, is het arrest wettelijlc gemotiveerd hetwellc een inschrijving op de
lijst. behoudt op grand van de vaststelling van toetreding tot die beweging
zonder tle aard van tlerzelve nader te
bepalen. (Besluit-wet van 19 September
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rele aard is, waarvan llet, van af 5 Ja"
nuari 1941, algemeen bekend was dat llet
de propaganda of de plannen van de
vijand in de hand werkte; dat in het verslag aan de Regent, dat samen met de
wet van 19 September 1945 in het Belgisoh Staatsblad werd bekend gemaakt,
wordt aangewezen dat Rex een der verenigingen is welke bedoeld worden in artikel 2, 2°, van de wet ;
Overwegende, derhalve, dat waar het
bestreden arrest, bij verwijzing naar de
bepalingen van artikel 2, 2°, van het besluit-wet van 19 September 1945, aanleggers inschrijving op de epuratielijst
heeft behouden, .llet zijn beslissing behoorlijk heeft gemotiveerd overeenkomstig
de wet;
Overwegende dat het middel dientengevolge niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen ; verwerpt de voorziening; veroOl'deelt aanlegger tot de kosten.

9 Mei 1949. - 26 kamei·. - Voorzitter,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Vandermersch. - Gelijlclnidende conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Delacroix.
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9 Mei 1949.

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
HOF VAN BEROEP. - J\llAGISTRATEN ZETELEND
IN EEN ANDERE KAMER< DAN DEGENE WAARAAN
ZIJ GEHEOHT ZIJN. - VERMOEDEN VAN WETTELIJK RELET VAN DE MAGISTRATEN DEEL UITMAKEND VAN DIE KAMER.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- AANRIJDING. - ARREST DAT VASTSTELT DAT HET MO-

~~~:~:;I~I:~:~u~~~:r!!DJ~~~RO~~N :~~
DAT DIE PERSOON GEEN FOUT HEEFT BEGAAN.ARREST DAT ANDERZIJDS VASHlTELT DAT DE
EIGENAAR VAN HET MOTTORRIJWIEL EEN FOUT
HEEFT BEGAAN MET DE LEIDING VAN ZIJN VOERTUIG TOE TE VERTROUWEN AAN EEN JONGELING
VAN MIN DAN ACHTTIEN JAAR, MAAR DAT ER
GEEN OOR'ZAKELIJK VERBANO BESTAAT TUSSEN
DIE ~'OUT EN HET ONGEVAL. - GEEN 'CEGENSTRIJDIGHEID.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - VoORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DA1'
HET ARREST DE REDEN NIET BEPAALT WAAROM
DE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOEGEKENDE
SOHADEVERGOEDING NIET INVORDERBAAR BIJ
LIJFSDWANG WORDT VERKLAARD. - 0NONTVANKELIJK.
1° Wanneer magistraten van een hot van
beroep gezeteld hebben in een Ieamer
waaraan zij niet zijt~ geheoht, wot·dt m·

·vermoed, tot bewtjs van het tegendeel"
toe, dat de magistraten, wellce zij vervangen hebben, wettelijlc, belet zi:jn geweest (1).
·
·
2° Zijn n.iet tegenstrijdig, de moUeve·n vl1!n
een arrest dat, ttitspt·aak doende. oilet"
de gevolgen van ,een aanrijding, vaststelt, enerz-ijcls, dat de mot01rijder -de
leeftijd van achttien ,iaar niet had be·reilct en, 11!nderzijds, da.t de eigena:ar van
het motot-rijwiel een font heeft begaan
met de leiding van zijn voet·t·uig toe te·
vertrouwen actn een jongeling vl1!n mi·n
dan achttien jaar, maa·r dat m· geen oot·-·
zalceUjk verband bestaat tnssen die tout
en het ·ongeval.
3° Is, bij gebrelc aan belang, niet ontvan-lcelijk, het middel doot· de belclaagde afgeleid h'ieruit dat het a·rrest de reden
n·iet bepaalt .waamm de aan de burgerUjlce pa·rtij toegelcende schadeloosstell:ing niet inv01·derbaa1· b-ij Ujfsdwang
wordt vm·lclaat·d.

(BARZELE, T. CAENEPEEL EN DE CUYPER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden.
arrest, gewezen op 1 Februari 1949 door
het Hof van beroep te Gent;
I. Aangaande de publieke vordering :
Over het middel, schending der wet,.
doorclat tijdens de behandeling der zaak
de vijfde tijdelijke kamer van llet hof
werd voorgezeten dooi· een raadslleer die
deel uitmaakte van een andere kamer van
dit hof, wanneer niet blijkt dat die raadsheer door een bevel van de eerste voorzitter werd aangewezen ter vervanging van
een cler leden van de vijfde kamer, noch
dat bewuste magistraat de oudst benoem·
de raadsheer van het hof was :
Overwegende dat wanneer magistraten
gezeteld hebben in een kamer waaraan
zij niet gehecht zijn, degenen welke zij
vervangen hebben, zolang het bewijs van
het tegendeel niet is geleverd, vermoed
worden wettelijk belet te zijn. geweest ;
Over het middel, schending van artikelen 97 van de Grondwet, 195 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
arrest de artikelen niet aangeeft op grond
derwelke het de feiten B en a verjaard
verklaart :
Overwegende dat aanlegger geen belang
heeft bij dit middel, hetwelk derllalve niet
ontvankelijk is;
·
Overwegende verder dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
(1) Zie verbr., 15 Januari 1942 (Arr. Verb?'.,
1942, biz. 5; Bu-ll. en PASIC., 1942, I, 14);
28 Maart 1949 (zie 'hoger, blz. 214; Bull. en
PASIC., 1949, 1, 246).
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beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing over de eis
van de bnrgerlijke partij Oaenepeel :
Over het n1iddel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest gestennd is op strijdige beweegredenen vermits het aanneemt, enerzijds, dat het min dan achttien jaar ond
· slachtoffer geen font heeft begaan doordat het de leiding van een motorrijwiel op
zich nam en, anclerzijds, dat de eigenaar
van bewnst motorvoertnig een font heeft
begaan doordat hij de Ieiding er van heeft
toevertronwd aan · een jongeling die de
volle leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt, doordat het hof van beroep de
reden niet aangeeft op grond derwelke het
geweigerd heeft de schadevergoecling,
welke het toekent aan de bnrgerlijke partij Oaenepeel, invorderbaar te verklaren
door middel van lijfsdwang;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
a) dat het slachtoffer Oaenepeel weliswaar geen volle achttien jaar ond was,
maar dat nochtans geen font te zijnen
laste kan aangenomen worden; b) dat de
bnrgerlijke partij Decnyper een font
heeft begaan met de leiding van zijn
rnotorrijwiel aan een jongeling van min
dan achttien jaar toe te vertronwen, maar
dat die font geen oorzakelijk verband
heeft met het ongeval;
Overwegende dat die beweegredenen
slechts zonden strijdig' zijn, indien, wat
het geval niet is, de vaststelling van de
font begaali door de eigenaar van het motorrijwiel, niettegenstaande het gebrek
van oorzakelijk verband tnssen <:lie font
en het ongeval, noodzakelijk insloot dat
het slachtoffer, de leicling van een motor"
rijwiel nemende, wanneer het min dan
achttien jaar ond was, een font heeft begaan welke de aanrijding heeft veroorzaakt of althans een der oorzaken van het
ongeval is geweest ;
Overwegende dat aanlegger geen belang
heeft bij het middel, in zover het aan het
bestreden arrest verwijt niet bepaaldelijk
de reclen te hebben aangegeven waarorn
het verklaart dat er geen aanleiding toe
bestaat de schadevergoeding waartoe het
de beklaagde veroordeelt bij lijfsdwang
invorderbaar te verklaren;
Dat aldns het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist en het
tweede niet ontvankelijk is ;
III. Aangaande de beslissing over de
eis van de bnrgerlijke partij De Onyper :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich beperkt tot de veroordeling van beklaagde tot het betalen van de herstellingskosten van het motorrijwiel en van
een provisionele vergoeding en, vooraleer

nitspraak te· c1oen over het meer gevorderde, een geneesknndig onclerzoek beveelt;..
Dat dergelijke beslissing, vreemd aan
de bevoegdheicl, geen einde stelt aan het
geschil en dat, dientengevolge, de voorziening, in zover zij gericht is tegen de beslissing over de vordering van de bnrgerlijke partij De Onyper, niet ontvankelijk
is (Wetb. van strafv., art. 416);
·
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanlegger in de kosten.
9 Mei 1949. - 2" kanier. - Voo1·zitter,
H. de Oocqnean des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter .. - Verslaggever,
H. Simon. - Gelijkluidende coitclu-sie,
H. Oolard, advocaat-generaal.
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STRAF.
DOUANEN EN ACCIJNZEN.
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
GELDSTRAFFEN DIE DE INNING VAN FISCALE
RECIITEN VER'ZEKEREN. SAMENVOEGING.

lVanneer, in zalcen van dottanen en accijnzen, hetzelde feU ve-rschillende -misdrijven u-it-maalct, -moeten de geldstratten,
gesteld o-m de inning der fiscale 1·echten
te ve1·zekeren, 1Do1·den sa-mengevoegd;
t1:-ij -mogen niet worden herleid tot de
zwaarste st-raf (1). (Strafwetb., artt. 65.

en 100, al. 2.)
(BEHEER VAN. FINANOIEN,
'1'. VAN DE VIJVER EN CONSOORTEN.)

ARREST.

Het HOF; - Gelet op het arrest op
31 Jannari 1949 door het Hof van beroep
te Gent gewezen;
Over het middel ambtshalve, schending
van artikelen 65 en 100 van het Strafwetboek, 38, §§ 1 en 5, 117 en 127 van de wet
van 15 April 1896, doordat het bestreden
arrest, artikel 65 van het Strafwetboek
toepassend, de geldstr[\.ffen, gesteld om: de
inning van fiscale rechten te verzekeren,
heeft vermindercl :
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerster schnldig verklaart aan :
a) bezit van een ,niet-aangegeven stooktoestel; b) verznim aan inschrijving van
<lit stooktoestel in het voorgeschreven register; dat het arrest, om reden dat beide
telastleggingen een zelfde feit nitmaken,
bij toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, slechts de zwaarste straf,
(1) Verbr., 6 April 1949 (zie hager, biz. 239;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 270); verge!. verbr.,
22 · J uli 1949 (zie verde1·, biz. •t8-1; Bull. en
PASIC., 1949, I, 555).
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degene voorzien voor het feit b, toepast;
Overwegende dat ieder der voor vaststaand gehouden feiten, krachtens artikelen 117 en 127 der wet van 15 Aprill896,
met een boete wordt gestraft;
Overwegende dat die boeten geldstraffen
uitmaken die gesteld zijn om de .inning
van de fiscale rechten te verzekeren; dat
hieruit volgt dat artikel 65 van het Strafwetboek niet mocht toegepast worden,
daar die toepassing een vermindering van
voornoemde geldstraffen zou medebrengen
(Strafwetb., art. 100, al. 2);
· En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
yoorgeschreven rechtvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om me redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het beschikt over de betichtingen, in subsiiliaire
orde ten laste van verweerster gelegd onder letters a en b, alsmede over (le kosten;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat onderhavig arrest overgeschreven zal worden in de registers van het
Hof van beroep te Gent, en dat melding
er van zal worden gemaakt OlJ de kant
van de. gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt vei·weerster tot een derde der
kosten ; laat. het overige der kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak, alzo
beperkt, naar het Hof van beroep te Brussel.
9 Mei 1949. - 2" kamer. - VooTzitter,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Oolard, advocaat-generaal.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

Mr-

LITAIRE RECHTBANKEN. ~ BEHOUDENS YOlUGE DEFINITIEF GEWORDEN BESLISSING VAN
BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT, VERPLICHTING VOOR DEZE LAATSTE
ZICH ONBEVOEGD TE VERKLAREN VAN ZODRA
ZIJ HAAR ONBEVOEGDHEID VASTSTELT. QNGEACHT DE STAAT VAN DE REOHTSPLEGING.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STR.AFZAKEN. JHISDRIJVEN VOORZIEN DOOR
HOOFDS'l'UK II VAN TITEL I VAN BOEK II VAN
RET STRAFWETBOEK. 00RLOGSTIJD. ~
UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE
REOHTSMACH'f.

1° Behoudens het geval waarin de bev6egdheid van de militaire rechtsmacht
1oe·rd aangenomen door een in lcracht
van gewijsde gegane beslissing (1),

(1) Zie verbr., 25 November 1946 (Ar1'.
Ye1'b1·., 1946, blz. 408; Bull. en PAsrc., 1946,

moet de gezegde 1·echtsmacht zich onbe,voegd verklaren- van. zodra zij die on1Jevoegdheid vaststelt; het is zbnder belang dat de debatten OV(W de gmnd voor
het militak · gerechtshof wm·den gebra.cht,
2° In oo1·logstijd behoren de misdrijven
voorzien bij hoofdstulc II van .titel I
van boelc II van het Stratwetboelc tot
de bevoegdheid van de militaire ?'echtsmo,cht, onverschillig of de belclaagde militair is ot niet. (Wet van 15 Juni 1899,

art. 16, gewijzigd door de wet van
19 Juli 1934, art. 3.)
(VAN ROOSENDAEL,
T. VAN DER ELST EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 16 Februari 1949 door
het Militair Gerechtshof zetelende te
Brussel;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending der
wet van 15 Juni 1899, artikel 26, en der
wet van 30 April 1939, artikel 15, doordat
het bestreden arrest de militaire rechtsmachten onbevoegd verklaart om kennis
te nemen van de feiten vermeld onder
nummer II der telastlegging, nadat het
militair gerechtshof de grond der zaak
heeft onderzocht, wanneer dit rechtscollege zijn beslissing over de bevoegdheid
enkel en alleen mocht steunen op de be·
woordingen der dagvaarding en op de
omschrijving welke het geeft aan de ten
laste van de beklaagde gelegde misdrijven:
Overwegende dat het middel aan het
bestreden arrest niet verwijt ten onrechte
te hebben verklaard dat de feiten, vermeld
onder nummer II der telastlegging, niet
behoren tot de bevoegdheid der militaire
rechtbanken, maar wel die onbevoegdheid
slechts na onderzoek van de grond der
zaak te hebben verklaard;
·
Overwegende dat de wettelijke bepalingen, welke de bevoegdheid der militaire
rechtsmachten regelen, de openbare orde
aanbelangen;
Dat het militair gerechtshof, vaststellende dat bovenbedoelde rechtsmachten
onbevoegd waren om kennis te nemen van
de misdrijven vermeld onder nummer II,
letters A, B, 0, D, E, der telastlegging,
zich ten opzichte van deze laatste moest
onbevoegd verklaren ;
.
Overwegende dat het niet afdoende is
dat de oorzaak der onbevoegdheid zich
I, 442) ; 20 December 1948 (twee arresten)
(A''''· Yerbr., 1948, blz. 644
650; Bull. en
PASIC., 1948, I, 729 en 738).

et'
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slechts :veropenbaard heeft, of slechts
26 KAMEIL - 9 Mei 1949.
door het militair gerechtshof werd vastgesteld, gedurende de debatte:n over de STRAF. - VERBEURDVERKLARING VAN WAPE"
grond, zo, door zich wegens dre oorzaak
NEN EN VAN :MUNITIE. - 0NWETTIG BEZIT . .:_
onbevoegd te verklaren, het bestreden arNIET ·VEEtBODEN WAPENEN. - BIJKOMENDE
rest datgene niet. heeft geschonden wat
STRAF. - TOEPASSINQ. VAN ARTillEL 42 VAN
door een vorige beslissing werd gewezen;
RET STRAFWETBOEK. - GEEN VERBEURDVER"
Dat het middel naar recht faalt;
KLARING IN GEVAL VAN VRIJSPRAAK OF VAN
,VERVAL VAN DE PUBLIEKE VORDERING DOOR
Over het tweede middel, schending van
VERJARING.
artikei 1 van de wet van 15 Juni 1899 en
van artikel 2 van het koninklijk besluit W annee1· het niet gaat om veTboden wapedd. 15 Februari 1937, doordat het aan het
nen, is de verbettrdveTlclaTing, voorzien
toeiicht van het Hof onderworpen arrest
door de wet op de verva.wnliging van,
zijn beslissing over de hoedanigheid van
de handel in en het dragen van wape« militair >>, toegeschreven door de telastnen of de handel in munitie, een bijlegging, steunt op de leeftijd van aanlegkomende straf, toepasselijlc oveTeenger wanneer aileen deeluitmaken van het
komsUg artikel 42 van het Strafwetleger en onderhorig zijn aan de' militaire
boelc,· zij kan niet worden uitgesproken
straf'wetten, zij die bij het leger zijn ingein geval van vrijspraalc of van verval
lijfd en in actieve dienst zijn :
van de publieke vordeTing door verjaOverwegende dat, noch v66r de krijgsring (1). (Wet van 3 Januari 1933, geraad noch v66r het militair gerechtshof,
wijzigd door de wet van 4 Mei 1936,
aanl~gger heeft betwist dat hij soldaatart. 5, 5°.)
milicien klas 1917, 146 Linieregiment,
stamnu~mer 114/32419, was; dat hij een- (PROCUREUR-GENERAAL TE GENT. T. VERMEULEN:)
voildig heeft aangevoerd dat op het ogenblik dat de hem ten Jaste gelegde feiten
ARREST.
gepleegd zijn geweest, hij niet militair in
HET
HOF;
~
Gelet_ op het bestreden
actieve dienst was; dat aldus de draagwijdte van aanleggers eerste middel is arrest, gewezen door het Hof van beroep
·
dat, wijl hij niet militair was op bedo~ld te Gent op 25 Januari 1949;
Over het enig middel tot verbreking,
ogenblik, de militaire rechtsmachten met
schending van artikelen 42 en 43 van
bevoegd zijn om hem te berechten;
Overwegende, wat de bevoegdheid be- het Strafwetboek, doordat het bestreden
treft, dat aanlegger vervolgd wordt we- arrest, ondanks het vaststelt dat verweergens misdrijven voorzien door het hoofd- der zich schuldig heeft gemaakt aan onstuk II van titel I van het ne boek van wettig bezit van ·een vuurwapen en van
het Strafwetboek gepleegd in oorlogstijd; 13 patronen, doch geoordeeld heeft dat dit
dat, dienvolgens, de militaire rechtsmach- feit wegens verzachtende omstandigheden,
ten bevoegd waren om hem te berechten, slechts strafbaar dient gesteld met een
onverschillig of hij militair was of niet politiestraf, en vervolgens d~ strafvorde(wet van 15 Juni 1899, art. 16, gewijzigd ring vervallen heeft verklaard door ver. jaring, niettemin de teruggave aan verdoor de wet van 19 Juli 1934, art. 3) ;
Dat geen der onderdelen van het mid- weerder heeft bevolen van het aangeslagen vuurwapen en van de 1~ patronen;
del opgaat;
Overwegende dat artikel 5, 5°, van de
Overwegende, bovendien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorge- wet van 4 Mei .1936, houdende. wijziging
schreven rechtsvormen werden nageleefd van artikel 17, § 3, van de wet van 3 Jaen dat de beslissing overeenkomstig de nuari 1933, waar het bepaalt dat de verbeurdverklaring die het oplegt in geval
wet is;
van inbreuk op de bepalingen van de wet
II. Aangaande de voorziening ingesteld van 3 J anuari 1933 betreffende het vertegen de beslissingen over de eisen van vaardigen, de handel en het voorhanden
, · de burgerlijke partijen :
hebben van wapens, zat worden toegepast
Overwegende dat aanlegger tot staving overeenkomstig de bepaling van artikel 42
van zijn voorziening geen bijzonder mid- van het Strafwetboek, aan die verbeurddel inroept en dat het Hof er van ambts- verklaring uitsluitend de aard toekent
wege geen opwerpt;
ener bijkomende straf; dat zij, derhalve,
Om die redenen, verwerpt de voorzie- enkel bijkomstig met een andere straf kan
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
worden nitgesproken ·en niet kan worden
bevolen in geval van vrijspraak of van
9 Mei 1949. - 2" kamer. ~ Voorzitter, verval der strafvordering wegens verjaH. de Cocqueau des Mottes, raadsheer ring;
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Simon. Gelijlcluidende oonolttsie,
H, Colard, advocaat-generaal.
(1) Zie CoNSTAN~, Le 1·egime des mmes et deN 1
munitions, biz. 107, n' 260. ,
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
9 Mei 1949. - 2<' kamer. - Voorzittet·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijlcluidende concl1tsie, H. Oolard, advocaat-generaal.

2" KAMER. 1°

10 Mei 1949.

GEMEENTETAXE.- STAD IlRUSSEL.'l'AXE TEN LASTE VAN DE UITilATERS VAN ZALEN
VOOR OPENBARE VERKOPINGEN VAN WAREN. RECHTSTiliEEKSE TAXE.

2°

GEMEENTETAXE. RECRTSTREEKSE
TAXE GELIJKENDE OP RET PA'l'ENT. RECLAMATIE. MOET WORDEN INGEDIEND BIJ DE
IlESTENDIGE DEPUTATIE.

S0

GEMEENTETAXE. RECRTSTREEKSE
'!'AXE GELIJKENDE OP RET PATEN'l'. GEl\IEENTEREGLEMENT DAT BEPAALT DAT DE INVORDERIN(l VAN DE '!'AXE ZAL GESCHIEDEN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 29 APRIL 1819, DUS
BETWISVOOR DE GEWONE RECH'l'IlANKEN. 'l'ING OMTRENT DE WETTELIJKREID VAN DE
AANSLAG. MOET DESONDANKS WORDEN GEIlRACRT VOOR DE BESTENDIGE DEPUTA'l'IE.

4°

GEMEENTEREGLEMENT.- ToEPASSING DOOR RET HOF VAN VERilREKlNG ENKEL
IN 'ZOVER RET l\IE'l' DE WET OVEREENS'l'EMT.

1 o De gemeentetame, clam· cle stacl Bntssel
ingevoenl ten lctste van de ttU ba ters van
zaZen voor openbare vm·kopingen van
waren, is 11en 1·echtskeelcse tame (1).
2° De 1·eclamatie tegen cle aanslag in een
gemeentetame, gelijlcende op het 11atent,
moet worclen ingecliencl bij de bestendige
clepu.tatie.
so 111en ma,q niet afieiden ttU ae bepaling
van een gemeen.t6'reglemCint wacwbij ae
invo'/'(le1·ing van cle tame, die het invoert, zal geschieclen ove1·eenlcomstig
cle wet van 29 April 1819, houdenile bepaUngen tot het verzelce1'Cin van de invoi·de1"ing van de gemeentebelast-ingen,
dat, zelfs indien het gaat om een 1'echtstreelcse tame, de betwisting omtt·ent de
tvetteUjlcheid van de aanslag lean worden gebracht v6<h' de gewone 1'echtbanlcen, ·in 11laats van v66r de bestenclige
dep·it ta tie.
·
4° Het Hot van verbrelcing past slechts
een gemeentereglement toe voo1· zove1·
het rnet de tvet overeenstemt. (Grondw.,

art. 1<17.)
(1) Omtrent het begrip « recb,tstreekse taxe »,
zie de voetnota 1 onderaan dit arrest in Bttll.
en PASIC., 1949, I, 347.

(NACKERS, T. STAD BRUSSEL.)
ARREST

(2),

HET HOF; - Gelet op het arrest door
het Hof van verbreking op 3 Jtmi 1947
uitgesproken;
Gelet op het bestreden besluit door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen op 7 November 1947
genomen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 1 der wet van
22 Juni 1865, 8 der wet van 5 Juli 1871,
4 tot 7 van de wet van 29 April 1819 en,
voor zover nodig, van artikelen S1, 97, 107,
108 en 110 van de Grondwet, 1S6, 1S7 en
1S8 van de gemeentewet van SO Maart 18S6
en van artikelen 1 tot 10 van het taksreglement, gestemd door de gemeenteraacl
van Brussel op 15 Januari en 19 Maart
1945, goedgekeurd bij besluit van de Regent van 9 October 1945, doordat het
bestreden besluit het verhaal ingesteld
door eiser in verbreking bij de bestendige
deputatie onontvankelijk heeft verklaard,
om reden dat het taksreglement van cle
stad Brussel de gewone rechtbanken aanwijst om kennis te nemen van de bezwaren en dat het in dat geval niet aan de
bestendige deputatie behoort zich uit te
spreken over het al of niet rechtstreeks
karakter van de kwestieuze belasting, als
wanneer het juist de rechtstreekse of
onrechtstreekse aard van een gemeentebelasting is die de rechtsmacht bepaalt
die bevoegd is om kennis te nemen van
de bezwaren die de wettelijkheid of de
omslag van de belasting aangaan en, zo
het om een rechtstreekse belasting · gaat,
de reclamant een dergelijk verhaal slechts
v6or de bestenclige cleputatie kan brengen
en deze laatste, om lmar bevoegdheid vast
te stellen, zich noodzakelijkerwijze moet
uitspreken over de aard van de bel:;~.sting :
Overwegende dat de taks op de uitbaters van zalen voor openbare verkopingen
van waren, gevestigd bij het reglement
der stad Brussel van 15 J anuari en
15 Maart 1945 een rechtstreekse belasting
uitmaakt; dat derhalve aanlegger, die
beweert dat de hem opgelegde taks onregelmatig is geheven, om niet krachtens
een door de bestendige deputatie van de
provincieraad uitvoerbaar verklaarde rol
gevorderd te zijn, verplicht was zijn bezwaarschrift bij de bestendige deputatie
in te dienen ;
Overwegende dat wel is waar, artikel 8
van het bewust gemeentereglement beschikt dat de invordering van de taks
overeenkomstig de wet van 29 April 1819
(2) In dezelfde zaak is reeds een arrest
tussengekomen op 3 Juni 1947 (A•·r. Verbr.,
1947, blz. 186; Bull. en PASIC., 1947, I, 237).
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'Zal vervolgd worden ; maar dat men daaruit niet afleiden mag, zoals het bestreden
besluit het doet, dat, welk ook het werkelijk karakter van de belasting moge wezen, de betwisting aangaande haar wettelijkheid moet worden onderworpen aan
,de bij het goedgekeurd reglement aange,duide rechtbank; dat immers een gemeentereglement niet strijdig met de wet mag
,zijn en, dienvolgens, niet beschikken mag
dat een betwisting, waarover, volgens de
wetsbepalingen betreffende het onderwerp,
de bestendige deputatie beslissen moet,
bij de gewone rechtbanken aanhangig zal
worden gemaakt;
Overwegende dat daaruit volgt dat, met
'0P grond van het nietig artikel 8 van het
g'emeentereglement der stad Brussel het
door aanlegger bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant
ingediend bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, het bestreden besluit de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het 'bestreden besluit; beveelt dat onderhavig arrest ,zal worden overgeschreven in de registers der Bestendige Deputatie van de
Provi:ricieraad van Antwerpen en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van het :vernietigd besluit; veroordeelt verweerster tot de kosten · verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van, OostVlaanderen.
10 Mei, 1949. - 2° kamer. - TTOOI"Zitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ferslauueve,r,
H. Smetrijns. - Gelijlclttidende conclnsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Velclekens.

2°

KAMER. -

10 Mei 1949.

INKOMSTENBEJLASTINGEN.- AANSLAG
', VAN AMBTSWEGE. - BEWIJSLAST VAN RET
JUISl'E BEDRAG VAN ZIJN BELASTBARE INKOMSTEN RUST OP DE BELAS'l'INGPLICHTIGE.
Behoudens wannee1· de belasUngplichtige
aantoont dat wettige 1·edenen hem hebben belet de stnlclcen, inlichtinuen en
antwoo1•den, bedoeld bi.i a1·tilcel 55, § 1,
van de samengeschalcelde wetten, vroe_qer over te leggen dan Mj het gedaan
heett, rust, in geval de onwillige of nalatige belast-ingplichtige van ambtswege
wordt aangeslagen, het bewijs van het
juiste bedmg van zijn belastba1·e in·
lwmsten op hem zelt (1). (Wetten be(1) Zie hager, biz. 153 en 219, verbr., 1 en
29 Maart 1949 (Bull. en PASIC., 1949, I, 171
'ell 250).

treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 56,
al. 2.)
'l'.

(BEHEER VAN FINANOIEN,
POTl'IERS, WEDUWE DE RAYMAEKERS.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen op 13 Januari 1948 door
het Hof vari beroep te Brussel;
Over. het enig, micldel tot verbreking,
schendmg van artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 28 en 56 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit cld. 12 September
1936 en, voor zover nodig is, besluit der
secretarissen-generaal del. 3 Juni 1941) en
van artikel 2 van het besluit van 16 Juni
1941, doordat, na te hebben vastgesteld dat
appellante, thans verweerster in verbreking, niet ten genoege van recht heeft
aangetoond clat haar aangifte over het
clienstjaar 1940 (inkomsten van het jaar
1939) werkelijk en tijdig werd ingediend
ell dat zij, bij gebrek aan regelmatige aangifte, terecht van ambtswege werd aangeslagen, het bestreden arrest het beroep gegrond verklaart, de aanslag met
de verhogingen en de directoriale beslissing te niet doet op grond van het gebrek
aan bewijs van welkdariig winstcijfer
door appellante behaald in 1939, omdat
het beheer zijn winstberekening steunt
op die van gelijkaardige belastingplichtigen zonder aanhaling van enig vergelijkingspunt of van enig concreet gegeven
om dat winstcijfer te bewijzen, dan wanneer het beheer, bij toepassing van artikel 56 van bovenvermelde samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, de belasting van verweerster
in verbreking van ambtswege heeft gevestigd op groncl van het vermoeclelijk bedrag cler belastbare inkomsten, dat wil
zeggen met inachtneming van het bedrag
cler belastbare inkomsten door de ambtenaar-zetter in, geweten bepaalcl, zonder
dat deze laatste de aanslag dient te vestigen bij vergelijking, daar luidens artikel 56 der samengeschakelde wetten in
het bij die wetsbepaling voorziene g~val,
de belastingplichtige de bewijslast draagt
en dat ter zake geen erikele wetsbepaling
het beheer verplichtte de vergelijkingspunten aan te duiden om de aangenomen
winstcijfers te bewijzen :
Overwegende dat, in de feitelijke omstancligheden welke de bestredeU: beslissing souverein vaststaand heeft verklaard
het beheer, luidens artikel 56 der samen:
geschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, gerechtigd was om de belasting van verweerster in verbreking van
ambtswege te vestigen op grond van het
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vermoedelijk bedrag der belastbare inkomsten;
Dat, buiten het aan de zaak vreemd
geval, voorzien door de eindbepaling van
de tweecle alinea van voormeld artikel 56,
wanneer de belasting van de onwillige of
nalatige belastingplichtige van ambtswege
geschieclt, de bewijslast van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten op de
belastingplichtige zelf rust;
Dat, clientengevolge, het bestreden .arrest, doordat het de aanslag met de verhogingen .en de bestreden directoriale beslissing te niet doet omdat het beheer
zijn aanslag niet heeft gevestigd op concrete bestanddelen en geen enkel bewijs
vari welkclanig winst<lijfer van de belastingplichtige geclureilde het jaar 1939
heeft geleverd, aan het beheer de bewijslast oplegt in een geval waarin cleze, luidens artikel 56 voormeld, door de belastingplichtige moet gedragen worden;
Dat, aldus, het bestreden arrest de in
het micldel aangehaalde wetsbepalingen
heeft geschonden; waaruit volgt dat het
middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te 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

.

G~.

10 Mei 1949. - 2• kamer. - Voorzi.tter,
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
II. Simon. Gelijlcluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van
Leynseele en de Mey (deze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1•

KAMER. -

12 Mei 1949.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.-

PERSONEN TEGEN WIE VOORZIENING MOGELIJK
IS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - DEELBAAR
GESCHIL. - VER:WEERDERS IN WIENS VOORDEEL GEEN VEROORDELING WERD UI1.'GESPROKEN
. TEN LASTE VAN. DE EII:lER. - GEEN VER;WERPING VAN EEN VORDERING VAN DE ElSER TEGE"!
DE VERWEERDER. _: VoORlZIENiNG ONONTVANKELIJK.
2° VERKEER. - KoNINKI;IJK BESLUIT VAN
1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 42. - NIET VAN
TOEPASSING OP BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN
OP RAILS.
1° Is niet ontvanlcelijli;, wanneer het geschil niet ondeelb(w.1· is, de voo1·ziening
gericht tegen een partij in wiens voordeel het an·est geen enlcele veroo1·deling

uitspreelct ten laste van de eiser, noch
ten aanzien derwellce het a1·rest geen
enlcele vo1·dering van de eiser · at~
wijst (1).
2° Artilcel 42 van het lconinlclijlc besluit
van 1 Februari 1934 is niet van toepas"
sing op dR, bestu1trders van voertuigen
op rails die de openbare wegen gebrui•
ken lcrachtens bijzondere toelatingen of
vergunnin.gsalcten (2). (Kon. besl. van
1 Februari 1934, art. 2, § 4.)

(DE MUY'rER, T. VAN BUTSEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 December 1947 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
A. Wat betreft de voorziening tegen
Van Butsel en de naamloze vennootschap
« Brasserie Roman >> :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid:
Overwegende dat het geschil niet ondeelbaar is en dat het bestreden arrest geen
veroorcleling van aanleggers uitspreekt
ten voordele van Van Butsel -of de « Brase
serie Roman>>, noch enige tegen deze
laatsten dOor aanleggers gerichte vorde"
ring verwerpt ;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
B. Wat betreft de voorziening gericht
tegen Steens :
Over het eerste middel, schending van
artikel 1 der wet van Augustus 1899 houdende herziening der wetgeving en der reglementen op de politie van het verkeer,
van artikel 2, alinea 4, valse toepassing
en, clerhalve, schencling van artikel 42 van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, schending van artikel 2 van
de wet van 24 Juni 1885 op de buurtspoorwegen (llerzien en verbeterd), schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
llet bestreden arrest toepassing lleeft gemaakt op een voertuig op rails, dat de
openbare weg gebruikt krachtens een vergunningsakte, van artikel 42 van het Al(1) V ergel. ·in geval van ondeelbaar geschil,
verbr., 18 September 1947 (Arr. Verbr., 1947,
blz. 275; Bull. en PAsrc., 1947, I, 359, en de
nota).
(2) De wetsbepaling, die van toepassing is op
de bestuurders van de buurtspoorwegen, is artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 Mei
1913, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 22 November 1932. Omtrent de
draagwijdte van die laatste bepaling, raadpl.
verbr., 10 Maart 1943 (Arr. Verbr., 1943,
blz. 55; Bull. en PAsrc., 1943, I, 87).

gemeen · Reglement op de verkeerspolitie,
dan wanneer artikel 2, alinea 4, van clit
reglement uitdrukkelijk beschikt : << Dit
reglemerit is niet van toepassing op voertuigen op rails, die de openbare wegen
gebruiken krachtens bijzondere toelatingen of concessieakten >> en de trein die de
vrachtwagen heeft aangeredeii op de
buurtspoorweglijn Brussel - Ninove reed
· ki'achtens vergunning verleend aan de
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen:
Overwegende dat bet arrest ten laste
van De Muyter op geen andere fout wijst
dari op een overdreven snelheid; dat,
volgens de rechter over de grond, die
snelheid overdreven was aileen doordat
De Muyter de bij artikel 42 van bet
koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934
voorziene regel niet heeft in acht genomen, regel die ieder bestuurder verplicbt
voortdurend meester te blijven van zijn
snelheid en v66r zich een voldoende vrije
ruimte te behouden om v66r een hindernis
zijn voertuig tot stilstand te kunnen brengen;
'
Overwegende. dat het arrest, door die
reglementaire bepaling op aanlegger De
Muyter toepasselijk te oordelen, haar
een draagwijdte geeft welke ze niet beeft,
vermits artikel 2, 4°, van bet koninklijk
besluit dd. 1 Februari 1934 aan de toepassing van dat reglement de bestuurders
onttrekt van voertuigen · op rails, die
gebruik maken van de openbare wegen
krachtens bijzondere toelatingen of vergunningsakten ;
.
Overwegende dat het arrest, wel is
waar, uit sommige omstandigheden afleidt
dat de snelbeid van de door De Muyter
bestuurde tram, alhoewel gematigd verklaard door de getuigen, nochtans overdreven was, gelet op bet ongunstig weder
en de beperkte zichtbaarheid;
Doch overwegende dat de rechter over
de grond aldus het punt onzeker laat of
bij de snelheid overdreven geacht heeft
omdat., rekening boudende met gezegde
omstandigbeden, De Muyter de reglementaire bepaling van artikel 42 van de Wegcode niet heeft nageleefd, ofwel omdat die
omstandigheden aileen, afgezien van elk
reglementair voorscbrift, De Muyter verplichtten voorzichtiger te zijn bij bet besturen van zijn voertuig ;
Overwegende dat uit die dubbelzinnige
reden blijkt dat het bestreden arrest het
in het middel aangeduid artikel 97 van de
Grondwet beeft gescbonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden · arrest, docb voor zover slechts bet
uitspraak doet over de door verweerster
Steens tegen aanleggers ingestelde vordei"ing ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgescbreven in de registers
van bet Hof van beroep te Brussel en dat

meldirig er van zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster Steens
· tot de kosten, behalve degene betreffende
de 'tegen Van Butsel en de naamloze vennootschap « Brasserie Roman >> gerichte
voorziening, kosten welke ten laste van
aanleggers blijven; veroordeelt deze laatsten tot de vergoeding van 150 frank
jegens die partijen; verwijst de zaak,
aldus beperkt, naar bet Hof van beroep
te Gent.
12 Mei 1949. - 18 kamer. - Voorzittcr,
H. Wouters, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Vcrslaggcvcr, H. de Cocqueau
des Mottes. - Gclijlcluiucndc oonolusie,
H. Raoul Hayoit de •.rermicourt, eerste
advocat-generaal. - Pleiters, HH. Hermans, della Faille d'Huysse en Van Leyn"
seele.

1"

KAMER. -

12 Mei 1949.

1° DEJURWAARDERSEJXPLOOT.-

BURGERLIJKE ZAKEN. AFSOHRIFT VAN RET
EXPLOO'f DA1' DAGEN JAAR VERMELDT. ~ AANDUIDING VAN DE MAAND BLIJKEND UIT DE
VERMELDINGEN OP RET FISOAAL ZEGEL. BESLISSING VAN DE REORTER DAT DE DATUM
VAN RET EXPLOOT KLAAR BLIJK'f UIT RET
GEREEL VAN DE VERMELDINGEN VAN RET AFSORRIFT. WET'fELIJKE BESLISSING.

'2° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. .

BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE SORENDING VAN DE BEWIJSKRAORT VAN
DE OONOLUSIES. INTERPRETATIE VAN DE
OONOLUSIES BESTREDEN DOOR R)l:T MIDDEL. AN'fWOORD VAN DE REORTER OP DE OONOLUSIES. PASSEND ANTWOORD ZELFS INDIEN DE
OONOLUSIES MOETEN WORDEN GEiNTERPRETEERD OVEREENKOMSTIG RET MIDDEL. MIDDEL ZONDER BELANG.

1° De reohte1· over ae grona lean wettelijlc
beslissen aat ae aatum van een emploot
lclaar blijlct in het betelcena afsohri.ft,
wanneer uit atsohrift uuiuelijlc ae uag
en het jaar van het ewploot vermelut en
aat ae aanuuiuing van ae maana Tclaa1·
blijlct uit ae vermelrJ,ingen gebraoht op
het fisoaal zegel aat wera geplalct op
gezega afsohritt (1).
2° Is zonuer belang, het miuuel afgeleia
hientit aat ae reoht01·, aoor een beslis~
sing uie onverenigbaar is met ue bC(1) De afwezigheid van elke datum op het
afschrift dat werd betekend brengt de nietigheid mede van die betekening (verbr. Fr.,
18 November 1947, SIREY, 1948, I, 137 en de
nota) ; doch een onvolledige datum kan worden
aangevuld door de andere, hoofdzakelijke of
bijkomende, vermeldingen van het afschrift
.van het exploot.

~

~-------

- - - - -

-314•woordingen van de concl!ltsies, de bewijslcracht er vctn heett geschonaen,
wanneer het aoo1· het vonnis aan die
concl·usies gegeven antwoo-nl passen.d is,
cowel in de onde1·stelling waarvn de interpretaUe die moest worden gegeven
-aan de conclusies deze is vooruesteld
<Jo01· het middel, dan in de onaerstelling
waa1'in de jttiste interp1·etatie degene ,
.is welke doo1· cle 1·echter wenl gegeve·n (1).
('l'YLLEMAN, 'l'. VAN ISEGHEM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 Mei 1948 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
Over het eerste middel, schending van
.artikelen 61 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 1 en 2 van het besluit-wet van 28 Augustus 1946, aangevuld
door het besluit-wet van 2 October 1946,
~ en 3 der wet van 31 Maart 1948, doordat het bestreden vonnis, hoe,vel het vaststelt dat de datum der betekening van het
exploot, waarbij verweerders hun bedoeling hebben te kennen gegeven zelf de
kwestieuze hoeve nit te baten ten einde
te kunnen genieten van de aan eiser op
27 September 1945 betekende opzegging,
onleesbaar was op het aan eiser overhandigd afschrift, en hoewel het aanneemt
dat de onleesbare dagtekening van een exploot gelijkstaat met een afwezigheid van
dagtekening, niettemin de aan eiser OP,
27 September 1945 betekende opzegging
geldig verklaart, om reden dat << het van
rechtspraak is dat het ontbreken van de
dagtekening van het exploot door andere
aanduidingen van het exploot kan aangevuld worden>>, dat << op het afschrift van
bewuste betekening van bevestiging van
opzegging, de vernietiging van het fiscual
zegel duidelijk de datum draagt van
23 October 1946 », en dat « deze melding,
die wat de dag betreft (drie en twintigste), alsook het jaartal (1946), eensluidend is met de melding bovenaan het exploot, heel duidelijk voor appellant de
leemte moest aanvullen wat de maand
(October) betreft >>, dan wanneer het ontbreken van de dagtekening der betekening
van een exploot enkel mag aangevuld
worden door de aanduidingen die zich in
het lichaam van het exploot zelf bevinden,
en dat de vermeldinge;n geschreven op het
fiscaal zegel, dat op het exploot geplakt
wordt, van dit laatste geen deel uitmaken
(schending van artikel 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering),
(1) Vergel.

verbr.,

24 April 1947

T' erbr., 1947, blz. 135; Bull. en
I, 176).

PASIC.,

(Ar1·.

1947,

en dan wanneer de opzeggingen gegeven
v66r 16 April 1946 ten einde aan de verhuurder toe te laten zelf het verhuurde
goed nit te baten, enkel kunnen geldig
verklaard worden zo die bedoeling regelmatig betekend werd aan de huurder v66r
25 October 1946, bij deurwaardersexploot
of bij aangetekende brief, en dat geen regelmatige betekening is degene gedaan bij
een deurwaardersexploot waarvan de dagtekening onleesbaar is (schending van artikelen 1 en 2 van het besluit-wet van
28 Augustus 1946, aa;ngevuld door het
besluit-wet van 2 October 1946, 1 en 3 der
wet van 31 Maart 1948 en 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt, niet dat alle bestanddelen van
de datum, aangeduid in het aan aanlegger
afgeleverd afschrift van het exploot, onleesbaar zijn, doch dat de melding van de
maand aileen onleesbaar is ;
Overwegende dat, luidens artikel 10 van
het koninklijk besluit van 30 Maart 1936
tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de rechtsvordering in burgerlijke zaken en in handelszaken, « geen
nietigheid van het exploot of van een akte
van rechtspleging kan worden toegestaan
tenzij het bewezen is dat zij c1e belangen
van. de tegenpartij schaadt >>;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij een feitelijke beoordeling, uit. het element dat het aanduidt (datum vermeld op
het fiscaal zegel) wettelijk heeft kunnen
afileiden dat de vermelding van de maand
binnen dewelke het exploot betekend werd
zonder twijfel uit het aan aanlegger afgeleverd afschrift blijkt ;
Dat daaruit volgt dat het middel niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede micldel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 ,
van het Burgerlijk Wetboek : 1° doorclat
het bestreden vonnis geldig verklaart de·
opzegging betekend aan eiser <ip 27 September 1945 ten einde verweerders zogezegd toe te laten zelf de kwestieuze
hoeve nit te baten, om reden « dat niet
dienend is het aanbod van bewijs van
eiser in verbreking als zouden verweerders het inzicht uitgedrukt hebben de
kwestige hofstede aan een ander landbouwer te verpachten, vermits. eiser niet
eens aanduidt wanneer verweerders zulks
zouden verklaard hebben en bij de eerste
opzegging in September 1945 tot aan de
bekendmaking van het besluit-wet van
28 Augustus 1946 het verweerders geoorloofd was de pacht op te zeggen om het
goed aan een derde te verhuren », dan
wanneer eiser, in zijn in hoger beroep genomen conclusies, aanbood te bewijzen,
niet dat verweerders het inzicht hadden te
kennen gegeven de kwestieuze hoeve aan
een derde te verpachten, zoals het bestreden vonnis het verkeerdelijk beweert,
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aan derden bekend gemaakt heeft dat die
niet, de gemotiveerde verlela1-ing die de
hofstede verpacht was aan de zoon van
rechter ovm· de g1·ond geett aan een
zekere Oamiel De Hamers >> ; doordat,
overeenkomst, wanneer die verklaring
dienvolgens, het bestreden vonnis aan het
verenigbaar is met de bewoordingen van
door eiser gedane aanbod van bewijslede akte welke de overeenkomst vastvering een draagkracht verleend heeft die
stelt (1)
onverenigbaar is met zijn bewoordingen
en, zodoende, de aan de conclusies verschuldigde trouw geschonden heeft (schen- (N. V. << ETAllLISSEMEN'fS PIRNAY )), T. VERENIGING VOOR ONDERLI,NGE ZEEYERZEKEIUNGEN.
ding van artikelen 1319 en 1320 van het
TEGEN OOHLOGSRIISICO'S « V. 0. Z. · 0. R. ))
Burgerlijk Wetboek) ; 2° doordat het be[« AMARIG ))] .)
streden v 0nnis geldig verklaard heeft de
opzegging die zogezegd gegeven werd ten
AHRES'I'.
einde verweerders toe te laten zelf de
kwestieuze hoeve uit te baten, zonder op
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
een gepaste wijze de verwerping te moti- arrest, op 26 November 1947 gewezen door
veren van het aanbod van bewijslevering, het Hof van beroep te Brussel ;
dat gedaan werd door eiser in zijn in
Over de eerste en het tweede middel
hoger beroep genomen conclusies, en samen, gegrond, het eerste, op de schendat ertoe strekte aan te tonen dat ver- ding van artikel 97 van de Grondwet,
weerders dit inzicht niet konden hebben, doordat het bestreden arrest de vordering
vermits ze de hoeve teeds verpacht had- van eiseres tot betaling der bedongen inc
den aan een derde; doordat, bijgevolg, teresten afwijst, om reden dat het beding
het bestreden vonnis niet wettelijk gemo- 'van het tussen partijen gesloten verzeketiveerd is (schending van artikel 97 van ringscontract, waarop eiseres haar vordede Grondwet) :
ring steunde, verweerster slechts verOverwegende dat, indien het bestreden plicht, in geval van totaal verlies of van
vonnis aan de conclusies van aanlegger afstand, een interest van 4 t. h. 's jaars
een door het middel bestreden interpre- te betalen op de verz.ekerde som van de
tatie geeft, het niettemin vaststelt dat datum af van het verlies der verzekerde
« bij de eerste opzegging, in September koopwaren, indien ze gebruik maakt van
1945, en tot de bekendmaking van het be- het uitstel van betaling dat het beding
sluit-wet dd. 28 Augustus 1946, het ver- haar toestaat, zonder de . middelen in
weerders vrijstond de pacht op te zeggen overweging te nemen waarbij eiseres beom het goed aan een derde te verhuren >> ; toogde in haar v66r het hof van beroep
Overwegende dat de rechter over de genomen conclusies : 1 o dat bewust beding
grond alzo de bewering beantwoordt die, aan de verzekerde een interest van 4 t. h.
volgens de door aanlegger aan zijn con- toekent van de datum af van het verlies,
clusies gegeven uitlegging, in gezegde con- van het ogenblik dat dit laatste totaal is
of dat er aanleiding is tot afstand, verclusies aangevoerd 'was;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel mits het in terminis verklaart dat vervan het middel niet ontvankelijk is bij weerster zich « in al die gevallen >> vergebrek aan belang, en dat het tweede on- lJlicht aan de verzekercle een rente van
4 t. h. te betalen van de dag van het verderdeel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- lies af, en dat de woorden « in al die gening; veroordeelt aanlegger tot de kosten valen >> in die volzin geen andere betekenis ·
en tot een vergoeding van 150 frank jegens kunnen hebben dan in de voorgaande
zinnen en, dus, noodzakelijkerwijze beverweerders.
trekking hebben op « de gevallen >> van to12 Mei 1949. - 1• kamer. - Voorzitter. taal verlies en afstand; 2° dat << dit beding
H, Wouters, raadsheer waarnemend voor- tot voorwerp heeft aan de verzekerde de
zitter. - Verslaggeve1·, H. Bail. - Gelijk- verergering van de schade te besparen
z,nidende concmsie, H. Raoul Hayoit de wanneer hij, door de verwezenlijking van
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
een grote ramp (sinistre majeur) beroofd
Pleiters, HH. Van Ryn en Veldekens.
zijnde van het verzekerde voorwerp, niet
onmiddellijk in het genot van het verzekerde kapitaal kan treden >>; doordat,
dienvolgens, het bestreden arrest de vor1• KAMER. - 12 Mei 1949.
dering van eiseres van de hand gewezen
lleeft zonder de middelen, door haar ingeJ,3EWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. roepen om ze te rechtvaardigen, in overOvEREENKOMST. GEMOTIVEERDE VERweging te nemen; doordat het bestreden
Jl:LARING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN
DE OVEREENKOMST. GEEN SCHENDING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

(i) Verbr., 4 Maart 1948 (A1-r. T'erb1·., 1948,
biz. 126; Bull. en PASIC., 1948, I, 142).
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arrest dus niet wettelijk gemotiveerd is;
het tweede, op de schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest de votdering van eiseres van de
hand wijst om reden dat het heeling van
het tussen partijen gesloten verzekeringscontract, waarop eiseres haar vordering
steunde, verweerster slechts verplicht een
interest van 4 t. h. op de verzekerde som
te betalen, van de dag af van het verlies
der verzekerde koopwaren, wanneer ze gebtuik maakt van het uitstel van betaling
dat het heeling haar toestaat, en niet in al
de gevallen waar er totaal verlies of aanleiding tot afstand is, zoals eiseres staande hield, - zonder het middel in overweging te nemen waarbij deze laatste deed
gelden, in haar v66r het hof van beroep
genomen conclusies, dat de interpretatie
van het kwestieuze beding, voorgesteld
door verweerster en aangenomen door het
bestreden arrest, - << onverenigbaar is met
het meervoud « in al die gevallen )), gebr'uik in de laatste volzin van het beding M; dat, volgens die interpretatie, de
interesten inderdaad slechts verschuldigd
zouden zijn in het geval waarin appellante gebruik zou maken van het gemak
van betaling dat het becling M haar toestaat )) cloorclat het bestreden arrest de
vorclering van eiseres afgewezen heeft
zonder de middelen in overweging te nemen waardoor ze er de gegrondheicl van
wilde bewijzen; cloordat het bestreden
arrest dus niet gemotiveerd is naar de
wens der wet :
Overwegende clat het arrest de door aanlegger aan het litigieuze heeling gegeven
interpretatie van de hand wijst om reden
dat men niet kan begrijpen dat de verzekeraar zich zou verplicht hebben een
rente van rechtswege te betalen, sinds
de dag van het verlies cler goederen, op
een hoofclvergoecling die mogelijk nog
niet eisbaar was (Wetboek van koophanclel, boek II, artikel 236) ; dat men evenmin zou kunnen begrijpen dat de verzekeraar een zwaardere verplichting zou
hebben willen aangaan bij zware ramp
dan bij ramp van geringe omvang; dat
mocht een twijfel bestaan nopens de interpretatie van het beding, het dan nog ten
voordele van de verzekeraar zou moeten geinterpreteerd worden, daar het hier
gaat over een verplichting die zijn normale aansprakelijkheid overschrijdt;
Overwegende 'dat het arrest alzo, zonder
dubbelzinnigheid, de in het tweecle onderdee! van het eerste midclel herhaalcle bewering van aanlegster beantwoorclt, en
de redenen aariduidt waarom de woorden
van het bediiig « in al die gevallen )), naar
het oordeel van de rechter, de draagwijdte
niet hebben welke de conclusies, overgenomen in het eerste ondercleel van het
eerste midclel en iii het tweecle middel,
hun toekennen;

Dat de midclelen in feite niet opgaaR ;<
Over ·het clerde middel, schending· van
al'tikelen 1319, 1320 en 1322 van het ·BiJ.rc
gerlijk Wetboek, cloordat het bestreden
arrest de vordering van eiseres tot .betaling van bedongen interesten afwijst, .om
reden dat het beding der verzekeringspolis waarop eiseres haar vordering steunde
betaling van een rente niet (( in al de
gevallen )} belooft, maar enkel dat het
· aan « Amarig )) zal vrij staan te betalen
op termijn in geval van een aangenomen
afstand bij totaal verlies, en zij alsdan
een rente za~ vergoeden van het verlies.
af, dan wam~eer kwestieus beding; waarvan het arrest de bewoordingen weergeeft, aan de verzekerde een interest van
4 t. h. 's jaars toekent van de dag af van
het verlies telkens als de verzekerde zaak
totaal verloren is of er aanleiding is tot
afstand, zelfs wanneer verweerster deze
laatste niet aanneemt en geen enkele. betalingstermijn aanvraagt; doordat, dientengevolge, het bestreden arrest aan
kwestieus heeling een draagwijdte toegekend heeft onverenigbaar met haar bee
woordingen, en derhalve, het geloof, dat
aan de akten client gehecht, geschonden
heeft :
Overwegende dat, naar luid van het bestreden arrest, de bewoordingen van het
litigieus beding « in al die gevallen )) betekenen in al de gevallen waarin, om het
even of het over een volledig verlies of
over een afstand gaat, de verzekeraar van
een door het heeling voorzien uitstel van
betaling wenst te genieten ;
Overwegende dat deze gemotiveercle interpretatie niet onverenigbaar is met de
bewoordingen van de geinterpreteerde
akte;
Dat het arrest, dienvolgens, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen niet
heeft geschonden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziec
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 fr. jegens
verweerster.
12 Mei 1949. - te kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raaclsheer .waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. BaiL - GelijlcMtidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL
- Pleiters, HH. Van Ryn en Demeur.

le

KAMER. -

12 Mei 1949.

HUUROVEREENKOMST. -

HursHUUR.

HUURVERLENGING, VERKOOP DOOR DE
DIENST VAN RET SEQUESTER. ~ VERMINDE·
.RING' VAN DE ·HUURVERLENGING. ALLEEN
VAN TOEPASSING IN OEVAL VAN VER!KOOP Vo6R
DE lNWERKINGTREDING VAN DE WET VAN
31 JULI 1947.
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de wet van 31 Juli 1947, naar lttid waa1·van, onder zekere voor'!Vaarden, de dtttw
. van de hmtrverlenging wordt teruggebr'acht op zes maanden wanneer het verhuurd goed wordt verlcocht door de
Dienst van het seqttester, is slechts van
toepassing wa.n'l!eer de verlcoop geschiedt
na de. inwerlcingtTeding van de wet van
31. J uli 1947 (1).

(VAN'fORRE, T. VAN CAYSEELE.)
ARRES'l',
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 15 Maart 1948 gewezen;
Over het enig middel, schending van
.artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
schending van artikelen 8, 40, 41 en 42
van de wet dd. 31 Juli 1947, houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur,
verkeerde toepassing en, bijgevolg, schen<ling van artikelen 43 en 44 van gezegde
wet en, voor zoveel nodig, schending
van artikelen 6 en 11 der wet dd. 31 Maart
1948,. tot wijziging van de hiervoren aangehaalde wet dd. 31 Juli 1947, alsmede
van artikelen 8, 40, 41, 42 en 43 van de
wetten dd. 31 Juli 1947 en 31 Maart 1948,
houdende uitzonderingsbepalingen inzake
huishuur, samengeschakeld door besluit
van' de Regent dd. 31 Maart 1948, gezegd
.artikel 43 thans zelf gewijzigd door artikel1 van de wet dd. 28 Juni 1948, doordat
het bestreden vonnis beslist heeft dat artikel 8, alinea 3, van de wet dd. 31 Juli
1947 niet van toepassing is in geval het
-onroerend goed verkocht wordt, zoals in
de zaak, op verzoek van de Dienst van het
sequester, v66r de inwerkingtreding van
gezegde wet, dan wanneer van zodra het
recht van: de huurder op het voordeel van
de wettelijke verlenging, v66r het in werking trec1en van die wet, het voorwerp
uitmaakte .van een nog niet geeindigd geding, de rechter, overeenkomstig artikel 41
der wet verplicht was op het geding de
bepalj;ngen van de nieuwe wet toe te passen, 'daarin begrepen namelijk artikel 8,
.aliiiea 3 :
Overwegende dat, zo de wet van 31 Juli
1947, naar luid van artikel 41, van toepas'Sing is op de zaken welke aanhangig wa(1) R;,adpl. de verklaring van de Minister
-van justitie in de Kamer der. volksvertegenwuordigers (Parlementaire ltandelingen, Kam()r, 8 Juli 1947, blz. 29), bet verslag door de
Commissie van justitie van de Senaat (Parlementaire bescheiden, Senaat, zittijd 1946-1947,
n' 158, biz. 19) en de verklaringen van de
.H. senator Loh'est (Parlementaire handelinSenaat, 1946-1947, biz. 1059).

gen,

ren ten dage van haar inwerkingtreding,
de op te lossen vraag degene is te weten
hoe artikel 8, alinea 3, van gezegde wet
moet worden uitgelegd en of het wel ~n de
wil van de wetgever heeft gelegen dat het
daarbij voorzien recht ook door degene,
die v66r 1 Augustus 1947 een onder het
beheer van de Dienst van het sequester
gesteld onroerend goed heeft aangekocht,
vermag te worden uitgeoefend;
Overwegende dat het blijkt uit het
verslag gedaan in de Senaat namens de
Commissie van justitie, en uit de besprekingen waaraan artikel 8, alinea 3, aanleiding heeft gegeven in de Senaat, alsmede ook uit de verklaringen door de Minister van justitie afgelegd v66r de Kamer
van volksvertegenwoordigers, dat wanneer de wetgever aan de verkrijger van
een van de Dienst van het sequester afhangend onroerend goed het recht heeft
verleend om, onder zekere voorwaarden,
de duur der huurverlenging op zes
maanden terug te brengen, hij zulks heeft
gedaan ten einde, in het belang van de
Staat of van de slachtoffers der .dienaars
van de vijand, dergelijke goederen tegen
hogere prijzen te kunnen doen verkopen;
dat venuits het beoogd doel slechts voor
verwezenlijking vatbaar is ten aanzien
van de goederen verkocht sedert 1 Augustus 1947, men aannemen moet dat de wetgever aan de verkrijgers van de vroeger
verkochte goederen het voordeel van artikel 8, alinea 3, niet heeft willen toestaan;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis
te recht heeft beslist dat aanlegger, die
op 16 De)'ember 1946 een onder het beheer
van de Dienst van het sequester geplaatst
onroerend goed heeft aangekocht, geen
recht heeft op de bij artikel 8, alinea 3,
van de wet van 31 Juli 1947 .voorziene
vermindering van de duur der huurverc
lenging;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
12 Mei 1949. - 1° kamer. - VoMzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Smetrijns. GeUj lcluiclende conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite·r, H. Simont.
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VERKEER. - KRUISING VAN OPENBARE WEGEN. - ELK VAN DIE OPENBARE '\VEGEN VOORZIEN VAN HE'l' WAARSCHUWINGSTEKEN MET
OMGEKEERDE DRIEHOEK. - VERKEERSVOORc
RANG VOOR DE WEGGEBRUIKER DIE VAN RECHTS
KOMT.
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-318Wnmieer eUo; -vnn de openbnre wegen, die
· elkanr lcruisen, voorzien is van het
·wnnrschuwingstelcen nr 7 van tabel I
gehecht nan de
egcode (omgelceerde
gelijlczijd·ige d·r·iehoelc), behoort de ve·rkeers-voorrnng nan de weggebntike1· d·ie
·vnn ·rechts komt (1) (2). (Koii. besl. van

w

1 Februari 1934, artt. 51, 4°, 55 en 131,
§ 4.)
(LALOUX, '1'.

LAi\IBO'fTE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestred(m
vonnis, de 25 November 1948 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te N amen ;
Over het enig midclel, schending van artikelen 50, 54, 55 en 131, bijzonder n" 4,
van het koninklijk besluit del. 1 Februari
1934 houdemle Algemeen Reglement op de
politie van het vervoer en van het verkeer, 418 en 420 van het Strafwetboek,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Gronclwet, doordat het bestreden
vonnis aanlegger veroordeeld heeft wegens onvrijwillige verwondingen, hem
veroordeelcl heeft schaclevergoecling aan
tweede en aan derde verweerder te betalen en de schadevergoeding die hem door
tweede verweerder verschuldigd was op
-------oa~ec-'_helft heeft gebracht, op grond van cle
enkele beschouwing dat aanlegger, nit
een weg voorzien van een omgekeerde
driehoek komende, geen wettelijke verkeersvoorrang genoot en dat hij een
font zou begaan hebben met cle cloorgang
niet vrij te laten aan een voertuig dat op
de weg reed welke hij naderde, wanneer
cle door artikel 131, § 4, van gezegd koninklijk besluit opgelegde verplichting de
doorgang vrij te laten aan de gebruiker
van een weg met omgekeerde driehoek
niet toepasselijk is ten opzichte van de
weggebruiker van een andere weg, eveneens voorzien van een clriehoek, en · dat
geen wetsbepaling in dit geval aan de
weggebruikers de verplichting oplegt stil
te houden en samen te beslissen wie de
eerste zal doorrij den ; dan wa,nneer artikel 55 van gezegd koninklijk besluit bepaalt dat, in al de bij artikel 54 niet
voorziene gevallen, de weggebruiker die
de wegsplitsing nadert zich ten opzichte
van degene cUe van rechts komt moet
gedragen zoals de weggebruiker van de se(1) Raadpl. verbr., 14 April 1947 (A•·r.
Verb1·., 1947, blz: 117; Bull. en PASIC., 1947,
I, 152).
(2) Omtrent de uitwerking van het waarschuwingsteken n' 7 van tabel 1 gehecht aan
de Wegcode, wanneer dit teken - hetgeen de
regel is - slechts is geplaatst op een van de
openbare wegen die elkaar kruisen, zie verbr.,
9 Maart 1936 (Bull. en PAsrc., 193~, I, 181).

cundair•e weg, dit wn zeggen de doorgang
vrij la'ten :
I. Aangaande de voorziening betreffe!ide
de beslissing gewezen over de vordering
van het openbaar ministerie tege;u aanlegger :
Overwegende dat de tegen aanlegger
wegens onvrijwillige verwondingen uitgesproken veroordeling, enkel gesteund is
op het feit dat hij de bepalingen zou geschonden hebben van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie welke aan de
weggebruiker, die op een openbare weg
rijdt voorzien van het waarschuwingsteken nr 7 van de tabel I gevoegd. 1bij
de Wegcode, de verplichting opleggen
de doorgang vrij te laten voor de voerc
tuigen die op de_ weg rijden welke hij
nadert (kon. besl. dd. 1 Februari 1934,
artt. 131 en 51, 4°, gewijzigd door het
besluit van de Reg. del. 16 October 1947) ;
Overwegende dat nit de -vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
aanrijding van de voertuigen van aanlegger en· van verweerder Lambotte
geschiedde op de kruising van twee we"
gen, elk voorzien van een omgekeenle
driehoek en gevolgd, de ene door Lambotte, de andere door aanlegger die van
rechts kwam;
Overwegende dat de kruising van twee
wegen, elk voorzien van dergelijk waarschuwingsteken, bij artikelen 51 en 54
van de Wegcode niet voorzien is en dat,
dienvolgens, de verkeersvoorrang, krachtens artikel 55, toebehoorde aan aanlegget·
die van rechts kwam;
Overwegende dat artikel 131, § 4, zonder twijfel een uitzondering uitmaakt op
artikel 55 in het geval waarin de weggebruiker, die van rechts komt, een weg
volgt voorzien van het teken n" 7 van
tabel I, maar dat het geval van het plaatsen van dergelijk teken op elk der twee
wegen die elkaar kruisen noch door ri:rtikel 131 noch door enige andere bijzondere
bepaling van de Wegcode is voorzien; dat
artikel 55, dienvolgens, in dit geval van
toepassiug blijft ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
om, bij bevestiging van het beroepen vonnis, aanlegger veroordeeld te hebben
wegens onvrijwillige verwondingen zonder op andere fouten te zijmin laste te
wij~en clan deze van, in de voormelde onistandigheden, artikel 131, § 4, van het
Algemeen Reglement te hebben overtreden, zijn beslissing niet wettelijk heeft
gerechtvaardigd en de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering ten
laste van aanlegger gewezen, de verbre~
king medebrengt van de beslissing tegen
hem gevelcl op de vorderingen van de
burgerlijke partij Lambotte en Dresse;
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II. '.Aangaande de voorziening betreffende de beslissing over de burgerlijke
vordering van de aanlegger tegen Lambotte gewezen :
Overwegende dat de bestreden beslissing
aanlegger slechts de helft van de herstelling van de schade, die hij onderging, toekent op grond van de valse interpreta:tie
welke ze aan de bepalingen van de Wegcode geeft;
Dat het middel van de voorziening, dienvolgens, ook gegrond is wat cUt punt van
llet beschikkend gedeelte betreft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het aanlegger
op de publieke vordering veroordeelt en
voor zoveel het beslist over de burgerlijke vorderingen door aanlegger of tegen
hem ingesteld ; beveel t da t onderllavig
arrest zal worden overgeschreven in
de registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Namen en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Reclltbank van eerste aanleg te Dinant,
uitspraak doencle in hoger beroep; veroordeelt tweecle en derde verweercler elk tot
de helft cler kosten.

16 Mei 1949. - 2<', kamer. - Voo1·z'itter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de TN·micourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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16 Mei 1949.

DEURW A.ARDERSEXPLOOT. - BETEKENING VAN EEN VONNIS. - S'l'RAFZAKEN. - lNDEPLAATSSTELLING VAN WOORDEN DIE DE ZIN
NIET WIJZIGT VAN ENIGE SUBS'l'ANTIELE VERMELDING VAN HE'!' FORMULIER VAN TENUITVOERLEGGING EN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING" NIET SOHEND'l'. - GELDIGE BETEKENING.
Is geldig, de betelcening van een in strafzalcert gewezen vonnis, niettegenstaande
zekere woo1·den van het tonnulier 1oan
tenuitvoerlegging, overgenornen in het
betelcend a[sch1·ijt van het vonnis dat
aan de betelcende part-ij tverd ter hand
gesteld, niet dezelfde zijn als degene van
het wettelijlc voo1·schrijt, indien de in
de plaa.ts gestelde woordon de zln va~n
enige s·ttbst(]Jntiele vm·rneld·ing van het
to:~.ulier van tenuitvoerlegging 1tiet
wt}Ztgen en de rechten vwn verdediging
·!!an de betelcende pa1·Uj niet hebben
lcunnen. sohenden (1).
(1) Raadpl. verbr., 22 Januari 1934 (Bull.
en , PASIC.~ '1934, I, 142); 10 December 1936
(ibid., 1936, I, 446).

(LAL'FUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het vonnis, op
4 December 1948 gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Hoei ·
Over het eerste middel, schending va~
het besluit van 5 October 1944, doordat het
verzet, tegen het vonnis bij verstek op
1 Juli 1948 gewezen, niet te laat werd gedaan, omdat de betekening van dit vonnis
nietig was, de kopij van llet vonnis aan
aanlegger afgegeven het formulier van
tenuitvoerlegging niet overnemencle zoals
het voorzien is bij llet besluit van de
Regent del. 5 October 1944 :
Overwegende dat, naar de niet gecritiseercle vaststellingen van de bestreden beslissing, het formulier van tenuitvoerlegging overgenomen in het betekend afschrift
vrtn llet vonnis bij verstek del. 1 Juli 1948,
clatgene is voorzien bij bedoeld besluit van
5 October 1944, onder het enkel voorbelloucl dat de woorden « aan de procureursgeneraal en procureurs des Konings ll vervangen werden door de woorden << aan
Onze procureurs-generaal en aan Onze
procureurs des Bionings ll ;
Overwegende dat dergelijke indeplaatsstelling de zin van enige substantH~le vermelcling van het tllans in voege zijnde
formulier van tenuitvoerlegging van cle
vonnissen niet wijzigt en aanleggers recllten van verdecliging niet · lleeft kunuen
schenclen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat de
betekende kopij van het vonnis bij verstek een verwarring teweegbracht nopens
de perken van het aan de veroordeelde
ver.leencl uitstel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het gebrek aan overeenstemming van de ·leestekens in de uitgifte van
llet vonnis en in de betekende kopij, aan
aanlegger door , de deurwaarcler afgegeven, geen verwarring heeft kunnen teweegbrengen omtrent de ondubbelzilinige
betekenis van het afschrift, en aanlegger niet heeft belet de tegen hem uitgesproken veroordelingen en hun juiste
draagwijdte te kennen;
Overwegende dat die feitelijke beoordeling aan het toezicht van het Hof ontsnapt;
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; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 Mei 1949. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ferslaggever,

----------

----

---- - - - -
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H. Fettweis. -

320

Gelijkluidende conclusie,

H. Raobl.'·Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
PERSOON INGESCHREVEN DOOR DE KRIJGSAUDITEUR OP DE LIJST VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4 VAN HET BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. REGELMATIG VERZET BETEKEND
AAN DE KRIJGSAUDITEUR. KRIJGSAUDITEUR
EN PROOUREUR DES KONINKS DIE HET VERZET
NIET VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BRENGEN. VERZETTER KAN AAN DE RECH'l'·
BANK VRAGEN DAT OVER ZIJN VERHAAL ZOU
WORDEN UITSPRAAK GEDAAN.

De pm·soon, ingeschreven door de krijgsa·ztditem· op de lij st voorzien bij artilcel 4 van het beslttit-tvet van 19 September 1945 betr·effencle de epttratie inzalce
b·urgeTtro-zttv, clie een regelmatig verzet
heett betelcend aan de krijgsauditeur,
lean, indien de 7c1"ijgsattditmw en de proc-ztrem· cles Konings, - of deze laatste
alleen sedert de intveTlcingtreding van
(le wet van 14 Juni 1948, - het veThaal
niet v66r de rechtbanlc van eerste aanleg br·engen, zelf vragen aan de 1"echtbanlc dat over z·ijn verhaal zou wor·den
ttitspraalc gedaan (1).
(OORNUT, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP 'l'E BRUSSEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 November 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 4 van het besluit-wet del. 19 September 1945 en van de wet van 14 Juni 1948
betreffende de epuratie inzake burgertrouw, van artikelen 75, 79 en 80 van het
W etboek van burgerlijke rechtspleging,
doordat het bestreden arrest ten onrechte
beslist heeft dat de vordering, waarbij
aanlegger de Krijgsauditeur te Brussel
v66r de rechtbank van eerste aanleg geclaagd hacl, ten einde te horen beslissen
over de geldigheid van zijn verzet tegen
zijn inschrijving op de lijst der incivieken,
hie et nunc niet ontvankelijk was, dan
wanneer de verzetter bevoegd is, in geval
dit verzet door de krijgsauditeur of door
de procureur des Konings niet v66r de
r.echtbank van eerste aanleg gebracht
wordt, te handelen zoals hij het in zake
deed:
(1) Zie' de voetnota, getekend R. H., onderaan dit arrest in Bull, en PASIC., 1949. I,
360.
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Overwegende dat, uit de vaststellingen van het bestreden arrest, blijkt dat
aanlegger, ingeschreven op 11 October 1947
door de Krijgsauditeur te Brussel op
de lijst, voorzien . bij artikel 4 van het
besluit-wet <ld. 19 Septemper 1945, verzet
aantekende tegen die inschrijving overeenkomstig gezegd artikel 4; dat, wijl de
krijgsauditeur noch de procureur des Konings het verzet bij de rechtbank van
eerste aanleg aanhangig hebben gemaakt,
aanlegger de krijgsauditeur v66r de rechtbank dagvaardde om het verzet ontvankelijk en gegrond te horen verklaren;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist heeft dat die aanvraag niet- ontvankelijk was om de enkele reden dat
aanlegger niet gerechtigd was om de zaak
bij de rechtbank aanhangig te maken,
voormeld artikel 4 beschikkend dat het
verzet v66r de rechtbank van eerste aanleg gebracht wordt door de krijgsauditeur
of door cle procureur des Konings;
Overwegende dat, nit het verslag aan
de Regent, dat het besluit-wet van 19 September 1945 voorafgaat, blijkt dat de verzetter die zijn verzet aan de krijgsanditeur, overeenkomstig artikel 4 van gezegde
besluit-wet, betekent << een verhaal ·vo6r
de rechtbank van eerste aanleg instelt >>;
dat dergelijk verzet clus aanhangig is
v66r de rechtbank;
Overwegende, dienvolgens, dat indien,
naar luid van artikel 4, « het verzet door
de krijgsauditeur of de procureur des Koning v66r de rechtbank wordt gebracht »,
en inclien, naar luid van artikel 4 der wet
van 14 Juni 1948, het verhaal « door
de procureur des Konings v66r de rechtbank gebracht wordt », die bepalingen tot
voorwerp hebben het openbaar ministerie,
wettelijke tegenstander van de verzetter,
met de vaststelling der zaak te belasten ;
dat men daarnit niet zon kunnen afieiden
dat de verzetter, indien het openbaar ministerie dit niet doet, zelf dergelijke
vaststelling niet kan verwekken en aan de
rechtbank vragen zijn verhaal te onderzoeken en te beslechten ;
Overwegende, inderdaad, dat wanneer
een partij een, vordering of een verhaal
v66r een rechtscollege uitoefent, het van
de tegenpartij niet kan afhangen dat de
rechter al dan niet van die vordering of
van clit verhaal kennis neemt;
Overwegende, dienvolgens, dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven. in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst ·de zaak naar het Hof van beroep te Gent ; legt de kosten ten laste van
de Staat.

'

~~

- - - - ---------r-
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16 Mei 1949. - 2• kamer. - Voorzitter,
H.... Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - Gelijlclttidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ac'Ivocaat-generaal. Pleitm·, H. Van
:Leynseele.
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16 Mei 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING. PERSONEN DAARTOE GERECHTIGD, - STRAFZAKEN. - BESLISSING OVER DE BURtGERLIJKE
VORDERING. - VOORZIENING DOOR HE'.r OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELIJK.
2o STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
CORREC1'IONELE STRAF. - VERVANGENDE
GEVANGENISSTR.AF VAN TEN MINSTE ACHT DAGEN.
3o VERBREKING. DRAAGWIJD'fE.
S'l'RA~'ZAKEN. VERBREKING VAN HET ARREST OM REDEN DAT DE UITGESPROKEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF LAGER IS DAN
DEGENE BEPAALD DOOR DE WET. - VERBREKING BEPERKT TOT DIT PUNT.
4° VERWIJZING N.A VERBREKING. STRAFZAKEN. - VER,BREKING VAN HET ARREST VOOR ZOVER HET EEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF UITSPREEKT DIE LAGERt IS DAN
])EGENE BEPAALD nOOR nE WET. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1o Het openbaa1· ministerie bezit geen hoedanigheicl om zich te voorzien tegen een
beslissing die slechts de bttrgerlijke vorflering betrett, inaesteld doo1· de b1t'l'aerlijlce pcwtij tegen fle belcla.aade en de
buraerUjk verantwoorflelijlce partij (1).
2o De vervangende gevangenisstraf van
een co1Tectionele geldboete, uitgesprolcen wegens een inbreulc op de Wegcode,
is van ten minste acM dagen. (Strafwetb<Jek, art. 40.)
3o Wanneer het vonnis van veroordeling
wo1·dt verb1·oken om de enlcele reden dat
de uitgesprolcen vervangende gevangenisstrat lager is dan degene bepaald
floor fle wet, is fle verbreking beperlct
tot fle ve1'001'fleling tot de vervangende
_qevangenisstraf (2).
4° W annee1· het. vonnis van vero61'1Zeling
worflt verbroken voor zover het een
ve1·vangenfle gevangenisstrat uitspreekt
die lager is dan flegene bepaald floor fle
wet, geschiedt de verbrelcing zonder ve1'wijzing (3).
(1) Verbr., 27 Mei 1946 (An. Verb•·., 1946,
blz .. l99; Bull. en PAsrc., 1946, I, 216). Vergel.
verb:r:., 6 Juni 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, I,
290) ; gewezen in een zaak waarin de bestreden
beslissing tevens de publieke en de burgerlijke
vordering bet.rof.
VER!m.,

1949. -

21

·(PRtOCUREUR DES KONINGS TE DINANT,·
T. DELVAUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 December 1948 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de publieke vordering;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 182, 408 en 413 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonnis de verdachte Delvaux veroordeelcl
heeft wegens de· hoofd- en de bijkomende
betichting, clan wanneer de bijkomende
betichting slechts aanhangig werd gemaakt in geval de hoofclbetichting van de
hand zou gewezen worden;
Overwegende .clat de veroordeling, tot
een enkele geldboete tegen de verdachte
Delvaux uitgesproken, gerechtvaardigd is
door de vaststellingen van het vonnis aangaande het misdrijf waarop in hoofdorde
worclt gewezen;
Dat, dienvolgens, het tegen het vonnis
gericht verwijt het bestaan van het bijkomend misdrijf te hebben aangenomen,
zoncler belang is ;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schendlng van
artikelen 38, 39 en 40 van het Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis, dan
wanneer het ten laste van Delvaux een
gelclboete van 50 frank uitsprak, hem
slechts tot een vervangende gevangenisstraf van clrie dagen heeft veroordeeld :
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis beklaagcle Delvaux heeft veroorcleelcl tot een gelclboete van 50 frank, vermeerclerd met !JO cleciem, _wegens inbreuk
op het reglement betreffencle de verkeerspolitie, het hem tot een correctioneie gelclboete veroordeeld heeft;
Dat een vervangende gevangenisstraf
van drie dagen clienvolgens uitgesproken
werd in schending van artikelen 1, 25 en
40 van het. Strafwetboek;
Overwegencle dat, voor het overige, de
substantfele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkom,
stig de wet is ;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partijen :
Overwegende dat aanlegger geen hoedanigheid bezit om zich tegen dit gecleelte
(2) en (3) Verge!. verbr., 12 Juni 1944 (Bull.
en PAsrc., 1944, I, 375 en 377) en 14 Maart
1949 (zie hoger, blz. 170; Bull. en PAsrc., 1949,
I, 195).
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van het bestreden vonnis te voorzien ; dat
de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
ten laste van Delvaux een vervangende gevangenisstraf van drie dagen uitgesproken heeft; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorzienii)g voor het overige; veroordeelt verweerder Delvaux tot een vierde der kosteh, laat de overblijvende drie vierde ten
laste" van de Staat;" verwijst de zaak, 11Izo
beperkt, naar de Correctionele Rechtbank
te Namen uitspraak doende in hoger beroep.
16 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. 'Giroul. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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RECHTERLIJKE INRICHTING. -

MI-

LITAIRE RECHTSMACHT. - BEKLAAGDE DIE GEPENSIONNEERDE OFFICIER iS. -,-- ARTIKEL 140
'VAN DE WET VAN 15 JUNI 1899 NIET VAN TOEPASSING.

De gepensionneerde offi,cier maakt geen
deel meer uit van het leger; bijgevo·lg
is artikel 140 van de wet van 15 Juni
1899, naar luid ·waarvan ten opzichte van
een beklaagde-ojJicier geen 1'echterlijlce
tunctie mag worden uitgeoetend door
een o{fic·ier van lagere graad of min oud
in die graad, niet van toepassing.
(VARLEZ, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 December 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt over de pu!;Jlieke vorclering gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
onregelmatige samenstelling van de krijgsraad, doordat een 'officier met de graad
van luitenant er zetelde, wanneer aanlegger de graad had van gepensionneerde
kapitein-commandant :
Overwegende dat een gepensionneerde
officier geen deel meer uitmaakt van het
leger; dat zijn vroegere graad geenszins
artikel 140 van de wet van 15 Juni 1800
op hem toepasselijk maakt ;

Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 113 van
het Strafwetboek, 1317 tot 1332 van het
Burgerlijk Wetboek :
Eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest verzuimt te rechtvaardigen dat ten
tijde der feiten de Waalse Wacht een
hulpformatie van het Duitse leger was :
Overwegende dat aanlegger dit karakter
van voormelde inrichting niet bij conclusies heeft betwist ; .
Overwegende dat de rechter, 1'iienvolgens, niet gehouden was de element!')n te
bepalen waarop hij zijn vaststeliing
steunde;
Dat dit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest, om te beslissen dat aanlegger
deel heeft uitgemaakt van de W aalse
Wacht, op een reeks feitelijke omstandigheden wijst die de verklaringen en getuigenissen, welke in het dossier berusten,
tegenspreken en die de wettelijke of feitelijke voorwaarden niet verenigen om een
deelmaking van die formatie te verwezenlijken, zonder de conclusies te beantwoorden clie staande hielden dat de door aanlegger aangehaalde omstandigheden .die
deelmaking niet medebrachten :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger zich als werkende agent van een hulpformatie van het
Duits leger gedragen heeft en dat zijn
gedraging onverenigbaar is met de hoedanigheid van eenvoudig waarnemer welke
hij beweert aangenomen te hebben;
Overwegende dat die vaststelling het
beschikkend gedeelte van het arrest rechtvaardigt en een passend antwoord op de
conclusies verstrekt;
Overwegende dat, voor het overige, het
middel slechts feitelijke beschouwingen
inroept waarop het Hof geen acht vermag
te slaan;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt over de vordering van de burgerlijke partij gewezen :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1
16 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sohier. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
Faille d'Huysse.
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1 o STRAF. -

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - VEROORDELING TOT EEN STRAF LAGER
DAN DEGENE VAS'fGESTELD DOOR DE WET. ARREST DA'f AANDUIDT IN WELKE MAAT ER
REKENING D1ENT TE WORDEN GEHOUDEN MET DE
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
2" STRAF. - IN VERHOUDING MET DE GEWICHTIGHEID VAN RET MISDRIJF. - BINDENDE BEOORDELING DOOR ' DE RECHTER OVER
DE GROND BINNEN DE PERREN VASTGESTELD
DOOR DE WET,
1" Het arrest dat, na in het voordeel van
de belclaagde verzachtende omstandigheden te hell ben aangenomen, een straf uitspreekt die lager is dan degene vastgesteld door de wet voor het vaststaand
verklaard misdrijf, duidt daardoor zelf
de maat aan waat·in de rechter oordeelt
dat met die verzachtende omstandigheden moet wot·den rekening gehouden (1).
2" De rechter over de grand bepaalt op
sottvereine wijze de strat, binnen de
door de wet vastgestelde perken, naar
verhouding rn.et de gewichtigheid van
liet vaststaand verlclaa1·d misdt·ijf (2).

(VAN WEZEMAEL, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet ap het bestreden
arrest, op 22 December 1948 gewez()n door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
onduidelijkheid, en dienvolgens gebrek
aan beweegredenen, van het arrest :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beschikkend gedeelte rechtvaardigt
door te verklaren dat « de feiten der ten
laste van aanlegger gelegde betichtingen ll,
vaststaand verklaard door de eerste rechter, bewezen zijn gebleven door het onderzoek_ v66r het hof gedaan;
Overwegende dat die feiten door de
eerste rechter in de bewoordingen van de
wet omschreven werden;
Overwegende, dienvolgens, (!at de beweegreden· van het arrest geen dubbelzinnigheid behelst en dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het tweede middel, gebrek aan antwoord op de conclusies door aanlegger
(1) Verbr.., 18 Novemher 1946 (Arr. Verbr.,
1946, biz. 386; Bull. en PAsiC., 1946, I, 421).
(2) Verbr., 20 September 1948 (Bull. en
PAsiC., 1948, I, 508); 3 Januari 1949 (ibid.,
1949, I, 10).

v66r het militair gerechtshof genomen en
waarin hij te zijner outlasting verscheidene omstandigheden inriep welke zijn
misdadige bedrijvigheid tijdens de o01·log
hadden beinvloed of hem tot die bedrijvigheid hadden.-gedwongen :
Overwegende dat aanlegger, ver van
zijn plichtigheid te ontkennen, in zijn
conclusies bekend heeft dat zekere feiten
der beticlltingen « hem wettelijk konden
ten laste gelegd worden ll en zich erbij
beperkt heeft zekere beschouwingen te
doen gelden welke, alhoewel van aard niet
zijnde om zijn daden te rechtvaardigen,
hem een vermindering van straf konden
doen genieten;
Overwegende dat het arrest die beschouwingen op gepaste wijze beantwoord heeft
door te erkennen dat er ten voordele van
aanlegger verzachtende omstandigheden
bestonden en de straf welke de krijgsraad hem had opgelegd te verminderen ;
dat het derwijze de maat aangeduid heeft
waarin de door aanlegger ingeroepen beschouwingen een vermindering van de
door de wet vastgestelde -straf rechtvaardigen;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid hieruit
dat de straf welke op aanlegger toegepast werd de perken van een billijke
bestrrufling overschrijdt en strijdig is met
een vaststaande rechtspraak der militaire
rechtbanken in die zaken :
Overwegende dat de rechter over de
groncl souverein, binnen de door de wet
vastgestelde perken, de straf bepaalt naar
verhouding met de gewichtigheid der
vaststaand verklaarde misdrijven;
II~ Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering van de Belgische Staat:
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 Mei 1949, - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveau:x:, ·voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - · Gelijlcluidende conolusie,
H. Raaul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
Faille d'Huysse.
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN.

PUBLIEKE VORDERING. - BESLUIT-WET VAN
SCHORSING VAN DE VERJARTNG. - TE REKENEN VAN DE INWERKINGTREDING AF VAN DIT BESLUIT-WET.

29 APRIL 1943. -
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2o VERJARING IN STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING. ARREST VAN VEROORDELING. VAS'l'STELLINGEN VAN HET AR·
REST NOCH AKTEN VAN DE RECHTSPLEGING DIE
'l'OELATEN NA 'l'E GAAN OF DE PU!lLIEKE VORDERING AL DAN NIET VERJAARD IS. VERBREKING.
besl~tit-wet van 29 Ap·r'il 1943 schm·st
niet rnet tentgwer7cencle k1·aoht de ve·rja?'ing van de pnblieke vordering ten
aanz·ien van de misdrijven bedoeld in
z·ijn a1·tUcel 1; cle schor·sing van de p~t
blie7ce vordering begint slechts te ?'e7cenen vwn de inwm·kingtrecl'ing af van au
beslttit-wet (1).
2o W anneer nooh de vaststellingen van
het a1-rest nooh de alcten van de ?'eohtspleging, waaro1J het Hot van ve?·bre7cing
vennag aoht te slaan, toelaten na te
gaan of de 1ntblie7ce vo1·dering al dan
n·iet veTjacwd was, tJerbreekt het Hot
het an·est van veroOTdeling (2) .

1 o H et

(STARCK.)
ARREST.

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 December 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 21, 22, 23
en 26 der wet del. 17 April 1878, bevattende de voorafgaamle titel van het Wetboek van strafvordering, van het besluitwet del. 29 April 1943, doordat het bestreclen arrest, een correctionele straf ten
laste van aanlegger uitsprekende, hem veroorcleelt wegens een wanbeclrijf dat over
meer dan ·clrie jaar zou gepleegd geweest
zijn, verklarende « dat de verjaring van
de publieke vordering bij toepassing van
het besluit-wet dd. 29 April 1943 geschorst
werd van 26 October 1942 af tot op 8 Mei
1943, en daarna regelmatig gestuit werd,
namelijk door de ondervraging van
verdachte waartoe de krijgsauditeur de
8 October 1946 is overgegaan, dan wanneer
meer dan drie jaren verlopen zijnde tussen de 8 Mei 1943, datum waarop, naar
het arrest, de schorsing van de verjaring
heeft··opgehouden en de ondervraging van
8 October 1946, het bestreden arrest moest
vaststellen dat cle verjaring verkregen
was of ten minste niet vaststeJt dat ze
het niet was noch waarom :

Overwegende dat aanlegger wegens inbreuken op artikelen 115, 116 en 123b·is
van het Strafwetboek tot een enkele straf
van vier jaar gevangenis veroordeeld
werd;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
ten onrechte beslist. dat het beslnit-wet
van 29 April 1943, artikel 1, als uitwerksel
gehad heeft met terugwerkende kracht de
verjaring te schorsen van de publieke vordering betreffende de misdrijven welke
het bedoelt; dat gezegd artikel geen bepaling van dergelijke aard behelst en de
verjaring van de publieke vordering
slechts schorst van ·de inwerkingtreding
af van het besluit-wet;
Overwegende, anderzijds, dat de ondervraging van aanlegger op 8 October 1946
de verjaring van de publieke vordering
slechts geldig heeft kunnen stuiten indien, tussen die datum en degene van de
misdrijven, geen tijdverloop is verstreken
dat drie jaren te boven gaat, vermeerderd
met de duur van de schorsing ontstaan uit
het besluit-wet van 29 April 1943;
Dat de ten laste van aanlegger gelegde
· betichtingen vermelden dat de inbreuken
gepleegd werden cc tussen 10 Mei 1940 en
26 October 1942 ll ; dat behoudens twee
feiten cc in October 1940 en in het begin
van 1951 ll gepleegcl, het arrest zich er van
onthoudt de datum nacler te bepalen
waarop de inbreuken gepleegd werden;
Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid
wordt .gesteld na te gaan of, op de clag
waarop het bestreden arrest uitgesproken
werd, de publieke vordering al dan niet
door verjaring vervallen was;
Dat het arrest, dienvolgens, de in het
middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die 1·edenen, verbreekt de bestredeh
beslissing voor zoveel ze aanlegger veroorcleelt; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melcling er van zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat cle kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengesteld.
16 Mei 1949. - ~ kamer. - VooTzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H.· Connart. - Gelijlcluidende conCl~ts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. clella
Faille cl'Huysse.

(1) Verbr., 27 April 19<1..8 (11rr. Yerb1·., 1948, · 7 Juni en 25 October 1948 (111'1', T'erbr., 1948,
blz. 241; Bull. en PASIC., 1948, I, 280) en de
blz. 311 en 523; Bull. en PASIC., 1948, I, 359 en
motieven van verbr., 17 Juni 1946 (11rr.
602). Om~rent de betekenis van ~e woorden
Ve•·b1·., 1946, blz. 227; Bull. en PAsiC., 1946,
van de telastlegging « tussen die datum en
I, 247).
die datum», zie verbr., 15 November 1948
(2) Verbr., 5 Februari 1,94..0 (Bull. en PASIC.,
(111'1',. T'e1·br., 1948, bl.z. 553; Bull. en PASIC.,
1940, I; 32 en de nota's 1 en 2, blz. 33);
1948, I, 632) .
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ARREST,

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJN VAN VOORZIENING. - BESOHIKKING TOT VERWIJZING GEWEZEN IN LAA1'STE
AANLEG DOOR DE RAADKAMER. - TERMIJN
VAN VOOR-ZIENING LOOPT TERZELFDER1'IJD ALS
DEGENE VAN DE VOORZIENING 1'EGEN DE EINDBESLISSING.
2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. :___
BESOHIJUUNG VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE RECHTBANK. - VORIG BEVEL WAARBIJ EEN LlOHAMELIJK ONDEHZOEK WEHD GELAST. - BEVEL
NIET MEDEGEDEELIJ AAN DE BEKLAAGDE. - BESCHIKKING TO'!' VERWIJZING GEWEZEN VOOR
DE UITVOERING VAN DIE PLICH'l'. - BESCHIKKING DIE NIE'l' AANDUIDT WAAROM DIE PLICHT
NIET MEER NOODZAKEJ,IJK IS VOOR DE VEROPENBARING VAN DE WAARHEID. - GEBREK
AAN REDENEN. - SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN. DE VERDEDIGING.

3°

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VoORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESOHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER.'BRENG'r DE VERBREKING MEDE VAN DE BESLISSINGEN VAN VEROORDELING GEWEZEN INGEVOLGE
DE BESCHrKKING TOT VERWIJZING.
-

1 o De termi.in van voorziening tegen d.e
beschilclcing van d.e 1·aad.lcarner clie d.e
belclaagd.e verwijst naar d.e correctionele
rechtbanlo en d.ie in laatste aanleg is
uewezen, loopt terzelfd.ertijd. als d.e term.ijn van voorz·iening teyen d.e eind.beslissing VMb het 1·echtscollege van wijzen (1). (Stilzwijgende beslissing.)
2° Schend.t a1·tilcel 9'1' van d.e Grond.wet en
d.e 1·echten van d.e verd.ediging, d.e beschilcldnu van de 1·aadlcamer tot ve1·wijzing van de belclaagde naa1· de correctio·nele 1'echtbanlc, wawnee·r een vm·ig
bevel vwn hetzelfde reohtscollege, dat
1t·iet werd medegedeeld. aan d.e belclaagde, heeft beslist dM een Uchamel'i.ilc
onderzoelc noodzaloelijlc was voor de
-veropenba-rin.(f van de waa·rheid en d.an
wanneer de beschikk·ing tot venvijzing
werd- gewezen zonder dat die plicht
·werd !t-itgevoerd en zonder da.t de 1·eden
·wordt aangeduicl waa1·om hij het niet
meer zijn moest.
3o De verbrelcing, op de vom·ziening doo·r
de belclaagde, van de beschilclcing van
de 1·aadlcame1· tot verwijzing naa1· de
correctionele rechtbanlc b1·en,qt de ve1·brelcin,q mede van de veroordelingen !tityesp·roken ingevolge de verbrolcen beschilclcing (2).

(l) en (2) Zie de noia's onderaan dit arrest
in Bull. en PAsrc., 1949, I, 366.

HET HOF; - Gezien de bestreden beslissingen te weten : 1 o de beschikking
tot verwijzing op 5 Februari 1948 gewezen
door de Raadkamer van de Rechtbank te
Luik; 2° het vonnis der Correctionele
Recht bank te Luik dd. 16 Maart 1948;
3° het arrest op 3 Mei 1948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen; 4° het arrest
de 23 December 1948 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Over de voorziening tegen de be. schikking tot verwijzing van 5 Februari

1948 :
Over het enig middel, schending van de
rechten van de verdediging en van artikelen 127 van het Wetboek van strafvordering en 1 van de wet van 22 Juli 1927,
doordat het dossier waarop de raaclkamer
geoordeeld heeft niet volledig was, in
zover noch het bevel waarbij de cleskun-dige Moreau werd aangesteld om tot
een lichamelijk onclerzoek van Maximilienne Jonniaux over te gaan, -noch llet
verslag van die deskundige dd. 26 Februari 1948, in het dossier voorkwamen;
en over het middel van ambtswege, schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de beschikking tot verwijzing
niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt clat de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, bij bevel van 8 Januari 1948, besliste dat
het noodzakelijk was voor de veropenba~ing van de waarheid over te gaan tot
een lichamelijk onderzoek varf Ma:ximilienne Jonniaux;
Overwegende dat op 5 Februari 1948,
zoncler de uitslagen van die onderzoeksplicht af te wachten, zonder dat het bevelschrift welk die plicht oplegde bij het
classier werd gevoegd en, dienvolgens, aan
aanlegster medegedeeld, en zonder een
enkele reden te geven welke zou rechtvaardigen dat de plicht, welke zij noodzakelijk had geacht voor de veropenbaring van de waarheid, dit karakter niet
meer had, de raadkamer beklaagde naar
de correctionele rechtbank verwees ;
Dat het bevel aldus met strijdigheid is
behept of ten minste niet wettelijk gemotiveerd is en dat het, dienvolgens,
·•artikel 97 van de Grondwet en de rechten
van de verdediging schendt;
II. Over de voorzieningen tegen het
vonnis dd. 18 Maart 1948 van de Correctionele Rechtbank te Luik en tegen de
arresten van het Hof van beroep te Luik
dd. 3 Mei eJl 23 December 1948 :
Overwegende dat, de verbreking van de
beschikking tot verwijzing cle vernietiging medebrengende der daarop volgende

-326beslissingen. het zonder belang voorkomt,
wat de tegen aanlegster uitgesproken
veroordelingen betreft, die voorzieningen
te onderzoeken ;
,
Om die redenen, verbreekt de beschikking van de raadkamer dd. 5 Februari
1948 voor zoveel zij aanlegster naar de
rechter over de grond verwijst uit hoofde
van de betichtingen A en B, evenals de
beslissingen die daarop volgen, te weten
de vonnissen van 16 Maart en 13 Juli 1948
en de arresten van 3 Mei, 10 November
en 23 December 1948, voor zoveel· ze uitspraak doen over de betichtingen A en B,
alsook over de kosten; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik en van het Hof van
beroep te Luik en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissingen; legt de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
zaak, alzo beperkt, naar de K<tmer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik.
16 Mei 1949. - 2" kamer. Voorzittm·,
H. Louveaux, voorz.it~er. - Vet·slaggever,
H. Giroul. - Gelijklwidende condlusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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16 Mei 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
S~'RAFZAKEN. -ARREST VAN VEROORDELING.
- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING.
- VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN
VEROOR:OELING VERWORPEN. - VoORZIENING
TEGEN RET REVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER VOORWERP.
1Vanneer de beklaagde een voonziening
heeft ingesteld tegen een arrest van
vet·oordeling dat zijn onmiddellijke aanhottding beveeU en dat, ingevolge de
verwm·ping van de voorz·iening voor zover zij is ger·icht tegen de beslissing van
veroordeling, deze laatste in kracht van
gew·ijsde is gegaan, is de voorziening
gericht tegen het bevel tot onmiddellijTce
aanhottding zonder belang (1).

(GARROY, T. MATHIEU.)
AR~EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 November 1948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. Voor zover de voorzieningen gericht

zijn tegen de beslissing van verpord~l:ing
over de publieke vordering gewez·en :
Over :tiet middel schending van artikel·97 van de Grondwet, doordat het von.nis, op ·5 Februari 1948, gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Marche-enFamenne, waarbij de heropening van de
debatten werd bevolen, niet vermeldt dat
het in openbare terechtzitting werd geveld, terwijl de sluiting der deuren bevolen werd op de terechtzitting van 29 Januari 1948 :
Ovei·wegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, nit de uitgifte van het
op 5 Februari 1948 geveld vonnis blijkt
dat heLin openbare ,terechtzitting werd
uitgesJ)roken;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantHo\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen het bevel van onmiddellijke
aanhouding :
Over het middel, schending van artikel 2 van de wet dd. 4 September 1891,
tot wijziging van artikel 140-der wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke imicbting,
clooi'dat het hof de onmiddellijke aanhouding van de beklaagden, door de eerste
rechter niet bevolen, uitgesproken heeft
zonder dat het arrest vaststelt dat die
beslissing met eenparigheid van stemmen
genomen werd :
Overwegende dat de verwerping van de
voorziening tegen de beslissing van veroorcleling deze in kracht van gewijsde
doet gaan en aan de voorziening tegen
de onmiddellijke aanhoucling alle belang
ontneemt;
III. Voor zover de voorzie11ing van aanlegger Roger Gartoy gericht is tegen· de
beslissing over de burgerlijke vordering
gewezen:
Overwegende dat annlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het ·Hof er van ambtswege
geen .opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
16 Mei 1949. - 28 kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - GelijTcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. -,-- Pleiter, H. Balleur
(van de Balie van Marche-en-Famenne).

2"
(1) Verbr ., 28 Maart 1949 (zie hoger, blz. 212;
Bull. en PASIC., 1949, I, 241).
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1o VERKEER. - BESTUURDER DIE LINKS
WIL AFSLAAN BIJ RET NADEREN -VAN EEN KRUI·

L_

327-

keerspolitie, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat die bepaling toeliet
aan de gebrniker van de openbare weg
die, alvorens af te slaan, zoveel mogelijk naar links moet nitwijken, de middellijn te overscbrijden en zelfs de uiterste
2o VEJRKEER. BESTUURDER DIE ZIJN
linkerzijde van de weg in te nemen, voor
RICHTING WIL WIJZIGEN. VERPLICHT
zoveel hij in feite daartoe niet gehinderd
ZULKS DOOR EEN TEKEN KENBAAR TE MAKEN
wordt door, het verkeer dat uit de tegenAAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS. WEGGEovergestelde richting komt :
BRUIKER WELKE DIE BESTUURDER VOLGT EN
Overwegende dat artikel 31, 2°, van het
GEEN, AANRIJDING REEFT KUNNEN VERMIJDEN
Reglement op de verkeerspolitie, gewijBIJ RET VOORSTEKEN. 0MSTANDIGHEID DIE
zigd door artikel 3 van het beslnit van
OP ZICH ZELF NIET BEWIJST DAT DE EERS1'E
18 October 1946, bepaalt dat, bij het
BESTUURDER NIET TIJDIG RET VOORGESCRREnaderen van een krnising, de bestnurders
VEN TEKEN HEEFT GEGEVEN.
die links willen afslaan, nadat ze de weg1° In artikel 31, 2o, van ile Wegcode, naar gebrnikers die hen volgen hiervan hebluid waarvan bij het nadeTen van een
ben verwittigd, zoveel mogelijk naar
kruising van openbare wegen, de be- links moeten uitwijken, zonder evenwel
stuurder die naar links wil afsla•an, zo•
het verkeer te hinderen dat nit de tegenveel mogelijk na,at· links moet 1~itwijken
overgestelde richting komt;
« zonder evenwel het verkeer te hinOverwegende dat dit artikel niet met
deren dat uit de tegenovm·gestelde richstiptbeid bepaalt, binnen welke perken
ting komt ll, heett dit laatste voot·schrift van de gevolgde rijweg, de weggebrniker
niet tot voot·werp aan de bestuttrdet· te
naar links moet uitwijken; dat bet die
verbieden de middellijn van de rijweg
beoordeling aan de rechter over de grond
te overschrijden, d. i. het linker ge- overlaat, en slechts nader bepaalt dat de
deelte van die weg in te nemen (1) ; het bestnnrder zoveel mogelijk naar links
betekent dat de weggebruilcer : Jo in- , moet uitwijken zonder evenwel het verdien de toestand der plaatsen hem de
keer te binderen dat uit de tegenovergezeket'heid geejt dat geen vom·tttig uit
stelde richting komt;
de teg~overgestelde richting komt, zoDat de weggebrniker, dienvolgens, inveel mogelijk naar l'inks moet 1titwij- clien de middellijn van de weg niet als
ken, voor zover de zwenking die hij wil
beperking vastgesteld is, nochtans bet linuitvoeren het toelaat; 2° ind'ien hij die
ker gedeelte van de rijweg slechts mag
zekerheid niet hebben lean, ile doorgang innemen in de maat waarin die beweging
moet vrijlaten voor een normaal voergeen hindernis kan uitmaken voor het, vertuig en zelfs een bredere doorgang inkeer dat nit de tegenovergestelde richting
dien het verkeer van de voertuigen die
komt; dat, om zich naar die voorwaarde
hij ziet zulks vereist. (Kon. besl. van te schikken, die voorgeschreven is zowel
1 Febrnari 1934, art. 31; besl. van de om bet krnisen toe te laten als om het
Reg. van 18 October, 1946, art. 3.)
gevaar van ongeval te vermijden, de be2° De omstandigheid dat de gebruilcet· stuurder niet aileen rekening moet houden
van de openbare weg, die een bestuurmet de uit de tegenovergestelde richting
der volgt die zijn richting wijzigt, geen
komende voertuigen die feitelijk binnen
aanrijding heeft lcunnen vermijden dom· zijn gezicbtsveld komen, maar ook met
een beweging van voorsteken uit te degene welke plotseling zouden knnnen
voeren, bewijst niet op zich zelf dat de opdagen, namelijk uit de weg van links;
eerste bestmtrdet· niet te gepasten
dat, wegens die gebeurlijkheid, buiten het
tijde het float· at·tikel 96, 1°, van de uitzonderlijk geval waarin de toestand
W egcode voorgeschreven telcen heeft ge- der plaatsen aan de weggebruiker de zegeven.
kerheid geeft dat geen voertuig op het
(LAURENT, T. DICK.)
linker gedeelte van de openbare weg zal
aankomen vooraleer de zwenking zal volARREST.
trokken zijn, de weggebrulker slechts
HET HOF; - Gelet op het bestreden naar links vermag aan te houden onder
vonnis, op 23 December 1948 gewezen in voorwaarde de nodige doorgang vrij te
hoger beroep door de Correctionele Recht- laten voor een gewoon voertuig;
bank te Bergen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om te beslissen dat de beklaagde niet naar
I. Over de voorziening van aanleglinks uitgeweken heeft volgens de voorger in hoedanigheid van beklaagde :
Over bet eerste middel, schending van scbriften van het in het middel bedoeld
artikel 31 van het Reglement op de ver- artikel, als enige beweegreden aangeeft,
dat aanlegger « geenszins beweert welke
uitwijking ook naar links te hebben gedaan'll hoewel hij nochtans « niet verbin(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onderderd ~as door het verkeer ,dat, nit de
aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1949, I, 368.
SING. VERPLICHT ZOVEEL MOGELIJK NAAR
LINKS UIT TE WIJKEN. ZONDER RET VERKEER TE RINDEREN DAT UIT DE TEGENOVERGESTELDE RICRTING KOMT. DRAAGWIJDTE
VAN DIT LAATSTE VOOR!'JCHRIFT.
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Om die redenen, verbreekt het bestretegenovergestelde richting of zijdelings
kwam»;
den vonnis voor zoveel het beslist lleeft
Dat die beweegreden, in haar eerste over de publieke vordering tegen aaiileggedeelte, tegengesproken wordt door de ger en over de vordering door deze laatste
conclusies van aanlegger, die beweerde zo- in hoedanigheid van burgerlijke pa:rti:i .
veel mogelijk uiterst links te hebben uit- ingesteld; beveelt dat onderhavig. arrest
geweken op de rechterkant van de weg, zal worden overgeschreven in de registers
en, in zijn tweede deel, in strijd is met .van de Rechtbank van eerste aanleg te
de geest van de wet, daar de doorgang, Bergen en dat melding er van zal worden
welke de bestuurder moet vrij laten voor gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
het verkeer clat uit de tegenovergestelcle vernietigde beslissing ; legt de kosten berichting komt, moet verstaan worden, niet treffende de publieke vordering ten laste
als een do01·gang om het kruisen toe te van de Staat en degene betreffende de burlaten van, de voertuigen die in feite komen gerlijke vordering ten laste van verweeraangereclEm, maar als een cloorgang die der Dick ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
moet voorbehouclen worden voor de voer- naar de Oorrectionele Rechtbank te Doortuigen waarvan de aankomst voorzien- nik, uitspraak doende in hoger beroep.
baar is;
16 Mei 1949. - 2" kamer. - Voorzittet·,
Dat de motivering van de bestreden beslissing alclus h.et geloof miskent clat client H. Louveaux, voorzitter. - Vm·slaggevm·,
gehecht aan de conclusies en artikel 31, H. Giroul. - Gelijklttidende conclusie,
2°, van het Reglement op de verkeerspo- H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
litie schendt;
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 97 van de Grondwet en
van artikel 96 van het Reglement op de
2e KAMER.
16 Mei 1949.
verkeerspolitie :
Overwegende dat, om de veroordeling VOORZIENING IN VERBREKING.
te rechtvaardigen welke het uitspreekt
BESLISSINGEN W AARTEGEN VODRZIENING MOwegens de betichting a (zijn verandeGELIJK IS. STRAFZAKEN. VOORZIENING
ring van richting niet kenbaar gemaakt
DOOR EEN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING
te hebben), het bestreden vonnis, na vastGEWEZEN TEN AANZIEN VAN EEN MEDEBEKLAAGgesteld te hebben dat het niet bewezen is
DE EN VAN DE VOOR DEZE BURGERLIJK VERdat aanlegger verzuimd heeft het linker
AN'l'WOORDELIJKE PARTIJ. VoORZIENING
fiikkerlicht van de vrachtauto te doe;n
ONONTVANKELIJK.
werken, beslist dat het teken te laat wercl
gegeven, om de enkele reden dat Dick, Een belclaagde bezit geen hoedanighCid
die met zijn voertuig wilde voorstekeri,
om zich te voot·zien tegen de beslissing
de aanrijding niet heeft kunnen vermijge-wezen over cle v01·denng van het open~
den;
baat· m·inisterie tegen een medebelclaagOverwegende dat men uit dit laatste
cle en tegen cle ·voo1· cleze b!Wget-lijl;;
feit niet noodzakelijk mag afieiden dat
vm·ant-woordelijlce pat·tij, gezegde beslisaanlegger zijn fiikkerlicht te laat heeft
sing zoncler invloecl zijncle op cle wettecloen werken daar de aanrijding een anlijlcheicl van cle te zijnen lnste gewezen
dere oorzaak kan hebben die te wijten is
beslissin,q (1).
aan medebetichte Dick;
Dat de bestreclen beslissing aldus niet
(GAUCHE, T. DECANCQ.)
wettelijk ·gerechtvaardigd is;
Overwegende dat het onderzoek van het
ARREST.
tweecle mi<ldel van de voorziening bijgevolg zoncler belang voorkomt;
RET HOF; - Gelet op het bestreQ.en
II. Over de voorziening van aanlegger, vonnis, op 20 .Januari 1949 gewezen in
als burgerlijke partij :
hoger beroep door de Oorrectionele RechtOverwegende dat het vonnis, gewezen bmlk te Bergen ;
over de vordering ingesteld door de burI. Voor zover de voorziening gericht is
gerlijke partij' een verdeling van de ver- tegen de beslissing over de vorclering ten
antwoordelijkheid voorziet gesteund op laste van aanlegger gewezen :
het bestaan van fouten die te wijten zijn
Overwegende clat de substantiele of op
aan aanlegger om de te zijnen laste voor
vaststaand gehouclen misclrijven gepleegd straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
te hebben;
Overwegende dat de verbreking van de beslissing overeenkomstig de wet is ;
heslissing, gewezen over de publieke vorII. Voor zo.ver de voorziening de beslisdering aangaande gezegde misdrijven, de
verbreking medesleept van de beslissing
(1) Verbr., 25· October 1948 (Ar1·. Verbr.,
over de burgerlijke vordering van de aan1948, blz. 521; Bull. en PAsiC., 19<18, I, 600).
legger gewezen ;
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·sing betreft welke gewezen werd over de
vordering van het openbaar ministerie
tegen Mullier, beklaagde, en Decancq,
burgel·lijk verantwoordelijke partij :
Overwegende ciat' aanlegger geen hoedanighe~d bezit oni zic)l te voorzien tegen
het bestreden vomiis voor zoveel het een
medebeklaagde vrijspl'eekt en de door het
openb:tar ministerie als burgerlijk verantwoordelijke gedaagde partij buiten zaak
stelt, 'wijl 'die beslissing geen invloed
heeft op de wettelijkheid van de ten laste
van aanlegger gewezen beslissing ;

III. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vorclering van aanlegger :
A.. Tegen Mullier
Overwegencle dat niet blijkt dat de
voorziening van aanlegger aan die partij zou betekend geweest zijn ;
Dat zij, clienvolgens, niet ontvankelijk
is (Wetb. van strafv., art. 418) ;

B. Tegen Decancq :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
micldel inroept en clat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening;
veroordeelt
aanlegger
tot
de
kosten en tot een schadevergoeding van
150 frank jegens verweerder Decancq.
lG Mel 1949. - 2" kamer. - Foorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Oonnart. Gelijlcluidende conclus1e,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2"

KANIER. -

16 Mei 1949.

1° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
UITLEVERING. - BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE HET DOOR EEN VREEMD ONDERZOEKSREOHTER VERLEEND BEVEL T01' AANHOVDING UITVOERBAAR MAAK'l'. - BESCHIKKING
GEWEZEN IN EERSTE AANLEG.
2° UITLEVERING. - .ARRES'r VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING: - DA'l'
EEN DOOR DE VREEMDE OVERHElD VERLEEND
BEVEL 1'0'1' AANHOUDING UITVOERBAAR MAAK1'.
- VREEMDELING DIE VOORLOPIG WERD AANGEHOUDEN. - MIDDEL AFGELEID HIERUIT DA1'
HIJ GEEN MEDEDELING HEEE"l' GEKREGEN VAN
RET BEVEL TOT AANHOUDING BINNEN DE TERMIJN
VAN DRIE WEKEN TE REKENEN VAN DE VOORLOPIGE AANHOUDING EN DAT HIJ NIET WERD IN
VRIJREID GESTELD. MIDDEL ZONDER INVLOED OP DE WE1'TELIJKREID VAN RET ARREST
VAN DE KAMER VAN !NBESOHULDIGINGSTELLING.
3° UITLEVERING.- BEsCRIKKING VAN DE
RAADKAMER. - DIE EEN DOOR DE VREEMDE
OVERHEID VERLEEND BEVEL TO'r A.\NROUDING
UITVOERBAAR ~fAAK'l'. - VERSCRIJNING VAN

DE VREEMDELING VOOR DE RA,iDKAMER. NIET VOORZIEN DOOR DE WET.
4° UITLEVERING.- BEVEL TOT AANHOUDING
VERLEEND DOOR DE VREEMDE OVERREID. -'
EJXEQUA1'UR DOOR DE RAADKAMER. - NIET
AFRANKELIJK VAN RET IN ACHT NEMEN DOOR
DE VREEMDE OVERHEID VAN ARTIKEL 8 VAN DE
WE'f VAN 20 .APRIL 1874.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - ARREST DAT EEN DOOR DE
VREEMDE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AAIIHOUDING UI'l'VOERBAAR :l>fAAK'r. - MIDDEL A~'
GELEID HIERUIT DAT RET FElT, DA'l' HET BEVEL
TO'f AANHOUDING R•ECHTI'AARDIGT, ANDERS
MOET OMSCHREI'EN WORDEN. - 0MSCHRIJVING DIE, OOK ZIJ, VOORZIEN IS DOOR DE WE'l'
EN HE'!' UITLEVERINGSVERDRAG. MIDDEL
ZONDER BELANG.

1° Is slechts in eerste aanleg uewezen de
beschUckinu van de raadlcamer, welke in
pro-ced·ure tot 11itlevering, het bevel
tot aanho1td·i1!.g verleena aoor . een
v·reema onde;rzoelcsrechte·r ·in Belgii! uitvoe·rba.wr maalct (1). (Wet van 15 Maart
1874, art. 3.)
2° De omstan.cli-gheicl clctt rle ·in Belgie,
overeenkomst-ig artilcel 5, alinea 1, van
ae wet van 15 Maart 1814 op rle ·uitlevm·ingen, voorlopig aangehonrlen vreemrleling niet in vrijlWirl wera gesteld nl~
het verstrijlcen van rle terntijn van rlrie
welcen, n·iettegenstaanae hij gerl1wenrle
d·ie termijn geen merlerleling heeft gekregen van het bevel tot aanho1trl·ing
ve1'leena aoor ae vreemrle ove1·heia, is
zoncler invloerl op ae wettel'ijlcheirl van
het aTrest van rle learner van inbeschulrligingstelling dad narlien het rloM' de
vreemrle ove1·heirl verleena bevel tot
(J)anhoucUng ·uitvoe-rliawr ve·rklall!rt. (Wet
van 15 Maart 1874, art. 3 ;· wet van
28 Juni 1889, art. 1.)
3o De wet erlcent niet aan rle vreentrlel-ing,
tegen wie een bevel tot aanhond;ing went
verleenrl dooT rle vreentrle overheirl ten
einde uitleve1·ing, het recht te versohijnen v06r rle r·aadkamer die moet beslissen of rl'it bevel in BelgU3 uitvoerbawr
moet wo1·aen verlclaarrl (2). (Wet van
15 Maart 1874, art. 3, al. 2 en 3.)
4° De wet van 15 Maart 1814 aoet het
eweq1tat1w, clom· cle 1'aacl7;,ame1·, vwn ee-n
bevel tot ctanhouding verleena rloor ae
v1·ee1nde ovm·he,id ten e·inrle 1titleve1·ing,
n·iet afhangen van de voonvaarrle' rlat
artikel 8 van de wet van 20 April 1874
lietreffenae de voo1·lopige heohtenis werrl
ee1~

(1) Verb1·., 4 December 1939 (Arr·. Ve1·br.,
1939, 230; Bull. en PAsrc., 1939, I, 501 en de
nota).
(2) Verbr., 7 Juli 1930 (Bull. en PASIC.,
1930, I, 289); raadpl. ·eveneens verbr., 31 Januari 1939 (A1'1'. Ye•·br., 1939, biz. 34; Bull_
en PAsrc., 1939, I, 55).
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al. 2.)
5o Is niet ontvankelijk tot stav·ing van
een voorziening gericht tegen een arrest
van de Teamer van inbeschttldigingstelling dat een door de F1·anse rechterlijke
overheid ten einde ttitlevering vm·leend
bevel tot aanhottding uitvoe1·baw· verkloort in. BelgW, het middel a.jgeleicl
hient,i.t dat het feit, dat het bevel tot
aanhottding reohtvaarcligt, een andl!'l"e
om;schrijving 1noet onh'!1ngen, dan wamneer dit teit onder die niettwe omschrijving is voorzien zowel door de wet van
.15 Maart 1874 als door het ttitleveringsverdrag gesloten tussen Belgie en
F1·ankrijk.

(LARRIEU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissingen op 28 J anuari 1949 door de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel en op 9 Februari 1949
door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over de voOI'zieniug tegen de beschikking van 28 Januari 1949 :
Overwegende dat die beschikking,. die
ltet ten laste van aanlegger door de onderzoeksrechter van de Rechtbank van de
Seine (Frankrijk) verleend bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaart, niet in
laatste aanleg is gewezen; dat de voorziening dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over de voorziening tegen het arrest
van 9 Februari 1949 :
Over het eerste middel, schending van
artikel 5, alinea 2, der wet dd. 15 Maart
1874, doordat aanlegger niet in vrijheid
werd gesteld binnen de clrie weken van
ltet voorlopig bevel tot aanhouding :
Overwegende dat het middel, dat slechts
de voorlopige aanhouding van aanlegger
betreft krachtens een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter te Brussel
afgeleverd, vreemd is aan het arrest 'dat
de . beschikking van de raadkamer bevestigt welke heeft geoordeeld dat er aanleiding is llet (loor de onderzoeksrechter
van de Reclltbank van de Seine verleend
bevel tot aanhouding uitvoerbaar te verll:laren :
Dat het middel, bij gebrek aan voorwerp, niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel,
scbending van artikelen 3 der wet dd15 Maart 1874 en 127 van bet Wetboek van
strafvordering, doordat aanlegger niet
gedaagd werd en niet is verscbenen op de
terecbtzitting van de raadkamer dd.
28 J anuari 1949 waar bet bevel van exequatur werd verleend :
Overwegende dat artikel 3 der wet van

15 Maart 1874, welke de rechtspleging tot
exequatur regelt van het door de vreemde
overheid verleend bevel tot aanbouding,
de verscllijning v66r de raadkamer van de
vreemdeling, wiens uitlevering gevraagd
wordt, noch beveelt nocb voorziet; dat
aanlegger gehoord werd door de kamer
van inbescbuldigingstelling;
Dat bet middel in rechte niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 3, alinea 2, der wet van 15 Maart
1874, 8 der wet van 20 April 1874 en 490
van het Strafwetboek, doordat : eerste
onderdeel, de Franse recbter, op het
eerste punt in zijn bevel tot aanhouding
voorzien, niet vermeldt waarom hij een
nieuw bevel afievert tegen de in voorlopige
vrijbeid gestelde aanlegger :
Overwegende dat de wet van 15 Maart
1874 bet exequatur van bet bevel tot aanbouding, door de vreemde overheid verleend, niet doet afbangen van het in acht
nemen door de vreemde recbter van artikel 8 der wet dd. 20 April 1874;
Tweede onderdeel, de· feiten van het
tweede en het derde punt de bestanddelen
van de oplichting niet verenigen, maar
degene van- llet uitgeven ·.van valse .bankbiljetten :
Overwegende dat aanlegger geen belang er bij heeft te beweren dat de feiten,
welke het bevel tot aanhouding van de
Franse recbterlijke overheid recbtvaardigen, bet misdrijf niet uitmaken welk
het voorwerp was van de op dit bevel
voorlopig vermelde omscbrijving, maar
een ander misdrijf, insgelijks voorzien,
zowel door de wet van 15 Maart 1874, als
door het uitleveringsverdrag gesloten tussen Belgie en Frankrijk ; ·
Dat bet middel niet ontvan,kelijk is;
En overwegende dat de substanW!le of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
rechtsvormen werden riageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 Mei 1949. - 28 kamer. - Voo1·zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sobier. Gelijklttidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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16 Mei 1949.

VERKEER. - TEKEN YOORZIEN DOOR DE
WEGCODE. - GEPLAATST OP EEN HOOGTE DIE
MINDER IS DAN DE VOORGESCHREVEN HOOGTE.
- TEKEN DAT GEMA'KKELIJX ZICHTBAAR IS.
- .DE YERPLICHTING DIE RET AANDUIDT MOET
WORDEN NAGEKOMEN.
Moet worden n.agekomen, de ve·rplichtin.g
aangewezen door een teken dat de vorm,
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die voorzien zijn door de JV egcode,
maar dat ap de openbare weg is geplaatst op een hoogte d·ie minder is da.n,
degene bepaald door artikel 136, 1°, van
zelfde code, indien het ald1ts geplaatst
teken gemakkelijk zichtbaar is voor
de gebruiker van 'de open bare ~veg (1).

(Kon. besl. van 1 Februari 1934, a~tt. 135
en 136, 1°; besl. van de Reg. van 16 October 1947, art. 6.)
(HAEGEMAN, T. BOSSCHAERT.)
ARREST.

BET ],3:01!~; - Gelet op het vonnis, op
'22 December 1948 in boger beroep door

de Correctionele Rechtbank te Nijvel gewezen;
·wat de beslissing over de publieke vordering aangaat :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 54, 51, 4°, 131 en 136 van het
koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934
houdende Algemeen Reglement op de politie van het vervoer en hef verkeer, doordat het bestreden vonnis aanlegger,
bestuurder van een autovoertuig op de
openbare weg, veroordeeld heeft om verzuimd' te hebben de doorgang vrij te laten voor een bestuurder die over de hoofdweg reed welke hij naderde, hoewel het
teken (omgekeerde driehoek) geplaatst op
de openbare weg waaruit hij gereden
kwam op 1 m. 23 van de grond was geplaatst en niet op 2 m. 10, zoals voorgeschreven door artikel 136, J.o, van voormeld besluit :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel aan het vonnis .verwijt
zijn beschikkend gedeelte gesteund te
hebben op artikel 14 van het besluit van
18 October 1946, dan wanneer die bepaling
ingetrokken werd bij artikel 6 van het
besluit dd. 16 October 1947; dat het
tweede onderdeel aan het vonnis verwijt de gebiedende bepalingen van artikel 136, 1 o, van het koninklijk ·besluit dd.
1 Februari 1934 geschonden te hebben;
dat het derde onderdeel staande houdt
dat het bewijs, door de rechter over
o:Ie grond afgeleid uit de vaststelling
dat aanlegger bekend had dat hij het
litigieus teken niet gezien had, niet afdoende is;
Overwegencle dat het vonnis hierop
(1) Verge!. verbr., 11 Mei 1937 (A1'1·. Ve•·br.,
1937, blz. 40; Bull. en PAsrc., 1937, I, 141);
11 Juli 1938 (Arr. Verb?-., 1938, blz. 165; Bull.
en PASIC., 1938, I,, 269); 26 November 1945
(Arr. Verbr., 1945, blz. 249; Bull. en PAsrc.,
1945, I, 276).

wijst, zonder op dit punt bestreden te
worden, dat het teken waarvan de door
aanlegger gevolgqe openbare weg voorzien was, wat de afmetingen, kleuren,
beelden, opschriften, en vorm betreft,
overeenkomstig was met het teken n• 7
in de bij de Wegcode gehechte tabel l;
Overwegende dat het vonnis bovendien
vaststelt dat het teken « n:ormaal zichtbaar en erkenbaar was voor -een gewone,
voorzichtige en oplettende weggebruiker »,
dat het teken « derwijze was geplaatst
dat het normaal kon worden opgemerkt
en als zodanig beschouwcl door de weggebruiker ll;
Overwegende dat die vaststellingen het
beschikkend ge<leelte dat door het middel
is bestreden, wettelijk rechtvaardigen ;
Overwegende, inderdaad, dat de omstandigheid, dat de onderkant van het
teken n• 7 van tabel I, gevoegd bij de
W egcode zich op een mindere hoogte bevindt dan de bij artikel 136, 1 o, bepaalde
hoogte, de weggebruiker niet vrijstelt van
het nakomen van de door dit teken opgelegde verplichting zodra clit teken gemakkelijk in net zic)Jt valt; dat de bwaling
van artikel 136, 1°, slechts als voorwerp
heeft, wat de bestuurders'van voertuigen
op de openbare weg aangaat, de tekens
welke ze voorziet gema-kkelijk zichtbaar
te maken voor die weggebruikers;
Overwegende dat uit die overwegingen
volgt dat het tweede onderdeel van het
middel in rechte niet opgaat en dat het
eerste en het derde onderdeel slechts overbodige beweegredenen van het vonnis bestrijden en, dienvolgens, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 420 van
het Strafwetboek, doordat het .bestreden
vonnis niet uitdrukkelijk wijst op het
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg waaraan de beklaagde zich schuldig lieeft gemaakt:
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt om, een voertuig
op de openbare weg besturend, verzuimd te hebben de doorgang vrij te laten
voor de bestuurder die over de hoofdweg
rijdt; dat het vonnis aan aanlegger
verwijt het teken niet gezien te hebben
welk hem er voor waarsclmwde dat de
door hem gevolgde weg secundair · ging
worden, dat het hem ook het feit ten laste
legt een kruispunt, dat hij kende, in volle
bebouwde kom met een overdreven snelheid te hebben opgereden;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclitsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
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Overwegende clat g;een enkel midclel
worclt ingeroepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroor~leelt aanleggers ieder tot
de kosten van hun voorziening.
16 Mei 1949. - 2" kamer. - Yoorz·itter,
H. Louveaux, voorzitter. - TTersZaggeve·r,
H. Fettweis. - GeUjlcM~icZen(Ze concl-t~sie,
H. Raoul Hayoit tle Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter-s, HH. Vinel
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Simont.
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16 Mei 1949.

VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE IN EEN
BOCH1' DE UI'l'ERSTE RECH'l'ERZIJDE VAN DE
HIJWEG NlEl' HOUD'J'. - 0VERMACHT. VAS1'Sl'ELLING DOOR DE RECHTER OVER DE
(lll.OND DAl' DE WEGGEBRUIKERS VERPLICHT
ZIJN TE RIJDEN OP fJEN METER VAN DE BOORD
VAN DE WEG. - VAS'l'Sl'ELLING VAN DE OVERMACHT.
SteU vast cZat cZe weggebruilcer van een
openbare weg verh·incZenJ, ·is geweest
door ovennacht in een bocht de ~titerste
rechterzijde van de 1"ijweg te ho~tden,
het at-rest dat erop wijst dat, ingevoZge
rle plaa.tseUjh;e toestancl e-n cZe toestwnd
·van de ·weg, de geb1·1~ilcers er van ve1·~
pUcht z·ijn te -rijden op
meter v·wn
(Ze boonZ van de weg (1). (Kon. besl.

een

·van 1 Februari 1934, art. 29, 3°.)
(l'URLO'l', T. HUART.)
ARREST.

artikelen 1382 en 1384 van bet Burgerlijk
W etboek, doorclat het bestreden arrest,
alhoewel het vaststelt dat het slachtoffer van het ongeval zich in het geval
bevond voorzien bij 3° van artikel 29
van het koninklijk besluit dd. 1 Februari
1934, nocbtans weigert te zijnen laste en
als omstandigheid welke cle geldelijke
verantwoorclelijkheid van aanlegster vermindert, als fout te bescbouwen in de
litigieuze bocht de uiterste recbterzijde
van de steenweg niet te hebben gehouden,
en clit om reclenen waarop het arrest niet
wijst als zijnde een geval van overmacht
noch die bewezen zijn door zijn vaststellingen als clergelijk geval uitmakencl :
Overwegende dat het micldel aan het
arrest verwijt het bescbikkend gedeelte,
welk de hele verantwoorclelijkheid van het
litigieus ongeval ten laste van aanlegster
legt, niet wettelijk gerechtvaardigd te
hebben;
Overwegencle dat het arrest hierop
wijst dat, ter plaats van de aanrijding
tussen het voertuig van aanlegster en het
rijwiel van llet slachtoffer, de steenweg
een scllerpe bocht maakt;
Dat het, enerzijds, vaststelt dat aanlegster, in ovei'treding van artikel 29,
3°, van de W egcode, welk liaar verplichtte cle uiterste recllterzijde te bouden,
op de linkerzijde van de rijweg een
breedte van 30 centimeter vermeerderd
met de helft van de breedte van haar auto
heeft g·enomen, a an de Vlrielrij der alzo
slechts een vrije cloorgangsruimte latend ·
van 1 m. 20; clat het, anclerzijds, ·vaststelt dat cle vrijgelaten ruimte in slecbte
staat is en oncleraan de baan een geul
overclwars uitmaakt en dat, volgens een
ingewonnen getuigenis, « men verplicht is
tot op een meter van de beek te rijclen )) ;
Overwegencle dat het arrest alzo op bet
bestaan van een oorzaak wijst, gans
vreemd aan het slachtoffer, en waardoor
clit laatste gerechtvaardigd is de rechterzijcle van de baan niet ge!1ouden te hebben;
Dat het middel niet kan aangenomeli
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

RET HOI!,; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 Februari 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vorcleringen ;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de .Grondwet, van artikel 1
tler wet van 1 Augustus 1899, gewijzigd
door de wet van 16 December 1935 betreffende de politie op het verkeer, en van
artikel 29 van bet koninklijk besluit del.
1 Februari 1934 houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, alsook van

16 :Mei 1949. - 26 kamer. - Foorzitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - YersZaggeve1·,
H. Connart. - GeZijlcZuidende concZusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - PleUer, H. Demeur.

(1) Dat de overmacht een grand van rechtvaardiging uitmaakt, nl. betreffende de inbreuken op de Wegcode, zie verbr., 6 Maart 1934
(Bull. en PASIC., 1934, I, 206); 20 Juni 1946
(An·. Verb1'., 1946, biz. 234; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 253).

Omtrent de bevoegdheid van het Hof van
verbreking om na te gaan of de rechter over
de grand terecht het bestaan van ovet·macht
heeft aangenomen, raadpl. de nota onderaan
verbr., 4 Maart 1943 (Bull. en PAsrc., 1943,
I, 83).
.
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RRDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- S'l'RAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. BEKLAAGDEN DIE ELK
EEN INBREUK OP DE WEGCODE HEBBEN BEGAAN.
VONNIS DAT BESLIST DAT DE SCHADE GELEDEN DOOR DE TWEEDE BEKLAAGDE VOOR ENIGE
OORZAAK HEEFT DE INBREUK BEGAAN DOOR DE
EERSTE. GEEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID.

E1· bestac~t geen tegenstrijdigheid tttssen
de besohilclcingen van een vonnis, waart,an lle ene twee gebntilce1·s van de
openbctre -weg veroorlleelt om elk een
inbt'e·ulc te hebben gepleegll op de W egoode, en de anclere beslist dat de sohade
gelellen doo1· de tweede gebruiker voo1·
enige oo1·zaak heett de inb1·e·uk geplee_qll
doo1· !le eerste (1).
(WYNANTS, 'l'. PIANETTI.)
ARREST,

HE'l' HOF; -

Gelet op het vonnis, op

28 October 1948 in hoger beroep door de

Correctionele Rechtbank te Brussel ge"vezen;
Wat de beslissing, over de publieke vordering, anngaat :
Overwegende dat de substantii:He of op
straf van - nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nugeleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
1Vat de beslissing, over de vorc1ering
van de burgerlijke rmrtij Maurice Pianetti, aangaat :
'
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikel 3
der wet van 17. April 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, van artikelen 36, 4°, en 96
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, doordat het vonnis zicl1 tegenspreekt
waar het geheel het herstel van het cloor
-de burgerlijke partij ondergaan nadeel
ten laste van aanlegger legt :
Overwegende dat, bij conclusies, regelmatig genomen v66r de rechter in boger
beroep, ·de beklaagde Wijnants vroeg dat
voor recht zou worden gezegd dat de inbrenk op artikel 96 van het koninlijk besluit dd. 1 Februari 1934 door de eerste
rechter te zijnen laste aangenomen, niet
bewezen was noch enig ander misdrijf
welk een oorzakelijk verband heeft met
de aanrijding en dat de geheele verantwoordelijkheid van het ongeval ten laste
viel van de burgerlijke iJartij Pianetti,
· die artikel 36, 4°, van het koninklijk be(1), Verbr., 28 Maart 1949 (Bull. en PAsrc.,
1949, I, 231); 1~ April 1949 (zie boger, blz. 253;
Bull. <m PASIC., 1949, I, 288).

sluit dd. 1 Februari 1934 overtreden had,
met aanleggers voertuig naar links voor
te stekeri op de hoogte van de aansluiting
der Zuidlaan met de Kwakkelstraat en
c1e Bloemiststraat;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zowel het misdrijf door de eerste rechter
ten laste van aanlegger aangenomen als
de aan verweerder Pianetti aangetijgde
inbreulc bewezen verklaart; dat het souverein in feite vaststelt dat llet misdrijf'
door aanlegger gepleegd de enige oorzaak is van de door de burgerlijke partij
geleden schade en, dienvolgens, beslist dat
de eerste rechter aanlegger te recht veroordeeld heeft om de door die partij ondergane schade te herstellen, scllade
waarvan de belangrijklleid juist werd beoorcleeld ;
_
Overwegende dat er geen tegenstrijdiglleid bestaat tussen de veroordeling van
verweerder wegens inbreuk op artikel 36,
4°, van het koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934 en de beslissing dat er geen.
oorzakelijk verband bestaat tussen dit
misdrijf en de door de burgerlijke partij
onclergane schade;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 Mei 1949. - 2e kamer. - TToorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijlcluidende oonolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat"generaal. - Ple-iter, H. Mahieu
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
PER-SOON INGESCHREVEN DOOR DE KRIJGSAUDITEUR OP DE LIJST VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN 14 JUNI 1948. VONNIS DAT DIE INSCHRIJVING TE NIET DOET.
HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTER-IE. HOF VAN BEROEP D4-T DE INSCHRIJVING BEHOUDT DOOR EEN NIEUW FElT IN DE
PLAATS STEL'f VAN HE1' FEI'l' WAAROP ZIJ WAS
GESTEUND. GEiNTIMEERDE NIET GEROEPEN
0.11[ ZICH TE VERDEDIGEN TEN AANZIEN VAN DAT
NIEUW FElT. SDHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

Sohenllt de 1·eohten van de verdediging,
het a1Test van het hof van be1·oep dat,
op het hager beToep van het ope1~baar
ministede, tege-n een vonnis dat beslist
dat eT geen aanleiding is tot behottd van
de insohrijving van een tJm·soon op de
lijst voo1·zien bij aTtilcel 4 van de wet
van 14 Jttni 1948 betreffen!le de epuratie
inzake bttrge1·t1-ottw, die insohTijvin,q
behottdt op g1·ond van andere feiten da.n
degene waarop zij was gestettnd en zan-
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-334der dat de belanghebbende werd geroepen om zich te verdedigen tegen die
nieuwe grond tot insohl"ijving (1).

(MULLER, 1.'. PROCUREUR-GENERAAL TE LUIX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet .op het bestreden
·arrest, op-13 December 1948-·gewezen_door
het Hof van beroep te Luik ; Over het eerste middel, schending van
artikel 4 der wet van .14 Jllni-·1948 en,
voor zoveel nodig, van artikel 'l van het
besluit-wet dd. 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw en
der rechten van de verdediging, doordat
het bestreden arrest beslist dat aanlegger
in verbreking op de lijst der incivieken
zal worden ingeschreven bij toepassing
van artikelen 2, 2°, en 3, 6°, der wet van
14 Juni 1948 om toegetreden te zijn tot
formaties ondergeschikt aan de nationaalsocialistische partij en van militaire aard,
dan wanneer het aan de krijgsauditeur
alleen behoort, de reden te bepalen waarom een burger op de lijst der incivieken
-m:oet ingeschreven worden en dat in zake,
de inschrijving van aanlegger op die
lijst slechts geschiedde omdat hij · toegetreden was tot de Nationaal-Socialistische
Vereniging der Duitse Juristen, beslissmg
welke vernietigd werd door de Rechtbank
van eerste aanleg te Verviers; dat het
hof van beroep alzo de perken zijner
machten te buiten is gegaan met andere
feiten te aan te nemen dan degene waarop de beslissing van de krijgsauditeur was
gegrond; dat overigens, zoals uit de door
aanlegger genomen conclusies blijkt, hij .
de gelegenheid niet gehad heeft zich te
verdedigen nopens de feiten die hem ten
laste werden gelegd om zijn inschrijving
op de lijst der incivieken te rechtvaardigen; dat de rechten van de verdediging
alzo geschonden werden :
Overwegende dat de krijgsauditeur, bij
beslissing van 24 Januari 1947, de naam
van aanlegger op de lijst, voorzien bi.i
artikel 4 van het besluit-wet van 19 September 1945, heeft ingeschreven, op grand
van de vaststelling zijner vervallenver- klaring wegens het feit lid te zijn geweest
van de N. S. R. B. (Nationaal-Socialistische Vereniging der Duitse Juristen) ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
dit feit niet onder de toepassing valt van
de wet betreffende de epuratie inzake
burgertrouw; dat het nochtans zegt dat
de naam van aanlegger ingeschreven zal
blijv~ op de lijst omdat het persoon(1) Raadpl. verbr., 24 November 1947 (Arr.
Verbr., 1947, blz. 376; Bull. en PASIC., 1947,
I, oJ.95).

lijk dossier van de Rechtbank van eerste
aanleg te Aken aangaande aanlegger vaststelt dat hij lid was van vier andere
Duitse verenigingen;
Overwegende dat, in de veronderstelling
dat het rechtscollege, bij welk het verzet
wordt aanhangig gemaakt, de macht zou
hebben het handhaven van deJnschrijving
te steunen op andere :(eiten dan degene
waarop de krijgsauditeur wijst, de bestreden beslissing dan nog niet wettelijk zou
zijn;
Dat, inderdaad, blijkt uit geen stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan dat
de onderscheiden reden van inschrijving
ter kennis van aanlegger zou gebracht geweest zijn en dat hij zich daartegen heeft
kunnen verdedigen;
Dat de rechten van de verdediging alzo
niet nageleefd werden ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registe:·s van het Hof van beroep
te Luik en dat melding er van zal worden
gem:aakt op de kant van de. vernietigde
beslissing ; legt de- kosteri ten -laste van· de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
16 Mei 1949. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sohier. - Gelijlcluidende conolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-gerieraal. - Pleiter, H. Van
Leynseele.

2°

KAMER. -

16 Mei 1949.

1 o OPENBARE DRONKENSCHAP.
VEROORDELING WEGENS INBREUK OP AR1.'IKEL 1 VAN RET BESLUIT-WET VAN 14 NOVEMBER 1939. - GEEN VASTSTELLING DAT DE
BEKLAAGDE ZICH BEYOND IN EEN OPENBARE
PLAATS. - 0NWETTELIJKE VEROORDELING.
2° HERHALING. - OPENBARE DRONKENSCHAP.- TWEEDE OF DERDE HERHALING. VOORWAARDEN.
1° Is- onwettelijk, de veroo1·deeling uitgespmlcen bij toepassing van wrtik~l 1
van het besluit-wet van 14 November
1939 bewettende de beteugeling van de
d'ronkenschap, wanneer het vonnis niet
vaststelt dat de beklaagde in staat van
dronkenschap werd gevonden in een
open bare plu,a,ts (2) .
2o De verzwaring van de straf, voorzien
door a1·tikel 1 van het besluit-wet van
14 November 1939 betreffende de beteu(2) Vergel. verbr., 13 April 1948 (An·. Verbr.,'
1948, blz. 211; Bull. en PAsiC., 1948, I, 248).
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Overwegende dat uit een uitdrukkelijke
vermelding van het beroepen vonnis blijkt
dat de onderhoorde getuige de eed afgelegd heeft « de hele waarheid te zeggen,
niets dan de waarheid, zo helpe mij
God>>;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende, voor het overige, dat
(LAMBERT.)
de substanti~le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden
ARREST.
nageleefd en llat de ·beslissing wat deze
Mtichting betreft wettelijk iS;
·
- HE'l' HOF; - Gelet op het vonnis, op
Om die redenen, verbreekt het bestre9: November 1948 in hoger be.I:oep door de den
·in zover het aa,n~eggei· veroorCorrectionele Rechtbank te Neufchateau · deeldvonnis
heeft wegens inbreuk op artikel ~
gewezen;
van het besluit-wet van 14 November 1939
I. Voor zover het vonnis aanlegger
en tot de kosten van de publieke vordeveroordeelt wegens inbreuk op artikel 1 ring; verwerpt de voorziening voor het
van het besluit-wet dd. 14 November 1939·; overige; beveelt dat onderhavig arrest
Over het eerste en het tweede middel zal worden overgeschreven in de registers
samen, schending van artikel 97 van de van de Rechtbank van eerste aanleg te
Grondwet en van artikel1 van het besluit- Neufchateau en dat melding er van zal
wet dd. 14 November 1939 betreffende de worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst
beteugeling van de dronkenschap :
Overwegende dat artikel 1 van het be- de zaak, alzo beperkt, naar de Correcsluit-wet dd. 14 November 1939, hem die, tionele Rechtbank te Aai'len, uitspraak
in een openbare plaats, in staat van dron- doende in hoger beroep; veroordeelt aankenschap wordt bevonden, straft met een legger tot de helft der kosten ; - I a at de
geldboete van 15 frank tot 25 frank, in -andere helft ten laste van de Staat.
geval van herhaling binnen een jaar nil
16 Mei 1949. - 2e kamer. - Voorzitter,
de eerste veroordeling, met geldboete van
26 frank tot 50 frank en, in geval van H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
nieuwe herhaling binnen een jaar na de H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie,
tweede veroordeling, met een gevangenis- H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
straf van acht dagen tot een maand en advocaat-generaal.
met een geldboete van 50 frank tot
100 frank;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
2" KAMER. - 16 Mei 1949.
vaststellend dat de eerste rechter de feiten goed beoordeeld heeft, het beroepen
vonnis bevestigt; dat dit vonnis aanleg- OPENBARE DRONKENSCHAP. - VERooRDELING WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 1
ger wegens inbreuk op gezegd artikel 1
VAN HET BESLUIT-WET VAN 14 NOVEMBER 1939.
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
- STRAF LAGER DAN EEN GELDBOETE VAN
vijftien dagen en tot een geldboete van
15 FRANK. - 0NWEITELIJKE STRAF.
100 frank omdat hij in staat van ergerlijke
dronkenschap bevonden werd en dat uit Hij die in staat van dronkenschap we1·d
de bestanddelen der zaak blijkt dat << hij
bevonden in een oponbare plaats, wo1·dt
zich in derde herhaling bevindt >> zonder
gestraft met een geldboete die niet lager
vast te stellen dat hij in staat van dronzijn mag dan 15 frank. (Besl.-wet van
kenschap in een openbare plaats bevonden
14 November 1939, art. 1.)
werd noch dat de nieuwe herhaling geschiedde binnen het jaar van zijn ver- (PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT, T. SINE!.)
oordeling wegens dronkenschap in staat
van herhaling; dat het vonnis niet wetteARREST,
lijk gemotiveerd is en artikel 97 van de
Grondwet en artikel 1 van het besluit-wet
BET HOF; - Gelet op het bestreden
dd. 14 November 1939 schendt ;
vonnis, op 28 Februari 1949 in hoger beII. Voor zover het vonnis aanlegger roep door de Correctionele Rechtbank te
wegens inbreuk op artikel 561, 7°, van het Dinant gewezen;
Over het enig middel, - schending van
Strafwetboek veroordeelt :
Over het middel, afgeleid hieruit dat artikel 1, § 1, van het besluit-wet van
de rechter over de grond het getuigenis 14 November 1939 betreffende de beteugevan de verbaliserende rijkswachter als ling van de dronkenschap :
regelmatig heeft aangenomen, wanneer
Overwegende dat, luidens die wetsbepahet zittingblad niet vaststelt dat die enige ling, hlj die in een openbare plaats in
getuige de eed zou afgelegd hebben :
staat van dronkenschap bevonden wordt
geling van de dronkenschap, vom· het
geval van tweede of derde herhaling,
onderstelt dat de nieuwe inb1·euk werd
gepleegd binnen het jaar te rekenen van
een veroordeling wegens inbrettk op dezelfde wetsbepaling, gepleegd in staat
van herhaling.
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Yoor de eerste inbreuk met een geldboete
van 15 tot 25 frank won1t gestraft;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat verweerder in staat van
dronkenschap in een openbare plaats bevonden werd, er wanorde, schand!lal of
gevaar voor een ander of voor hem zelf
Yeroorzakend; dat gezegd vonnis met hem,
om die reden, te veroordelen tot een geldboete van 5 frank, de in het · middel bedoelde wetsbeiJaling heeft geschonden;
Bn overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nal[eleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zoveel het verweerder heeft
veroordeeld wegens inbreuk op artikel 1
van het besluit-wet dd. 14 November 1939
betreffende de beteugeling van de dronkenschap en tot al de kosten; verweriJt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgescbreven in de registers van de Recbtbank
van eerste aanleg te Dinant en dat melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar de Oorrectionele Rechtbank te Namen, uitsiJraak doende in hoger beroep.
16 Mei 1949. - 26 kamer. - Voorzittet·,
H. Louveau."'(:, voorzitter. - Vet·slaggever,
H. Fettweis. - ~lijkhtidende concl7tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1° STRAF.- BIJKOMENDE DEOIEMEN.- FElTEN GEPLEEGD V06R 27 SEPTEMBER 1947.
GELDBOE'fE VER:I.IEERDERD MET 90 DEOIEM.
ONWE'l''fELIJKHEID.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. - BIJKOMENDE DEOIEMEN ONWE'f'fELIJK 'fOEGEPAS'f. GEDEEL'l'ELIJKE
VERBREKING.
3° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. VERBREKING OMDA'f DE
GELDBOE'fE WERD VERMEERDERD MET MEER
DAN 60 DEOIEM. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1o Is onwettelijlc, de besl!issing die met
90 deciem een geldboete vet·hoogt welke
wot·dt ttitgespt·oken wegens een misdrijf
gepleegd v66r 27 SeptembeT 1947 (Wet
van 14 Augustus 1947, art. 12.)
2° Wanneer de v(JrbrfJlcing wm·at uitgesproken omdat dfJ gfJldboete werd vfJrmfJfJrdfJrd met 90 deciem, in plaats van

met 60 clfJcimn, slnat z·ij slechts op
punt (1).
3° De vet·breking ·uitgespt·oken omdat
ueldboete wet·d vermeet·derd met 90.
ciem, in plaats van mfJ( 60 dfJciem,
schieclt zonder verwijzing (2).

au
de
f!egfJ-

(LEGAND, 'f. DELCROIX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet OlJ bet arrest, op
21 Dece)llber 1948 dooi·· het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
I. W at c1e beslissing over de publieke
vordering aangaat :
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 12 der wet dd. 14 Augustus 1947 en van artikel 1 van de wet dd.
27 December 1928 :
Overwegende clat aanleg·ster, wegens bedrieglijke wegnemingen te Elsene, tussen
de 28 Augustus 1947 en de 8 September
1947 gepleegcl, veroordeeld werd tot een
geldboete van 26 frank, verboogd met
90 deciem krachtens artikel 12 van de
wet dd. 14 augustus 1947;
Overwegende dat de verhoging der bijkomende deciemen, bepaald door gezegde
wet, niet van toepassing is op de geldboeten uitgesproken wegens misdrijven gepleegcl v66r de 27 September 1947, futtum
waarop de wet in voege is getreden; dat
c1e in zake uitgesproken gelclboete verhoogd moest worden met 60 cleciem, overeenkomstig de wet van 27 December 1928 ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
met de geldboete uitgesproken wegens inbreuken gepleegd tussen de 28 Augustus
1947 en de 8 September 1947 met 90 deciem te verhogen, de in het midclel becloelcle wetsbepalingen geschonden heeft;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat cle beslissing overeenkomstig cle wet is ;
II. Wat de beslissing over cle burgerlijke vorclering aangaat :
·
Overwegencle dat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel middel
inroept en clat het Hof e~ van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, zoncler acht te slaan
op de memorie de 28 April 1949 t,er griJffie
van bet Hof neergelegcl, hetzij min clan
acht dagen v66r 2 Mei 1949, datum van.
de terechtzitting waarop de zaak vast(1) en (2) Verbr., 11 October 1948' (A1'1'.
Tle•·b,·., 1948, blz. 480; Bull. en PASIC., 1948,
I, 556, en de nota blz. 557); 14 Februari 1949
(zie hoger, blz. 113; Bull. en PAsrc., 1949, I,
124; en de nota's 1 en 2).
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geSteld was, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel dit de. geldboete. ~an ,26 frank aan aanlegster opg~legd verhoogd heeft met 90 deciem, in
plaats yan met 60 deciem, en de geldboete . gebracht heeft op 260 frank, in
plaats van op 182 frank; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep
te . Brussel en dat melding er van zal
worden gema·akt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt
de '\roorziening voor het overige ; veroor-·
deelt . aanlegster tot de drie vierde der
kosten. van de aanleg in verbreking; legt
het .overige vierde van die kosten ten
1aste van .de Staat; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
16 Mei 1949. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ad vocaat-generaal.
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AMBTEN AAR. - BESCHIKBAARSTELLING OP
VERZOEK. - BEREKENING VAN HE'£ WACHT. GELD. - DIENSTJAREN WELKE IN AANMERKI~G KOMEN. BEGRIJl,'EN DE MILITAIRE
DIENSl'EN.
Om het wachtgeld te bepalen van de
ambtenaar die, op zijn vemoelc, beschilcl!?:q,r wordt gesteld, zijn « de jaren
iverlcelijlce administ1·atieve diensten >>,
die in aanme1·Jcing lcomen degene waarmede relcening moet wordef? gehouden
voor het vaststellen van het rttstpensioen, zelts dan wanneer zij n.iet allen
ovm·eenstemmen met we1·kelij lc verZeende administ1·atieve diensten; zij
begrijpen de jaren van militaire dienst
·in de maat waa1'in deze 1nedetellen
voo1· de vaststelling van het 1'U8tpensioen (ll. (Kon. besl. van 6 Mei 1923,

artt. 1, 3 en 4, gewijzigd door de konink~ijke besluiten van 2 April 1925 en
19 September 1933; kon. besl. van 12 Mei
1927, artt. 1, 2 en 3.)
(DE MUNCK, T. BELGISCHE STAAT
[li!INISTERIE VAN VERKEERSWEZEN] .)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 Mei 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig ·middel, schending van
artikelen 1, 2, 3, en in het bijzonder 3,
alinea 7, 4, en in het bijzonder 4, § 2,
(1) Zie verbr.; 26 Juni 1941 (A1T. T'erbr.,
l9H, biz.. 151; Bull. en PAsrc., 1941, I, 258).
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a:Iinea 2, van het koninklijk besluit dd.
6 Mei 1923 .betreffende de beschikbaarstel~
ling van, de ambtenaren en beambten van
de Staat, gezegde artikelen 2, 3 en 4, gewijzigp,,. door artikel 1 van het koninklijk
besluit dd. 2 April 1925 houdende wijziging van het besluit van 6 Mei 1923 tot
regeling van de beschikbaarstelling van
de ambtenaren en beambten van de Staat,
1 van gezegd koninklijk besluit van
2 April 1S25, 2 en 3 van het koninklijk
besluit van 12 Mei 1927 betreffende de
beschikbaarstelling der ambtenaren en
beambten van de Staat, 2 van het konink"
lijk besluit van 10 September 1933 tot
wijziging van de koninklijke besluiten
van 6 Mei 1923, 2 April 1925 en 5 April
1929 betreffende de beschikbaarstelling van
de ambtenaren en beambten van de Staat,
6, en meer inzonderheid 6, B, van de
Algemene Wet van 21 Juli 1844 op de burgerlijk:e en geestelijke pensioenen, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 3 Juni
1920 op de pensioenen, 1 van gezegde wet
van 3 Juni 1920, ·51 en 52 van de wet van
23 November 1919 op de militaire pen~
sioenen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende 'dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger, ambtenaar van het beheer van telegraaf en telefoon, krachtens artikel 1
van het koninklijk besluit dd. 12 Mei 1S27,
zijn beschikbaarstelling heeft aangevraagd en bekomen;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 2 van dat besluit, de beschikbaarstelling van aanlegger moet worden gelijkgesteld met de beschikbaarstelling die
van ambtswege, bij afschaffing van betrekking, geschiedt en, principieel, aan
dezelfde regelen als deze laatste onderworpen. is;
Overwegende dat, luidens artikel 4,
§ 1, van het koninklijk besluit dd. 6 Mei
1923 betreffende de beschikbaarstelling
van de ambtenaren en beambten van de
Staat, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 April 1925, de bij afschatlfing
van betrekking beschikbaar gestelde ambtenaren (kon. besl. dd. 6 Mei 1S23, art. 1,
1 °) een wachtgeld genieten; dat, volgens
artikel 3, alinea 7, zoals het gewijzigd
werd door het koninklijk besluit van
2 April1925, de dienstjaren, welke dienen.
in aanmerking genomen voor de bepaling
van. het w:ichtgeld, deze zijn waarmede
rekening wordt gehouden voor het vestigen van het pensioen;
Overwegende dat artikel 6, lettter B,
van de wet :van 21 Juli 1844, gewijzigd
door de wet van 3 Ji:mi 1920, onder de
diensten welke recht kunnen verlenen op
het rustpensioen, de ·Werkelijke militaire
diensten rangschikt, voor de tijd van de '
wezenlijke tegenwoordigheid bij het
korps met ingang van de voile negentien-
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jarige leeftijd, of van zesti~njarige leeftijd wat betreft ·,.de werkelUke militaire
diensten bewezen tijdens de veldtocht
1914-1918;
Overwegend~,
arid~rzijds,
dat het
wachtgeld van de bij afschaffing van betrekking beschikbaar gestelde ambtenaar,
bimien de perken van 30/30•te, niet minder mag bedrageh dan zoveel maal lj30•te
van de laatste werkelijke dienstwedde als
de belanghebbende jaren werkelijke administratieve diensten telt op de datum van
zijn beschikbaarstelling (kon. besl. van
6 Mei 1923, art. 4, ~ 2, al. 2, gewijzigd
door het kon. besl. van 2 April 1925) ;
Overwegende dat het- bestreden arrest
hierop wijst dat het nieuw artikel 3,
alinea 7, voorkomt onder het opschrift
« Algemene bepalingen >>, terwijl het nieuw
artikel 4, § 2, alinea 2, voorkomt onder het
opschrift << Bijzondere bepalingen >>, en
daaruit afieidt dat de in artikel 4, § 2,
alinea 2, vermelde regel afwijkt van degene gesteld in artikel3, alinea 7, eh noodzakelijk de toepassing van deze laa tste
bepaling uitzondert in de maat waarin die
toepassing niet verenigbaar is met de bijzondere bepaling ;
Overwegende echter dat de algemene
regelen betreffende de beschikbaar gestelde agenten van alle categorieen en, anderzijds, de bijzondere regelen betreffende
elk van die categorieen, elkander niet uitsluiten;
Dat het besluit van 2 April 1925, door
in a!'tikel 4 de uitdrukking te gebruiken
« jaten werkelijke administratieve diensten >>, geen uitzondering heeft willen invoeren op- de algemene regel van artikel 3, daar de woorden « jaren werkelijke
diensten >> gewoonlijk gebruikt worden in
de zin van jaren waarmede wettelijk moet
worden rekening gehouden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat de door aanlegger
ingeroepen militaire diensten niet kunnen
aangenomen worden om het minimum te
bepalen van het wachtgeld waarop aanlegger recht heeft, de in het middel ingeroepen bepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van·bei'oep te -Brussel en dat
·melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
19 Mei 1949. - 16 kamer. Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en VanRyn.

1•

KAMIJJR. -

19 Mei 1949.

1o BEWIJS. - AAN. DE AKTEN VERSOHULDIGD
GELOOF. - ARREST DAT BESLII3T DAT DE EIS
EEN 'VORDERING' -·ToT . ONTKENNING .VAN ER.FDIENSTBAARREID UITMAAKT. - QUALIFHJATIE
GESTEUND OP RET VOORWERP VAN DE EIS EN
NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE DAGVAARDING EN VAN DE CONCLUSIES.GEEN SCHENDING VAN RET AAN. DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF.
2° ERFDIENSTBAARHEDEN. - VoRDERING 1'0T ONTKENNING. - VOORWERP.
1o Schendt het aan de dagvaarding en aan
de conclusies verschuldigd geloof niet,
het arrest dat vo1·dering tot ontlcenning
van e1·fdienstbaat·he,id van wateraf!oop
noemt, de eis, waarvan het vaststelt,
zonder de bewoordingen van die akten
tegen te spreken, dat hij sM·eTct tot het
horen verbieden gebn~i7c te maken, tot
het uitstm·ten van watm·, van een ert
waarop de eiser beweert het eigendomst·echt of een daarmede gelij7cstaand
recht te bezitten.
2o De vordering tot ont7cenning van erfdienstbaarheid kan strekTcen tot de betwisting van het bestaan, niet enkel
van een natuurlijke of wettelijke ertdienstbaarheid, doch eveneens van een
door 's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheid.

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. N. V. « Cl!AR!lONNAGES
D' ABROOZ E'l' BONNE FOI RARENG >> EN GE:AiEENTE RERSTAL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 October 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over de eerste twee middelen samengevoegd : het eerste, schending van artikel97
van de Grondwet, het tweede, schending
van artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het arrest, - na te
hebben herinnerd dat, luidens de bewoordingen van de dagvaarding, de vordering
strekte tot yeroordeling van- ;verweerders
« om hun water niet meer uit te storten
in de aan de Belgiscbe Staat en aan
aanlegster toebehorend(\ waterleidirig en
langs daar in de gracht langsheen de
spoorweg >>, - die vordering niet ontvankelijk verklaart omdat aanlegster geen
eigenares is van het net van spoorwegen
en van de aanhorigheden er van, en omdat de litigieuze gracht dient tot de natuurlijke afloop van het water, waaruit
het a'tleidt « dat het hier gaat om een
vordering tot ontkenning van de erfdienstbaarheid van waterafloop >>, vorde-
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ring welke slechts kan ingesteld worden
Overwegende dat de vordering tot
door· een eigenaar of door een vruchtge- rechtsontkenning . niet noodzakelijk bebruiker;
perkt is tot de w'ettelijke erfdienstbaarheOverwegende dat aanlegster, door haar den, qpch ook kan strekken tot betwisvordering te steunen op haar eigendoms- ting van het bestaan ener door 's menrecht op. het erf, gebruikt door verweer- sen toedoen· gevestigde · erfdienstbaarheid;
sters om er water uit te storten, en
Dat het middel niet gegrond is;
door te eisen dat hun zou worden verOver het vierde middel, schending van
bod gedaan gezegd erf te dien einde voor- artikelen 537, 538, 637, 639 en 2226 van het
taan verder te gebruiken, aan verweer- Burgerlijk Wetboek en 1 van de wet van
sters het recht ontzegde dat erf voor het 25 Juli 1891, doordat het bestreden arrest
uitstorten van water te gebruiken; dat de vorderi:ilg niet ontvankelijk verklaart
het hof van beroep, bij een interpretatie om reden dat een vordering, waardoor men
welke in stri.id is noch met de bewoor- een persoon wil beletten water in een
dingen van de dagvaarding noch met de- waterleiding van de spoorweg uit te storgene van de conclusies, die vordering ten, een « vordering tot ontkenning van
heeft kunnen aanzien als een vordering een zakelijke erfdienstbaarheid ll is, aldus
tot ontkenning van een erfdienstbaarheid impliciet aannemende dat die waterleiding
met een erfdienstbaarheid kan bezwaard
van waterafioop;
Overwegende dat aanlegster, in ant- worden, dan wanneer de spoorwegen en
woord op de door verweersters aange- hun aanhorigheden deel uitmaken van
voerde exceptie, getracht heeft te bewij- het openbaar domein en dus niet met
bezwaard
zen dat zij op het litigieus erf een recht erfdienstbaarheden kunnen
bezat dat met het eigendomsrecht gelijk- worden·
Over~egende dat het arrest noch implistaat;
Overwegende dat het bestreden arrest ciet noch expliciet beslist dat verweerdie bewering van de hand wijst om be- sters op het litigieus erf een recht van
schouwingen welke niet worden bestreden; erfdienstbaarheid hebben; dat het zich
dat, aldus, de bestreden beslissing, waar- er bij beperkt uitspraak te doen over de
van de redenen noch duister noch dubbel- ont'vankelijkheid van de vordering met
zinnig zijn, het door verweersters aan- vast te stellen dat aanlegster noch eige"
gevoerd mid del aanneemt; dat het van nares noch ·vruchtgebruikster is en, bijgegeen belang is dat zij de eis van de volg, geen hoedanigheid heeft om tegen
Nationale lVIaatschappij der Belgische. verweersters op· te treden om aan hun
Spoorwegen niet uitdrukkelijk vordei"ing handelingen een einde te doei1 stellen ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
tot ontkenning van erfdienstbaarheid geOm die redenen, verwerpt de voorzieheten heeft ;
ning en veroordeelt aanlegster tot de
Dat de middelen in feite niet opgaan;
Over het derde middel, schending van kosten alsook tot een vergoeding van
artikelen 640, 1134, 1319 en 1920 van het 150 frank jegens ieder van de verweerBurgerlijk Wetboek en 97 van de Grand- sters.
wet, doordat het bestreden arrest, na te
19 Mei 1949. - 1• kamer. - Voot•zitter,
hebben vastgesteld dat « de oorspronke- H. Wouters, raadsheer waarnemend voorlijke vordering, luidens de bewoordingen zitter. - Verslaggevet·, H. de Cocqueau
van het exploot van rechtsingang, strekt des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie,
tot veroordeling van verweersters om hun H. Roger JanS'sens de Bisthoven, advowater niet meer uit te storten in de aan caat-generaal. - Plei~e·rs, HH. Van Ryn
de Belgische Staat en aan aanlegster en Delacroix.
toebehorende waterleiding, en langs daar
in de gracht langsheen de spoorweg, die
vordering niet ontvankelijk verklaart omdat ze een vordering ·zou zijit tot out2• KAMER. - 23 Mei I949.
kenning van de erfdienstbaarheid van waterafioop, dan wanneer : 1° ·de erfdienst- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
baarheid van waterafioop slechts het W(lEN ARRE,STEN.- STRAFZAKEN.ter betreft dat natuurlj.jkerwijze, buiten
GEEN VERPLICHTIN'G VOOR DE RECHTER
's mensen toedoen, van de hoger liggende .
ALLE DE ARGUMENTEN TE BEANTerven afioopt (schending van artikel 640
WOORDEN.
van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° Iuidens
de inleidende dagvaarding en volgens de 2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN
vaststellingen zelf van het arrest, de vorOVERBODIGE
BEWEEGREDEN
BEdering· tot voorwerp had aan verweersters te verbieden geenszins natuurlijk
STRIJDT. - MIDDEL ONONTVANKELIJK.
water, doch nijverheidswater in de waterleiding van de spoorweg vrijwillig·. uit te 1° De verplichting de vonnissen te motiveren sluit niet in degene alle de tot
storten (schending van artikelen · 1134,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) :
staving van een eis of van een exceptie
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-340voorgebr'achte argumenten te beantwoorden (1).
··
.
2° Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, het middel dat slechts een ove1'·
bodige beweegreden van de beslissing
bestrijdt, wanneer deze laatste wettelijk
gerechtvaardigd is door een andere
reden (2).
(GRIMBAUM, T. MEUNIER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 November 1948 in hoger
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik gewezen ;
Over de voorziening door Grimbaum
als beklaagde ingesteld :
Over het eerste middel,. schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de conclusies niet beantwoordt waarbij aanlegger bewijselementen aanduidde welke de overdreven snelheid van het voertuig van verweerder bewezen :
Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig v66r de rechter in hoger beroep
genomen conclusies, staande hield dat
de meeste getuigenissen aan het voertuig van verweerder een overdreven
vaart toekenden, door zekere getuigen
geschat op 50 kilometer per uur, snelh,eid w13lke, naar de mening van aanlt:jgger en ten aanzien van de omstandigheden van tijd en plaats, de fout
uitmaakt beteugeld door artikel 42 van
de Wegcode;
Overwegende dat volgens het bestreden
vonnis '' overdreven snelheid niet op afdoende wijze bewezen is in hoofde
van Meunier (huidige verweerder) »; dat
het vonnis bovendien .steunt op, de
redenen van de eerste rechter, luidens
welke cc het enig verwijt dat men aan
Meunier zou kunnen doen dit is te snel
te hebben gereden, maar dat er naar de
verklaringen van de getuigen twijfel nopens dit punt bestaat »;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
aldus op passende wijze. de conclusies
beantwoord heeft en, dienvolgens, aan de
voorschriften vim artikel 97 der Grondwet voldaan heeft ;
Overwegende dat aanlegger, luidens
zijn conclusies, nog beweerde dat de
overdreven snelheid bewezen was door
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m.;
8 November 1948 (B-ttll. en PAsrc., 1948,
(2) V aste rechtspraak. Zie o. m.
11 October 1948 (Bull. en PASIC., 1948,

verbr.,

I, 619).
verbr.,

I, 552).

de geweldige botsing, waardoor het voertuig van aanlegger op de zijde kantelde;
. .
Overwegende dat die besta_nddelen
slechts bewijzen uitmaken voorgesteld
tot stQ.ving van de bewering van over·dreven snelheid toegeschreven aan de
verweerder ;
Overwegende dat de verplichting zijn
vonnissen te motiveren voor de rechter
degene medebrengt te antwoorden op
een eis of een exceptie maar niet op de
argumenten welke tot staving er van
worden aangevoerd ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending
van artikel 97 van de Grondwet en van
artikel 42, alinea 1, van het koninklijk
besluit dd. 1 Februari 1934, doordat het
bestreden vonnis beschikt dat, zelfs indien de weggebruiker van de hoofdweg
met een overdreven snelheid had g·ereden, daaruit slechts als gevolg zou
voortvloeien, dat de weggebruiker van
de secundaire weg in fout. zou zijn
dan wanneer, eerste onderdeel, een zo
algemene formule alle draagwijdte zou
ontnemen aan g·ezegd artikel 42, alinea 1,
en dan wanneer, tweede onderdeel, het
bestreden vo'nnis, met zich alzo uit te
drukken, · laat veronderstellen dat, in
strijd met wat eerst door het vonnis
vastgesteld werd, de snelheid van het
voertuig dat op de. hoofdweg reed werkelijk overdreven was, tegenstrijdigheid
tussen de motieven van het vonnis gelijkstaande met een gebrek aan redenen;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, voor zoveel het een
verkeerde interpretatie van artikel 42
van de Wegcode aan het vonnis inroept
het middel van belang ontbloot is, omdat
het slechts een overbodig motief van
_de bestreden beslissing bestrijdt; dat het
eerste onderdeel van het middel niet ontvankelijk is;
Over het h'veede onderdeel :
Overweg·ende dat het bestreden vonnis,
om een arg·ument van · aanlegger te
weerleggen verklaart dat cc indien Meunier... met de door Grimbaum beweerde
overdreven snelheid reed » daaruit geen
andere gevolgtrekking zou kunnen afgele'id worden dan de vaststelling van het
iniskennen door aanlegger van het reglement op het verkeer;
Overwegende dat, zich alzo uitdrukkend, bij wijze van veronderstelling, het
vonnis de vaststelling van het gebrek
aan bewijs van de ten laste van aanlegger gelegde overdreven snelheid niet
tegenspreekt ;

.. - - - - - -
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Dat het tweede onderdeel van het
mid del in feite . niet opgaat ;
. ..
En overwegende dat de substantHile
of op straf van nietigheid voorg.eschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
cte beslissing overeenkomstig de we.t is ;
Voor zoveel de vo:orziening gericht
is tegen de beslissing over· de burgerlijke
vordering:
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen en'kel middel
inroept; en dat het Hofer van ambtswege
geen opwerpt;
·
Ove:r: . de voorziening door G!+inbaum
ingesteld in zijn hoedanigheid van burgerlij ke p artij :
·
·
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging ni(lt blijkt dat de voorziening zou betekend geweest zijn . aan
de partij waartegen ze gericht is; dat
de voqr~iening, bij toepassing van artikel 418 van het Wetboek van strafvordering, niet ontvankelijk is;
·
· Om die redenen, verwerpt de voorzieri.ing; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
. 23.Mei .1949.- 2e kamer.--,- Voorzitte1', H. de Cocqueau des .Motte:S, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende con.clusie, H. Roger Janssens de. Bisthoven,
advocaat-generaal.
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23 Mei 1949.

VONNISSEN EN ARRESTEN.STRAFZAKEN. TOLK. EED. GEEN AANROEPING VAN DE GODHEID.
NIETIGHEID.

Is nietig het arrest van veroordeling, hetwelk steunt op een door een tolk vertaalde getuigenverlclaring, waimeer het
zittingblad niet vaststelt dat, bij het afleggen van de eed voorgeschreven bij
artikel 332 van het Wetboek van strafvordering, de tolk de aanroeping van
Gods naam eraan heeft toegevoegd (1).
(Besluit van 4 November 1814, art. 2.)
T.

(DE BUYST EN VAN GYSEGHEM,
WEDUWE POIGNARD EN HEINGENS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest; op 21 Februari 1949 door het
H'of van beroep te Brussel gewezen ;
(1) Verbr., 7 Juli 1947 (Arr. Verbr., 1947,
biz. 249; Bull. en PAsrc., 1947,· I, 323).

Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 332 van
het Strafwetboek en van het besluit van
de Prins Souverein van 4 November
1814:
Overwegende dat, blijkens het procesverbaal der zitting op 8 December 194 7
gehouden door de Correctionele Rechtbank te Antwerp en, de getuige Erg·o' zijn
verklaring heeft gedaan in de Franse taal
en dat de verklaring vertaald werd door
de zittingsdeurwaarder De Boeck nadat
deze de eed had afgelegd als tolk ;
Overwegende dat die verme!dingen
niet toelaten aan het Hof vast te stellen
of de tolk de eed heeft afgelegd in de
bewoordingen van artikel 332 van het
Wetboek vari strafvordering, zoals zij in
bet Vlaams zijn vastgesteld door het
koninklijk besluit van 18 September 1894,
en onder aanroeping van Gods naam;
Overwegende dat het verzuim van die
op straf van nietigheid voorgeschreven
vor'm <J.'e nietigheid medebrengt van de
aldus gedane getuigenis en van het vonnis
vari veroordeling· dat op die nietige procedure is gesteund;
Overwegende dat het hof van beroep
het beroepen vonnis bevestigd heeft zonder de nietige verklaring uit de elementen
van zijn overtuiging te weren ;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest
de in eerste aanleg begane nietigheid
heeft overgenomen en, aldus, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Aangaande .de beslissing over de vorderingen van,'de burgerlijke partijen :
Ov:erwegende 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 1!-rrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal· overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de burgerlijke
partijen ieder tot een helft der kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
, 23 Mei 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
ad vocaa t-gen eraal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VoNNIS VAN VRIJSPRAAK.- HoGER
BEROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ
ALLEEN. - VEROORDELING OP STRAFGEBIED DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP. - ONWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKIN.G.
- STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN
HET VONNIS OMDAT DE RRCHTER IN
ROGER BEROEP BESCHIKT HE EFT OVER
DE PUBLIEKE VORDERING, DIE NIET
VOOR HEM WAS AANHANGIG GEMAAKT
EN WAAROVER DEFINITIEF WAS GEVONNIST. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1° Op het hoger beroep van de burge1·lijke partij alleen tegen een vonnis van
vrijspraak van de beklaagde, mag de
rechter in hoger beroep tegen deze laatste
geen veroordeling op strafgebied uitsp1·eken (1 ).
2o Wanneer een beslissing slechts wordt
verbroken voor zover de rechter in hoger
beroep beschikt heeft over de publieke
vordering die niet v66r hem Ur_f!.:n.hangig .
was gemaakt en waarover defin~hef was
gevonnist, geschiedt de verbreking zorider
verwijzing (2).

der alleen was overgedragen, aanlegger
veroordeelde, op strafgebied, uit hoofde
van inbreuk op artikel 35 van de Wegcode, tot een geldboete en tot een gedeelte
der kosten;
Overwegende dat, luidens artikel 202
van bet Wetboek van. strafvordering,
gewijzigd door artikel 7 van de wet van
1 Mei 1849, het recht om hoger beroep'in
,te stellen tegen een vonnis gewezen door
een rechtbank van politie, aan de burgerlijke partij behoort, doch slechts wat haar
burgerlijke belangen betreft;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
waar bet ten laste van aanlegger over
de publieke Vordering beschikt, de door
het middel ingeroepen wetsbepaling
schendt; I
Overwegende dat de verbreking zonder
verwijzing dient uitgesproken, daar het
ten laste van aanlegger gelegd feit niet
meer vatbaar is voor strafrechtelijke
vervolgingen;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
. Overwegende dat aanlegger- geen bijzonder. middel inroept en dat het Hof
er ambtshalve geen opwerpt;
B. Wat betreft de voorziening ingesteld door aanlegger als burgerlijke
(DE TREMERIE, T. FORDEYN.)
partij :
Overwegende dat de voorziening niet
ARREST.
betekend is geworden aan de partij tegen
HET HOF ; - Gelet op het vonnis, welke zij gericht is; dat, bij gebrek aan
op 10 Februari 1949 door de Rechtbank naleving van die rechtsvorm, de voorziening niet ontvankelijk is ;
van eerste aanleg te Gent gewezen;
Om die redenen, verbreekt het beA. Wat betreft de voorziening inge- streden vonnis, doch slechts in zover
steld door aanlegger als beklaagde :
het aanlegger veroordeelt tot een geldI. In zover de voorziening gericht is boete en tot een deel der kosten van de
tegen de beslissing over de publieke publieke vordering; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
vordering:
Over het enig middel, schending van in de registers van de Rechtbank van
aanleg te Gent en dat melding er
artikel 202 van het Wetboek van straf- eerstezal
gemaakt worden op de kant
vordering, gewijzigd door artikel 7 der van
van de gedeeltelijk vernietigde besliswet van 1 Mei 1849 :
sing ; verwerpt de voorzieningen voor
Overwegende dat aanlegger, bij recht- het overige; . veroordeelt aanlegger tot
streekse dagvaarding · hem op verzoek een dertle der kosten en verweerder tot
van verweerder betekend, gedaagd werd het overige dezer kosten; zegt dat er
v66r de Politierechtbank te Gent; .
geen aanleiding tot verwijzing bestaat.
Overwegende dat de politierechtbank
aanlegger op strafgebied heeft vrij23 Mei 194~ .. ;--'-- 2e kainer ... -c- Y;oorzitter, H. de Cocqueau des Mottes; raadsgesproken;
Overwegende dat de Rechtbank van heer waarnemend voorzitter. - Verslageerste aanleg te Gent, aan welke de zaak gever, H. Bareel. Gelijkluidende condoor het hoger beroep van verweer- clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
(1) en (2) Verbr., 29 November 1948 (An·.
Verb1•., 1948, blz. 597; Bull. en PASIC., 1948,
I, 680).
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1° MEDEPLICHTIGHEID. - ONDERRICHTINGEN GEGEVEN OM EEN DIEF·
STAL TE PLEGEN, MAAR TEVENS OM
DE fjMVANG ER VAN TE BEPERKEN.ARTIKEL 67 VAN, HET -STRAFWETBOEK
VAN ii'PEPASSING.. .
2° MUmELEN TOT VERBREKING.
.SfRAFZAKEN.
MIDDEL DAT
SLECHTS EEN VERZWARENDE OMSTAN·
DIGH.EID BETREFT. - STRAF GERECHTVAARDIGD AFGEZIEN VAN DIE OMSTANDIGHEID. - MIDDEL ONTBLOOT VAN
BELANG.- 0NONTVANKELIJK.
1° Is medeplichtig aan een diefstal, hij
die onderrichtingen geeft om hem te
plegen, zelfs indien zekere modalitei.ten
van die onderrichtingen ertoe strekken
de omvang van de voo1·genomen diefstal te beperken. (Strafwetb., art. 67 .)
2° Is van belang ontbloot en, derhalve,
onontvankelijlc, het middel dat slechts
een verzwil.rende .. omstandigheid betreft,
dan wanJi·eer de uitgesprolcen !;traf gerechtva(lr,dlgd blijft, zelfs afgezien van
die om's(fJ-rtdigheid (1).
·
(DEOROYER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Jan uari 194 9 door het H of
van beroep te Brussel gewezen ;
·
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikelen 67, 69, 461, 463 en 467 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest ten laste van aanlegger het feit
heeft aangenomen van, in hoedanigheid van medeplichtige, deel te hebben
genomen aan een diefstal, gepleegd
met behulp van braak, ten nadele van
de Staat, door zekere ambtenaren
geheclit aan het Gemeentebestuur van
Leval-Trahegnies, en zijn beslissing
onder meer hierop heeft gesteund dat
aanlegger zich tegen dit oneerlijk
voornemen niet zou verzet hebben
« aldus miskenneilde wat zijn plicht
hem oplegde », dan wanneer de medeplichtigheid aan een misdaad of aan
een wanbedrijf noodzakelijk, te zelfden
titel als aile strafbare criminele deelne-ming, moet blijken uit een werkelijke
daad, en niet uit een eenvoudig niets do en
(1) Zie verbr., 9 Juli 1945 (A1-r. Verbr., 1945,
biz. 187; B-ull. en PAsiC., 1945, I, 201).

of onthouding zich te verzetten tegen
het plegen van het misdrijf, wanneer
men zelfs de hoedanigheid of het gezag
bezit om dit te doen, doordat het bestreden arrest ten minste in zodanige
bewoordinge,n opgesteld is dat het onmogelijk is te onderscheiden of het. zogezegd verzuim' van de aanles-ger zi,ch
te hebben verzet tegen het plegen
van de inbreuk al dan niet beschouwd
werd door de rechter als een bestanddeel
van de ten laste van aanlegger voor
vaststaand gehouden misdadige deelneming; doordat die dubbelzinnigheid in
de redenen, in feite gelijkstaat met
een gebrek aan motivering, welke aan
het Hof van verbreking niet toelaat zijn
toezicht uit te oefenen over de wettelijkheid van de ten laste van aanlegger
uitgesproken veroordeling :
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegger medeplichtig is aan de diefstal, het bestreden arrest vaststelt, niet
aileen dat hij zich niet verzette tegen
het voornemen van diefstal, maar « dat
hij er zekere modaliteiten van uitvoering
van re&"el?-e » en dat hij alzo « ten minste
onderrlChtingen gegeven heeft om het
feit te pleg~n »;
.
Dat het arrest daardoor, zonder dubbelzinnigheid, op positieve daden van strafbare deelneming wijst als reden van de
veroordeling ;
Waaruit volgt dat geen van de twee
onderdelen van het middel in feite opgaat;
Over het tweede middel, schending
van artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 67, 69, 463 en 467 van het Strafwetboek, doordat. het bestreden arrest,
als beweerd deelnemingselement bij wijze
van medeplichtigheid aan de litigieuze
diefstal, het feit ten laste van aanlegger heeft aangenomen dat hij '' onderrichtingen gegeven heeft om de
diefstal te plegen », alhoewel het vaststelt dat die zogezegde onderrichtingen
in feite ertoe strekten de omvang te
beperken van gezegde diefstal, waarvan overigens vastgesteld is dat hij door
aanlegger « afgekeurd » was, dan wanneer elke deelneming aan een misdrijf noodzakelijk, om strafbaar te zijn,
de wil veronderstelt het in de hand
fie werken ; dat, nieer bepaaldelijk, een
persoon slechts medeplichtig aan een
misdrijf mag verklaard worden, naar de
zin van voormeld artikel 67, alinea 2,
van het Strafwetboek, wegens onderrichtingen welke hij zou gegeven hebben ten einde het misdrijf te plegen,
voor zoveel zogezegde onderrichtingen
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344 --'tot doel gehad hebben de IIitvoering van « werkelijk werd gep1eegd met de verzwahet misdrijf te vth·gemakkl;llij~en en niet; rende omstandigheden in de betichting
zoals in zake, · de omvar\g ·· er vah bedoeld », dan warineer' onder de veriwa~
te beperken; doordat ten·miriste de door rende omstandigheden namelijk vo:or de
het bestreden arrest ing·eroepeh redenen, dader van· de inbreuk vermeld was :
om in huidig geval de toepassing van « openbare · ambtenaar zij.nde, diefstal
voormeld artikel 6?, alinea 2, te recht- gepleegd te hebben met behulp van zijn
vaardigen, met dubbelzinnigheid eh strij- bediening »,- derwijze dat het onmogelijk
digheid zijn behept, wat het toezicht is te weten of het hof van beroep ·door
van het Hof van verbreking ove;r de die vaststelling, ten laste van aanwettelijkheid van de ten laste · van legger:. peJ?sooni.ijk, een verzwarende omaahlegger uitgesproken veroordeling on- st<tndigheid heeft willen aannemen afniogelij k maakt :
ge}eid· uit zijn hoedanigheid van openbaar
arnbtenaar, ofwel of het, integendeel,
. Overwegende dat het bestreden arrest, gezegde
yerzwarep,de omstandigheiP, heeft
)la yastgesteld te. hebben dat aanleg,
ger, op de. hoogte gesteld van het voor- willen beschouwen als persoonlijk voor
pemen de diefstal te plegen, er zekere de d'aders zelf van de diefstal, waaruit
1Jitvoeringsmodaliteiten van regelde en voor het Hof van verbreking de onmogeonder. meer aan de kantonniers met de Iijkheid voigt na te gaan of in huidig
diefstal gelast, aanraadde slechts een of geval artikel ~67 van het Strafwetboek
twee stukken· stof te nemen, daaruit af- wettelijk toegepast werd :
. Overwegende dat de veroordeling van
leidt dat, rekening gehouden met zijn hoedahigheid van gemeentesecretaris, hij, aanlegger tot een rnaand gevangeniszelfs indien hij de diefstal afkeurde, straf wette~jk gerechtvaardigd is·afgezien
deelgenomen heeft aan de bewerkstelling van de in· het mid del bedoelde verzwaer van, naar de zin van artikel 6? van het renile omstandigheid; dat, ware het midStrafwetboek, door onderrichtingen te del gegrond, het nochtans de verbreking
van het arrest niet zou kunnen medegeven om hem te plegen_
slepen;
Dat het arrest vervolgens verklaart dat
Waaruit volgt dat het middel niet
:voor de toepassiJ;Jg van de straf " reke- ontvankelijk is;
.ning dient gehoud'en met het feit dat,
En overwegende dat, voor het overige,
alhoewel aanlegger onderrichtingen gaf de bestreden beslissing gewezen werd op
.om de diefstal te plegen, zijn tussen- een. rechtspleging waarin de substantiiile
km:hst ertoe strekte de omvang er van of op s.traf.van nietigheid voorgeschreven
te beperken » ;
rechtsvormen werden nageleefd eh dat
; Overwegende dat, door die beweeg- de uitgesproken veroordeling overeenI!l;ldenen, het arrest duidelijk hier.op wijst kqmstig· de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziedat deaanlegger onderrichtingen gegeven
heeft om de diefstal te plegen; dat hij ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten·.
.dienvolgens die diefstal wilde en zijn
23 Mei 1%9. - 2e kamer. Vooruitvoering heeft in de hand gewerkt; 1
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsDat het niet strijdig is daaraan toe heer waarnemend voorzitter. - Verslagte voegen dat zekere in de onderrichtin-- gever, H. de Clippele. - GeliJkluidende
gen van aanlegger voorgeschreven moda- conclusie, H. Roger Janssens de Bistliteiten ertoe strekten de omvang te hoven, advocaat-generaal.
beperken van de diefstal, zoal<> hij beraamd was, omdat aanlegger hem afkeurde en slechts geringer wilde;
· Waaruit volgt dat het middel niet kan
2" KAIVIER. - 23 Mei 1949.
aangenomen worden ;
Over het derde middel, schending· van VERKEER.
SAMENTREFFEN VAN
artikel 9? van de Grondwet en van artiWEGEN VAN GELIJKE BELANGRIJKHEID.
kelen ~61, ~63 en 46? van het StrafVERKEERSVOORRANG, OP GANS DE
wetboek, doordat het bestreden arrest,
BREEDTE VAN DE WEG, VERSCHULDIGD
de deelneming van aanlegger 'aan de
AAN DE
WEGGEBRUIKKR
DIE VAN
1itigieuze diefstal, als dader of medeRECHTS KOMT.
dader, zoals ze voorzien was door de
betichting, van de hand wijzend, aanPleegt een inbreuk op artikel 55 van de
legger enkel veroordeelt wegens medeWegcode, de weggebruiker die, biJ samenplichtigheid, doch na · eerst vastgesteld
treffen van wegen van geliJke belangriJkte hebben dat de diefstal waarvan sprake,
heid, de doorgang niet vriJ laat, op gans
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-345(le breedte van de weg, aan de andere
weggebruiker die, bij h~t naderen van
een splitsing, aansluiting of kruising,
van rechts komt; hij mag niet inroepen,
als omstandigheid die de inb1·euk wegneemt, het feit dat de andere weggebr:uiker
de rechterkant van . de weg niet · heeft
gehouden (1). (Koninklijk besluit van
1 Februari 1.93~,_ ar.t. 55.)
(VAN BEVER, T. DE WAELE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 Februari 1949 gewezen in
hoger beroep door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
_ I. Aangaande de voorziening van beklaagde Van Bever:
In zover de voorziening gericht is
tegim de beslissing over de publieke .vordering:
Over de twee middelen samen : eerste
middel, schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikelen 163 en 176
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis zijn interpretatie van artikel 55 van het koninklijk
bes}uit van 1 Februari 193~ motiveert
door zich te beroepen op de rechtspraak,
zonder meer bepaald die rechtspraak aan
te duiden, aldus aan het Hof van verbreking niet toelatende zijn toezicht uit
te oefenen ; tweede middel, schending
van artikel 55 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 193~, doordat het bestreden vonnis verklaart dat de weggebruiker die de voorrang heeft deze
mag uitoefenen op gans de breedte van
de weg, als wanneer artikel 29, ~ 0 , van
het koninklijk besluit van 1 Februari
193~, vervangen door artikel 2 van het
besluit van de Regent van 18 October
19~6, bepaalt dat, bij het naderen van
een kruising, de weggebruikers de uiterste
rechterzijde moeten houden :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
enerzijds, de medebeklaagde veroordeelt
om, bij inbreuk op artikel 27 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 193~,
de rechterkant van de weg niet te hebben gehouden en, anderzijds,- aanlegger
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 55
om, bij samentreffen van ·wegen van
gelijke belangrijkheid, de verkeersvoor(1) Zie verbr., 20 December 1937 (Arr.
Verbr., 1937, biz. 182; Bull. en PAsrc., 1937, I,
385).

rang niet te hebben geeerbiedigd van de
medebeklaagde die van rechts kwam ;
Dat het bestreden vonnis. die laatste
veroordeling motiveert door .de. vaststelling dat geen der beide wegen. de voorrang heeft, dat de medebeklaagde van
rechts kwam en een kruising· naderde en
dat aanlegger verplicht was de medebeklaagde die, volgens de rechtspraak.
de voorrang had, te laten voorbijgq.an
op gans de breedte van de weg; .
Overwegende dat het bestreden vonDis.
door die vaststelling, een wettel.ijke
grondslag heeft gegeven aan de bes.lissing;
Dat het de fouten bepaalt, enerzijds.
van degene die de voorrq.ng had, te
weten : niet rechts te hebben gereden;
Dat het, anderzijds, ook de fout bepaalt
van aanlegger : die voorrang niet te '
hebben geeerbiedigd door de andere weggebruiker niet te hebben laten voorbijgaan op gans de breedte van de weg;
Overwegende dat de fout van degene,
die de voorrang heeft, de fout niet wegneemt van hem welke die voorrang
miskent; waaruit volgt dat de middelen
niet kunnen aangenomen worden ;
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 :
Overwegende dat de aanlegger tot
staving van zijn vooriiening· geen e_nkel
middel inroept en d,at het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
II. Aangaande de voorziening van
de burgerlijk verantwoordelijke partij.
" Brussels Verbond der Christelijke Vakverenigingen " ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
blijkt dat aanlegger zijn voorziening zou
betekend hebben aan de partij tegen
welke ze gerich t is ;
Dat de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
23 Mei 19~9. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
STRIJDIGE MOTIEVEN. BESLISSING
NIET GEMOTIVEERD.

Be~e.lst striJ~ige. motieven, .wat· geliJkstaat

met• afwenghe~d van mot~even, het arrest
dat beslist, aan de ene ziJde dat de
vervolging wegens inbreuk op het besluitwet van 6 October 1944 op de wisselcontrole werd uitgeoefend ten verzoeke
van het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de Wissel, wiJl de organen van
het Instituut welke klacht hebben neergelegd, daartoe macht hadden gelcregen
door de beraadslaging van 12 Maart
1945 en, aan de andere ziJde, erop wiJst
dat, wanneer die beraadslaging werd
genomen, de raad van dit instituut heeft
geacht zich niet te moeten bezig houden
met de kwestie van de vervolgingen.
(POUPART.)
ARREST.

liET HOF ; -

Gelet op het bestreden
arr.est; op 9 J "lilli 19!.8 door hflt Hof vl:).n
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikel97 van de Grondwet, van artikelen
1, 2, 6 en 7 van het besluit-wet dd. 6 October 19!.4 tot oprichting van een Instituut
voor de Wissel, van artikelen 4, 5 en 6
van het besluit-wet dd. 6 October 1944
betreffende de wisselcontrole, doordat het
bestreden arrest de tegen aanlegger ingestelde vordering wegens inbreuk op
het besluit-wet dd. 6 October 194A
betreffende de wisselcontrole ontvankelijk verklaart, vordering welke slechts
ontvankelijk was op voorwaarde dat de
vervolgingen ingesteld zouden zijn
ten verzoeke van het Instituut voor de
Wissel, vertegenwoordigd door zijn wettelijke organen, bewerende " dat de lastgeving, aan de heren Branchart en De
Ruyter op 12 Maart 1945 verleend tot
het opsporen van .de inbreuken, de lastgeving behelsde om klacht' in te dienen))
en voor het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel vervolgingen in te
stellen, wanneer hetzelfde arrest anderzijds vaststelt dat de heer Hubert
Ansiaux - de enige getuige onderhoord
om de hoedanigheid te bewijzen van de
heren Branchart en De Ruyter om
klacht in te dienen en de vervolgingen
namens het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel in te stellen getuige waarvan het arrest ten andere

de verklaring aanvaardt als een bewijs
uitmakende van de zogezegde lastgeving,
erkend heeft dat het proces-verbaal van
de beraadslagingen van de raad van het
Instituut dd. 12 Maart 1945 de aanduiding van die' twee personen acteert
" als zijn vertegenvyoprdigerl! tot het
opspo:r;en der inbretiken op. 'de nieuwe
wetgeving )) maar dat (( hetzelfde procesverbaal de kwestie der vervolgingen niet
vermeldde n, omdat de raad dacht dat
die kwestie tot de bevoegdheid behoorde
van het dagelijks beheer, betwelk reeds
door een voorgaande beraadslaging aan
de Nationale Bank was opgedragen :
Overwegende dat, luidens artikel 6
van het besluit-wet van 6 ·October 1944
betreffende de wisselcontrole, de vervolgingen tegen de daders van inbreuken
op de bepalingen van gezegd besluit en
van de uitvoeringsbesluiten uitgeoefend
worden ten verzoeke van bet Instituut
voor de Wissel ;
Overwegende d\l,t de grond van nietontvankelijkheid van de publieke vordering, door ;aanlegger v66r de rechter
over de grond opgeworpen, steunde op
het hiet bestaan van dergelljk verzoek,
enbijzonder op het gebr¢k aan hoedanigheid, om het in te dienen, van de ondertekenaars van zekere klacht gericht tot
het parket de 28 November 1945, te
weten de heren Branchart en De Ruyter;
Overwegende dat, om de verwerping
van die exceptie te recbtvaardigen, het
bestreden arrest, bierop wijst, enerzijds,
dat de lastgeving aan gezegde Branchart
en De Ruyter door de beheerraad van
het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de Wissel de 12 Maart 1945 verleend
" voor het opsporen van de inbreuken n,
de lastgeving omvatte klacht in te
dienen, het inzicht van de raad die
agenten met dergelijke opdracht te gelasten blijkende uit de uitvoering gegeven
aan de lastgeving met het weten van de
raad en met zijn goedkeuring en uit de
omstandigheden welke de toekenning
hebben omringd;
Dat, anderzijds, steunende o~ de verklaring van getuige Ansiaux, 1ld van de
raad van het Instituut voor de Wissel,
het arrest vaststelt dat indien het procesverbaal der beraadslaging dd. 12 Maart
1945 geen melding maakte van de kwestie
der vervolgingen, dit is omdat de raad
oordeelde dat die kwestie tot de bevoegdheid behoorde van het dagelijks beheer
dat reeds aan de N ationale Bank door
een voorgaande beraadslaging was opgedragen;
Overwegende dat blijkt uit de verge-

-347lijking van die vaststellingen, die als
beweegredenen gediend hebben van de
hestreden beslissing, dat er tussen hen
een strijdigheid bestaat, daar het arrest
niet kan bevestigen dat de raad van het
Instituut voor de Wissel, met zijn beraadslaging van, t2 Maart .1945, t~ nell,len,
B:ran:cha'rt. en De >Ruyter met de niacht
he'eft · will en bekleden .vervolgingen · te
vorderen wanneer het, in zijn vergadering dd. 12 Maart 1945, aannam dat de
raad van het Instituut voor de Wissel
geacht had zich met de kwestie van de
vervolgingen niet te moeten bezig houden, wat noodzakelijk in hoofde van
gezegde raad het inzicht uitsloot, door
zijn beslissing van 12 Maart 1945, de
lastgeving te verlenen waarvan sprake;
Dat die tegenstrijdigheid der redenen
gelijkstaat met een gebrek aan redenen ;
Dat het middel gegrond is;
.
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te beantwoorden, verbreekt de
hestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschrE:Jven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Brlisflel en dat melding er van zal
geJlla.akt, wor.den . op de kant van de
vernietigde beslissing; legt de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
23 Mei 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Connart. Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven; advocaat-generaal.
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KAMER. -

23 Mei 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD AANVOERT. PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL MIST
IN FEITE.
2° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TE.GEN DEUITWENDIGEVEILIG. HEID VAN DE STAAT.- BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942, ARTIKEL 1. - INTERPRETATIEVE BEPALING
VAN' ':ARTIKEL. 113 VAN HET STRAFWETBOEK.
;3o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
- STRAFZAKEN. - ARTIKEL 113 VAN
HE'I' STRAFWETBOEK. TAKEN DIE
NORMAAL OP DE VIJANDELIJKE LEGERS
RUSTEN.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. VERGISSING IN DE
AANGEDUIDE WETSBEPALINGEN.
UJTSPRAAK VAN EEN WETTELIJKE
STRAF. - GEEN NIETIGHEID.
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN
, El\f AR.RJJ]STEN.. ~- STRAFZAK~N. 'CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE DIE
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN INROEPEN. VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TOT DE STRAF VOORZIEN
BIJ DE OVERTREDEN WETSBEPALING.
IMPLICIETE VERWERPING VAN DE
CONCL USIES.
6° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942. DATUM VAN INWERKINGTREDING.
7° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN
VERGISSING IN DE 1\IOTIEVEN VAN HET
ARREST AANVOERT. VERGISSING
.ZONDER INVLOED OP DE ·WE.T\I'ELIJI}HEID VAN HET BESCHIKKEND G,EPEELTE.- MIDDEL VAN BELANG ON·TBLOOT.
- ONo~tVANKELIJKHEID.
8° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEIL!GHEID VAN DE STAAT. ARTIKEL 118bis VAN HET. STRAFWETBOEK.
- INBREUK DIE KAN BESTAAN IN EEN
ENKELE DAAD.
1° Mist feitelijke grondslag, het middel dat
een gebrek aan antwoord op de conclusies
aimvoert, dan wanneer deze, in de
beslissing, een gepast antwoord hebben
gekregen (1).
2° Artikel 1 van het besluit-wet van 17 December 1942 heeft en/eel artikel 113 van
het Strafwetboek aangevuld met een interpretatieve tekst (2).
3° De rechter over de grond beoordeelt
soeverein in feite of de vaststaand verklaarde feiten het vervullen uitmaken van
taken van strijd, vervoer, werk of bewaking, die normaal rusten op de vijandelijke legers of op hun diensten (3).
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
24 Januari 1949 (Bull .. eh PAsrc., 1949, I, 58).
(2) Zie verbr., 8 April 1946 (Arr. Verbr.,
1946, biz. 143; Bull. en PASIC., 1946, I, 142).
(3) Verbr., 19 Februari 1945 (A1r. Verbr.,
1945, biz. 110; Bull. en PASIC., 1945, I, 122) ;
18 November 1946 (A1·r. Ve·rbr., 1946, biz. 385;
Bull. en PAsrc., 1946, I, 420); 8 December 1947
(A•·r. Verbr., 1947, biz. 405; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 532).

. '
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(S.trafwetb., art. 113 ; besluit-wet van
:17;,Deeember 1%2, art. 1.) ·•. ·
r.o De• vergissing begaan in de aa.nduiding
van de .to.egepaste wetsbepalinge?J;. ·brengt
de nietigheid van het arrest niet mede
.wanneer de uitgesproken straf degene is
die· dqo1· de wet is gesteld op het feit
waarop ziJ wordt toegepast (1). (Wetb.
. ;van ptrafv., artt. 411 en t.H.)
5° Met de beklaagde te veroordelen tot de
straf, voorzien door de overtreden 'wets. bepaling, beantwo01·dt de rechter impliciet ~ de conclusies die verzachtende omsta'ndigheden inroepen (2).
6° Het besluit-wet van 17 December 1942
houdende aanvullingen van en wijzigingen aan de artikelen 113; 117, 118bis
en 121bis van het Stmfwetboek is in
werking getreden op 29 Januari 1943(3).
7° Is, ·bif gebrek aan belang, niet ontvankeliJk het middel dat ee'l), vergissing in
de beweegredenen van het arrest inroept,
dan wanneer die vergissing, ware zij
begaan, zonder invloed zijn zou op de
wetteliJkheid van het beschikkend ge.
.
deelte (t.).
8° De misdaad voorzien ~ij artikel 118bis
van het Strafwetboek kan bestaan in een
enkele daad.
(BONNARDEAUX EN DEHAN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Februari 1%9 gewezen door
het Mihtair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Wat de voorziening van Bonnardeaux betreft :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, 113, 117 van
het Strafwetboek, 1 en 2 van het besluitwet van 17 December 19t.2, doordat de
bestreden beslissing aanlegger in verbreking. schuldig verklaard he eft aan de
ihbreuk op artikelen 113 en 11 7, welke
te zijnen laste gelegd was om deel te
hebben gemaakt van de Duitse politie,
zonder de conclusies te beantwoorden
(1) Verbr., 16 December 1946 (A1·r. Verbr.,
1946, blz. 44{); Bull. en PAsrc., 1946, I, 475);
29 September 1947 (Arr. Verb1·., 1947, blz. 301;
Bull. en PASIC., 1947, I, 390).
(2) Zie verbr., 2 September 1948 (Bull. en
PAsrc., 1948, I, 477).
' (3) Zie verbr., 18 Februari 1946 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 76).
(4) -Verbr-., 25 October 1948 (Ar1·. Verbr.,
1948, blz. 517; BulL en PASrc., 1948, I, 595, en
de nota 1).

waar~ij

aanlegger het.. sto,ijelijk . feit
hetw1stte dat aan de betichting ten grandslag lag en beweerde dat, in alle g,eval,
de wet dit feit niet tot misdrijf maakt :

Overwegende dat de taa),{ van aangever
der Duitse. politie iri de telastlegging
werd. aangewezen als een der taken,
en met als de enige taak van strijd,
vervoer, werk of bewaking, die normaaJ
op de vij andelijke legers of hun diensten
rusten, welke wetens door Bonnardeaux
voor' de vijand werd verricht;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststaand verklaart dat, zowel v:Mr als
na 29 J anuari . 1%3, verdachte met
de officiele agenten van de vijand; b~h
hore_nde tot politieke diensten of poljti~r
toeZicht,. nauwe en herhaaldelijke b(l,i)rekkingen had onderhouden welke nie.t.:kunnen uitgelegd worden. door dit)ristverplichtingen; dat de noodzakelijkli,eiii van
dergelijke betrekkingen, die. buiten het
kader der ambtsverplichtingen van. verdachte geschiedden niet bewezen w:erd ·
Dat het arrest die feiten in ver:band
brengt met de tussenkomst van Bonnardeaux in de aa,nhoudirig van de Heer
Laurent, die aanlegger in verbreking
aangehouden en aari de Duitsers geleverd
heeft; dat hij nochtans moest weten dat.
zodoende hij deze zonder twijfel in ·de
dood joeg;
.
. ·
Dat het arrest erbij voegt dat de
tussenkomst van Bonnardeaux in die
~anhouding aan andere redenen te wijten
IS dan aap. degene van een inzake vals()
ravitailleringszegels uit te oefenen toezicht;
Overwegende dat, met te verklaren
dat die feiten, die plaats grepen zowel
v66r als na de inwerkingtreding van het
besluit-wet van 17 December 194:2, het
misdrijf uitmaken beteugeld door artikel 113 vanhet Strafwetboek, zoals het
aangev:uld werd bij voormeld besluitwet, het bestreden arrest noodzakelijk
heeft. vastgesteld dat Bonnardeaux wetens voor de vij and taken van werk of
bewaking, die normaal op de vijandelijke
legyrs of op hun diensten rusten, had
verricht;
·
Dat het bestreden arrest dienvolgens,
behoorlijk gemotiveerd, geen der in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Dat het middel in feite niet, opgaat;
Over het tweede middel, schending
van artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek, 1· en 2 van het besluit-wet van
17 December 1%2 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest verklaart
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dat .de inbrenk voorzien bij voormeld
a'rtikel113, een voortgezet misdrijf zijnde, zowel v66r als na het in werking
treden van het hiervoren bedoeld besluitwet gepleegd, onder de toepassing van
de nieuwe wet valt, dat het, de toepassing
van de vroegere wet alzo van de hand
gewezen hebbende; straffen uitspreekt,
dan wanneer de nieuwe wet er geen
voorziet :
Overwegende dat bet besluit-wet van
17 December 19t.2, alinea 1 , van artikel 113 van het Strafwetboek, gewijzigd
door het besluit-wet van 11 October 1916,
niet heeft afgeschaft, a!inea die ieder
Belg, die de wapens tegen Belg·ii:i heeft
Dpgenomen, met de dood strafbaar stelt;
Dat dit besluit-wet zich er toe beperkt
heeft die wetsbepaling aan te vullen,
doer er tot interpretatie er van een
tweede alinea aan toe te voegen, die
de zin en de draagwijdte van de eerste
bepaling nader bepaalt;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek, 1 van het besluit-wet dd. 17 December 19t.2, 182 en 183 van het Wetboek
van strafvordering en van de rech ten van
de verdediging, doordat de feiten, zoals
ze uit het arrest blijken, het vervullen
niet kunnen uitmaken van taken van
strijd, werk, vervoer of bewaking die
normaal op de vijandelijke legers of op
hun diensten .r;v.sten :
Overwegende dat, wijl de wetgever de
feiten niet bepaald· heeft welke het vervullen uitmaken van een taak van strijd,
vervoer, werk of bewaking, noch degene
dezer taken die normaal op de vijande, lijke legers of op hun diensten rusten,
het. de rechter over de grond vrijstaat
te oordelen of de feiten, welke hij vaststaand verklaart, het vervullen zijn voor
de vijand van een der taken die, naar
luid van alinea 2 van het nieuw artikel 113 van het Strafwetboek, het feit
uitmaken de wapens tegen Belgie te
hebben opgenomen;
Dat het eerste onderdeel van het middel gericht is tegen een souvereine beoordeling van de rechter over de grond;
Overwegende dat aanlegger niet aanduidt in hoever ·het geloof verschuldigd aan het gerechtelijk contract miskend zou geweest zijn, noch hoe de
rechten van de verdediging zouden geschonden geweest zijn ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel nauwkeurigheid mist en, dienvolgens, niet ontvankelijk is ;

Over het vierde nriddel, schehdirig<'van
artikelen 113 en 118bis vari het Strafo
wetboek en 97 van ge,Grondwet, ·.doordat
het bestreden arrest de bepalingen. van
artikel113 met d(:lgene yan artikel118~is
heeft verward en deie laatste toegep.ast
heeft terwijl het verklaart de eerste toe
te passen :
Overwegende dat het middel zich er.toe
beperkt aan de bestreden beslissing te
verwijten een vergissing in de vermelding
van de toegepaste wet te hebben begaan ;
Overwegende dat de uitgesproken straf
deze is welke vermeld is zowel bij artikel 113 van het E)trafwetboek als bij
artikel 118bis (besluit-wet van 17 December 1942) van dit wetboek;
Dat het middel, dienvolgens, niet ontvankelijk is (W etboek van strafvord ering, art. t.11) ;
Over het vijfde middel, schending van
artikelen 121 bis van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het arrest
zich er toe beperkt heeft de ten laste van
aanlegger gelegde betichting van aangifte aan de vijand bewezen te verklaren,
dan wanneer hij bij conclusies zijn plichtigheid had betwist en verklaard had dat
de verklikking door genaamde R ... gedaan werd:
Overwegende dat het middel slechts
de betichting bedoelt van inbreuk op
artikel121 bis van het Strafwetboek; dat
het arrest aanlegger niet veroordeelt
wegens die betichting aileen, maar ook
wegens inbreuk op artikel 113 van het
Strafwetboek ;
Dat deze laatste betichting volstaat
om de enige uitgesproken straf te rechtvaardigen ;
'
Dat daaruit volgt dat het middel niet
ontvankelijk is;
Over het zesde. middel, schending van
artikelen 79 en 81 van het Strafwetboek,
97 van de Grondwet, doordat het arrest d(:l
conclusies niet beantwoord heeft waarbij
aanlegger staaude hield dat er te
zijnen voordele verzachtende omsta,ndigheden bestonden welke hij bepaalt :
Overwegende dat, met aanlegger te
veroordelen tot de straf vermeld bij
artikel118bis van het Strafwetboek, het
bestreden arrest noodzakelijk, alhoewel
impliciet, beslist heeft dat de omstandig.
heden bij conclusies ingeroepen niet bestonden of, in ieder geval, de verantwoor;
delijkheid van de beklaagde niet verminderden ;
·
Dat het arrest, dienvolgens, naar de zin
van artikel 97 van de Grondwet, is gemotiveerd en de in het middel bedoelde
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artikelen 79 en 81 van het Strafwetboek
niet schendt;
·
II. Wat de voorziening van Gaston
Dehan betreft :
Over het eerste en het' tweede middel
sam en : het eerste, schending van de wet,
hieruit afgeleid dat het arrest, om vaststaand te verklaren dat de inbreuk op
artikel 121bis van het Strafwetboek de
dood van de aangegeven persoon tot
gevolg heeft gehad, gesteund heeft op de
akte van overlijden van die persoon, dan
wanneer die akte tegen derden niet mag
worden ingeroepen wat de omstandigheden van het overlijden betreft; het
tweede, schending van artikelen 2 van
het Strafwetboek, 16 van de wet van
27 Mei 1870, gewijzigd door de wet van
t. Augustus 1914, artikel t., en door de
wet dd. 19 J uli 193t., doordat het arrest
tegen aanlegger een onwettelijke straf
heeft uitgesproken :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was wegens verraad om, militair zijnde :
a) tussen 1 November 1%2 en 29 Januari 1%3, artikel 121 bis, aline a 3,
van het Strafwetboek; b) de 29 Januari 19t.3, artikel 118bis van het
Strafwetboek, gewijzigd door het besluitwet dd. 17 December 19t.2, te hebben
overtreden ;
Overwegende dat, luidens de vermeldingen van- de bestreden :beslissing; de
ten laste van Dehan bewezen verklaarde
feiten gepleegd werden op 29 J anuari
1%3 v66r het verstrijken van het vier
en twintigste uur;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van artikel 5 van het besluit-wet dd.
17 December 1%2 volgt dat zij in werking getreden is binnen de maand van
haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, 't is te zeggen de 29 J anuari 1%3
en niet een maand na de bekendmaking
('t is te zeggen de 30 J anuari 19t.3 te
0 uur), zoals het arrest het bij vergissing
beweert;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de feiten, ten laste. van Gast.on Dehan
bewez.en · verklaard, ·uitgaan :'van een
zelfde !fiisdadig inzich t ;
Overwegende dat, indien !Ilen moest
aannemen dat, zoals aanlegger .het 'beweert, niet bewezen is dat de verklikking aan de vijand te zijnen laste aangenomen, de dood van het slachtoffer tot
gevolg heeft gehad, de zwaarste straf,
toepasselijk krachtens artikel 65 van het
Strafwetboek, degene zou zijn vermeld
in artikel 118bis van het Strafwetboek,
gewijzigd door het besluit-wet dd. 17 December 1%2, 'tis te zeggen de doodstraf·;

Qverwegende dat, indien er. verzachc
tende omstandigheden bestaan, de doodstraf, voOrdien inzake misdaad tegen de
uitwendige veiligheid van de Staat, luidens artikel 81 van het Strafwetboek
moet vervangen worden door levenslange
hechtenis, door tijdelijke hechtenis of
door een gevangenisstraf van ten minste
een jaar;
Waaruit volgt dat, met aanlegger tot
levenslange hechtenis te veroordelen, na
te zijnen voordele verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen, het
arrest op de feiten, welke het wettelijk
vaststaand verklaart, de straf heeft toegepast die ze werkelijk beteugelt; dat
alzo de vergissing die, volgens het middel,
de redenen van de bestreden beslissing
zou aantasten, zonder invloed is gepleven
op het beschikkend gedeelte van het
arrest, hetwelk gerechtvaardigd hlijft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;·
Over het derde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
militair gerechtshof zekere door aanlegger aangevoerde middelen niet of ten
minste onduidelijk heeft beantwoord,
onder meer het middel niet heeft
bean twoord waarbij aanlegger staande
hield dat artikel 118bis enkel een straf
stelt op het verschaffen van hulp aan de
vijand op ideologisch of politiek gebied :
Ove.rwegende dat het arrest verklaart
da:t . Dehan, met in dramatische voorwaarden deel te nemen · aan de aarihouding van een lid van de weerstandsbeweging, tot de ontreddering van gezegde
beweging heeft bijgedragen, zich aldus
ten dienste stellende van de vijand van
wie het de politiek of de oogmerken
waren de haarden van nationale weerstand op te zoeken en te vernietigen, en
dat hij, dienvolgens, die politiek en die
oogmerken met kwaad opzet heeft gediend;
Dat het arrest, alzo, zonder mogelijke
dubbelzinnigheid, heeft verklaard dat
Dehan. op .politiek g·ebied een h,<Ulp aan
de vijand heeft verschaft;
Dat dit onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Over'wegende dat het middel, in :wveY
het beweert dat hulp, bij gelegenheid
verleend in ·de aanhouding van een
medeburger door de vijand, onder de
toepassing niet valt van artikel 118bis,
een souvereine beoordeling· van de rechteY
over de grond bestrijdt;
Dat de wet, inderdaad, niet vereist dat
meerdere daden zouden gesteld worden ;
dat dienvolgens, naar gelang de omstan-

-351
digheden, een enkele daad het door de
slotbepaling van artt¥:el 118bis (besluitwet dd. 17 December 1942) van het
Strafwetboek bedoeld.feit kan uitrn:aken;
. Dat geen van de onderdelen va.n het
middel kan aangenome11 worden ;
Wat de voorziening betreft zowel van
Bonnardeaux als van Dehan :
Overwegende 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 voorzieningen ; veroordeelt aanleggers ieder
tot de helft der kosten.

23 Mei 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon. Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

2" KAMER. -

30 Mei 1949.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. CONCLUSIES DIE DE GELDIGHEID BETWISTEN VAN HET BESLUIT-WET VAN
20 SEPTE~fBER 1945 WAARBIJ ARTIKEL 123ter VAN HET STRAFWETBOEK
WORDT
GEINTERPRETEERD EN DIT
WETBOEK DOOR TOEVOEGING VAN, EEN
ARTIKEL 123decies WORDT AANGEVULD.
ARREST DAT VASTSTELT DAT DIT
BESLUIT-WET WERD GENOMEN BINNEN
HET KADER EN MITS DE VORMEN VASTGESTELD DOOR DE WET VAN 20 MAART
1945.- PASSEND ANTWOORD.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.
HOGER BEROEP INGESTELD DOOR
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ ALLEEN. - DRAAGWIJ-DTE VAN
DIT HOGER BEROEP.
3° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEtDVAN DKSTAAT.- LEVERING
VAN HULP AAN DE VIJAND. - ARREST
VAN VEROORDELING GEWEZEN VOOR DE
INWERKING.TREDING ·VAN DE WET VAN'
7 JUNI { 948 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 123te1' VAN HET STRAFWETBOEK.
VERBREKING VOOR ZOVER ENKEL
EEN VENNOOTSCHAP BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK WORDT VERKLAARD
VOOR DE GELDELIJKE VEROORDELINGEN
UITGESPROKEN TEGEN DE BEKLAAGDE,
HAAR ORGAAN OF HAAR AANGESTELDE.
HOF VAN VERWIJZING DAT UIT-

SPRAAK DOET NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 7 JUNI 1948.TOEPAS.SINd· VAN -DE NlEUWE WET.

1° Beantwoordt op passende wijze de conclusies wellce de geldigheid betwisten van
het besluit-wet v'an 20 September 1945
waarbij artilcel 123ter van het Strafwetboelc wordt geinterpreteerd en dit
wetboelc wordt aangevuld door toevoeging
van een artilcel 123decies, het arrest dat
vaststelt dat dit besluit-wet werd genomen
binnen het leader en mits de vormen vastgesteld door de wet van 20 Maart 1945 (1).
2° Zelfs wannee1· de beslissing die de
belclaagde veroordeelt in lcracht van gewijsde is gegaan, is de derde, die burgerlijlc verantwoordelijlc verlclaard werd, gerechtigd om v66r de rechter in hoger
beroep alle verweermiddelen aan te voeren
wellce de belclaagde zou mogen ingeroepen
hebben en namelijlc het voordeel te eisen
van een inmiddels tussengelcomen wet
die het bedrag van de op het feit
toepasselijlce geldstraffen vermindert (2) _
3° Niettegenstaande het arrest, gewezen
v66r de inwerlcingtreding van de wet
van 7 Juni 1948 tot wijziging van
artilcel 123ter van het Strafwetboelc, in
lcracht van gewijsde is gegaan voor zover
het de belclaagde veroordeelde, namelijk
tot de toelcerining aan de Staat van de
verge/ding van zijn schuldige bedrijvigheid, ~n het. slechts verbrolcen werd voor
zover het burgerlijlc verantwoprdelijlc verlclaarde de vennootscha;p wam·van de
belclaagde het orgaan ·ot de aangestelde
was, schendt de rechter van verwijzing
gezegde wet van 7 Juni 1948 indien,
uitspraalc doende na haar inwerlcingtreding, hij weigert ze toe te passen aan
de vennootschap (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " ETABLISSEMENTS EDGARD JUBLOU ET FILS "•
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het l;>estyeden'
arrest, op .11 December 1948'" gewezim
door het Militair Gerechtshof, z_etelende
te Luik; ,
Voor zoveel de voorziening ·de over
(1) Zie verbr., 9 December 1946 (A1'1', Yerb1·.,
1946, biz. 432; Bull. en PAsrc., 1946, I, 468).
(2) Zie boger, biz. 10, verbr., 10 Januari 1949
(Bull. en PASIC., 1949, I, 13),
(3) Zie het in die zaak gewezen arrest van
verbreking van 13 Jnli 1948 (An·. Ye•·M., 1948,
biz. 388; Bull. en PAsrc., 1948, I, 449).
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de

publieke vordering gewezen beslissing
bedoelt:
Over het eerite middel, schending van
artikelen 1 van de wet dd. 20 Maart 1945,
-9, _97 im 107 van de Grondwet, 1317 tot
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest het besluit-wet van
20 September 1%5 geldig verklaart ·en de
_bewijsvoering der conclusies van aanlegster over dit punt niet beantwoordt :
·-- Overwegende dat het arrest onder
me{lr hierop wijst dat de wet van
20- Maart 1945 aan de Koning voor een
beperkte duur, wanneer het nodig en
spoedeisend is, de macht heeft _toegekend, bij besluit genomen op voordracht
van de in raad vergaderde ministers,
bepalingen, die kracht van wet hebben,
te verordenen om 's Lands zedelijke en
stoffelijke wederopbouw te verzekeren ;
dat het besluit-wet dd. 20 September 1945
genomen werd overeenkomstig het advies
van de in raad vergaderde ministers;
dat de aanhef van dit besluit naar de
wet van 20 Maart 1945 verwijst en· de
Dpgelegde maatregelen noodzakelijk en
spoedeisend verklaa-rt om 's Lands zedehjke en stoffelijke wederopbouw te verzekeren; dat het nagaan van de dringende noodzakelijkheid ener bepaling
aan · de bevoegdheid van de rechterlijke macht ontsnapt wanneer ze vast_gesteld zijn door een besluit-wet en
wanneer de bepalingen van het besluitwet van 20 September 1945 in het kader
vallen van de wet dd. 20 Maart 1945;
Overwegende dat het arrest aldus de
conclusies van aanlegster op passende
wijze beantwoordt en wettelijk beschikt
dat het besluit-wet dd. 20 September 1945
binnen de perken is gebleven van de
afvaardiging, gegeven aan de Koning
door de wet van 20 Maart 1945, en dus
kracht van wet heeft;
Over het tweede middel, schending
van artikel 1 van de wet dd. 7 J uni 1948,
-97 van de Grondwet, 1317 tot 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest weigert g•ezegd artikel 1
van de wet dd. 7 J uni 1948 toe te passen :
Overwegende dat het vonnis dat een
beklaagde · veroordeelt wegens een misdrijf en een derde persoon burgerlijk
verantwoordelijk verklaart voor de aldus
uitgesproken geldelijke veroordelingen,
geen eindbeslissing wordt ten opzichte
van de burgerlijk verantwoordelijke per.soon wanneer deze in hager beroep gaat,
zelfs indien dit vonnis jegens de beklaagQ.e- kracht van gewijsde verkreg·en heeft;
dat de burgerlijk verantwoordelijke
gerechtigd blijft om v66r de rechter in

hilger beroep te ~ijn~ri'voorilele- alle verc
weermiddelen aan te vo~reri welke de
beklaagde- had mogen inroepen, en
namelijk, zoals : in onderhavig geval;
het voordeel te eisim van een inmiddels
tussengekomen wet, welke het bedrag der
op het feit toepasselijke geldstraffen vermindert;
Dat alzo,' met aan aanlegster de
toepassing te weigeren van de wet dd.
7 Juni 1948, dat artikel 123ter van het
Strafwetboek wijzigt, het bestreden arrest
de in het middel bedoelde bepalingen
heeft geschonden ;
Overwegende dat, voor het overige, de
substantHile of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Voor z:oveel de voorziening de beslis~
sing betreft gewezen over de vordering
van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch in zover aileen het
aanlegster burgerlijk verantwoordelijk
heeft verklaard voor de veroordeling
tegen Leon J ublou uitgesproken door
het op 28 J anuari 1948 gewezen arrest
dat de som van 55.648.000 frank eigendom van de Schatkist verklaart als de
vergelding uitmakende .van de bedrijvigheid van de schuldige of de waarde er
van vertegenwoordigende ; verwerpt de
voorziening voor het overige; 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
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de helft der kosten ten laste van de Staat,
publieke partij ; veroordeelt aanlegster
tot de andere helft; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
30 Mei 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Sohier. Gel~jkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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-353· GESTELD DOOR DE INSPECTEURS VAN
DE RAVITAILLERING IN DE UITOEFE.NING VAN HUN BEDIENING. ~ PROCESVERBAAL·OPGEMAAKT DOOR HET BEFlEER VAN DOUANEN EN ACCI,JNZEN.VERVOLGING INGESTELD DOOR DIT
BEHEER. - WETTELIJKHEID.
Is regelmatig, de vervolging uit hoofde van
inbreuk op de wet betreffende het regime
van de alcohol, ingesteld door het beheer
van douanen en accij nzen op het procesverbaal dat aan dit beheer werd overgemaakt door inspecteurs van de ravitaillering die, in de regelmatige uitoeferiing van hun bediening, de feiten hadden
vastgesteld.

(CAENG, T. BEHEER VAN FINANCIEN.}
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
. arrest, op 11 J anuari 19(.9 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid hieruit dat
de verbalisanten aan de procureur · des
Konings geen .afschrift van hun procesverbaal hebben overgemaakt, en doordat
de inspecteurs der ravitaillering niet bevoegd .waren om een inbreuk op de wet
van 29 Augustus 1919 vast te stellen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat, op
27 November 1945, twee inspecteurs van
de ravitaillering, die wettelijk tot het onderzoek van het restaurant Gruber overgingen, door de aanlegger geexploiteerd,
ten einde de inbreuken op de besluiten betreffende de ravitaillering op te sporen en
vast te stellen, er, in een geheime kelder,
waarvan de ingang onzichtbaar was gemaakt, plaats waar ze redenen hadden om
te geloven aan het voorhanden zijn van
producten of waren tot handels- of speculatieve doeleinden, 69 flessen alcohol,
alsook een hoek der sedert 1 December
1946 gedane aankopen van waren, onder
meer van de alcohol, ontdekten; dat zij
van die feiten proces-verbaal ops~elden
dat overgemaakt werd aan het beheer
der douanen en accijnzen dat een onderzoek opende, in de loop waarvan
aanlegger het onwettig vervoer en de
onwettige aankoop " zonder geleibrief »
van geestrijke dranken erkende, en tegen
deze laatste vervolgingen uitoefende op
grond van die vaststellingen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet vermeldt dat, om gezegde vas.tstellingen te doen, de verbalisanten tot verrichtijlgen hebben moeten overgaan welke
VE.RBR.,
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de perken van hun opdracht te buiten
gingen;
Overwegende dat de verbalisanten zich
wettelijk, en in de uitoefening van hun
bediening, in de woonst van aanlegger
bevindende, er kennis kregen van · een
wanbedrijf ;
Dat zij, luidens artikel 29 van het
Wetboek van strafvordering, dienvolgens
de verplichting hadden van dit wanbedrijf bericht te geven aan de vertegenwoordiger van de overheid van wie het
instellen van de publieke vordering
afhangt, hetzij in huidig geval, het beheer der douanen en accijnzen ;
Overwegende dat noch voormeld artikel noch voormeld besluit-wet van 9 Mei
19H, waarvan het ministerieel besluit
van 15 November 194A de uitvoering
bepaalt, de verbaliserende agenten vrijstellen van die verplichting wanneer. de
kennis van het wanbedrijf verkregen
wordt tijdens een regelmatige huiszoeking;
Dat uit die beschouwingen volgt dat
het eerste onderdeel van het middel in
feite en het tweede in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden ilageleefd en dat
de b eslissing wettelij k is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 Mei 1949. 2e kamer. Voorzitter, H. Conl).art, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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BOSSEN EN WOUDEN. - KoPER. lNBREUKEN IN DE KAPPINGEN DOOR
ZIJN AANGESTELDEN GEPLEEGD. STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER EN VAN ZIJN
BORG.
De koper van een !capping in de onder het
bosregime staande bossen en zijn borg
zijn strafrechtelijk verantwoordelijlc voor
de inbreuken gepleegd in de kappingen
door de aangestelden, van de koper (1).
(Boswetboek, wet van 19 December
1854, art. 67.}
(1) Zie verbr., 13 Juni 1892 (Bull. en PASIC.,
1892, I, 301) ; 16 October 1905 (ibid., 1906, I,
13).
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(BEHEER VAN WATEREN EN BOSSEN,
T. CARLIER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het vonnis
op 22 October 19t.S in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank .te
Charleroi gewezen ;
Over het middel van ambtswege, scherrding van artikel 67 der wet van 19 December 185t. over ·de wouden en bossen :
Overwegende d'at artikel 67 van _de
wet dd. 19 December 185t. e.en strafrechtelijke verantwoord_elijkheid instelt t'en ·
laste van de kopers eri hun borgen, welke
het aanziet als daders van de door de
houthakkers en alle andere personen in
hun dienst gepleegde wanbedrijven ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dit artikel heeft geschonden door de verweerder vrij te spreken om reden dat
het als burgerlijk verantwoordelijke persoon is voor de daden zijner aangestelden
dat de koper, die de dader niet is van
het wanbedrijf en die geen deel genomen
heeft aan zijn uitvoering, kan worden
vervolgd, op grond van artikel 67 ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de niet getekende memorie tot
staving van de voorziening neergelegd,
verbreekt het. bestreden vonnis ; beveelt
dat onderhavig arrest z;:tlovei'geschreven
worden iR de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, uitspraak doende
in hoger beroep.
30 Mei 1949.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Connart, raadsheer· Waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. Strijdige conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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VERKEER. K:aursrNG IN EEN BEBOUWDE KOM VAN TWEE H()OFlJWEGEN
MET GELIJKE BELANGRIJKHEID.
VOORRANG VOOR :PE WEGGEBRUIKER
DIE VAN RECHTS KOMT.

Een ringlaan met twee rijwegen en een weg
waarop een spoorweg loopt en, aan de
andere kant, de radiale weg BrusselBergen met een rijweg waarlangs een
spoorweg loopt en twee zijwegen, zijn,
wanneer zij zich in een bebouwde kom

bevinden, hoofdwegen van gelijke belangrijkheid en de verkeersvoorrang behoort
aan de weggebruiker die van rechts
komt. (Wegcode, artt. 52 en 55 [besluit
van de Regent-van 16 October 1947,
artt. 3 en 4].)
(BYL, C. DUTHOIT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op .het bestreden
vonnis, op 22 December 19t.S in· hog~r
berbep dqor de Correctionele Recutbank te .Bergen gewezel);
·
Oven de beslissing g~wezen over. de
publieke vordering : ·
Over het tweede middel, schending
van artikelen 50, 51, 52 en 53 van het
Algemeen Reglement op de verke'erspolitie, )het voorwerp uitmakende van
artikel 3 van het besluit van de
Regent dd. 16 October 1947, doordat
het bestreden vonnis, na gewezen . te
hebben op de kentekens van .de door
Byl en Duthoit gevolgde wegen, verklaart dat uit artikel 3 van het besluit
van de Regent dd. 16 October 1947
blijkt dat Byl « bij gebrek aan teken
van voorrang >> de doorgang ,aan Duthoit
moest vrijlaten, wanneer u.it de vlj.st:stellingen van het vonrtis zelf blijkt dat
Byl ·en Duthoit wegen volgden die, in
bebouwde kommen, als hoofdwegen beschouwd worden « met gelijke belangrijkheid ll, dan wanneer de wetsbepaling
geen « teken van voorrang >> voorziet :
Overwegende dat, luidens artikel 52
van de Wegcode (het voorwerp uitmakende van artikel 3 van het besluit van
de Regent dd. 16 October 1947), in de
bebouwde kommen als hoofdwegen met
gelijke belangrijkheid beschouwd worden.
de openbare wegen met meer dan een
rijweg en de openbare wegen waarop
minstens een spoorweg loopt ;
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, de aanrijding van de autovoertuigen gebeurde in een bebouwde
kom, op het kruispunt van een. ringlaan met twee rijwegen _en een weg
waarop een spoorweg loopt en van
de radiale weg Brussel-Bergen met _op
die plaats een rijweg « waarop ook een
spoor loopt >> en twee zijwegen ;
Overwegende dat uit die omstandigheden blijkt dat de aanrijding zich voordeed op het kruispunt van even belangrijke openbare hoofdwegen ; dat, luidens
artikel 55, in dergelijke omstandigheid
de verkeersvoorrang behoort aan hem
die van rechts komt;
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Overwegende dat het bestreden vonnis,
2• KAMER. - 30 Mei 1949.
zonder na te gaan welke van de bestuurders van rechts kwam, beslist dat, bij VERKEER. 0PENBARE WEG MET
gebrek aan een teken dat de verkeersMEER DAN EE.N HOOFDWEG I.N DE
voorrang aanduidt, « het uitzicht van.
.BEBOUWDE KOMMEN. VERLIEST DIT
de plaatsen " aan aanlegger. ,opleg~e
KARAKTER AAN DE AANSLUITING, NA
verweerder door te Iaten ; dat de misDEWELKE HIJ NIET VERDER LOOPT. kenning van die regel het te zijnen Iaste
DOOR EEN ANDERE WEGGEilRUIKER GEgelegd misdrijf uitmaakt zonder dat een
VOLGDE WEG DIE OOK NIET VERDER
fout bewezen is ten laste van verLOOPT DAN DE AANSLUITING. VOOR·
weerder, die van de verkeersvoorrang
RANG VOOR DE WEGGEBRUIKER DIE
genoot;
VAN RECHTS KOMT.
Overwegende dat die beslissing insluit dat de rechter over de grond de De openbare weg met meer dan een rijweg,
weg waaruit aanlegger kwam als
die in de bebouwde kommen wordt besecundaire weg heeft beschouwd; dat
schouwd als hoofdweg, verliest dit karakhet bestreden vonnis het in het middel
ter aan de aansluiting, na dewelke hij
bedoeld artikel 52 van het Algemeen
niet verder loopt, zelfs indien de door
Reglement op de verkeerspolitie heeft
een andere weggebruiker gevolgde weg
geschonden ;
evenmin verder loopt dan de aansluiting;
de verkeersvoorrang behoort aan hem die
Over de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke partij Duthoit :
van rechts komt. (Wegcode, artt. 51;
52 en 55 [besJuit van de Regent van
Overwegende dat de verbreking van
16 October 1947, artt. 3 en 4].)
. de beslissing gewezen over de publieke
vordering de vernietiging medesleept ~an
de beslissing gewezen over de vordermg (DE GAVRE EN « VENNOOTSCHAP VAN
van de burgerlijke partij ;
AUTO- VERVOER », T. « THE LONDON
Over de beslissing gewezen over de vorAND SCOTTISH ASSURANCE LIMITED ».)
dering van aanlegger handelende als
burgerlijke partij tegen verweerder :
ARREST.
Overwegende dat de beschouwingen,
HET HOF;- Gelet op het bestreden
hierboven uiteengezet ter gelegenheid van
het onderzoek van de voorziening gericht vonnis, op 13 November 1948 in hoger
tegen de beslissing gewezen over de pu- beroep door de Correctionele Rechtbank
blieke vordering, de verbreking recht- te Brussel gewezen ;
vaardigen van die beslissing welke, in
Over het enig middel, door de twee
schending met artikel 52 van het Alge- aanleggers afgeleid uit de schending van
meen Reglement op de verkeerspolitie, artikelen 51, 52 en 55 van het koninklijk
heeft aangenomen dat verweerder van de besluit dd. 1 Februari 1934 houdende
verkeersvoorrang genoot;
Algemeen Reglement op de politie van
Om die redenen, verbreekt het be- het vervoer en van het verkeer, gewijzigd
streden vonnis, behalve voor zoveel het door de besluiten van 1 Maart 19il5,
Duthoit vrijgesproken heeft; beveelt dat 12 November 1935, 17 Januari 1936,
het bestreden vonnis zal overgeschreven 18 October 1946 en 16 October 1947,
worden in de registers van de Rechtbank van artikel1382 van het.Burgerlijk Wetvan eerste aanleg te Bergen en dat hoek en van artikel 97 van de Grondwet :
melding er van zal gemaakt worden op
Overwege~de dat, na vastgesteld te
de kant van de vernietigde beslissing; hebben dat de aanrijding gebeurde op
verwijst de zaak, alzo beperkt, ~aar ~e de hoek van een baan met meer
Correctionele Rechtbank te Doormk, mt- dan een rijweg en van een baan
spraak doende in hoger beroep ; veroor- met een rijweg, waarvan geen van beide
deelt verweerder tot de kosten.
verder loopt dan de aansluiting, het
30 Mei 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, bestreden vonnis verklaart : « dat de
H. Connart, raadsheer waarnemend weggebruiker van de baan met meer dan
voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. een rijweg dienvolgens verkeersvoorrang
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, geniet >>;
Overwegende dat de openbare wegen
advocaat-generaal.
die niet verder !open dan de aansluiting,
op die plaats, bij toepassing van artikel 51
van het Reglement op de verkeerspolitie,
het karakter van hoofdweg ·verliezen
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welke ze v66r hun aansluiting zouden
kunnen gehad hebben ;
Overwegende, dienvolgens, dat, met te
beslissen om aanlej5gers te veroordelen,
dat de weggebrmker van een baan
met meer dan een rijweg die niet verder
loopt dan de aansluiting, aan die aansluiting de verkeersvoorrang behoudt die
verleend is aan degene die, in de bebouwde kommen, een openbare weg volgen met
meer dan een rijweg, de bestreden beslissing de in het middel bedoelde bepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
de Correctionele Rechtbank te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt
wor~e~ op de kant van de vernietigde
besh.~smg; veroordeelt de burgerlijke
partiJ, verweerster, tot de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, uitspraak doende
in hoger beroep.
30 Mei 1949.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. GeliJkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR
DE BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN
FINANCI:EN, TEGEN EEN ARREST VAN
HET MILITAIR GERECHTSHOF. VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN PLEITBEZORGER KRACHTENS EEN MACHTIGING
UITGAANDE VAN EEN INSPECTEUR VAN
DE REGISTRATIE EN D.E . DOMEINEN
WELKE VERKLAART TE HANDELEN NAMENS DE MINISTER VAN FINANCIEN.
VOORZIENING REGELMATIG.

Is regelmatig, de voorziening door de
B_elgische Staat, Ministerie ·van financtiin, tegen een arrest van het militair
gerechtshof, ingesteld door een pleitbezorger krachtens een machtiging uitgaande van een inspecteur van de registratie en van de domeinen welke verklaart
te handelen namens de Minister van
financiiin (1).
(1) Zie hoger, blz. 155, verbr., 1 Maart 1949
(Bull.-en PABIC., 1949, I, 174).

{AUDITEUR GENERAAL EN BELGISCHE
STAAT, T. L'HOIR EN FUNKEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op ~? pecember 1948 gewezen
door het M1hta1r Gerechtshof zetelende
te _Luik;
'
Over de voorziening van de Auditeur
Generaal;
Over het mid del van ambtswege scherrding van artikel 97 van de Gr~ndwet
doordat het bestreden arrest de verkla~
ring van onschuld van de verweerders
heeft gegrond op overwegingen welke
het Hof niet toelaten zijn toezicht uit
te oefenen:
Overwegende dat de verweerders beticht waren om: als daders, mededaders
of medeplichtigen te Luik, Angleur,
Brussel of elders in het Koninkrijk
tussen 1j0 Mei 1940 en 9 Septem~
ber 1944, hulp te hebben verschaft in
soldaten, mannen, geld, levensmiddelen,
wapens of oorlogsmunitie aah de vijanden
van ~-e Staat, en namelijk, in het door
de VIJ and bezette grondgebied verblijvende, hun rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon of als tussenpersoon hulp
verschaft te hebben in soldaten, mannen
geld, levensmiddelen voor de ravitaille:
ring van de vijand, oorlogsmaterieel voor
aanval of verdediging, eigenlijk gezegde
oorlogsmunitie, losse stukken voor de
vervaardiging van dat materieel of die
munitie, kleding of uitrustingsstukken,
wetende dat zij voor militair gebruik
bestemd waren, en een onderneming van
werken tot het aanleggen, inrichten of
onzichtbaar maken van versterkingen
luchtvaartterreinen of alle andere voo;
militaire doeleinden bestemde bouwwerken of installaties ingericht of geleid te
hebben; hun, hetzij rechtstreeks, hetzij
··door tussenpersoon, of _als tussenpersoon,
grondstoffen, materialen of producten
verschaft te hebben waarvan zij wisten
dat zij bestemd waren voor de vervaardiging van dat materieel, die munitie of
die kledingstukken, of voor de uitvoering
van die werken, zonder alle te hunner
beschikking zijnde middelen aangewend
te hebben om zich tegen het uitvoeren
van de b.estellingen van de vijanden van
de Staat te verzetten; en hun, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenpersoon
of als tussenpersoon, grondstoffen of
bewerkte stoffen, producten, levensmiddelen of dieren verschaft te hebben,
wanneer die levering is geschied ingevolge bij hen of bij tussenpersonen die
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aahzoeken of stappen en die levering,
de oprichting, de verbouwing of de vergroting van de onderneming of de wijziging van de aard of de bedrijfsmethodes
er van heeft nodig gemaakt, of wanneer
de productie op een abnormaal peil werd
gehouderi of tot dat p~il werd opgevoerd
om aan hun bestellingen te voldoen, of
hun hulp te hebben ingeroepen omsociale
geschillen te beslechten ·en om diensten
van tegensabotag·e te hebben ingericht;
hun bedrijvigheid ten dienste van de
vijanden van de Staat gesteld te hebben
ten einde voor hun rekening de grondstoffen of bewerkte stoffen, producten,
levensmiddelen of dieren hierboven bedoeld te verzamelen, en meer bepaald
met stortbaden voor het Duits Ieger te
vervaardigen ;
Overwegende dat het. bestreden arrest
vaststelt dat de geleverde kuipen voor
stortbaden geen kleding- of uitrustingsstukken uitmaken; dat het daaruit afleidt
dat 1 o van paragraaf 2 van artikel 115
van het Strafwetboek op de feiten van
de zaak niet toepasselijk is;
Overwegende dat die bepaling niet
aileen de levering van kleding- of uitrustingsstukken straft, maar ook verschillende andere feiten, namelijk de levering
van oorlogsmaterieel, losse stukken voor
de vervaardiging van dat materieel, het
ondernemen van werken tot het aanleggen en inrichten van installaties voor
militaire doeleinden bestemd, de levering
van grondstoffen, materialen of producten bestemd voor de vervaardiging van
dat materieel of voor de uitvoering van
die werken, alle feiten in de betichting
vermeld; dat het arrest aldus niet wettelijk gemotiveerd is ;
Over de voorziening van de Belgische
Staat:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit de onregelmatige
machtiging van de ondertekenaar van
de voorziening :
Overwegende dat de Staat v66r het
gerecht ~ijn rechten doet gelden door
zijn organen, hoofden van de ministerHHe departementen, bijgestaan of vertegenwoordigd door ondergeschikten,
handelende naar de bevelen van hun
oversien;
Overwegende dat, in huidig geval, de
rechtspleging namens de Belgische Staat
gevolgd werd door de Minister van financiiin, sedert het begin van de zaak en
zonder protest van verweerders, door
pleitbezorgers dragers van volmachten,
afgeleverd door de ambtenaren van het

beheer der registratie en domeinen ; dat
de machtiging van pleitbezorger Mestreit
om in zake. voorziening in te stellen en te
ondertekenen, uitgaat van een inspecteur
der registratie en domeinen verklarende
te handelen voor de Heer Minister van
financien; dat dergelijke verklaring als
juist moet aangezien worden tot wanneer
de valsheid er van bewezen is ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over de grond :
Over het enig middel dat zich vermengt met het middel betreffende de
publieke vordering :
Overwegende dat, om de redenen, uiteengezet voor de publieke vordering, het
bestreden arrest moet verbroken worden
voor zoveel het over de burgerlijke vordering beslist ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het militair gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van het vernietigd
arrest ; veroordeelt verweerster tot de
kosten ; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
30 Mei 1949.- 2" kamer.- Voorzitter,
H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Sohier. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK
DIE I!IJ DE GROND VAN DE ZAAK HEEFT
GEVOEGD EEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID, AFGELEID UIT DE BIJ
ARTIKEL 45 VAN DE GRONDWET BEPAALDE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID.- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK DAT HET HOGER
BEROEP
NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART. VOORZIENING INGESTELD
TEGEN DIT VONNIS VOOR HET EINDVONNIS. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Het vonnis van de correctionele rechtbank,
dat onontvankelijk verklaart het hoger
beroep ingesteld door de verdachte tegen
een vonnis van de politierechtbank waarbij een middel van niet-ontvankelijkheid,
afgeleid uit de bij artikel 45 van ·de
Grondwet bepaalde parlementaire on-
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schendbaarheid, wordt gevoegd bij de
grond van de. zaak, is geen uitspraalc
over een gesch~l over de bevoegdheid en;
derhal_ve, is rJ,e tegen dergelijlc vonnis, v66_r
het e~ndvonnis, ingestelde v(!orziening
niet ontvankelijk. (Wetb. strafvord.,
art. 416.)
(BORREMANS.)

30 Mei 1949.-2° kamer.- Voorzitter
H. Connart, raadsheer waarnemehd voor:
zitter. ~, Verslaggever, H. Giroul. ~
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 April 1949 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Brussel gewezen ;
Over de ontvankelijkheid :
Overwegende dat, aangezocht om uitspraak te doen over de conclusies van
aanlegger die tegen de tegen hem inges~elde
vervolgingen een grond van
met-ontvankelijkheid inriep, afgeleid uit
de onsc~endbaarheid waarvan hij krachtens artikel 45 van de Grondwet, als lid
van d~. Kamer der volksvertegenwoordigers, hjdens de zittijd geniet, de politierechtbank besliste dat "in het belang _
van een goede rechtsbedeling aanleiding
er toe bestaat het incident bij de grond
van de zaak te voegen en te beslissen
op de conclusies in het over de grond
tussen te komen vonnis " ;
Dat, _op hoger beroep van aanlegger, de
correctronele rechtbank het beroep niet
ontvankelijk verklaarde, otn reden dat
het vonnis van de politierechtbank !outer
voorbereidend was ;
Overw':gende dat die beslissing, daar
ze geen emde stelt aan de vervolgingen,
geen eindbeslissing is en ze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks uitspraak
doet over een geschil over de bevoegdheid.;
_pat,· in~erdaad, de door aanlegger
brJ col!-clusres opgeworpen exceptie, afgelerd mt de parlementaire onschendbaarheid, enerzijds niet beslecht werd en
anderzijds, vreemd is aan de bev~egd:
heid;
Dat ze, inderdaad, niet tot doel heeft
de bevoegdheid van de rechter bij · wie
ze werd aanhangig gemaakt af te wijzen,
doch enkel de vervolgingen, tijdens de
parlemen_taire zittijd, te doen schorsen;
Dat, drenvolgens, krachtens artikel416
van _h~t Wetboek van strafvordering, die
beshssmg voor een eis ih verbreking
slechts vatbaar is na het eindvonnis of
het eindarrest ;
Dat de voorziening, v66r dezelve ingesteld, niet ontvankelijk is·
. O!ll die redenen, verwerpt de voorzrenmg; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
·

1° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). KRIJGsRAAD. VERDACHTE DIE, BIJ
ZIJN EERSTE ONDERVRAGING DOOR DE
KRIJGSAUDITEUR OMTRENT DE KEUS
VAN DE TAAL, DE FRANSE TAAL AAN·
DUIDT; RECHTSPLEGING WETTELIJK
IN HET FRANS GEVOERD.

2° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- VoNNIS VAN DE KRIJGSRAAD OPGESTELD IN
DE FRANSE TAAL. GEBRUIK VAN DE
FRANSE TAAL VOOR DE RECHTSPLEGING
VOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. WETTELIJKHEID.

1° W anneer de eerste maal dat hem werd
gevraafl_d door de lcrijgsauditeur in welke
taal h%J wenste dat de rechtspleging zou
worden gevoerd, de verdachte de Franse
taal heeft aangeduid, wordt de rechtspleging wettelijk in het Frans gevoerd v66r
de krijgsraad. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 18.)
2° . W anneer he~ vonnis van de krij gsraad
~n het Frans ~s opgesteld, moet er van die
taal gebruik worden gemaakt v66r het
m_~litair gerechtshof (1). (Wet van 15 Jum 1935, art. 24.)
(HEEREN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 Maart 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik" ·
Ov~r het eerste middel, schending vim
artikelen 18, 24, 2-5, alinea 3, en 40
van·dewet dd. 15 Juni 1935 betreffende
het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat de rechtspleging zowel v66r de
krijgsraad als v66r het militair gerechtshof, in het Frans gevoerd werd, wanneer,
eerste onderdeel, aanlegger uitdrukkeIijk de Vlaamse taal als taal van de
rechtspleging had ·gekozen; tweede onderdeel, aanlegger v66r de krijgsraad
(1)_ Zie boger, blz. 288, verbr., 2 Mei 1949
(Bull. en PAsrc., 1949, I, 324).

verklaard had niet zeker te zijn zijn
RECHTVAARDIGEN DIE HE-T TOEKENT
ondervraging in ·het Frans te verstaan ;
AAN DE VEROORDEELDE. - 0NTSNAP-·
Overwegende dat, volgens de stukken
PEN AAN HET TOEZICHT VAN HET HOF.
van de rechtspleging, op 8 J anuari 19lt8,
VAN VERBREKING.
de Substituut van de Krijgsauditeur te
Ontsnappen
aan het toezicht van het Hof
Namen; terwijl hij a an aanlegger zij n
van verbreking, de feitelijke elementen
inbetichtingstelling betekende, hem overwaarop het arrest van veroordeling steunt
eenkomstig artikel 18 van de wet verom de identiteit die het toekent izan de
zocht te verklaren welke taal hij voor
veroordeelde te rechtvaardigen (1).
de rechtspleging verkoos ; dat aanlegger in het Frans antwoordde : « Ik
wens dat de rechtspleging in het Frans
(KOUKSINE.)
gevoerd wordt; ik versta Nederlands »;
Overwegende dat de rechtspleging alzo
ARREST.
v66r de krijgsraad wettelijk in het Frans
gevoerd werd, die taal aangeduid geweest
HET HOF;- Gelet op het bestreden
zijnde door de verdachte de eerste maal arrest, op 20 J anuari 19~9 door het
dat hij verklaarde in welke taal hij Militair Gerechtshof zetelende te Brussel
wenste dat de rechtspleging zou gevoerd gewezen;
worden; dat het militair gerechtshof ook
Over het eerste middel, schending·van
tijdens de aanleg in hoger beroep de taal, artikelen 31 en 123sexies van het Strafwaarin het beroepen vonnis werd gesteld, wetboek, doordat, zoals uit het. zittingwettelijk heeft aangenomen (art. 2~) ;
blad, bladzijde 3, van de terechtzitting
Dat het middel in feite en in rechte dd. 6 October 19~7, van de Krijgsraad
niet opgaat;
.
te Brusi?el blijkt, deze de heer Boris
·Over het · tweede mid del, schending · Solonevitch als getuige of tolk heeft .aanvan het gewijsde, van het begins~} non gesteld en zij'n eed iri gezegde hoedanigbis in idem en van artikel 118b~s van heid heeft opgenomen, wanneer gezegde
het Strafwetboek, doordat het bestreden Solonevitch op 31 J anuari 19~6 veroorarrest aanlegger veroordeelt wegens deeld werd door de Krijgsraad te Brussel
feiten die reeds gevonnist werden door tot een gevangenisstraf van een jaar
het arrest van het militair gerechtshof bij toepassing van artikelen 118bis en
dd. ~ Juni 19lt8:
123quinquies van het Strafwetboek en
Overwegende dat het middel enkel het levenslang vervallen werd verklaard van
arrest bestrijdt voor zoveel· het beslist de rechten opgesomd in artikel 123sexies
over de eerste betichting; dat, ware het van het Strafwet:Ooek :
gegrond, de enige uitgesproken straf nietOverwegende dat de aan,duiding van
temin gerechtvaat•digd zou blijven door de datum van 6 October 1%7, als zijnde
de vaststellingen van het arrest betref- deze waarop Boris Solonevitch als getuige
fende de andere netichtingen; dat het onderhoord werd v66r de krijgsraad, het
middel niet ontvankelijk is;
gevolg is van een opvallende materiele
En overwegende dat de substantHHe vergissing ;
of op straf van nietigheid voorgeschreven
Dat uit de stukken der rechtspleging
rechtsvormen werden nageleefd en dat blijkt dat die getuige slechts ter terechtde beslissing overeenkomstig de wet is ; zitting van 20 October 19~ 7. geroepen
Om die redenen, verwerpt de voor- werd om getuigenis af te leggen en dat
ziening; veroordeelt de aanlegger tot. de hij, wegens zijn veroordeling, enkel toekosten.
gelaten werd om, zonder eedaflegging,
inlichtingen te geven ;
30 Mei 19~9.- 2• kamer.- Voorzitter,
Dat het middel in feite niet opgaat;
H. Connart, raadsheer waarnemend voorOver het tweede middel en het derde
zitter. Verslaggever, H. Sohier. middel, afgeleid : het tweede, hieruit dat
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo- het
vonnis van de krijgsraad en het
caat-generaal.
bestreden arrest de betichting van· spionnage ·ten laste van aanlegger gelegd ter
terechtzitting van 13 J anuari 19~5 en de
2• KAMER. - 30 Mei 1949.
VERBREKING. - BEVOEGDHEID.
. STRAFZAKEN. - FEITELIJKE ELEMENTEN W AAROP RET ARREST VAN VEROORDELING STEUNT OM DE IDENTITEIT TE

(1) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 5 Mei en
4 September 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 188
en 354); zie ook verbr., 22 Januari 1877 (Bull.
en PASIC., 1877, I, 99).
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veroordeling hoofdens dit feit gesteund
hebben op de verklaring van een getuige,
de heer Nietsch, toegelaten tot de eedaflegging, d,an wann~er die getuige ter
dood veroordeeld zou geweest zijn wegens
oorlogsmisdaden; het derde, schending
van de rechten van de verdediging, doordat het bestredim arrest de betichting van
spionnage, waartegen aanleg·ger aanvaard had zich te verdedigen ter terechtzitting van de krijgsraad dd. 13 J anuari
1948, aangevuld en verzwaard heeft zonder dat aanlegger er van verwittigd
werd en deze, alzo, in de mogelijkheid zou
gesteld g·eweest zijn de wijziging van de
betichting te betwisten :
Overwegende dat die twee middelen
slechts de ten laste van aanlegger aangenomen betichting van spionnage bedoelen (Strafwetboek, art. 116);
Overwegende dat, waren die middelen
g·egrond, dan nog de tegen aanlegger
uitgesproken enige straf van levenslange
hechtenis gerechtvaardigd zou blijven
door de veroordeling welke hij opgelopen
heeft wegens de met de dpod strafbare
inbreuk op artikel 118bis van het Strafwetboek (besluit-wet van 17 December
1942);
Dat die middelen, dienvolgens, niet
ontvankelijk zijn;
Over het vierde middel, afgeleid hieruit dat het bestreden arrest voor recht
zegt dat betichte Pierre Kouksine heet,
en op 11 Februari 1898 te Sint-Petersburg is geboren, dan wanneer aanlegger,
integendeel, beweert dat hij Peter-Heinrich Kuxin is; op 29 Juni 1901 te Tilsitt
geboren :
Overwegende dat het arrest de identiteit, welke het toegekend heeft aan de
aanleg·ger, heeft gerechtvaardigd met te
steunen op feitelijke elementen waarvan
het toezicht aan het Hof ontsnapt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHile
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;
30 Mei 1949.- 2e kamer.- Voo·rzitter
en verslaggever, H. Conn art, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

30 Mei 1949.·

STRAF. - BESLUIT-WET VAN 31 JANUARI 19,6 BETREFFENDE DE CONTROLE VAN D.E REIZIGJi:RS IN DE LOGEMENTHUIZEN. - REGLEMENT VAN DE
GEMEENTE SERAING DD. 13 DECEMBER 1946. - GEBREK AAN BEPALING
DIE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85
VAN HET STRAFWETBOEK VOORZIET. __;___>
0NMOGELIJKHEID VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AAN TE. NEMEN.
Bij gebrek aan bepaling die de toepassing
voorziet van artilcel 85 van het Straf'wetboelc, mag de rechter geen verzachtende omstandigheden aannemen ten aanzien van inbreulcen op het besluit-wet van
31 Januari 1946 betreffende de controle
van de reizigers in de logementhuizen
of OJ? het reglement van de gemeente
Serawg dd. 13 December 1946. (Strafwetboek\ art. 100.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. COLSON.)
ARREST.
HET :EJOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 J anuari .1949 in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank
te Luik gewezen;
Over het enig middel, schending van
artikelen 85 en 100 van het Strafwetboek,
22 van de wet van 17 April1878, 2 van het
besluit-wet dd. 31 Januari 1946 en 12bis
van het gemeentereglement van Seraing·
dd. 13 December 1946, doordat het
bestreden vonnis artikel 85 van het Strafwetboek heeft toegepast op debeteugeling
van inbreuken op wetten en bijzondere
reglementen welke de toepassing van dit
artikel niet voorzagen :
Overwegende dat Rene Colson vervolgd
was om artikel 1 van het besluit-wet
dd. 31 J anuari 1946, betreffende de
controle van reizigers in de logementhuizen en het reglement van de gemeente
Seraing dd. 13 December 1946 betreffende
de taxe op de in huur gegeven bedden,
te hebben overtreden ;
Overwegende datde inbreuken op het
besluit-wet dd. 31 J anuari 1946 gestraft
worden met correctionele straffen (art. 2)
en degene op het gemeentereglement
met een geldboete van 25 frank (artikel 12bis);
.
Overwegende dat het bestreden vonnis,
verzachtende omstandigheden aannemende en artikel 85 van het Strafwetb6ek
toepassende, de publieke vordering ver-
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jaard verklaart voor zekere wanbedrijven
2• KAMER. - 30 Mei 1949.
alsook voor zekere overtredingen en, voor
INZAKE
BURGERde misdrijyen welke het voor vaststa;;md EPURATIE
TROUW.- WET VAN H JUNI 1948_
houdt, Rene Colson veroordeelt tot lagere
TOEPASSING VAN ARTIKEL' 2, 1"'
straffen dan deze voorzien bij de wet en
EN 2°. DE RECHTER IS ER NIET
het reglement die .werden toegepast ;
TOE GEHOTJDEN VAST TE STELLEN DA1"
Overwegende dat, luidens artikel 100
DE FEITEN EEN ERNSTIGE TEKORTvan het Strafwetboek, bij gebrek aan
KOMING AAN DE BURGERPLICHTEN UI'I'tegenstrijdige bepalingen in de bijzonMAKEN.
dere wetten en verordeningen, artikel 85
van het Strafwetboek niet zal toegepast De rechter mag, bij toepassing van artiworden op de misdrijven die bij die wetkel 2, 1° en 2°, van de wet van 14 Juni
ten en reglementen zijn voorzien;
1948 betreffende de epuratie inzake burOverwegende dat geen bepaling van
gertrouw, de vervallenverklaring van dehet besluit-wet dd. 31 J anuari 1946 en van
rechten voorzien bij artikel 123sexies.
het gemeentereglement dd. 13 December
van het Strafwetboek behouden zonder
19~6 de toepassing van artikel 85 van
te moeten vaststellen dat de telastgelegde:
het Strafwetboek voorziet op de misfeiten een ernstige tekortkoming aan dedrijven welke ze beteugelen ;
burgerplichten uitmaken.
nat, dienvolgens, met artikel 85 van
het Strafwetboek toe te passen om de
(CREPIN, T. PROCUREUR-GENERAAL
publieke vordering betreffende ·de wanTE LUIK EN KRIJGSAUDITEUR TE LUIK.)
bedrijven voorzien bij het besluit-wet dd.
31 J anuari 1946 verjaard te verklaren
ARREST.
en om de beklaagde, wegens inbreuken
HET HOF; - Gelet op het bestreden
op gezegd besluit-wet, alsook op het
gemeentereglement dd. 1S December arrest, op 25 November 19~8 door het
19~6, tot lagere straffen te veroordelen
Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het middel, schending van artidan deze voorzien door die wet. en dit
reglement, het bestreden vonnis de in kel 97 van de Grondwet en van artikel 2,
het middel bedoelde artikelen heeft ge- 1° en 2°, van de wet dd. H Juni 19~8
betreffende de epuratie inzake burgerschonden;
Overwegende dat voor het overige de trouw, doordat het bestreden arrest het
substantHile of op straf van nietigheid verzet van aanlegger tegen zijn invoorgeschreven rechtsvormen werden na- schrijving op de lijst, voorzien bij artigeleefd en dat de beslissing· overeen- kelen ~ en 5 van de wet dd. 14 J uni 1948,
gedeeltelijk gegrond heeft verklaard en
komstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het be- de gehele vervallenverklaring der rechten
artikel 123sexies van het
streden vonnis in al zijn beschikkingen, voorzien bij te
zijnen laste gehandhaafd
behalve deze die de publieke vordering· · Strafwetboek
heeft;
die
vervallenverklaring
tot een
voor zekere overtredingen op het ge- duur van vijftien jaar beperkend,
om
meentereglement van 13 December 19~6 de reden dat uit het onderzoek v66r het
verjaard verklaart; beveelt dat onder- hof gedaan zou blijken dat aanlegger
havig arrest zal overgeschreven worden in J uli 19~ 1 een plaa ts van burgemeester
in de registers van de Correctionele had aangevraagd, dat die candidatuur
Rechtbank te Luik en dat melding er
officieus gesteund werd door de overvan zal gemaakt worden op de kant van heden
van de nieuwe orde, en dat hij,
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verna
5
Jan
uari 1941, in de schoot van de
oordeelt verweerder tot de kosten ; Rexistische
partij functies was blijven
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de waarnemen
welke het handhaven van
Correctionele Rechtbank te Hoei, uit' zijn toetreding
medesleepten, zonder de
spraak doende in hoger beroep.
conclusies van aanlegger te beantwoorden
30.Mei 1949.- 2• kamer.- Voorzitte1·, welke beweerden dat de feiten die, overH. Connart, raadsheer waarnemend voor- eenkomstig de wet dd. 14 Juni.19~8, zelfs
een gedeeltelijke en in de tijd beperkte
zitter. Verslaggever, H. Giroul. vervallenverklaring konden rechtvaardiGelijkluidende conclusie, H. Colard, advogen, een bewust en ernstig tekortkomen
caat-generaal.
aan de burgerplichten van belanghebbende moesten uitmaken en dat de feiten,
welke ten laste van aanlegger gelegd
worden, dit karakter niet meer ver-

-362.toonden, wanneer het . arrest althans
kenrien zich te voorzien tegen een arrest
gewezen. door ,het hof van beroep (1).
het punt on~eker heeft gelaten te weten
()f het in feite heeft willen beslissen dat
(Wetteh betreffende de inkomstenbehet bewezen was dat de feiten, welke
lastingen, samengeschakeld de 31 Juli
het ten laste van aanlegger aannam,
1943, art'. 67 ; wet van 6 September
1895, art. 14.)
een bewust en ernstig tekortkomen uitmaakten aan zijn burgerplichten, of in 2° Is, inzake directe belastingen, niet ontrechte heeft willen beslissen dat de feiten,
vankel~jk de voorziening die niet we.rd
ingesteld door de partij zelf of door haar
welke een vervallenverklaring der rechten
bijzonder gemachtigde (2).
konden rechtvaardigen, dit karakter niet
moesten hebben, die onzekerheid een
dubbelzinnigheid uitmakende die gelijk(DELVAUX, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
staat met een gebrek aan beweegreARREST.
denen;
Overwegende dat het bestreden arrest
HET HOF; - Gelet op het bestreden
de vervallenverklaring, voorzien bij de arrest, op 31 Januari 1949 door het Hof
wet dd. 14 Juni 1948 betreffende de van beroep te Luik gewezen;
epuratie inzake burgertrouw, ten laste
Over de grond van niet-ontvankelijkvan aanlegger heeft . behouden op de
enkele grond van artikel 2, 1° en 2°,. heid van ambtswege aangevoerd :
Overwegende dat het door de overvan die wet;
Overwegende dat uit de tekst van die handiging ter griffie van het tot het Hof
bepalingen blijkt dat hun toepassing niet van verbreking gericht verzoekschrift is
onderworpen is aan de voorwaarde dat dat de aanlegger op authentieke wijze
de bedoelde feiten « een ernstig tekort- zijn inzicht te kennen geeft zich te voorkomen uitma,ken " van belanghebbende zien tegen een. arre~>t door. het hof van
beroep inzake rechtstreekse belastingen
aan zijn burgerplichten;
Overwegende, dienvolgens, · dat het gewezen;
Overwegende dat die overhandiging
middel, door aanlegger bij conclusies
ingeroepen en waarbij hij beweerde dat moet gedaan worden door de partij zelf
de feiten welke hem ten laste waren of door haar bijzonder gemachtigde;
Overwegende dat, in de zaak, de neergelegd dit karakter niet vertoonden, zonder verband is met de toegepaste bepa- legging van het verzoekschrift in verlingen ; dat het arrest derhalve niet breking en van het origineel van het
exploot van betekening gedaan werd door
gehouden was het te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen deurwaarder Sikivie, zonder dat uit de
overgelegde stukken blijkt dat deze laatworden;
Om die redenen, verwerpt de voor- ste daartoe machtiging had gekregen;
Dat de voorziening dus_niet ontvankeziening; veroordeelt aanlegger tot de
,
lijk is;
kosten.
Om die redenenj verwerpt de voor30 Mei 1949,- ze ka,mer.- Voorzitter ziening; veroordeelt aanlegger tot de
en ·verslaggever, H. Connart, raadsheer kosten.
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende
31 Mei 1949.- 2• kamer.- Voo1·zitter,
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
H. Louveaux, voorzitter.- Verslaggever,
H. Connart. - Gelijkluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pl. HH. Van
2• KAMER. - 31 Mei 1949.
Leynseele en Ch. Piette (deze laatste
van de Balie bij het Hof van beroep
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
te Luik).
!NZAKE DIRECTE BELASTINGEN. NEERLEGGEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT
TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP,

2• KAMER. - 31 Mei 1949.
INKOMSTENBELASTINGEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
lNZAKE DIRECTE BELASTINGEN. MOET WORDEN INGESTELD DOOR DE
PARTIJ ZELF OF DOOR HAAR BIJZONDER
GEMACHTIGDE.

1° Door de overhandiging van het verzoekschrift tot verbreking ter griffie van het hof
van beroep, geeft de eiser zijn inzicht te

1°

lNKOMSTEN UIT BEDRIJFSIMMOBILIEN
GELEGEN IN NEDERLAND EN TOEBEHO-

(1) en (2) Zie de voetnota, getekend W. G.,
onderaan dit arrest in Bull. en PASIC., 1949, I,
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REND AAN- EEN PERSOON. DIE IN BELGIE
ZIJN wooNPLAAT's HEEFT. , _ lNKOMSTEN VRIJGESTELD IN BELGIE KRACHTENS. RET .VER,DRAG VAN 20 ''j:i'EBRUARI
1933 TbSSEN BELGIE EN NEDERLAND.
lNKOMSTEN BELASTBAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 52 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE
DE DUBBELE AANSLAG VAN EEN ZELFDE
INKOMEN IN HOOFDE VAN EEN ZELFDE
BELASTINGPLICHTIGE TE VERMIJDEN.
lNKOMSTEN UIT BEDRIJFSIMMOBILIEN, TOEBEHOREND AAN EEN BELGISCHE VENNOOTSCHAP, DOCH GEWONNEN EN AANGESLAGEN IN NEDERLAND.
- ALHOEWEL WETTELIJK VRIJGESTELD
VAN BELASTING IN BELGIE, KUNNEN DIE
INKOMSTEN BEGREPEN WORDEN IN DE
NIET-UlTGEKEERDE INKOMSTEN WAARVAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTOINKOMSTEN MOETEN WORDEN AFGETROKKEN.

1° Zjjn belastbare ir~ckoms~en, de inkomste'fl,
uit bedrijfsimmobilien, toebehorend · aan
een Belgische vennootschap met rechtspersoonlijkheid, doch gewonnen en aan.geslagen in Nederland, dit niettegenstaande zij in Belgie zijn vrijgesteld
krachtens het Verdrag van 20 Februari
1933 tussen Belgie en Nederland, goedgekeurd door de wet van 2 Juni 1934 (1}.

(Wetten bet.reffertde de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 12 September 1936, art. 52, §§ 1, 2, !itt. b,
en 6 ; Verdrag van 20 Februari 1933
tussen Belgie en Nederland, goedgekeurd · door de wet van 2 J uni
193t., art. 3, § 1.}
2° Vom· de toepassing. van artikel 52 der
samengeschakelde _wette'n betreffende de
inlcomstenbelastingen, welke er toe strekt
de dubbele aanslag te vermijden van een
zelfde inkomen in hoofde van een zelfde
belastingplichtige, kunnen de inkomsten
van . bedrijf"simmobilien, gewonnen en
aangeslagen in Nederland, niettegenstaande zij in Belgie zijn vrijgesteld,
begrepen worden in de niet-uitgekeerde
inlcomsten van een Belgische vennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarvan
moeten worden afgetrolcken de reeds aangeslagen netto-inkomsten vooraleer zij
(1) Zie vetbr., ·27 Mei 1946 (A1'1". Verbr.,
19i6, biz. 205; Bull. en PASIC., 1946, I, 224),
en de conclusie van de H. eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt (Journ. prat. dr.
fi•c., 1946, bl~. 206).

'

_ "!JOrden afgetrokken van de uitgekeerde'
~nkomsten. (Wetten bet:reffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
de 12 September 1936, art. 52, §§ 1,
2, litt. b, en 6.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE
NEERLANDAISE DE L'AZOTE », T. BEHEER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Herzien het arrest van
dit Hof dd. 27 Mei 1946 ;
Gelet op het bestreden arrest, op
13 J uli 19t.8 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 52 van de
wetten betreffende de irtkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk
besluit dd. 12 September 1936, 1 tot 17
van het V erdrag tussen B elgie en
Nederland, waarvan de goedkeuringen
gewisseld werden op 6 Augustus 1935,
verdrag goedgekeurd _door de Belgische
wet vim 2 J uni -193t., doordat het be,
streden arrest beslist heeft dat het
kadastraal inkori:ten van de bedrijfsimmobilien van aanlegster eerst moest afgetrokken worden van het niet-uitgekeerd bedrag der reeds aangeslagen
inkomsten, en dit niettegenstaande die
aftrekking zonder uitwerking is vermits,
luidens het hierboven aangehaald Belgisch-Nederlands verdrag, de hierboven
gezegde niet-uitgekeerde inkomsten niet
~belastbaar zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de inkomsten voortkomende
van de in Nederland gelegen bedrijfsimmobilien van aanlegster, overeenkomstig de voorschriften van artikel 52,
§ 6, van de wetten betreffende de inkomsten, samengeschakeld door koninklijk
besluit dd. 12 September 1936, moeten
afgetrokken worden van het bedrag der
niet-uitgekeerde inkomsten, en, zo deze
niet volstaan, van het bedrag der uit,
gekeerde inkomsten ;
Overwegende dat het middel aan het
bestreden arrest aileen verwijt te hebben
aangenomen dat de in N ederlaiid gewonnen en verkregen bedrijfsinkomsten,
in dat land belast, kunnen begrepen
worden in de niet-uitgekeerde inkomst~n,
dan wanneer zein Belgie niet aangeslagen
werden;
Overwegende dat artikel 52 der hierboven gezegde samengeschakelde wetten,
evenmin in paragraaf 1 als in zijn paragraaf 6, bepaalt dat de voorziene aftrek-
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king slechts zal kunnen geschieden op
de aangeslagen inkomsten, doch hun
aftrekking voorziet van de belastbare
inkomsten;
Overwegende dat, luidens artikel 2,
§ 2, van de hiervoren aangehaalde wetten,
de inkomsten van de personen die
hun woonplaats in Belgie hebben belastbaar zijn zelfs wanneer zij in
het buitenland mochten gewonnen of
verkregen zijn; dat, krachtens artikel 27,
§ 2, 5°, om het even welke reserves of
voorzorgsfondsen als winsten van een
nijverheids- of handelsbedrijf worden aangezien; dat alzo de bedrijfsinkomsten
door aanlegster, naamloze vennootschap
met maatschappelijke zetel in Belgie,
in Nederland gewonnen of verkregen, zelfs
indien ze gereserveerd werden, in principe in Belgie belastbaar waren ;
Overwegende dat, zo het verdrag dd.
20 Februari 1933 tussen Belgie en Nederland, goedgekeurd door de wet van 2 Juni
193t., in sommige gevallen, de in Nederland gewonnen inkomsten in Belgie van
belasting vrijstelt, die inkomsten dan nog,
alhoewel in Nederland aangeslagen, in
Belgie aan de belasting onderworpen waren, doch er van vrijgesteld werden
krachtens gezegde overeenkomst;
Dat dienvolgens, in de onderstelling
dat, onder de gereserveerde inkomsten
van aanlegster, er in Belgie, krachtens
bedoeld verdrag, van belasting vrijgestelde inkomsten waren, die inkomsten
niettemin in Belgie belastbare inkomsten
uitmaakten ;
Dat, in die voorwaarden, het bestreden
arrest door, overeenkomstig artikel 52,
§ 6, van g·ezegde samengeschakelde wetten, te beslissen dat de inkomsten uit
immobilien van aanlegster voorafgaandelijk moeten afgetrokken worden van
de niet"uitgekeerde inkomsten zonder
onderscheid te maken tussen deze gewonnen en verkreg·en in Belgie of in
Nederland, daarin begrepen deze aangeslagen in dat land, geen enkele van de
ingeroepen bepalingen geschonden heeft ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
31 Mei 1949.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter.- Verslaggever,
H. Giroul. Gelijkluidende conclusie,
H. W.-G. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

ze

KAMER. -

31 Mei 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
lNZAKE DIRECTE BELASTINGEN. · _
VOORZIENING NA VOORZIENING IS NIET
ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VOORTBRENGSELEN VAN DE BODEM.- VOORWAARDEN TOT TOEPASSING VAN DE BEDRIJFSBELASTING.

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
VASTSTELLING DAT GRAS NIET DE
OPBRENGST IS VAN EEN DOOR DE MENS
REGELMATIG AANGEPAST WERK.
BINDENDE BEOORDELING.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. ALLEEN BEPERK'l'
DOOR DE VERPLICHTING ZE IN TE
DIENEN BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIF'TE.- VERPLICHTING VOOR HET
BEI-IEER RET DOOR DE BELJ\STINGPLICHTIGE AANGEGEVEN CIJFER VAN ZIJN
INKOMSTEN TE NEMEN ALS BELASTINGGRONDSLAG. VERPLICHTING DIE RET
RECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
TOT HET INDIENEN VAN EEN RECLAMATIE NIET BEPERKT.

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE. AANNEMING DOOR HE'!'
BEHEER VAN DE AANGIFTE VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE. NIETTEGENSTAANDE DIE AANNEMING MAG DE BELASTINGPLICHTIGE ZIJN AANGIFTE AANVULLEN OF WIJZIGEN OP VOORWAARDE
DAT ZULKS GESCHIEDT BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN.

1° De regel, luidens wel!ce, wanneer een
voorziening in verbreking werd verworpen wegens een andere reden dan ee11r
schending van de wet van 15 Juni 1935,
de partij welke ze heeft ingediend zich,
onde1· · geen voorwendsel en door geen
middel hoegenaamd, niet meer in verbreking. kan voorzien tegen hetzelfde
arrest, is toepasselijk inzake directe
belastingen (1). (Wetb. van strafv.,
art. 438; wet van 18 Juni 1869,
art. 132.)
2° Zijn alleen aan de bedrijfsbelasting onderworpen, de voortbrengselen van de
bodem d'ie de opbrengst zijn van ee11r
door de mens regelmatig aangepast
(1) Zie de voetnota, getekend W. G., onderaan bet arrest in Bull. en PAsrc.,.1949; I, 407~
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wcrk (1}. (Wetten betreffende inkomstenbelastingen, samengeschakeld de
31 Juli 1943, art. 25, § 1.)
:3° D.e vaststclling dat het gras, gewonnen
in de polder, niet de opbrengst is van
een door de mens regelmatig aangepast
werk, behoort tot de souve1·eine beoordeling van de rechter over de grond (2}.
4° Het rifcht; toegekend aan de schuldenaar
• van directe belastingen, een reclamatie
in te dienen tegen het beloop van zijn
aanslag, behelst geen andere beperking
dan deze te moeten worden uitgeoefend
uiterlijk de 31 Maart van het tweede
dienstjaar (3} (4} en (5). (Wetten betreffende de, inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 19/o3, art. 61,
§ 3, al. 1 en 2.}
.5° Het voorschrift van de wet waarbij het
beheer als belastinggrondslag het cijfer
neemt van de doo1· de belastingplichtige
oor$pronkelijk aangegeven inkomsten,
heeft geen andere draagwijdte dan het
inrichten van een modaliteit van de
vestiging van de aanslag, en beperkt het
reclamatierecht niet. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1.9/o3, artt. 55,
§ 1, en 61, § 3.)
{) 0 De
omstandigheid dat het beheer de
aangifte van de belastingplichtige heeft
aangenomen heeft niet voor gevolg dat
deze laatste ze niet meer kan aanvullen
of wijzigen terwijl hij nog in de wettelijke termijnen is (6). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31, Juli 19/o3, artt. 55,
§ 1, en 61, § 3.}
(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. CREE, WEDUWE MOURIAU.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, door het Hof van beroep te
Brussel op 28 J anuari 1946 en 13 Mei 194 7
gewezen;
I. Voor zover de voorziening ·gericht
is tegen het op 28 Jan uari 1946 gewezen
arrest :
(1) en (2) Zie de voetnota's 1 en 2 onderaan
het arrest in Bull. en PASIC., 1949, I, 408.
(3), (4) en (5)_ Zie de voetnota's 1, 2 en 3
onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1949,
I, 409, alsmede de conclnsie van de H. advocaat-generaal Ganshof van der Meersch.
(6) Zie de voetnota 4 onderaan het arrest in
Bull. en PASIC., 1949, I, 409, en de voormelde
conclusie van het openbaar ministerie.

Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep te Brussel dd. 28 Januari 1946 vroeger reeds het voorwerp
is geweest van een eis tot verbreking op
26 Februari 19/o6 ; dat dus de voorziening, ingesteld op 17 Juni 1947, niet ontvankelijk is luidens artikel 438 van het
W etboek. van strafvordering, hetwelk,
kracht!)ns artikel 132 van de wet dd.
18 J uni 1869, van toepassing is inzake
directe belastingen ;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen het op 13 Mei 19/o 7 gewezen
arrest :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van
artikel 25, § 1, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, van
artikel 2, § 1, van het besluit dd. 31 Juli
19/o3, betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest voor
recht zegt dat de inkomsten door de
belanghebbende ingewonnen ter gelegenheid van de verkoop van in de polders
ingezameld gras, geen belastbare bedrijfsinkomsten zijn en, bijgevolg, de gevestigde belastingen niet gegrond verklaart :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de, door aanlegster in
haar aangifte in de inkomstenbelastingen
vermelde winsten, uitsluitend de opbrengst bevatten van de verkoop van
gras dat ingezameld werd in de polders
van de Galgenberg te Mechelen, toebehorende aan haar zoon die haar het
genot van die goederen had gelaten ; dat
het hierop wijst dat, alhoewel verweerster zich in haar aangifte aangeeft
als gespecialiseerde landbouwexploitante,
zij slechts de begunstigde i~ geweest van
de vrijgevigheid van haar zoon die haar
de opbrengst heeft gelaten van de verkoop van het gras dat werd geoogst op
de weide waarvan zij de eigenares
niet was, en dat geenszins bewezen is dat
die weide een gespecialiseerd exploitatiewerk heeft on dergaan ; dat het daaruit
afleidt dat de door verweerster aangegeven inkomsten niet de opbrengst
zijn van een technisch ingerichte exploitatie welke de toepassing zou rechtvaardigen van artikel 25, § 1, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat uit die soevereine
vaststellingen blijkt dat de betwiste inkomsten geen opbrengst zijn van een van
de mens regelmatig aangepast werk ; dat
de beslissing, derhalve, wettelijk ·is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede mid del, schending van
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-366artikelen 55,§ 1, en 61, § 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest
van 13 Mei 1947 verklaart dat de belastingplichtige niet gebonden is door
haar, door het beheer juist erkende en
aangenomen aangifte, doch dat zij het
recht heeft de verbetering er .van te. ei,
sen wanneer ,deze het gevblg is van
een juridisclie · vergissing :
.·
Overwegende dat artikel 61, § 3, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen de belastingplichtige toelaat tegen het beloop van zijn
aanslag reclamatie in te dienen binnen
de termijn welke het bepaalt; dat, wijl
dit aan de belastingplichtige toegekend
recht geen enkele andere beperking beheist, daaruit volgt dat het kan uitgeoefend worden zolang de termijn niet
verlopen is;
Overwegende, weliswaar, dat artikel55
van voornoemde wetten voorziet dat het
beheer als belastinggrondslag het cijfer
aanneemt van de door de belastingplichtige oorspronkelijkaangegeven inkomsten,
doch dat die aanbeveling· geen andere
draagwijdte heeft dan het inrichten van
een modaliteit van de vestiging van de
aanslag, en niet tot voorwerp heeft het
reclamatierecht te beperken;
Dat dus uit de in het middel aangeduide wetsbepalingen niet blijkt dat,
wanneer het beheer de aangifte van de
belastingplichtige heeft aangenomen,
deze ze niet meer kan aanvullen of
wijzigen, terwijl hij nog in de wettelijke
termijnen is;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt · de voorziep.ing ; ver<1ordeelt het aanleggend beheer tot de kosten.
31 Mei 1949. -·2e kamer.- Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter.- Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijkluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
Pl. HH. Van
advocaat-generaal. Leynseele en de Mey (deze laatste van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

1"

KAMER. -

BEVOEGDHEID

2 Juni 1949.
EN

De eis tot terugvordering van een zaak en
de eis tot schadevergoeding wegens beroving van het genot van die zaak hebben
dezelfde oorzaak, naar de zin van artikel23
van de wet van 25 Maart 1876, d, W. z.
de juridische akte waardoor de eiser de
eigendom van die zaak heeft· verkregen (1).
(vAN LOO, T. DE SLOOVER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 J uni 1948 door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder hieruit afgeleid
dat het bestreden vonnis in eerste aanleg
gewezen is;
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, de door verweerder bij
exploot dd. 23 September 194 7 ingestelde vordering strekte : 1 o tot de teruggave door aanlegger van een koe, welke
verweerder beweerde zijn eigendom te
zijn, of tot de veroordeling van aanlegger tot het betalen van de waarde
van gezegd dier, hetzij 12.000 frank, alsmede 2° in het een en in het ander geval;
tot de veroordeling, wegens beroving van
genot, tot schadevergoeding, belopende
25 frank per dag sinds 16 April 1947,
dit is ongeveer 4.000 frank op de dag
der dagvaarding ;
Overwegende dat artikel 3 van de wet
dd. 20 Maart 1948, tot wijziging vansommige bedragen in burgerlijke en handelszaken, beschikt dat de nieuwe bepalingen
niet worden toegepast op de v66r de dag
van de inwerkingtreding van de wet
regelmatig ingestelde vorderingen ;
Overwegende dat, bijgevolg, dient nagegaan of de eis, zoals hij hierboven
omschreven is, het bedrag overschrijdt
van de hoogste aanleg vastgesteld op
12.500 frank bij artikel 16 van de w~t
dd. 25 Maart 1876 (koninklijk besluit
nr 63 van 13 Januari 1935, art. 5);
Overwegende dat de twee punten van
de eis, te weten de teruggave van de koe
of de betaling van de waarde er van,
enerzijds, en de veroordeling tot 25 fr.
per dag schadevergoeding sinds 16 April
194 7, anderzij ds, uit dezelfde oorzaak
voortspruiten ;

AANLEG.

BURGERLIJKE ZAKEN. EIS TOT
TERUGVORDERING VAN EEN ZAAK. EIS TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS
BEHOVING VAN RET GENOT VAN DIE
ZAAK. EEN ZELFDE OORZAAK.

(1) Verbr., 17 November 1927 (Bull. en PASIC.,
1928, I, 13) en de conclnsies van de H. procuc
reur-generaal P. Leclercq ; 21 Februari 1946
(Ar1·. Yerbr., 1946, biz. 75; Bull. en PASIC.,
1946, I, 79, en de nota's 1 en 2).

