--,-------:----::-.--:--------------

- J-:-:- _:. .__-___-___

-365
werk (1). (Wetten betreffende inkom.
stenbelastingen, samengeschakeld de
31 Juli 1943, art. 25, § 1.)
.3° D.e vaststelling dat het gras, gewonnen
in de polder, niet de opbrengst is van
een doo1· de mens regelmatig aangepast
werk, behoort tot de souvereine beoOI·deling van de rechter over de grond (2).
4° Het recht; 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 1943, art. 61,
§ 3, al. 1 en 2.)
5° Het voorschrift van de wet waarbij het
beheer als belastinggrondslag het cijfer
neemt van de door de belastingplichtige
oorspronkelijk 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 1.943, 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, J uli 1943, artt. 55,
§ 1, en 61, § 3.)
(BEHEER VAN FIN ANCIEN,
T. CREE, WEDUWE MOURIAU.)
ARREST.

RET 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 J anuari 1946 gewezen
arrest :
(1) en (2) Zie de voetnota's 1 en 2 onderaan
bet arrest in Bull. en PAsrc., 1949, I, 408.
(3), (4) en (5) Zie de voetnota's 1, 2 en 3
onderaan bet 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 bet arrest in
Bull. en PAsrc., 1949, I, 409, en de voormelde
conclusie van het openbaar ministerie.

Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep te Brussel dd. 28 J anuari 1946 vroeger reeds het voorwerp
is geweest van een eis tot verbreking op
26 Februari 1946 ; dat dus de voorziening, ingesteld op 17 Juni 1947, niet ontvankelijk is luidens artikel .438 van het
Wetboek van strafvordering, hetwelk,
krachtens artikel 132 van de wet dd.
18 Juni 1869, van toepassing is inzake
directe belastingen ;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen het op 13 Mei 194 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
1943, 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 Mecheltm, 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 i11 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 ondergaan; 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 inkomstenhelastingen ;
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 hettweede middel, 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 19/o7 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 gevolg is. van
een juridische 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 artikel 55
van voornoemde wetten voorziet dat het
beheer. als belastinggrondslag het cijfer
aanneemt van de door de belastingplichtige oorspronkelijk aangegeven 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<Jordeelt het aanleggend beheer tot de kosten.
31 Mei 1%9.- 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).
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2 Juni 1949,
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De eis tot terugvordering van een zaak en
de eis tot schadevergoeding wegens beroving van het genot van die zaak hebben
dezelfde oorzaak, naa1· 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 Juni 1%8 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 19/o 7 ingestelde vordering strekte : 1° 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 19/o7,
dit is ongeveer t..OOO frank op de dag
der dagvaarding ;
Overwegende dat artikel 3 van de wet
dd. 20 Maart 19t.8, 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 wet
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
1%7, anderzijds, uit dezelfde oorzaak
voortspruiten ;

AANLEG.

BURGERLIJKE ZAKEN. Ers TOT
TERUGVORDERING VAN EEN ZAAK. EIS TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS
BEROVING VAN HET GENOT VAN DIE
ZAAK. EEN ZELFDE OORZAAK.

(1) Verbr., 17 November 1927 (Bull. en PASIC.,
1928, I, 13) en de conclusies van de H. procu~
reur-generaal P. Leclercq; 21 Februari 1946
(Arr. Verbr., 1946, blz. 75; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 79, en de nota's 1 en 2).
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Overwegende, inderdaad, dat de oorvan een verkoop van een onroerend· goed,
zaak, naar de zin van artikel 23 van .de
uit oorzaak van benadeling voor meer dan
wet dd. 25 Maart 1876, het juridisch feit is
zeven twaalfde, inwilligt dan wanneer
dat tot onmiddellijke grondslag dient van
het vaststelt · dat die verkoop nog niet i!f
de eis; dat, in onderhavig geval, de
tot stand gekomen.
hoofdeis als oorzaak had de juridische 2° Om te beoordelen of er benadeling voor
akte waardoor de verweerder de eigenmeer dan zeven twaalfde bestaat, moet
dom beweerde verkregen te hebben van
het onroerend goed worden geschat valhet dier dat hij terugeiste ; dat hetzelfde
gens zijn staat en zijn waarde ten tijde
feit eveneens de oorzaak is van de eis
van de verkoop. (Burg .. Wetb., .artik!ll
1675.)
' ,.
tot· sch:;tdevergoeding wegens .beroving
van genot, '.t is te.·zeggen tot herstel van 3°' In geval van verkodpbelofte onder
de schade veroorza'akt door de krenking
schorsende voorwaarde, is ,d,e. verlwop
van het eigendomsrecht van de vervoltrokken wanneer, de vooriwaarde vervuld z'ijnde, de bene~ciant van de beweerder;
lofte zijn wil doet kennen aan de belover
Overwegende dat het samengevoegd
om de eigendom van het goed te verkrijbedrag van de twee punten van de eis
gen tegen de in de belofte vastgestelde
.het bedrag van de hoogste aanleg overprijs (1). (Burg. Wetb., art. 1582,
schrijdt;
1583 en 1589.)
Overwegende dat de voorziening in. gesteld tegen een in eerste aanleg gewezen
beslissing niet ontvankelijk is (wetten
(STAD MECHELEN,
·van 4 Augustus 1832, art. 15, 1°, en
T. COMPAGNIE GENERALE FONCIERE.)
25 Maart 1876, art. 19, 1°);
Om die rederien, verwerpt de voorzieARREST.
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos- ·
ten en tot de vergoeding van 150 fr.
_.HET HOF; - Gelet op het bestr.!lden .
jegens verweerder.
ar,rest, op 10 Juli 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
2 Juni 19ft9. -1e kamer.- Voorzitter,
Over het eerste middel, schending van
H. Wouters, raadsheer waarnemead voorartikelen 97 van de Grondwet, 113ft, 1319,
zitter. Verslaggever, H. Bayot. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 1320, 1582, 158ft en 1589 van het Burgerde Termicourt, eerste advocaat-generaal. lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de tussen partijen
- Pl. HH. De Winde en Demeur.
aangegane overeenkomst een eenzij dige
belofte van verkoop bevatte, zonder het
middel te beantwoorden door beroepene
hieruit afgeleid dat die belofte van het bele KAMER.
2 Juni 1949.
gin af door haar stilzwijgend was aange1o VERKOOP.
VERNIETIGING UIT nomen geweest, en aldus een wederkerig
OORZAAK VAN BENADELING VOOR MEER karakter had verworven :
Overwegende dat het arrest vaststelt
DAN ZEVEN TWAALFDE. ARREST
DAT DE VORDERING TOT VERNIETIGING dat artikel 5 van de op 5 October 1928
INWILLIGT. - VASTSTELLING DAT DE tussen de Commissie voor openbal'e onVERKOOP NIET IS TOT STAND GEKOMEN. derstand te Mechelen en verweerster
- BESLISSING ONTBLOOT. VAN WETTE· aangegane overeenkomst een beding ten
behoeve van een derde bevat ten voorLIJKE GRONDSLAG.
2° VERKOOP.- ONROEREND GOED.- dele van aanlegster, beding dat aan een
VERNIETIGING UIT OORZAAK VAN BE- schorsende voorwaarde onderworpen is;
Dat het hierop wijst, dat dergelijk beNADELING VOOR MEER DAN ZEVEN
TWAALFDE. SCHATTING VAN DE ding aan aanlegster geen ril.cht van
WAARDE VAN HET GOED. - TEN TIJDE eigendom op de door verweerster verkregen gronden verleent, maar haar aiVAN DE VERKOOP.
leen het recht toekent later te eisen dat
3° VERKOOP. - VERKOOPBELOFTE. SCHORSENDE VOORWAARDE.---", VERVUL- haar de eigendom zou worden overgeLING. - BENEFICIANT DIE AAN DE BE- dragen door verweerster, indien deze
, LOVER ZIJN WIL DOET KENNEN OM DE
EIGENDOM VAN HET GOED TE VERKRIJ(1) Raadpleeg verbr., 7 October 1926 (Bull.
GEN. - VERKOOP VOLTROKKEN.
1o Is van wettelijke grondslag ontbloot, het

arrest dat een vordering tot vernietiging

en PAsrc., 1927, I, 62); 13 Mei 1943 (Arr.
Ve,·br., 1943, biz. 107; Bull, en PAsrc., 1943,
I, 175).

-368binnen een termijn van zes jaar die
gronden niet met huizen bebouwd heeft;
Dat het arrest de conclusies aldus beantwoord heeft, en dat het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, schending
van artikelen 1582, 1589, 1674, 1675,
1678, 1679 en 1680 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het hof van beroep, ten einde de door
beroepster ingeroepen benadeling voor
meer dan zeven twaalfde te doen uitschijnen, aan drie deskundigen de opdracht
heeft ·toevertrouwd de waarde der goederen op de dag der uitspraak van het arrest
te bepalen, dan wanneer artikel1675 van
l1et Burgerlijk Wetboek beschikt dat het
onroerend goed geschat moet worden
volgens zijn staat en zijn waarde « ten
tijde van de verkoop ,, en dat, vermits
l1et in zake over een aangenomen belofte
van verkoop gaat, dit ogenblik zich op de
datum van die aanneming plaatste en
geenszins op dit van de rechterlijke b,eslissing welke ze vaststelt of bekrachtigt :
Overwegende dat verweerster de vernietiging uit oorzaak van benadeling
gevorderd hebbende van de verkoop der
goederen, het arrest, alhoewel het wijst
hierop dat « deze verkoop nog niet tot
stand is gebracht "' beslist dat de eis ontvankelijk is, dat er aanleiding toe bestaat om het door artikel 1678 van het
Burgerlijk Wetboek voorzien bewijs toe
te Iaten, te dien einde een deskundigenonderzoek beveelt en de deskundigen
opdracht geeft de waarde van de goederen
te bepalen op de dag van de uitspraak
van het arrest ;
Overwegende dat die beslissing van
wettelijke grondslag ontbloot is;
Overwegende, enerzijds, dat, indien er
nog geen verkoop tot stand was gebracht,
men niet begrijpen kan dat het arrest
een eis, die de vernietig·ing van de verkoop tot voorwerp heeft, ontvankelijk
heeft kunnen verklaren (Burg. Wetb.,
art. 1674) ; dat indien er, integendeel, ·
verkoop was, de goederen, luidens
artikel 1.675 van het Burgerlijk Wethoek, voor de raming van de benadeling,
moesten geschat worden volgens hun
waarde ten tijde van de verkoop;
Overwegende, anderzijds, dat het
arrest vaststelt dat verweerster op
5 October 1928, ten bate van aanlegster, een belofte van verkoop der
._goederen ondertekende ; dat de voorwaarde waarvan die belofte afhing vervuld werd, en dat later, hetzij op
-10 Juli 1939, aanlegster aan verweer-

ster haar wil liet kennen om de eigendom van de goederen te verkrijgen tegen
de in gezegde belofte van verkoop vastgestelde prijs, belofte die niet ingPtrokken was;
.
Dat het arrest aldus hf):t ·bestaan· op
die laatste datum aanduidt van al de
door artikelen 1582, 1583 en 1589 van
het Burgerlijk Wetboek vereiste el(lmenten opdat de verkoop voltrokken weze;
Waaruit volgt dat, door verweerster toe te laten de benadeling voor meer
dan de zeven twaa!fden van de verkoopprijs der onroerende goederen te bewijzen
door de schatting er van volgens hun
waarde ten tijde van de uitspraak van
het arrest, het hof van beroep de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist over
de vordering tot vernietiging uit oorzaak van •benadeling door verweerster
ingesteld; verwerpt de voorziening v 0or
het overige ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden i'h de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant v;m de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de zaak,
alzo b!iperkt, naar het Hof van beroep
te Gent; veroordeelt elk der partijen
tot de helft der kosten.
2 Juni 1949. - 1e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. -,--- Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Simont.
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2 Juni 1949,

BEWIJS. __:_ SAMENGESTELDE ONSPLITSBARE BEKENTENIS. - BURGERLIJKE
ZAKEN.- PARTIJ DIE ZICH OP DE DOOR
DE TEGENPARTIJ GEDANE BEKENTENIS
BEROEPT. - VERMAG NIET DE .BEKENTENIS TE BESCHOUWEN ALS E'EN EENVOUDIG BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT EN ALZO DE REGEL VAN DE
ONSPLITSBAARHEID VAN DE BEKENTENIS TE ONTDUIKEN.
Het behoort een partij niet, die zich beroept
op een door haar tegenstander gedane
gerechtelijke bekentenis, dezelfde slechts
te beschouwen als een eenvoudig begin
van bewijs door geschrift ten einde het
bewijs van het ·hoofdfeit toelaatbaar te
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-369maken door getuig·en of vermoedens en,
aldus, de regel van de onsplitsbaarheid
van de bekentenis te ontduiken (1). (Burg.
Wetb., art. 1356.)
(ROHAN, T. DE JONGHE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Gent
op 17 April1% 7 g·ewezen ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1347, 1353 en 1354 tot 1356 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat verweerder bij zijn eerste conclusies verklaard had « onder het voordeel
der ondeelbaarheid van zijn bekentenis,
van de eiser in lening gekregen te hebben
€en som van 35.000 fr. mits 6 t. h. interest,
en deze met de verschuldigde interesten
terugbetaald te hebben », en, alhoewel eiser staande hield dat die verklaring
€en begin van schriftelijk bewijs zijner
schuldvordering uitmaakte, aangevuld,
ter zake, door zwaarwichtige, bepaalde
€n eensluidende vermoedens, niettemin
weigert die verklaring als een begin van
schriftelijk bewijs a ante nemen, om de enkele reden dat de verklaring door verweerder gedaan een onsplitsbare bekentenis
was en dat « dit stelsel (t.t.z. het stelsel
van eiser) het principe der onsplitsbaarheid uitschakelt », dan wanneer : 1° elke
schriftelijke verklaring, uitgaande van
de schuldenaar, ~en begin van schriftelijk bewijs tegen hem kan uitmaken,
zodra· die verklaring aan de door artikel
1347 voorziene vereisten beantwoordt;
2° de wetsbepalingen, die de bekentenis
regelen, geen enkele uitzondering aan
het bovengemeld rechtsprincipe aanbrengen, zodat de rechter over de grand
de door eiser voorgestelde qualificatie
niet wettelijk kon verwerpen, zonder
vast .te stellen dat de door artikel 1347
vereiste voorwaarden niet verwezenlijkt waren :
Overwegende dat het arrest niet bestreden wordt waar het beslist dat de
verklafing door verweerder in zijn conclilsies afgelegd en in het middel overgenomen, een ondeelbare gerechtelijke be.kehtenis uitmaakt;
Dat aanlegger echter beweert dat
het hem vrij stond die verklaririg te be(1) ..Zie de voetnota, getekend R. H, onder«an dit arrest in Bull. en PASIC., 1949, I,
418.
VERBR.,
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schouwen als een eE;Jnvoudig begin van
bewijs door geschrift, wat de toepassing
van de regel der .onsplitsbaarheid van de
gerechtelijke bekentenis uitsloot (Burg.
Wetb., art. 135~, al. 3);
Overwegende- dat, indien een partij
zich beroept op de door haar tegenstander gedane gerechtelijke bekentenis, zij
die bekentenis noodzakelijk inroept met
het karakter en de uitwerksels welke er
aan door de wet zijn gehecht;
Dat dienvolgens, in strijd met de bewering van de voorziening, het aanlegger niet behoorde, om de regel der ondeelbaarheid van de gerechtelijke bekentenis te ontduiken, aan deze bekentenis een ander karakter of uitwerksel te
geven dan deze welke haar door de wet
werden toegekend ;
Dat het bestreden arrest, waar het
alzo heeft beslist, geen enkele der in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
·
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een schadevergoedingvan 150 frank
jegens verweerder.
·
2 Juni 1949. - 1e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende .conclusie, H. Raoul
'Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. VanRyn.

le KAMER . -

9 Juni 1949,

1° ARBEIDSONGEVAL. ~ CONTRACT
DAT TOT VOORWERP HEEFT HET UITVOEREN VAN EEN WERK DAT NORMAAL
OP HET VIJANDELIJK LEGER RUST. WETGEVING BETREFFENDE. DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN NIET TOEPASSELIJK.
2° GERECHTSKOSTEN. - ARBEIDSONGEVAL. - RECHTSVORDERING VAN
DE ARBEIDER OP GROND VAN DE DOOR
HE!f KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931 SAMENGEORDENDE WETTEN OF VAN HET BESLUIT VAN
9 AUGUSTUS 1941. - RECHTER OVER
DE GROND WELKE DIE RECHTSVORDERING HEEFT INGEWILLIGD.- VOORZIENING DOOR DE PERSOON DIE VEROORDEELD WERD TOT VERGOEDING. VOORZIENING GEGROND VERKLAARD.
--'-· ARBEIDER KAN NIE.'J' WORDEN VER•
WEZEN IN DE KOSTEN VAN DE AANLEG
IN VERBREKING.

--370het Mirtisterie van arbeid en sociale voorzorg en van het Ministerie van financiiin
dd. 9 Augustus 1941 betreffende de vergoeding van de schade voortspruitendeuit de .arbeidsongevallen in de oorzaken
.waarvan een oorlogsfeit voorkomt,. doorc
dat het bestred-en vonnis beslist dat het
litigieus ongeval onder toepassing valt
van voormeld besluit dd. 9 Augustus.
1941, en dat aanlegger . gehouden is
de gevolgen er van te vergoeden, alhoewel het vaststelt dat het slachtoffer vari
kon. besl. van 28 September 1931 het ongeval « zich ten gevolge van een
samengeordende wetten, art. 1 ; Burg. vrijwillig gesloten contract ten dienste
Wetb., art. 6, 1131 en 1133; besluit van het Duits leger had gesteld », dan
wanneer uit die vaststelling blijkt dat
van 9 Augustus 1 9H.)
gezegd contract, als voorwerp hebbende2o Wanneer een voorziening gericht is
vrijwillig hulp te verschaffen aan de
tegen een besli$sing die een rechtsvor- bedrijvigheid van een leger dat in oorlogdering heeft ingewilligd op grond van was met Belgiii, en alzo de vijand te diede samengeordende wetten betreffende nen met een werk te vervullen welk norde vergoedinp van de schade voort- maal op het vijandelijk leger of zijn
spruitende u~t de arbeidsongevallen of diensten rust, een voorwerp en een oor~
op grond van het besluit van 9 Au- zaak had welke ongeoorloofd en met de
gustus 194.1, hetwelk naar die wetten ver- goede zeden strijdig waren en alzo met
wijst, kan de arbeider, slachtoffer van een nietigheid van openbare orde was
het ongeval en verweerder in verbrelcing, behept, welke de rechter over de
niet worden veroordeeld tot de lcosten grond de verplichting had ambtshalve
van de aanleg in verbrelcing, zelfs in- op te werpen, en die - in de veronderdien de beslissing wordt verbrolcen, om stelling dat dit contract een arbeidsreden dat het ongeval, oorzaalc van de contract was
aanlegger uitsloot
schade, niet valt onder de toepassing van het voordeel van het besluit van
van gezegde wetten of besluit (2). (Wet 9 Augustus 1941 en van de wetgevingvan 20 Maart 1948.)
· betreffende de arbeidsongevallen, enkel
toepasselijk wanneer het .ongeval over(SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDING
komt tijdens de uitvoering van een arVAN " DE SCHADE- VOORTSPRUITENDE
beidscontract dat geldig is of nietigUIT ARBEIDSONGEVALLEN IN DE OORalleen wegens sehending der wetten en
ZAKEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT
besluiten betreffende de politie en de
VOORKOMT, T. SCOUMAN EN VAN CLEUreglementering van het werk:
VENBERGEN.)
Overwegende dat het bestreden vonnis, de niet strijdige beweegredenen van
ARREST.
de eerste rechter overnemende, vaststelt
dat Roger Scouman, zoon van verHET HOF; - Gelet op het bestreden weerster, die burgerlijk bestuurder was
vonnis, op 28 J uli 194A in hoger beroep van vrachtauto's bij het korps der
door de Rechtbank van eerste aanleg te « Zivilkraftfahrer » op 7 September 1943
Brussel, vacantiekamer gewezen;
gedood werd tijdens het bombardement,.
Over het tweede middel, schending door de geallieerde vliegers, der kazernen
van artikelen 6, 1108, 1131 en 1133 van te Etterbeek, waar hij voor die formatie·
het Burgerlijk Wetboek, van artikel 1 arbeidde ; dat Roger Scouman zich ten
van de wetten betreffende de vergoeding gevolge van een contract, vrijwillig aander schade voortspruitende uit de ar- gegaan met de « Einheit Feldpostnum'
beidsongevallen, samengeordend bij ko- mer 16159 >>, ten dienste van het Duits.
ninklijk besluit van 28 September 1931, leger had gesteld ;
en van artikelen 2, 13, 14, 15 en 20 van
Overwegende dat dit contract. tot
het besluit der secretarissen-generaal van voorwerp had het vervullen van een be1° Geeft geen aanleiding tot de vergoeding
voorzien door de wetgeving betreffende
de herstelling van · ·de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, de
schade geleden door een arbeider ingevolge een onge~i:zl overkomen in de uitvoering van eeri contract dat tot voorwerp heeft het verrichten van een bepaay
werk, hetwelk normaal rust op het V~J
andelijk leger of zijn diensten, daar
dergelijk contract is behept met een
nietigheid van openbare orde (1). (Bij

(1) Verbr., 9 December 1915 (Bull. en PAsrc.,
1915-1916, I, 505, en de nota); 17 Qctober 1946,
(An-. Verbr.,. 1946, blz. 338; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 366 en 367).
·

(2) Verbr., 27 Mei en 23 September 194&
(Arr. Verb•·., 1948, blz,, 294 en 436;' Bull. en
PAsrc., 1948, I, 341 en 505, en de nota 2 onderaan dit laatste arrest).
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taald werk dat normaal op het vijandelijk Ieger of op zijn diensten rust; dat
het contract, wijl het een ongeoorloofd
voorwerp en een ongeoorloofde oorzaak
had, met een nietigheid van openbare
orde was behept, welke de bestreden
beslissing van ambtswege moest op'werpen ; dat het geen aanleiding kan geven
tot een recht op vergoeding wegens het
ongeval, overkomen tij dens zijn uitvoering, op grond van de bij koninklijk
besluit dd. 28 September 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, en van het besluit der secretarissen-g'eneraal van het
Ministerie van arbeid en van sociale
voorzorg en van het Ministerie van financien dd. 9 Augustus 19.41 op de vergoeding van de arbeidsongevallen in de
oorzaken waarvan een oorlogsfeit voorkomt;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het bestreden vonnis, door te beslissen
dat het ongeval onder toepassing valt
van het besluit dd. 9 Augustus 1941 en
dat aanlegger in verbreking gehouden
is de gevolgen er van te vergoeden, de
in het middel bedoelde bepalingen heeft
geschonden ;
Om die redenen, laat verweerster
. toe in -rechte op t'e treden; verbreekt het
bestreden vonnis voor zoveel het uitspraak doet over de vord.ering door
verweerders tegen aanlegger gericht;
beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ·en gelet op de wet van 20 Maart 1948, veroordeelt aanlegger tot de kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
uitspraak doende in hoger beroep.
9 Juni 19~9.- 1 e kamer.- Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Yer.slaggever, H. Daubresse.
__:___ · Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.- Pleiter, H. VanRyn.

le KAMER. -

9 Juni 1949.

1° PLEITBEZORGER. - DAilEN VAN
ZIJN AMBT. - NEERLEGGEN VAN CONCLUSIES. - VERMOEDEN VAN LAST-

GEVING VANWEGE DE PARTIJ WELKE
HIJ VERTEGENWOORDIGT.
2° PLEITBEZORGER. - NEERLEGGEN
VAN CONCLUSIES. - CONCLUSIES DIE
EEN~ DAAD
UITMAKEN WELKE EEN
RECHT VAN DE PARTIJ SCHENDT. --'
0NTKENTENIS. - 0NTVANKELIJKHEID.
1° De pleitbezorger, die regelmatig werd
aangesteld, wordt vermoed last te hebben
om alle daden van zijn ambt te verrichten welke de rechtvaardiging van een
bijzondere machtiging niet vereisen; aldus. wordt hij vermoed last te hebben om
conclusies neer te leggen (1).
2° Een partij is ontvankelijk de conclusies
te ontkennen die een pleitbezorger in
haar naam heeft genomen, wanneer die
conclusies een daad uitmaken welke een
van haar 1·echten schendt (2). (Wetb.
burg. rechtspl., art. 352.)
(MASCART, T. HENSGENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Luik
op 13 April1948. gewezen;
Overwegende dat de partijen die gehuwd zijn, in rechte zijn opgetreden,
aanlegger ten einde toelating tot echtscheiding te zijnen voordele te verkrijgen, verweerster om de scheiding van
tafel en bed te bekomen; dat het arrest
slechts bestreden wordt voor zoveel het
uitspraak doet over de vordering van
aanlegger;
Over het derde middel, schending van
artikelen 75 en 352 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 1987 en
1998 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na verklaard te
hebben dat het feit " eenvoudig aangekondigd te hebben dat aanlegger vervolgd was wegens diefstal, bij conclusies
de 5 Juni 1946 namens verweerster v66r
de eerste rechter op 5 J uni 1946 neergec
legd, in de omstandigheden van de zaak
nog erg beledigend zou kunnen geacht
worden », beslist dat de echtscheiding
de plano tussen partijen niet dient bev()len, om -reden dat indien " de pleitbezorger als lasthebber ad litem een akte stelt
welke door de tegenpartij als beledigend
wordt aangezien, dit karakter slechts
aan de lastgever mag verweten worden indien deze zonder twijfel zijn pleitbezorger ermede belast heeft zijn animus
(1) en (2) Zie de nota's getekend R. H., onderaan dit arrest in Bull. en PASIC., 1949,
I, 422.
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de daden door de pleitbezoi'gers in de
uitoefening vim hun ambt verricht, en
namelijk het neerleggen van conclusies
voor een partij, vermoed worden gedaan
te zijn geweest krachtens de last ad litem
hun door die partij gegeven, en dan
wanneer een gedingvoerende partij aan
de juridische gevolgen van de in haar
naam door haar pleitbezorger gestelde
daden slechts door de procedure van ontkentenis kan ontsnappen :
Overwegende dat verweerder, die in
hoofdorde de ech tscheiding de plano
vervolgde, tot staving van die eis inriep
dat, bij conclusies op 5 J uni 1946 in
eerste aanleg genomen, verweerster,
niettegenstaande het uitspreken van
een beschikking van buitenvervolgingstelling, een beledigende beschuldiging
van diefstal tegen hem had gehandhaafd;
Overwegende dat, om de bevestiging
van de beschikking welke gezegde eis
van de hand wijst, te rechtvaardigen,
het bestreden arrest eigen redenen aangeeft m'et uitsluiting van degene van
de beroepen beslissing;
Dat daaruit volgt dat het overnemen
van de niet strij dige beweegredenen
van de eerste rechter, voorkomende in
het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest, geen betrekking heeft op
het gedeelte van de beslissing dat het
middel bestrijdt;
Overwegende dat het bestreden arrest
op dit punt als volgt is gemotiveerd :
" Overwegende dat het feit, alzo
tot zijn werkelijk belang herleid, dan
nog, in de omstandigheden van de zaak,
als erg beledigend zou kunnen beschouwd worden; dat, inderdaad, de door
de pleitbezorger van een partij neergelegde conclusies in principe de verantwoordelijkheid van die partij doet ontstaan, en al wat door de pleitbezorger
gedaan is geacht wordt door de partijen gedaan te zijn ;
" Overwegende nochtans dat de pleitbezorger de meester van het geding is,
de dominus litis; dat, indien hij als lasthebber ad litem een daa<;l stelt die door•
de tegenpartij als beledigend wordt
aangezien, dit karakter slechts aan de
lastgever mag verweten worden indien
deze zonder twijfel de pleitbezorger er
mede gelast heeft alzo zijn beledigingsvoornemen uit te drukken ; wat bijna
onmogelijk kan uitgedacht worden en
in zake aile grond mist ";
Overwegende dat uit die beweegredenen volgt dat het bestreden arrest

beslist, in afwezen van toevlucht tot de
procedure van or;ttkentenis, dat de. conclu&ies. welke genomen werden door dt~
ple.itbezorger van verweerster, en waar:
aan. aanlegger een beledigend karakter
toekent, verweerster niet binden;
Overwegende dat, vermits niet betwist
wordt dat die pleitbezorger regelmatig
werd aangesteld, hij, behalve het geval,
vreemd aan de zaak, waarin hij van een.
bijzonde,re machtiging zou moeten doen
blijken, vermoed wordt last te hebben
om aile daden van zijn ambt te verrichten, zoals het neerleggen van conclusies; dat die daden geacht worden door
de partij zelf gedaan te zijn;
Overwegende dat dit het geval is,
zelfs wanneer de genomen conclusies een
daad uitmaken welke een recht van de
partij schendt, daad waarop artikel 352
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering zou van toepassing zijn ; dat,.
inderdaad, zelfs dan de daden, door de
pleitbezorger gedaan voor de partij, deze binden zolang niet bewezen is, door
de procedure van ontkentenis, dat de
pleitbezorger zijn lastgeving is te buiten
gegaan;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest behalve voor zoveel het uitspraak doet over de vordering tot scheiding van tafel en bed door verweerster ingesteld ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Luik en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak, alzo
beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
9 Juni 1949. 1e kamer. Vool·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Daubresse.- Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Van Leynseele.

2e

KAMER. -

14 Juni 1949,

1a VOORZIENING IN VERBREKING.
- MEMORIE.- ARREST VAN !lET MILITAIR GERECHTS!IOF. ' _ VOORZIENING
D001,1_ PE BURGERLIJKE PAR:I'U. ~
MEMO~IE NEERGELEGD 'l;':Ii;R GIIIFFIE
VAN I~l):T' MI:r,;lTAIR GERECHTSIJOF OVER-
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EENKOMSTIG ARTIKEL 5 VAN HET BESLUIT·WE'r VAN 19 OCTOBER 19/ot..TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ
HET HoF VAN VERBREKING NIET VEREIST.
2° VERGOEDINGSPENSIOENEN. WET VAN 26 AUGUSTUS 1947.- VER·
WONDINGEN OPGELOPEN DOOR EEN
MILITAIR IN DIENST VAN HET BEZET·
TINGSLEGER. - SCHADE TENGEVOLGE
VAN DE OORLOG GELEDEN IN DE DITOEFENING VAN DE MILITAIRE PLIGHT.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Jan uari 19/o 9 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel beslist over .de vordering der burgerlijke partij ;
Over de grond van niet-ontvankelijk, beid, hieruit afgeleid dat de memorie te
laat neergelegd werd en niet ondertekend
is door een advocaat bij het Hof .van
verbreking:
Overwegende dat, na voorziening ingesteld te hebben op 19 J anuarl 19/o9, aanlegster haar memorie, houdende haar
middelen tot verbreking, neergelegd heeft
ter griffie van het militair gerechtshof op
22 J anuari 1%9, dus binnen de termijn
van vijf vrije dagen te rekenen van de
voorziening (besluit-wet van 19 October
194/o, art. 5).;

Dat die bepaling de tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van verbreking
niet vereist ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 1, alinea 1, van de wet van
26 Augustus 19t.7 op de vergoedingspehsioenen en van artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest beslist dat de schadelijke
gevolgen van een ongeval, veroorzaakt
op 19 Februari 19/o 7 door eerste verweerder in de uitoefening van de militaire
dienstplicht in bezet Duitsland, voorzien
zijn door de wet ven 26 Augustus 19/o7,
zodat aanlegger, burgerlijke. partij die
recht heeft op de door die wet bepaalde
forfaitaire vergoeding, geen recht heeft
op de schadevergoeding van gemeen
recht voorzien bij artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek omdat de
bepaling van artikel 1 de verantwoordelijkheid dekt van eerste verweerder,
soldaat en dus Staatsorgaan, verwekker
van het ongeval dat aanleiding gegeven
he eft tot de toekenning van het pensioen,
dan wanneer, een ongeval overkomen
aan een militair na de capitulatie van
Duitsland in de uitoefening van zijn
militaire dienstplicht, geen schadelijk
feit is " ten gevolge van de oorlog »,
zoals vereist wordt bij artikel 1 van de
wet van 26 Augustus 1%7 :
Overwegende dat de woorden " schade
ten gevolge van de oorlog geleden in de
uitoefening van de militaire plicht », die
in artikel1 der wet van 26 Augustus 19/o 7
voorkomen, niet aileen een schade bedoelen die door een oorlogsdaad werd
veroorzaakt;
Dat het volstaat dat de schade, in de
uitoefening van de militaire plicht geleden, een gevolg van de oorlog weze ; dat
die verklaring door de voorbereidende
bewerkingen der wet werd bekrachtigd,
namelijk door het verslag uitgebrach t
door de Senaatscommissie ;
Overwegende dat, vaststellend dat de
militaire bezetting van Duitsland een
gevolg van de oorlog was; het arrest
wettelijk er uit heeft afgeleid dat de
verwondingen, in de uitoefening van de
militaire plicht bij het bezettingsleger
geleden, een schade zijn die geleden
werd ten gevolge van de oorlog ;
Dat het middel naar recht faalt;

(1) Raadpleeg het ~erslag van de Senaatscommissie van financien en begroting (Pad.
Bescl,!eiilen, S€maat, zittijd 1946-1947, n' 306,
biz. 7) en het amendemE)nt ingE)dimid bij de
Kamer der volksvertegenwoordigers (Parl. Bescheiilen, Kamer der volksvertegenwoordigers,

zittijd 1946-1947, n' 468). Verge!. verbr.,.
21 Maart 1949 (zie hoger, biz. 183; Bull. en
PAsrc., 1949, I, 209}, gewezen in een zaak
waarin de verwondingen · werden opgelopen
door een militair, in Belgie, in de uitoefening
van een normale garnizoendienst in vredestijd.

1° Wanneer de burgerlijke partij zich in
verbreking heeft voorzien tegen een arrest van het militair gerechtshof, is de
tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van verbreking niet vereist voor de
neerlegging, overeenkomstig artikel 5,
alinea 2, van het besluit-wet van
19 October 1944, van een memorie ter
griffie van het miiitair gerechtshof.
·
2° De verwondingen, opgelopen in de uitoefening van de militaire dienstplicht
door een militair van het bezettingsleger
in Duitsland, zijn, naar de zin van de bewoordingen van artilcel 1 van de wet van
26 Augustus 1947, " een schade tengevolge van de oorlog geleden in de uitoefening van de militaire plicht" (1).
(VANBESIEN, T. SCHAILLEE.)
ARREST.
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Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet antwoordt op de
middelen bij conclusies , door aanlegster
uiteengezet v66r het militair gerechtshof :
Overwegende dat het middel niet bepaalt ho.e het arrest niet zou geantwoord hebben op de conclusies ;
Waaruit volgt dat het onduidelij]j:. en,
derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder Schaillee.

doet omdat. zekere van de getuigen niet
regelmatig de eed hebben afgelegd, uitspraak doen over de grond (2). (Wetb.
strafv., art. 215.)
3° Bij ontstentenis van belang, is de veroordeelde niet ontvankelijk om aante voeren v66r het Hof van verbreking dat, bij
gebreke .van aanneming ·van ver_zachtende omstandigheden, de straf uitgesprolcen door de rechter over de grond
lager is dan de gene die door de wet wordt
bepaald (3).

H Juni 1949.- 2e kamer. - Vool·zit-ter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter; - Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Resteau en De Vlieger (deze laatste
:van de Balie bij het Hof van beroep te
Gent).

ARREST.

(GOMMERS, T. WIJNEN.)

HET HOF; - Gelet op het arrest dd.
19 J anuari 1949, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerben;
I. In zover de voo·rziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, en van artikelen 155, 189, 317 en 215 van het Wet2e KAMER. - 14 Juni 1949.
hoek van strafvordering,, doordat het
bestreden arrest, na de nietigheid van de
1 o FRANSE TAAL
NEDER- getuigenis
van genaamde Wijnen ingeLANDSE TAAL (GEBRUIK VAN roepen te hebben om het beroepen vonDE). - NIETIGHEID GEDEKT DOOR nis te niet te doen, nochtans van dit
EEN NIET ZUIVER VOORBEREIDEND OP getuigenis gewag maakt, wat een tegenTEGENSPRAAK GEWEZEN VONNIS.
strijdigheid uitmaakt, welke gelijkstaat
UITWERKSEL ONDERGESCHIKT AAN DE met een gebrek aan motivering, minWETTELIJKHEID VAN DIT VONNIS.
stens, niet bepaalt dat de verklaring
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. van Wijnen, welke het inroept, in het
- BEROEPEN VONNIS VERNIETIGD WE- vooronderzoek voorkomt, zodat het Hof
GENS VORMGEBREK. RECHTER IN in de onmogelijkheid wordt gesteld zich te
HOGER BEROEP MOET UITSPRAAK DOEN vergewissen of het bestreden arrest toch
OVER DE GROND.
niet rekening heeft gehouden met een op
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. onregelmatige wijze afgelegd getuigenis :
Overwegende dat het arrest eerst de
~ STRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR
DE VEROORDEELDE. MIDDEL DAT regelmatigheid der rechtspleging v66r
AANVOERT DAT DE UITGESPROKEN STRAF de krijgsraad onderzoekt en, hieromtrent de door de genaamde Wijnen v66r
LAGER IS DAN DE WETTELIJKE STRAF.
de krijgsraad afgelegde « getuigenis »
- GEBREK AAN BELANG.
nietig verklaart en op uitdrukkelijke
1° Artikel 40, aline a 2, van de wet van !¥ijze uit de bundel verwerpt;
15 Juni 1935, hetwelk bepaalt dat elk
Overwegende dat, waar het arrest
niet zuiver voorbereidend vonnis dat op daarna naar "een verklaring van Wijtegenspraak werd gewezen, de nietig- nen » verwijst,. het zonder dubbelzinheid dekt van de voorafgaande akten nigheid een · verklaring bedoelt die door
van de rechtspleging, beaoelt een vonnis · Wijnen in de loop van het vooronderdat niet op zich zelf nietig is (1).
zoek werd afgelegd ;
2° In strafzaken moet de reehter in hoger
Dat · het middelc feitelijke grondslag
beroep, die het beroepen vonnis te niet mist;
(1) Verbr., 4 October 1937 (Arr. Vm·b1·., 1937,
blz. 102; Bull. en PAsrc., 1937, I, 257).
(2) Verbr., 25 April 1949 (zie hoger, blz. 271;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 306). · ,

(3) Verbr., 22 November 1948 (Arr. 1'erbr.,
1948, blz. 579; Bull. en PASIC., 1948, I, 658);
14 Februari 1949 (zie hager, blz. 111; Bull. en
PASIC., 1949, I, 122).
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Over het tweede middel, schending van
:artikel 40 der wet van 15 Juni 1935 'op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het bestreden arrest ten onre.chte, op grond van hogergelllelde wet,
~en dee I van het zittingblad dd. 1-. J uli ·.
194 7 van de krijgsraad nietig heeft verklaard, dan wanneer die nietigheid. door
het beroepen vonnis gedekt was :
. Qverwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat het beroepen vonnis
nietig is wegens, onder meer, bepaalde
onregelmatigheden die aan de wet van
. 15 Juni 1935 vreemd zijn;
Overwegende dat artikel 40, lid 2, van
hogergemelde wet een beslissing bedoelt die niet op zich zelf nietig is ;
_ Dat het door het militair gerechtshof nietig verklaard vonnis dus de nietigheid der akten van de rechtspleging
v66r de krijgsraad niet kon dekken ;
Dat het middel, derhalve, in rechte niet
opgaat;
Over het derde middel, schending van
:artikel 215 van het Wetboek van strafvorde-.;ing ·en van artikel 3 van het besluit-wet van 27 Januari 1916 betreffende de procedure in hoger beroep der vonnissen der krijgsraden te velde, doordat : 1 o het bestreden .arrest zich er toe
beperkt een deel van het proces-verbaal
van 1 J uli 194 7 nietig te yerklaren, dan
wanneer het, naar zijn stelling, geheel nietig moest verklaard worden, en dus op
bescheiden uitspreekt, welke logischerwijze niet in aanmerking mochten worden
genomen ; 2o de zaak tot zich niet trekt
\)n zich er toe beperkt te ~eggen dat
het opnieuw over de zaak uitspraak
doet, wat de rechter in hoger beroep
noodzakelijk doet :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel aan
nauwkeurigheid ontbreekt, daar het geen
reden aangeeft waarom het zittingblad
van 1 J uli 194 7 in zijn geheel nietig
diende verklaard; dat het eerste onderdee! van het middel niet ontvankelijk is;
· Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 215 yan het
Wetboek van strafvordering · bepaalt
dat, indien eim vonnis wordt te niet gedaan wegens schending of niet hersteld
verzuim van op straf van nietigheid
door de wet voorgeschreven vormen,
het hof uitspraak .doet over de zaak
zelf;
Overwegende dat het bestreden arrest, steunende onder meer op het verzuim van door artikel155 van het Wethoek van strafvor~ering, op straf van

nietigheid, vereiste vormen betreffende
de eedaflegging van zekere getuigen, het
vonnis van de krijgsraad te niet doet en
verder over de grond van de zaak uitspraak doet; dat , het arrest zodoende
voornoetnd artikel 215 juist toegepast
heeft ·
Dat het tweede onderdeel van het
middel in rechte niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 80 en 118bis van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
een onwettelijke straf heeft uitgesproken waar het verzachtende omstandigheden aanneemt wat de feiten betreft, welke onder toepassing vielen van
artikel 121 bis van het Strafwetboek,
en niet wat aang·aat de feiten door artikel118bis strafbaar gesteld:
Overwegende dat aanlegger geen belang heeft aan te voeren da:t de uitgesproken straf lager is dan degene die
door de wet is bepaald;
Dat · het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat, voor het overige, de substa:ntHHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden na&'eleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er
geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
14 Juni 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal
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BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. MISDRIJVEN VOOR~
ZIEN .BIJ ARTIKEL 2 VAN RET BESLUITWET VAN. 26 MEI 19H. ---'- SAMENRANGENDE MISDRIJVEN, BERORENDE
TOT DE BEVOEGDHEID VAN RET GEWOON
GERECRT. 0NDERZOEK DOOR DE
KRIJGSAUDITEUR VOOR 16 FEBRUARI 1946. NIET-SAMENHANGEND
MISDRIJF' BEROREND TOT DE BEVOEGDREID VAN RET GEWOON GERECRT.
MILITAIR GERECRT ONBEVOEGD
TEN AANZIEN VAN DIT LAATSTE MIS-
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TEN AANZIEN
VAN DE :ANDERE MISDRIJVEN.

Ilet militair gerecht, waarbij aanhangig
werden gemaakt misdrijven voorzien bij
artikel 2 van·het besluit-wet van 26 Mei
1944, samenhangende misdrijven behorende tot de bevoegdheid van het
gewoon gerecht, doch die het voorwerp zijn geweest van een onderzoek door de krijgsauditeur v66r 16 Februari 1946, alsmede een niet-samenhangend misdrijf behorend tot de bevoegdheid van het gewoon gerecht,
is onbevoegd om kennis te nemen van
dit laatste misdrijf; het is bevoegd om
over de andere mMdrijve.n uitspraak te
doen (1). (Besluit-wet van 26 Mei 19~~.
artt. 1, 2 en 11 ; besluit-wet van 9 J anuari 19~5, art. 1 ; wet van 30 April
1919, art. 15.)
(DE GREEF, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 1~ Januari 19~9 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. Wat betreft de voorzieningen ingesteld door J ozef De Greef en door
Bertha Backhoveps :
Overwegende dat de memorie, door de
eerste aanlegger op 18 Maart 1%9 neergelegd tot staving van de voorziening
welke hij op 15 J anuari 19~9 heeft ingesteld, niet ontvankelijk is (besluit-wet
dd. 19 October 194~. art. 5);
Overwegende dat, wat aangaat de
beslissing over de publieke vordering, de
sub stan tH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de' beslissing overeenkomstig de wet is ;
Dat, wat aangaat de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij,
aanleggers tot staving van hun voorzieningen geen enkel middel inroepen en
dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld door Maurits Schijnen;
Over het enig middel, hierop gegrond
dat het bestreden arrest, uitspraak
doende over een hoger beroep tegen een
vonnis van de Krijgsraad te Antwerpen
waarbij aanlegger werd veroordeeld we(1) Verbr., 8 November 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 610) en 22 November 1948 (.Ar1·.
Ve1·br., 1948, biz. 567; Bull. en PASIC., 1948,
I, 646); 31 J anuari 1949 (zie boger, biz. 77;
Bull. en PASIC., 1949, I, 85).

gens twee afpersingen, misdrijven v'all
gemeen recht, die met misdrijven tegen
artikelen 115 en 121bis van het Strafwetboek samenhangend waren, dan wanneer
h_et onderzoek nopens de tweede afpersmg, gepleegd ten nadele van Vlaminckx,
slechts na 15 Februari 19~6 werd ingesteld, beide zaken heeft gesplitst na te
hebben vastgest'tlld dat de tweede afpersing niet samenhangend was met de
anderP. bij de krijgsraad aanhangig gemaakte misdrijven, zich onbevoegd heeft
verklaard om de afpersing teR nadele
van Vlaminckx te berechten en uitspraak
heeft gedaan over de andere telastleggingen, dan wanneer het militair
gerecht voor het geheel onbevoegd was
en het beroepen vonnis niet kon bekrachtigd worden zelfs gedeeltelijk :
Overwegende dat het bestreden arrest in feite vaststelt dat de afpersing
ten nade!e van Vlaminckx geplElegd en
d~ an~ere de. betichten ten laste gelegde
misdriJven met samenhangend zijn; dat
uit de aan het Hof overgelegde stukken
van rechtspleging blijkt dat, · wat aangaat die laatste misdrijven die met elkaar
verknocht werden verklaard, het onderzoek v66r 16 Februari 1%6 werd ingesteld;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat het militair gerecht bevoegd
was om over de andere misdrijven dan
de afpersing ten nade!e van Vlaminckx
uitspraak te doen (besluit-wet van 26 Mei ·
1 %~, artt. 1, 2 en 11 ; besluit-wet van
9 Januari 1945, art. 1);
Dat het beroepen vonnis, derhalve,
slechts onwettelijk was, in zover het de
bevoegdheid van het militair gerecht
had aangenomen nopens hoger bedoelde
afpersing en dat het bestreden arrest,
waar het het vonnis binnen die perken
heeft vernietigd en over de grond van de
andere betichtingen uitspraak heeft ge-·
daan, overeenkomstig de wet werd
gewezen;
Dat het middel naar recht faalt ~
III. Wat betreft de voorziening ingesteld door Franz Mees :
Overwegende dat aanlegger slechts
feitelijke beschouwingen aanvoert; dat
de beoordeling van dergelljke beschouwingen binnen de bevoegdheid van het
Hof niet valt;
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 voorzieningen ; veroordeelt elke aanlegger tot
een vierde der kosten.
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14 Juni 1949. - 2• kamer. - Voorzitter, H. de Cocqueali des Mattes, raadsheer waarnemend yoorzitter. - Yerslag·
gever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter·
micourt, eerste adcocaat-g,eneraal.
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING INGESTELD
VOOR DE VERJARING VAN DE PUBLIKKE
VORDERING. - ARREST DAT. DE BURGERLIJKE VORDERING VERWERPT. ARREST DAT ONZEKER LAAT OF DE
RECHTER DE .VORDERING AFWIJST OM·
DAT ZE ONGEGROND IS OFWEL VERJAARD IS. BESLISSING ONWETTELIJK.
2° VERKEER.- VOORSTEKEN VAN EEN
STILSTAAND VOERTUIG. 0NOVER·
ZICHTELIJKE BOCHT.- VOORSTEKEN IN
ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN.
3° VERKEER.- VOORSTEKEN VAN EEN
STILSTAAND VOER'fUIG. - VOORWAARDEN.

1° Is niet wettelijk gemotiveerd, het arrest
dat de v01·dering van de burgerlijke
partij, ingesteld v66r de verjaring van
de publieke vordering, afwijst en onzeker laat of het de burgerlijke vordering
beschouwd heeft als zijnde ongeg1·ond
of als zijnde verjaard (1).
2° De rechter, die beslist dat het voorsteken
van een stilstaand voertuig in een onoverzichtel~jke
bocht « een voorsteken
in normale omstandigheden uitmaakt "•
schendt artikelen 64, 10°, en 36, 3°, van
de Wegcode. (Koninkl. Besl. van 1 Februari 1934.)
3° De omstandigheid dat voor een bestuurder, die een stilstaand voertuig voorsteekt, een anger voertuig niet op dit
ogenblik zichtbaar is, bewijst niet dat
die bestuurder de door artikel 35 van de
- Wegcode voorgeschreven voorzorgsmaatregelen heeft genomen. ( Koninkl. B esl.
van 1 Februari 1934.)
(UYTTENHOVE, T. VAN HOUDT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest op
18 Januari 1949 door het Hof.van heroep
te Gent gewezen;
(1) Raadpleeg v('lrbr., 18 October 1948 (Arr.
Verbr., 1948, biz. 496; B-ull. en PAsrc., 1948,
I, 578).

Over het eerste middel, schending vari
artikelen 97 van de Grondwet, 26, ali·
nea 2, van de w~t van 17 April 1878,
bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken (aangevuld door de wet van
30 Maart 1891, artikel 1), 35 en 42 van
het koninklijk besluit val). 1 Februari
1934 op de verkeerspolitie, doordat het
bestreden arrest,na aileen beslistte hebben dat de betichting A (onvrijwillige
slagen· of verwondingen) ten laste van
eerste verweerder niet bewezen was, en
dat de betichtingen B en C, welke de
overtreding bedoelden van artikelen 35
en 42 van hierboven vermeld koninklijk
besluit, verjaard waren, en zonder
uitspraak te doen noch over de vraag
of gezegde betichtingen B en C bewezen
waren, noch over de vraag of de vordering van eiser, als burgerlijke partij, ten
opzichte van betichtingen B en C, regel·
matig en te bekwamer tijd was ingesteld,
de eis van eiser in verbreking ·.tegen
de eerste twee verweerders heeft :afgewezen, wanneer, volgens artikel 26, alinea 2, yan de wet. van 17 April 1878, de
verjaring van de publieke vordering tegen de burgerlijke vordering van eiser
niet liep, wanneer, dus, de rechters over
de grond zich hadden moeten uitspreken
over de gegrondheid van de eis der burgerlijke partij, niet aileen in zover hij op
betichting A, maar ook in zover hij op
betichtingen B en C was gegrond, wanneer het gebrek a an uitspraak over het al
of niet bewezen zijn van betichtingen Ben
C een gebrek aan motivering uitmaakt
en een schending van artikel 97 van de
Grondwet, · wanneer, in alle geval, de
rechters over de grond de vraag onopgelost hebben gelaten of zij bedoeld hebben in rechte te beslissen dat de verjaarde betichtingen B en C geen grond meer
konden uitmaken voor de eis der burgerlijke partij, dan wel in feite en impliciet
te beslissen dat uit het niet bewezen zijn
van betichting A het niet bewezen zijn
van betichtingen B en C voortvloeide, hetgeen een onduidelijkheid uitmaakt in
de motivering, welke met een gebrek aan
motivering en een schending van ar.tikel 97 van de Grondwet gelijkstaat :
Overwegende dat eerste verweerder
terechtstond wegens de telastleggingen, 'te
Hofstade, de 29 J uni 1946 : a) onvrijwillig verwondingen aan eiser en aan
dezes zoon veroorzaakt te hebben ;
b) ziJnde bestuurder van een voertuig,
een in beweging zijnde of stilstaande
weggebruiker voorgestoken te hebbEm,
zonder zich vergewist te hebben of de
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een voldoende lengte om aile gevaar voor
;nngevailen te vermijden (koninkl. besl.
van 1 Februari 1934, art. 35) ; c) zijnde
bestuurder van een voertuig, niet voortdurend van zijn snelheid meester te zijn
gebleven en ~e derwijze niet geregeld te
hebben da,t hij v6.6r .zich een voldoende
l'Uimte behield om v66r een hindernis
zijn _voertuig tot stilstand te brengen
,(konmkl. besl. van 1 Februari 1934,
.art. 42, al. 1) ;
Overwegende dat tweede verweerster
gedaagd werd als burgerlijk verantwoordelijk voor eerste verweerder ;
Overwegende dat eiser zich, op
24 Maart en 12 Mei 1947 ter terechtzitting van de correctionele rechtbank
burgerlijke partij stelde tegen eerste e~
tweede verweerder ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering, wat de feiten
B e? C betreft, verjaard verklaart en,
besh~sende over de betichting A, deze
.als met ten genoege van rechte bewezen
beschouwt en eerste verweerder dien.aangaande van de vervolging ontslaat;
Dat het arrest, daarna, eisers' bur:·
:gerlijke vordering af:wijst en hem tot
d_e kosten van beide gedingen ten opzichte van het openbaar ministerie
veroordeelt, en tweede verweerster buiten zaak stelt zonder kosten ;
Overwegende dat de door het middel
bestreden beschikking van het arrest
deze.~s die over de eis ':"an de burgerlijk~
partiJ werd gewezen m zover die eis
steunde op de· feiten die. de telastleggingen B en C uitmaakten · dat die
bes?hikking door geen bijzondere moti>Termg wordt gerechtvaardigd;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 30 Maart 1891 bepaalt dat, wanneer
de burgerlijk;e vorderin~, terzelfdertijd
.als d~ pubheke vordermg, regelmatig
werd mgesteld te bekwamer tijd, de verjaring, behoudens afstand van de rechtsvordering, niet tegen de eiser loopt, gedurende de behandeling van de eis tot
/ herstelling van de door het misdrijf
veroorzaakte schade ;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van :het arrest niet blijkt dat de rechter
de e1s van de. burgerlijke partij, gesteund
{)p de feiten B en C, ajwijst omdat de
publieke vordering door verj aring vervailen wordt verklaard betreffende die
feiten, ofwel dat de rechter heeft willen
beslissen dat de feiten B en C evenmin
bewezen waren ;
Overwegende dat het arrest aldus het
bestreden beschikkend gedeelte niet wet-

te~ijk heeft gerechtyaardigd en de in het
m1ddel
aangedmde
wetsbepalingen
schendt;
·

Over het tweede middel schending
van artikel 97 van de.Grondwet 418 en
420 van het Strafwethoek, 32,' 35, 36
ei\ 42 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 op de verkeerspolitie,
doordat het bestreden arrest, na in feite
vastgesteld te hebben. dat eerste verweerder. een .~tilstaand voertuig in een
onoverziCht~_hJke bocht had voorbijgestoken en, biJgevolg, op de linkerzijde van
de baan reed, de vordering van eiser in
verbreking heeft afgewezen om reden
dat de betichting A, welke de inbreuk
bedoelde tegen artikelen 41.8 en 420 van
het Strafwetboek ten laste van eerste
verweerder niet bewezen was, zonder
na te gaan of eerste verweerder aan de
voorschriften van artikelen 32, 35, 36
en 42 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 was te kort gekomen,
e? doordat het bestreden .arrest bevestigd h_~eft dat een voertuig, dat een ander
voorlnJst~ekt , in
normale omstandigheden, geen onvoorzienbare hindernis
u\tma~kt en dat ~.e. burgerlijke. partij
~~n ook, wanneer ZIJ m een onoverzichtehJke bocht gereden kwam; die hindernis moest kunnen ontwijken, wanneer het niet naleven van om het even
;yelke wettelijke of reglementaire bepahng over het verkeer in hoofde van
eerste verweerder een fout uitmaakte
van aard om zijn gedraging onder toepassing van artikelen 418 en 420 van het
S~rafwetboek te doen vailen, wanneer
mt.. de door het arrest aangenomen feitehJke gegevens blijkt dat eerste verweerder de hierboven aangehaalde artikelen, en meer bepaald artikelen 32 en
36 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 had overtreden, namelijk
door aan de wagen van eiser, die hij ontmoette, de helft van de rijweg niet te
hebben vrij _gelaten (art. 32), door, alvorens een stilstaande weggebruiker voor
te steken, zich niet vergewist te hebben
dat de baan aan zijn linkerzijde vrij was
over een voldoende lengte om aile gevaar
voor ongevailen te vermijden (art. 35)
en door voorgestoken te hebben in een
onoverzichtelijke bocht (art. 36), wanneer het vaststellen van de hierboven
aafol!Se.ha~lde feitelijke gegevens tegenstnJdig IS met het bevestigen dat eerste
v~rweerder ~~e? f~ut _heeft begaan, en
d1e tegens~riJ d1g?e1d m . de motivering
een schendmg mtmaakt van artikel 97
van d~ Grondwet i. wanneer daarbij het
bev-estlgen, enerziJds, dat verweerder

-379het stilstaand voertuig in normale om- den. arrest doch slechts in zover het uitstaridigheden had voorbijgestoken, en, spraak doet over de burgerlijke vordeanderzijds, dat dit gebeurd was in een ring tegen de eerste twee verweerders
orioverzichtelijke bocht, een miskenning ingesteld door aanlegger en deze laatste
uitmaakt van de bepalingen van. arti- tot al de kosten van de publieke vordekel 36 van het koninklijk besluit van 1 Fe- ring veroordeelt; beveelt dat onderhruari 193r., een tegenstrijdigheid in. de havig lilrrest zal overgeschreven worden,
motiveririg en een · schending van arti- . in de registers van het Hof van beroep
kel 97 van· de Grondwet, wanneer, ten te Gent en dat melding er van zal geslotte, door te bewereri dat eiser, die maakt worden op de kant ·van de gerechts reed, verplicht was stil te houden, deeltelijk vernietigde beslissing; verhet bestreden arrest aan de weggebrui- oordeelt de eerste twee verweerders tot
ker, die een ander voerfuig voorbijsteekt de kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
en links rijdt, een voorrang verleend naar het Hof van beroep te Brussel.
heeft welke in strijd is met bedoelde
H Juni 1%9. - 2e kamer. - Voorwettelijke bepalingen :
zitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsOverwegende dat, tot staving van de
waarnemend voorzitter. - Verslagbeslissing dat de vordering van aanleg- heer
gever, H. Bareel.- Gelijkluidende concluger, gericht tegen de eerste twee ver- sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt,
weerders en gegrond op een overtreding
Pleiter,
van artikelen r.18 en r.20 van het Straf- eerste advocaat-generaal.
wetboek, diende afgewezen, het arrest H. Struye.
aanvoert : 1° dat het niet bewezen is
dat eerste verweerder de stilstaande
vrachtwagen in de bqcht zou voorbij2° KAMER. -,14 Juni 1949,
gestoken hebben, wanneer de burgerlijke partij reeds zichtbaar was; 2° dat REGELING VAN RECHTSGEBIED.
een voertuig, .dat · een ander voorbijGESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING
steekt .in normale omstandigheden, geen
VAN CONTRAVENTIONALii>ERING EN EEN
onvoorzienbare hindernis uitmaakt en
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK.dat de burgerlijke partij dan ook, wanVONNIS
VAN
ONBEVOEGDHEID
GEneer zij in een onoverzichtelijke bocht
STEUND OP DE OMSTANDIGHEID DAT
opgereden kwam, die hindernis moest
HET MISDRIJF, DAT NAAR DE POLITIEkunnen ontwijken, desnoods door stil
RECHTBANK WERD VERWEZEN, VERte houden;
KNOCHT IS MET EEN WANBEDRIJF DAT
Overwegende dat uit die vaststellinAANHANGIG IS BIJ DE CORRECTIOgen volgt dat het ongeval zich in een onNELE RECHTBANK. NAZICHT DOOR
overzichtelijke bocht heeft voorgedaan;
HET HOF.- VONNIS VAN ONBEVOEGDOverwegende, enerzijds, dat uit de
HEID DAT GEGROND SCHIJNT. VEReerste door het arrest opgegeven reNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. den, niet blijkt dat eerste verweerder
PERKEN.
zich 'werkelijk, zoals het door artikel 35
Wanneer
de politierechtbank zich onbevan de Wegcode is voorgeschreven, vervoegd heeft verklaard om kennis te negewist heeft, alvorens het stilstaand
men van een door de raadkamer geconvoertuig voor te steken, dat de baan aan
traventionaliseerd wanbedrijf en van een
zijn linkerzijde vrij was op een voltot zijn bevoegdheid behorend misdrijf,
doende lengte om alle gevaar voor ongeom reden dat die beide misdrijven vervallen te vermijden, en dat hij zich al,dus
knocht zijn met. een wanbedrijf dat aanaan geen onvoorzichtigheid of gebrek
hangig werd gemaakt bij de correcaan voorzorg schuldig hee.ft gemaakt;
tionele rechtbank, zetelende in eerste
Overwegende, anderzijds,. dat het araanleg, onderzoekt het Hof van verbrerest, door te beslissen dat het voorsteken
king, ten einde het rechtsgebied te regelen,
van een stilstaande voertuig in een onof de vervolging van dit wanbedrijf
overzichtelijke bocht een « voorsteken
regelmatig schijnt te zijn ingesteld v66r
in normale omstandigheden uitmaakt »,
de correctionele rechtbank en of al de
artikelen 36, 3°, en 6r., 10°, van de Wegmisdr~jven onderling verknocht zijn,·
code schendt;
zo ja, vernietigt het Hof de beschikking
Dat het arrest, aldus, de in het middel
van de raadkamer, doch enkel voor zover
aarigeduide bepalingen heeft geschondie beschikking de politierechtbank aan~n~
.
wijst als zijnde de bevoegde rechter
Om die redenen, verbreekt het bestreen verwijst het de aan de politierecht-

..::..._ 380 bank opgedragen vervolging naar de
correctionele recht bank (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWER·
PEN, T. DE CONINCK EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied ingediend door de Heer Procureur des Konings te Antwerp en op 3 Maart 1%9;
Overwegende dat, bij beschikking van
19 November 1948, de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Henricus De Coninck, mits .aanneming van verzachtende omstandrgheden verwezen heeft naar de Politierechtbank van het kanton Berchem, uit
hoofde van te Berchem op 18 September 1948, bij gebrek aan vooruitzich t of
voorzorg, doch zonder het inzicht om de
persoon van een ander aan te randen,
onvrijwillig verwondingen of slagen te
. hebben veroorzaakt aan Martha Van
Leeuw en aan Louis· Blomme; dat Henricus De Coninck weg·ens dit misdrijf
v66r de Politierechtbank van het kanton
Berchem werd gedaagd, alsook oiri bij
dezelfde gelegenheid, bestuurder zijnde
van een tramrijtuig, verzuimd te hebben
te vertragen of stil te houden op plaatsen waar voor het openbaar verkeer
voorzorgsmaatregelen nodig waren, ofwei wanneer het ten gevolge van stremming van het verkeer gevaarlijk kon zijn
de snelheid te behouden of vetder te
rijden; dat de naamloze vennootschap
"Tramwegen van Antwerpen en omgeving" v66r de Politierechtbank van het
kanton Berchem werd gedagvaard als
burgerlijk verantwoordelijk voor Henricus De Coninck; ~
Overwegende dat, vooraleer de zaak
v66r de politierechtbank werd opgeroepen, de naamloze vennootschap « ~ram
wegen van Antwerpen en omgevmg "•
Louis Blomme rechtstreeks heeft gedagvaard v66r de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen om er te worden veroordeeld uit hoofde van te Berchem op
18 September 1948, bij gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, doch zonder het
inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwondingeri te hebben toegebrach t aan Martha De Leeuw; om op de openbare weg,
· (1) Verbr., 14 Juni. 1948 (1irr. Verb?·., 1948,
blz. 333; Bull. en PAsrc., 1948, I, 388); 25 April
1949 (zie boger, biz. 262; Bull. en PAsrc., 1949,
I, 297).

bestuurder zijnde van een voertuig,
verzuimd te hebben uit te wi.iken voor
een tramrijtuig zodra hij van het naderen van dit voertuig was verwitt'igd ;
om, een voertuig besturertd op een gedeelte van de openbare weg waar door
een geconcessionneerde dienst spoorlijnen zijn aangelegd, verzuimd te hebben uit te wijken om, zodra een voertuig
op rails naderde, dit door te Iaten ; en
om, weggebruiker zijnde, verzuimd te
hebben de doorgang vrij te Iaten -en,
integendeel, de doorgang afgesneden te
hebben van de in beweging zijnde wegbruikers die normaal hun weg vervolgden·
·
O~erwegende dat de Politierechtbank
van het kanton Berchem, bij vonnis van
28 J anuari 1%9, zich onbevoegd heeft
verklaard om de misdrijven te berechten welke bij haar aanhangig waren
gemaakt, om reden dat die misdrijven
verknocht en ondeelbaar zijn met deze
welke bij rechtstreekse dagvaarding aan
de Correctionele .Rechtbank te .1\ntwerpen waren opgedragen en waarover die
rechtbank nog geen uitspraak had gedaan;
Overwegende dat uit die beslissing
van de Politierechtbank van het kanton
Berchem en uit de beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerp.en dd. 19 November 1948, welke beide kracht van gewijsde hebben verworven, een negatief
geschil van rechtsgebied . is ontstaan
waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd;
Overwegende dat de feiten, welke
aanleiding hebben gegeven tot de rechtspleging ten laste van Henricus De Coninck v66r de Politierechtbank van het
kanton Berchem; en de feiten waarop
de vervolging is gesteund, die regelmatig v66r de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen is ingesteld, als verknocht
voorkomen ; dat zij aile betrekking
hebben op Mn zelfde aanrijding, welke
plaids greep tussen een voertuig bestuurd door Louis Blomme en een
tramrijtuig gevoerd door Henricus _De
Coninck; dat een goede rechtsbedehng
vergt dat betreffende beide zaken geJijktijdig door een enkele rechtbanl,{
worde gevonnist ;
Om die redenen, doet te niet de beschikking van de Raadkamer van de
Rechtbank van (!erste aanleg te Antwerpen dd. 19 ~ ovember. ~948, doch
in zover aileen ZIJ de Polrtrerechtbank
van het kanton Berchem heeft aangewezen om het misdrijf te berechten dat

::_--:_-_- _:_ ___ _::___:_::_.:_:__ __ .:__
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-381ten laste van ·De Coninck werd gelegd
en regelmatig werd gecontraventionaliseerd; beveelt . dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg: te Antwerpen en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant der
vernietigde beslissing; verwijst de rechtsvorderingen ten laste van Henricus De
Coninck en de naamloze vennootschap
« Tramwegen van Antwerpen en omgeving J> naar de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen, in eerste aanleg uitspraak
doende, om er behandeld en berecht te
worden samen met de rechtsvordering
ten laste van Louis Blomme.
14 Juni 1%9.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waa.rnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vand.ermersch. Gelijkluiluidende cQnclusie, H ..Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1 o VERJ ARING IN STRAFZAKEN. DOUANEN EN ACCIJNZEN. DOOR DE
AGENTEN VAN RET BEHEER REGELMATIG OPGEMAAKT PROCES- VERBAAL.
STUITING VAN DE VERJARiNG ..

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.
MISDRIJF. V ASTSTELLING. - PRO·
CES-VERBAAL.- TERMIJN.

1° Inzake rnisdrijven tegen de wetten op
de douanen en accijnzen is het procesverbaal, dat Tegelmatig werd opgemaakt
door de agenten van het beheer, een daad
die de veTjaring van de publieke vordering stuit (1).
2° ATtikel 223 van de wet van 26 Augustus 1822 schrijft niet voor dat het proces-verbaal, hetwelk misdrijven tegen de
wetten op de douanen en accijnzen vaststelt, zou worden opgemaakt binnen een
bepaalde termijn; het volstaat dat het
niet vroeger is kunnen woTden opgem,~J,akt (2).
'.'(VAN MECHELEN, T. BEHEER
VAN .FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; -

arrest, op 5 Maart 1%9 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 21, 22, 26. en '.28 der wet van
17 April1878, doordat he.t bestreden arrest verklaart dat de veijaring van de
publieke vordering gestuit is geweest
door het . proces-verbaal opgemaakt de
28 J uni 1948, wanneer dat proces-verbaal, noch een daad van onderzoek, noch
een daad van vervolging uitmaakt naar
de zin welke aan die woorden is gehecht in voormeld artikel 26 :
Overwegende dat, tot staving van
hun mid del, aanleggers aanvoeren: 1o dat
de feiten die aan de publieke vordering ten grondslag liggen door de agenten van het yervolgend behe.er op 4 Juli
1945 werden vastgesteld bij procesverbaal; 2° dat het proces-verbaal, opgemaakt de 28 Juni 1948, de verjaring
van de publieke vordering niet heeft gestuit daar het, noch een daad van onderzoek, · noch een daad yan vervolging
uitmaakt, wijl uit niets blijkt dat de heer
Directeur der douanen en accijnzen uitdrukkelijk het verrichten van daden van
onderzoek heeft bevolen en het procesverbaal niet aantoont dat die hoge
ambtenaar toen reeds beslist had de
publieke vordering tegen aanleggers in
te stellen;
Overwegende dat · uit geen enkel der
overgelegde processtukken blijkt dat de
agenten van het beheer op 4 Juli 1945
een proces-verbaal hebben opgemaakt;
Dar het eerste onderdeel van het middel in feite faalt;
Overwegende dat artikel 233 van de
Algemene Wet dd. 26 Augustus 1822
niet voorschrijft de processen-verbaal,
die misdrijven tegen de wef op de accijnzen vaststellen, binnen een vervaltermijn op te maken ; dat, luidens die wetsbepaling, het voldoende is dat zij opgemaakt worden '' terstond of zodra dit
zal kunnen gedaan worden J> ;
Overwegende dat het proces-verbaal
dd. 28 J uni 1948 opgemaakt is geweest
door de daartoe bevoegde ambtenaren ;
dat het regelmatig is naar de vorm ;
Dat aanleggers v66r de rechter over
de grond niet hebben aangevoerd dat
het vroeger had kunnen· worden opgemaakt;
Overwegende dat die akte van rechts-

Gelet op het bestreden

.(1) Verbr., 22. Februari 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, .I, 65); 26 Juni 1943 (An·. Verbr., 1943,
bl~. i43; Bull. en PAsrc., 1943, I, 255); 26 Juni
1944 (An·. Yerbr·., 1944, blz .. 187; Bull. en

PAsrc., 1944, I, 411); 11 April 1946, twee arresten (Bull. eh PAsrc., 1946, I, 147 en 148; en
de nota onderaan het eerste arrest)·.
(2) Verbr., 15 Februari 1915 (Bull. en. PASIC.,
1915-1916, I, 192).
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vordering, voorzien en bepaald door de
wetgeving op de strafvordering, een daad
van onderzoek is naar de zin van artikel 26 der wet van 17 April1878 ;
Dat, vermits bewust proces-verbaal
opgemaakt werd binnen de termijn van
drie jaar te rekenen van de dag af dat
het misdrijf werd gepleegd, de rechter
over de grond heeft kunnen beslissen,
zonder de artikelen aangehaald in het
middel noch enige andere wetsbepaling
te schenden, dat het de verjaring van de
tegen aanlegger ingestelde publieke vordering heeft gestuit ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet gegrond is ;
Overwegende dat de substantiiHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanleggers ieder in de
helft der kosten.

(DE BELDER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestred~n
arrest, op 3 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 391 bis van het Strafwetboek en
van artikel 214j van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt om, meer dan twee
maanden vrijwillig in gebreke te zijn
gebleven de termijnen te kwijten van
een onderhoudsgeld aan zijn echtgenote,
tot · het betalen waarvan hij veroordeeld was bij een bevel van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, in
kracht van gewijsde gegaan, dan wanrieer
een bevel op verzoekschrift, gewezen op
grond van artikel 214j van het Burgerlijk Wetboek, nooit geen kracht van gewijsde heeft en de voorzitter dit bevel
eigenmachtig kan verlenen en intrekken
14 Juni 19!.9.- 2e kamer. Vo01·- in afwezigheid van de partijen en zonder
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads- dat de partijen dit verzoeken :
Overwegende dat de eerste twee aliheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijkluidende con- nea's van artikel 391 bis van het Strafclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, wetboek een gerechtelijke uitspraak vereisen waartegen geen hoger beroep of vereerste advocaat-generaal.
zet openstaat ; dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat het bevelschrift
van de Voor~itter der Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen noch voor
26 KAMER. - 14 Juni 1949,
hoger beroep, noch voor verzet vatbaar
was·
1° VERLATING VAN FAMILIE.
O~erwegende dat, in strijd met de beBEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER wering van aanleg·ger, de voorzitter dm·
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN- rechtbank van eerste aanleg alleen op
LEG. - ARTIKEL 214j VA.N HET BuR- aanvraag van een der echtgenoten to'eGERLIJK WETBOEK.- GERECHTELIJKE passing kan maken van artikel 2Hj van
. UITSPRAAK NAAR DE ZIN ZOALS BEDOELD het Burgerlijk Wetboek en dat, luidens.
BIJ ARTIKEL 391bis VAN HET STRAF- de vaststellingen van de beslissing van
WETBOEK.
de voorzitter, hij uitspraak heeft gedaan
20 HUWELIJK. - ARTIKEL 214j VAN op verzoek van de echtgenote van aanHET BURGERLIJK WETBOEK.- BEVEL- legger en nadat deze laatste behoorlijk
SCHRIFT VAN DE VOORZITTER VAN DE opgeroepen werd;
Dat het middel, aldus, niet kan aangeRECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. MAG ALLEEN OP AANVRAAG VAN EEN nomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
VAN DE ECHTGENOTEN WORDEN VERartikel 391 bis van het Strafwetboek, doorLEEND.
dat dit artikel het ontduike.n van de
1° H et bevelschrift van de voorzitter van . ve.rplichting; waartoe de echtgenoot ver.. . de ·rechtbanlv van eerste aiinleg, verleerid oordeeld wordt bij toepassing van artiop grand van artike'l'2Hj van het Bur- kel 214j van het Burgerlijk Wetboek,
gerlijk · Wetboek, is een gerechtelijlce niet_ beteugelt, vermits de derde alinea
uitspraak naar de zin. zoals f?edoeld bij inzonderheid aanstipt dat beteugeld
artikel 391bis ·van het Strafwetboelc.
wordt het feit zich te onttrekken aan de,
machtiging, bekomen door- de vrouw
2° Het bevelschrift voorzien bij artikel 214j
van het Burgerlijlc Wetboelc mag alleen bij toepassing van artikel 214b om rechtop aanvraag van een van de echtgeno- streeks de inkomsten in ont:vangst te
ten worden verleend door de voorzitter nemen, . doch geen melding maakt van
de" machtiging bekomen biJ toepassingvan. de rechtliank van. eerste aanleg.
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van artikel 214j van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende 'dat aanlegger, door e'en
gerechtelijke uitspraak waartegen geen
hoger beroep of verzet meer openstaat,
veroordeeld werd. tot betaling aan zijn
echtgenote van eerr uitkering tot onderboud; dat dergelijke uitspraak uitdrukkelijk voorzien is bij de eerste twee
alinea's van artikel 391 bis van het Strafwetboek;
Dat de derde alinea van hogervermeld artikel enkel tot voorwerp heeft
de straf, bij de eerste alinea bepaald
ook toepasselijk te maken op een gevai
waar de rechter geen veroordeling tot
betaling van een uitkering tot onderhoud u~tspreekt, doch alleen, op grond
van arhkel 214b van het Burgerlijk Wethoek, een der echtgenoten machtigt om
bij ~itsluiting van de andere echtgenoot:
de mkomsten, de schuldvorderingen en
de opbrengst van diens arbeid in ontvangst te nemen ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de su:bstanW:ile
of op strafvan nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ·
Om die redenen, verwerpt de v~or
ziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
14 Juni 1949. - 2e kamer. V001'zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads. heer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, ~- de Clippele. :____ Gelijkluidende
concluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.- Pleiter,
H. De Smedt (van de Balie te Antwerpen).

26 KAMER. -
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VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. BESCRIKKING
TOT VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER. HOGER BEROEP ONONTVANKELIJK VERKLAARD DOOR DE KAMER
VAN INBESCRULDIGINGSTELLING.
ARREST GESTEUND RIEROP DAT DE
APPELLANT NIET DE BEVOEGDREID VAN
DE RAADKAMER, MAAR DE ONTVANKELIJKREID, VAN DE. F-UBLIEKE VO•RDERING REEFT BETWIST. -'-- VOOI\ZIEI-iiNG
v66H DE EINDBESLISSING. - ONONTv ANKELIJKREID.
Is onontvankelijk de v.oorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldi-

gingstelling dat beslist dat het hoger beroep van de beklaagde · tegen de be, schi!ckin'g vari" verwijzing naar de '·cor~ectwnele rechtbank niet · ontvankelijlc
ts, dan wanneer de beklaagde niet de
bevoegdheid van de raadkamer, maar
de ontvankelijkheid van de publt'eke
vordering had betwist. (W etb. van
strafv., art. H6.}
(STUL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 1 Februari 1949 door
het Hof van beroep te Gent, Kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat aanleggers, bij be~
schikking der Raadkamer van eerste
aanleg te Gent, naar de Correctionele
Rechtbank te Gerit verwezen werden
wegens wanbedrijven;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling door het bestreden
arrest beslist heeft dat het hoger beroep
tegen .~ergelijke beschikking niet ontvankehjk ~as, daar aanleggers, niet de
bevoegdhe1d ·van de raadkamer, maar
alleen de ontvankelijkheid der publieke
vordering betwistten ;
Over~egende dat de voorzieningen
~egen d1t a:rest, v66r de eindbeslissing
mgesteld; met ontvankelijk zijn;
. 0~ d1e redehen, verwerpt de voorc
z1enmgen ; veroordeelt aanleggers elk
tot een derde der kosten,
H Juni 1949.- 26 kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - V!lrslaggeve:, H. Simon. Gelijkluidende concluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
·
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. GETUIGE GEROORD
ZONDER EED TER TERECR'I'ZITTING
VAN DE CORRECTIONELE RECRTBANK.
- VONNIS DAT ENKEL VASTSTELT DAT
DE GEtUIGE DEFINITIEF WERD .VER-'
OORDEELD DOOR RET" MILITAIR GE. RECRTSHOF.- VONNIS ONGELDIG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. ARREST. VAN TIET ):IOF· VAN BEROEP.
_.::._ GESTEUND OP RET ONDERZOEK v66R
RET ROF. - VERKLARING ONWETTEc
LIJK GEDAAN DOOR EEN GETUIGE. V66R
DE EERSTE RECRTER. ~ NIET UITGE-

-384SLOTEN DOOR HET A-RREST.~ HOF VA.N
BEROEP DAT ZICH DE NIETIGHEID, BE·
GAAN IN EERSTE A.A.NLEG, EIGEN MAAKT.
1 o Is .. ongeldig, het vonnis van de correc. tioiwle rechtbank wanneer een van de
getuigen, meer dan vijftie_n )aar · oud,
werd gehoord ter terechtztttwg Z?'!"der
de eed af te leggen om reden dat ht) ~~
finitief werd veroordeeld door het mthtair gerechtshof, rnaar zonder dat wordt
vastgesteld door het vonnis ?f door een
stuk van de procedure dat dte veroordeling de ontzetting medebre!"gt _van het
recht om in rechten getutgems af te
leggen, tenzij om er enkel inlichtinge!"
te •geven (1). (Wetb. van strafv., artrkelen 155 en 189.)
20 Het arrest van het hof van beroep, dat
steunt op het onderzoelc gedaan v66r het
hof en dat een onwettel~jlc door een getuige v66r de eerste rechter geda_ne ve~
lclaring niet uitsluit, maakt ztch dte
nietigheid eigen (2).

{LUKA.NIUK.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het arrest, de
9 Februari 1%9 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikelen 31
van het. Strafwetboek, 155, 189 en 211
van het W etboek van strafvordering, en
97 van de GrondV)Tet, doordat getuige
Schreurs, ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Tongeren, op
30 November 1%8 werd verhoord zonder
de wettelijke eed te hebben afgelegd :
Overwegende dat het proces-v~rbaal
der terechtzitting van de Correctwnele
Rechtbank te Tongeren dd. 30 N ovember 1948 vermeldt dat getuige Hubert
Schreurs, oud 28 jaar, de wettelijke eed
niet aflegde en verklaarde « Ik werd verQordeeld door het Militair Gerechtshof
te Antwerpen en deze straf is definitief";
dat het proces-verbaal verder vaststelt
dat die getuige bij wijze van inlichting
werd gehoord ;
.
.
Overwegende dat uit geen meldmg·
van .vournoemd proces-verbaal .of van
enig stuk van de procedure :Glijkt dat
de door Schreurs opgelopen veroordellng de ontzetting zou mede~lep~n van
het recht om in rechten getmgems af te
(1). Verbr., 28 Juni 1948 (Ar1·. Verb1·., 1948,
biz. 357; Bull. en PAsrc., 1948, I, 417, en de
nota 1); 25 April 1949 (zie hager, biz. 266,;
Bu(l. en PASIC., 1949, I, 301).

leggen, tenzij om er enkel inlichtingen
te geven;
Overwegende dat het bestreden arrest
is gegrond op het v66r het hof van
beroep gedaan onderzoek,er in begrepen
het ter zitting van dit hof gedaan verslag, zonder voormelde getuigenis van
Schreurs uit te sluiten ;
Dat, zodoende, het hof van beroep
zich de nietigheid, die de procedure v66r
de correctionele rechtbank ongeldig
maakte, eigen heeft gemaakt, en derhalve de door het mi(idel ingeroepen bepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het aanleggers
veroordeeld heeft ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Luik en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat ; · verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
14 Juni 1949.- 2• kamer.- Voorzitter,- H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Bareel. G_elijkluiden~e conclusie; H. Raoul Haymt de TermiCourt,
eerste advocaat-generaal.
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GEWIJSDE. - . STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.- VERWEERDER
DIE DE CONCLUS.IE VAN EEN DESKUNDIGE BETWIST DOOR 'l'E DOEN GELDEN
DAT EEN ANDERSLUIDENDE CONCLUSIE
WERD. AANGENOMEN DOOR EEN ANDERE RECHTER. - VERWEERDER DIE
NIET STAANDE HOUDT DAT DE RECHTBANK, DIE THANS MOET UITSPREKEN,
GEBONDEN IS DOOR DIE B~.SLJSSING.
- EXCEPTIE VAN GEWIJSDE NlET VOORGESTELD.
Stelt de exceptie van gewijsde zaak niet
voor de verweerder tegen de vordering
van de burgerlijke part~i di_e de gegrondheid van een deskundtgenonderzoek
betwist door te do en gelden dat een andersluidende conclusie, uitgaande van een
(2) Verbr., 18 October 1948 (Arr. V~rbr.,
1948, biz. 494; Bull. en PAsrc., 1948, I, 571, Oil
de nota 2).; 20 December 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 733); 25 A-pril 1949 (zie hager, blz.. 266;
Hull. e\1 PASIC., 1949; I, 301).
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door een beslissing uitgesproken door
een andere rechter, doch niet staande
houdt dat de rechter, die thans uitspraak
moet doen, wettelijk gebonden is door
die beslissing.
(DELCOIGNE, T. VAN DEN BOSSCIIE.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 15 October 19~8 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1349, 1350, 1351, 1352, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de gevolgen van de in hoofde van de burgerlijke
partij bestaande geesteskrankheid ten
laste van eiser in verbreking legt om
reden « dat het oorzakelijk verb and tussen
de geesteskrankheid en de toegebrachte
slagen klaar en duidelijk door de deskundige Fransen wordt bevestigd en bewezen "• en eiser tot de herstelling van
gans de schade veroordeelt die het gevolg van gezegde geesteskrankheid was,
zonder rekening te houden met eisers
conclusies die het gezag van het gewijsde
op dit punt inriepen en zonder ze te beantwoorden, dan wanneer eiser in gezegde conclusies deed gelden dat « een
arrest van het militair gerechtshof dd.
28 September 1946 na de heer Van Acker
als expert aangesteld te hebben, vaststelt
dat uit het verslag van Dr Van Acker
voldoende blijkt dat de beklaagde al
reeds v66r de feiten, die zij aan de burg·erlijke partij verwijt en die in 1942 plaats
grepen, in de pathologische toestand
verkeerde die tot de feiten der telastlegg·ing aanleiding heeft gegeven n, wat
het inroepen uitmaakte van het gezag
dat aan het gewijsde dient gehecht:
Overwegende dat, bij conclusies genomen v66r lHJt hof van beroep, aanlegger aanvoerde dat dit hof het verslag van
de deskundige Fransen niet kon bijtreden omdat : 1 o het op valse vaststellingen en redeneringen steunde ;
2o een arrest van het militair gerechtshof, gewezen op 28 September 1946,
vaststelt dat, blijkens het verslag van
de door bewust rechtscollege aangestelde
deskundige, de beklaagde (verweerster
in verbreking) v66r de feiten welke zij
aan de burgerlijke partij (aanlegger in
verbreking) verwijt en die in 1942 plaats
grepen, in de pathologische toestand
verkeerde die tot de telastg·elegde feiten
aanleiding heeft gegeven ; 3° de deskunVERBR.,
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dige Dr Van Acker verder aantoont dat
Marie Vandenbossche v66r de feiten
krankzinnig was; 4° het arrest van het
militair gerechtshof vaststelt dat de
feiten, gepleegd in 1942, uitgelokt werden door de schriftelijke klacht van verweerster in verbreking tegen aanlegger;
Overwegende dat aileen de tweede
grond verband houdt met het door aanlegger voorgesteld middel tot verbreking ;
Overwegende dat die grond noch enige
andere der aangevoerde gronden verwijst naar de artikelen 1350 en 1351 van
het Burgerlijk Wetboek noch, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet,
staande
houdt dat, wat het bestaan betreft van
de Ii:rankzinnigheid ·van verweerster in
verbreking en de datum waarop zij
ontstond, het hof van beroep wettelijk
gebonden was door het arrest van het
militair gerechtshof;
Dat aanlegger dit arrest slechts ingeroepen heeft v66r het hof van beroep
als een argument tot staving van zijn
conclusies dat .aan het verslag van de
deskundigen Voet en Verstraeten de
voorkeur diende gegeven hoven dit
van de expert Fransen;
Dat aldus het middel aan de conclusies,
welke aanlegger v66r het hof van beroep
nam, een draagwijdte toekent welke zij
niet hebben ; waaruit volgt dat het middel
feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegg·er in de kosten.
H Juni 1949. ~ 2° kamer. ~ Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Simon. -- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal. ~ Pleite-rs, HH.
della Faille d'Huysse en Struye.

2"

KAl'>IEU. - -

14 Juni 1949.

1°

BEWI.TS. AAN DE AK'l'Ei\' nmscHl'LDIGD
GELOOF. S'l'HAI•'ZAKEN. lN'l'ERPRE'l'A'l'IE
DOOH DE RECH'l'ER YAN EEN DAGVAARDING. VERENIGBAAR ME'l' DE BEWOORDINGEN VAN DE
AK'l'E. SOUVEREINE IN'l'ERPRE'l'A'l'IE,

2°

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DFJ TJI'l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115,
§ 2, 1°, 2° EN 3o, VAN HE'l' S'l'RAFWE'l'BOEK.
-LEVERING DOOR 'l'USSENPERSOON. - BE'l'EKENIS.

3°

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
'l'FJGEN DE TJI'l'WENDIGE VEILIG-

~
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REID VAN DE S'.rAAT: ToEKENNING
AAN DE SCHATKIST V;\N DE \VINST ONTS'l'AAN
UI'f m; BEDRI.JVIGHEID VAN DE SCHULDIGE. VEROORDELING WETTELLJK Ul'l'GESPROKEN 'rEGEN DE SCHl'LDIGE, ZEU'S INDIEN DE WlNST
'l'EN

GOED~

IS

GEKOI\-IEN

AAN

EEN

VENNOOT-

SCHAP WAARVAN DE SCHULDil1E HE'l' ORGAAN
OF DE

4°

5°

AANGJ~STELDJI~

"\VAS.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. OoNCLUSIES. BESCHOUWING WAAROP GEEN Jl;IS,
VERWEER OF EXCEPTIE JS GESTEUND.
RECHTER NIET GEHOUDEN DIE CONCLUSIES TE
BEANTWOORDEN.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. ARTIKEL 115
VAN RET S"l'RAFWETBOEK .. MISDAAD GEKENMERKT DOOR DE GEDACHTE VAN VERRAAD.
VERRAAD VAN DE STAAT MOET ECHTER HE'r
INZICH'l' 01' DE DRIJFVEER VAN DE DADER NIET
ZIJN GEWEEST.

6°

JVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID V Al'l" DE STAAT. ARTIKEL 115
VAN HET STRAFWE"l'BOEK. BES1'ANDDELEN
\"00 R DI'l" MISDRIIJF VEHEIST.

7°

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
'.rEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. ARTIKEL 115
VAN HET S"l'RAFWE'l'BOEK. MA'l'ERIELE BESTANDDELEN VAN HET MISDHIJF. 0VERDRACHT AAl'l DE VIJAND VAN DE EIGENDOM VAN
JJE GELEVERDE GOEDEHEN. I\IJ:AAKT GEEN ESSENTIEEL BESTANDDEEL UIT.

S0

BE"WIJS. STRAFZAKI~N. DESKUNDIGENONDERZOEK. RECH"l'EH NIET GEBONDEN
DOC>H HE'f ADYIES VAN DE DESKUNDIGE;
~·echter over cZe
groncl geeft van ae fla.gvaanling, is sottvere·in wwnnee1· zi;i niet onve1·enigbaa!·
is rnet cZe bewoo1·dingen van cZie alcte (1).
Moet. nangezien 1vonlen als een lever·ing floor tussen.zwrsoon, na-ct•r cl.e zf111.
van o,1·t·ikel 115, § 2, 1°, 2° en 3°, van
het StrCLfwetboelc, de lever·ing cZie, alhoewel niet rechtst·reel.;s yednwn awn cle
vijCLnd, noahtans aCLn cZeze laatste, rnet

1 o De ·i-nteqJretatie, cUe cZe

zo

(1) Verbr., 11 )laart 1946 (A,., .. Ferb1·., 1946,
blz. 96; B-ull. en PASIC., 1946, I, 99); 6 October
19•17 (Arr. T'e1·br., 194'1, blz. 311; Bttll. en
PASIC., 19•17, I, 403).
(2) Verbr., H Juli 1947 (A,·r. T'e,·b,·., 1947,
biz. 261; Bull. en PAsrc., 1947, I, 335) ; raadpleeg verbr., 4 Mei 1948 (A'"'~"· T'e,·br., 1948,
blz. 255; Bull. en PASIC., 1948, I, 29'6).
(3) Verbr., 24 Maart 1947 (An·. Vm·b1·., 1947,
blz. 100; Bull. en PASIC., 1947, I, 135). Anderzijds is de vennootschap burgerlijk verantwoordelijk voor de veroordeling uitgesproken ten
laste van de schuldige, haar orgaan of aangestelde, zelfs wanneer zij de sommen, goederen~
en voordelen, toegekend aan de Schatkist, niet

het weten van cZe leve1·a1wie!·, toeh:ornt
cZoo·r het toecZoen of cZe t·nssenkomst
VCLn een dercZe (2) .
3° De toelcenning ctan de Sahatlc·ist van de
sommen, uoecZe1·en en voo·rcZelen, cZie de
w·inst vonnen welh:e is ontstaan nU cZe
schttlcZiye becZ1"ijvig heicZ van cZe versoon
·ve·roo,·deelcZ weuens ·inb1·enlc op artilcel 115 van het Strafwetboelc, moet
tvo!·cl.en ·u.itgesp!·olcen ten lnste va.n die
pe1·soon, zelfs wwnneer cle sornrnen, yoecleren en voo1·delen ten goecle zijn gclwnw·n a.wn ee·n ·vennootscha.p 'ltJaar·van
de sahulcliye het orucwn of cle annuestelcle ·is (3) . (Strafw., artt. 123te,· en
123cZea'ies;; wet van 7 J uni 194S.)
4° De ·realhe1 · is er niet toe yehou.clen een
besahou.winu, voo!'lcornencle ·in aon.clus·i.es, te 1Jea,nt·woonle11, WCHiuee·r ·u:it (/,'ie
besahmtw·ing noah e·i.s, ·noah vePwce1·,
noah exc-evtie wonlt ctfaeleia (4).
5° De gecZaahte van VC1"1'CLacZ van cle Staat
lcenrnerlct cZe miscZaacl voo1·zien bij artilvel 115 van het Strafwetboek; doah, OZJdat cZie m·iscZaacl stntfbaa,· weze, 1vorcZt
niet ve1·e·ist dat het ve·rraacZ vcm de
Sta.n.t het inziaht of cle cl'l"ijf'vee!' va:n de
aacZeT zou. zijn geweest (5) .
6° OpcZat e1· inb1·eu.lc weze op a1·tUcel 115
vCLn het Strnfwetboelc, wonlt er vereist,
cZoah volstaat het, dnt cle dctcZer, zijn
pl-iahten jegens de Stant m·islcennende
en ziah r·elcensahap gevencle van de httlp
weUce h·ij voo1· cle oo1"loysvoe1·ing actn cZe
v·ijancZen ·van cZe StaCLt ve1·sahct!t aoo1·
een b·if het voo1"rnelcZ a1·tilvel bevactlde
cZaCLcZ, en 1vanrvan hi:i z·iah leon onthoucZen, n·ietternin heeft toegestemcZ ze v1"ijwill-i.(J te ven"'iahten (6).
7° Inbre·nk op artilcel 115 vCLn l1et St·mfwetboelc lean bestaan wanneer cle yoede·ren tm· besahilvlcing worden gestelcl van
de vi.icmd, zoncZer noahtwns dnt de e·iyenclom er vnn CLCLn 1Ze ·rijand wo,·cZt ove1·gecl·nt!}e-n. (i::ltilzwijgencle beslissing.)
so Om het becZrau te bepalen van ae 1vi:nst,
ontstaan ttit cZe sahnlclige becZrijviaheicZ
VCLn cZe clader van het m·isd1"ijf voo1·zien
bij ctrtikel 115 van het Sknjwetboele., is
in ontvangst heeft genomen (verbr., 4 Mei 19<18,
A,.,.. Ye,-b,·., 19<18, blz. 255; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 296).
(4) Verbr., 21 Juni 19<15 (A1·r. YeTb,·., 1945,
biz. 175; Bttll. en PASIC., 1945, I, 189) ; 23 Februari en 24 Juni 1948 (ATr. Ye1·bT., 1948,
blz. 107 en 349; Bull. en PAsrc., 1948, I, 123
en 405) ; 10 Maart 1949 (zie hager, blz. 168;
Bttll. en PAsrc., 1949, I, 189).
(5) en (6) Verbr., 10 Februari 1947 (Arr.
Ye1"b1·., 1947, blz. 31; Bull. en PAsrc., 1947, I,
38, en de conclusie van het openbaar ministerie); zie oak verbr., 26 October 1948 (A1·r:
Ye,-b,·., 1948, biz. 526; Bv.ll. en PAsrc., 19'18,
I, 604\.
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Overwegende dat de dOO'l' het arrest
aan de dagvaarding gegeven inte1:pretatie
niet onverenigbaar ls met de bewoordin"
gen er van en dat ze,. dienvolgens, souverein is:
(WOL'fEU, 'f. BELGISCHE S'l'AA'l'.)
Dat het middel niet kan aangenomen.
worden;
ARRES'l'.
Over het tweecle micldel, door dezelfde
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden aanleggers afgeleicl nit tle schencling
arrest, op 24 December 1948 gewezen door van artikel 115 van het Strafwetboek,
het Militair Gerechtshof, zetelende te aangevuld door het besluit-wet van 25 Mei
1945, artikel 1, doordat de aan het toeLuik·
Ov~r de ontvankelijkheid van de voor- zicht van het Hof onderworpen beslissing,
zieningen der burgerlijk verantwoorde- aan het woord « tussenpersoon ll, dat in
lijke partijen Norbert Grognard en Ar- clie wetsbepaling voorkomt, een betekenis
en een draagwijclte· toekent welke de wetmand Grognai'd :
Overwegende dat die partijen bij de gever er niet aan gehecht heeft en op die
. stukken geen authentieke uitgifte -val! de verkeerde interpretatie steunt om aanlegbestreden beslissing hebben gevoegd; dat gers in verbreking te veroordelen tot de
hun voorzieningen dienvolgens niet ont- straffen bij de in het micldel aangeclnide
vankelijk zijn (Wetboek van strafv., wetsbepalingen voorzien :
art. 419);
Overwegende, wat het eerste onderdeel
Over de voorziening van aanleggers van het middel betreft, dat artikel 115,
Wolter, Putzeys, Oavaclino en Jules "Gro- § 2, 4°, van het Strafwetboek een bijzongnard :
der geval van levering van hulp aan de
I. Voor zoveel de voorzieningen de be- vijand bedoelt; dat het geen omschrijving
slissing gewezen over de publieke vorde- uitmaakt der voorafgaande bepalingen
van zelfde paragraaf ;
ring bedoelen :
Over het eerste middel, door de eerste
Overwegende dat, naar de zin van artidrie. aanleggers afgeleid nit de schending kel 115, § 2, 1°, 2° en 3°, van het Strafvan het gerechtelijk contract, doordat het wetboek, als (C tussenpersoon '' moet aanbestreden arrest gezegde aanleggers heeft gezien worclen clegene door wiens toedoen
veroordeeld, dan wanneer, in persoon- of tussenkomst,. met het weten van de
Jijke naam gedaagd, zij niet moesten ver- leverancier, de hulp aan de vijand toeantwoordelijk gesteld worden voor feiten komt;
welke ze gepleegd hadden, de eerste, in
OverwegeJ;Lcle, wat betreft het tweecle
hoedanigheid van bel!eerder der versonen- onclercleel, clat het bestreclen arrest in
vennootschappen met beperkte aanspra- feite vaststelt en, clienvolgens, souverein,
kelijkheid «Laurent ·wolter '' en «Com- clat verschillencle leveringen rechtstreeks
pagnie Forestiere des· Ardennes,,, alsook aan de vijancl geclaan werden en clat
in zijn hoedanigheid van lid der feite- aanleggers, om reclenen welke het arrest
lijke vereniging . « Pakiwo ll, de tweede bepaalt, geen twijfel konclen hebben over
en de derde in hun hoedanigheid van be- de mili taire bestemming der aan het
dienden der vermelde versonenvennoot- organisme Toclt, aan de D.M.W., en aan
schap met beperkte aansprakelijkheid :
Krlegshoff geclane l<overingen; clat llet
Overwegende dat, bij verwijzing naar arrest bovendien hierop wijst dat de
de beweegredenen van de eerste rechter, andere ten laste gelegde leveringen, ovei·
llet bestreden arrest vaststelt dat de dag- de militaire bestemming van dewelke
vaarding v66r de krijg~raad, welke de een twijfel kon bestaan, niettemin bemisdrijven, ten laste gelegd van aanleg- stemc1 waren voor de vijand voor wie ze
gers, in de bewoorclingen van de wet om- nuttlg waren, ja zelfs noodzakelijk voor
schrijft, die misclrijven niet beperkt tot zijn oorlogsinspanning, dat clit feit algede uitoefening van een handel welk eigen meen bekend was en dat de verschillende
is aan aanleggers in verbreking;
bestanddelen van de deskunclige onderDat ·overigens het onderzoek tegen deze zoeken en van het dossier bewijzen dat
laatsten door de krijgsauclitenr ingesteld aanleggers er van kennis hadden;
hun niet toeliet zich te vergissen aanWaaruit volgt clat he1; eerste onderdeel
gaande de draagwijdte van de dagvaar- van het micldel in rechte en het tweecle
ding en aangaande de maat waarin de ondercleel in feite niet opgaat ;
krijgsraad van de zaak kennis nam;
Over het clerde micldel door clezelfde
aanleggers afgeleid nit de schencling van
artikell der wet del. 7 Juni 1948 tot wijzi(1) Verbr., 25 Maart 1946 (A1-r. Yerb1·., 1946,
ging van artikel 123te1' van het Strafbiz. 117; Bull. en PAsrc., 1946, l, 116); 10· Jawetboek, doordat het bestreden arrest de
nuari 1949 (zie hoger, biz. 12; Bull. en PAsrc.,
somme:h welke het geheel der winsten uit1949, I, 15).
maken verwezenlijkt cloor de P. V. B. A.
de strafrechter niet gebonden cloor. het
W(lvies van. een. (leslcu'll(lige (ll. (Strafw.,
art. l23ter; wet van 7 Juni 1948.)
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<<Wolter en zoon », alsook door de P. V.
B. A. « Compagnie Forestiere des Ardennes>> eigendom van de Schatltist verklaart,
wanneer de bepaling van artikel 123ter
van het Strafwetboek slechts van toepassing is op de winsten persoonlijk verwe'
zenlijkt door de schnldige :
Overwegende dat dit middel zonder
voorwerp is ten opzichte van tweede en
van derde aanlegger clie nooit deel hebben nitgemaakt van de in het middel be·
doelde vennootschappen;
Overwegende, wat betreft eerste aanlegger, dat artikel 123ter van het Strafwetboek, gewijzigd door (le wet van
7 Juni 1948, voorschrijft ill. de gevallen
welke het voorziet, de sommen, goederen
of welke voordelen ook, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die de vergelding van de
bedrijvigheicl van de schuldige uitmaken,
of wanneer ze llet voorwerp van een inbeslagneming niet uitgemaakt hebben, het
bedrag van hun waarde, eigendom van de
Schatkist te verklaren;
Dat die straf ten laste van de schuldige
nitgesproken worclt zonder dat er een
onderscheid client gemaakt tussen het
geval waarin de vergelding van clie bedrijvigheid in het versoonlijk vermog·en
van de schnlclige valt en dit waarin die
vergelding het vermogen van een vennootschnp, waarnm hij het org·aan wns, he\'ft
n~rgroot;

Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het viercle middel door eerste
aanlegger nfgeleid nit de schencling van
artikel 12lb1s van het Strafwetboek, cloordat om aanlegger schnldig te verklaren
nm met kwaad ovzet de genaamcle
W ansart a an de opzoekingen, vervolgingen ·of gestrengheclen vanwege de vijancl
!Jlootgesteld te hebben door het aanklagen
van een werkelijk of ingebeeld feit, bet
militair gerechtshof gesteuncl heeft op de
verklaring welke annlegger erkend heeft
aan de Duitsers geclaan te hebben tijdens
een onderzoek waartoe dezen waren overgegaan ten gevolge van de brancl van zijn
garage :
Overwegencle dat het bestreden arrest
aanlegger schnldig verklaart aan te zijnen
laste gelegcle misdrijven tegen artikelen 115, 117 en 1211Jis van het Strafwetboek en hem deswege tot een enkele straf
veroordeelt ; ·
Overwegende clat het middel slechts een
clezer misdrijven becloelt;
Dat, ware clit micldel gegrond, de nit·
gesproken straf gerechtvaarcligcl zou blijven door de vaststellingen van het arrest
aangaancle de vaststaancl verklaarde inbrenk- op artikel 115 van llet Strafwetboek;
Dat het miclclel clus niet ontvankelijk is;
Over het vijfde miclclel, door aanlegger .Putzeys afgeleicl nit de schending van

artikel 115 van het Strafwetboek, cloorclat het bestreclen arrest, na vastgestelcl
te hebben dat Putzeys slechts een aangestelde was van de firma « Walter en
zoon >> of .van Wolter, hem niettemin
heeft veroordeeld tot cle straffen voorzien bij vermelde wetsbepaling, ofschoon,
luidens die bepaling, enkel strafbaar is
hij die rechtstreeks of onrechtstreeks hulv
aan de vijund heeft verleend :
Overwegencle dat Putzeys vervolgd werd,
oncler meer, om hulp aan de vijancl te hebben verscllaft in de V{)orwaarden voorzien (loor artikel 66, alinea's 2, 3 en .J,
en artikel 115 van het Strafwetboek ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest
in feite vaststelt dat, door zijn bedrijYigheicl en· zijn technische kennissen, aanlegger de rechter arm van beklaagde Wolter was, en dat hij vrijwillig en wetens
deze laatste in zijn laakbare bedr'ljvigheid
heeft bijgestaan ;
Overwegende dat nit die wettelijk vnststaancl verklaarde feiten; het arrest heeft
ktmnen afieiden, zonder artikel 115 in het
micldel bedoeld, noch enige andere wetsbepaling te schenclen, dat aanlegger Putzeys dader is van het bij artikel 11»
van llet Strafwetboek beteugeld misdrijf,
om er aan deel genomen te hebben volgens
een der wijzen aangeduiil bij alinea's 2.
Cl en 4, van gezegd artikel 66 ;
Dat het micldel n'iet kan aangenomen
worden;
Over llet zesde micldel door aanlegger
Gavadino afgeleicl nit de schencling van
artikel 1.15 van het Strafwetboek, cloorclat
het bestreden arrest, na aangenomen te
hebben dat gezegcle .aanlegger een eenvoudige aangestelcle was van P. V. B. A.
« Laurent 'Volter en zoon >> en llet altijcl
gebleven is, hem niettemin veroordeelcl
heeft tot door de in llet midclel aangeduide wetsbepaling voorziene straffen :
Ove1:wegencle clat aanlegger veroordeeld
is geweest om aai1 het misdrijf cleel
genomen te hebben volgens een der wijzen
voorzien bij artikel 66, alinea's 2, 3 en .f,
van llet Strafwetboek;
Waarnit volgt clat de beslissing wettelijk is;
Ovel' het zevPmle midclel, in een ancler
memorie van Gavadino opgeworpen,
schencling van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de conclusies niet beantwoorcl heeft waarbij
aanlegger staancle llielcl da t bet beslnitwet del. 10 April liJH de handel met cle
bezettende overheicl toeliet en verplichtencle kracllt zowel aan de besluiten der secretarissen-genernal als aan de Duitse
verordeningen erkende ;
Overwegencle dat aanlegger die bepnlingen heeft vermelcl bij conclusies v66r
het militair gerechtshof genomen;
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verweer, noel! exeeptie heeft gesteund;
Dat het militair gerechtsllof, dienvolgens, niet wettelijk gehouden was dit gedeelte van de eonclusies te beantwoorden;
Dat het middel in rechte niet ovgaat;
Over het achtste midclel, aangevoerd
door aanlegger Jules Grognard : sehending van artikel 97 van de G-rondwet en
van artikel 115 van het Strafwetboek
doordat het bestreden arrest, eerste onderdee!; na vastgesteld te hebben dat << men
kan aannemen dat llet doel dat hij nastreefde niet was hulp aan de vijand te
yersehaffen ll en zo een der bestanddelen welke de door artikel 115 van het
Strafwetboell: beteugelde misdaad uitmaken van de hand te hebben gewezen, aanlegger niettemin l1eeft veroordeeld tot de
straffen gesteld door die wetsbepali.ng;
tweede onderdeel, de eonclusies niet beantwoord heeft waarbij aanlegger niet aileen de toevasselijkheid van alinea's 1
en 2 van § 2 van artikel 115 van het Strafwetboek op de feiten der betichting
betwistte, maar bovendien het bestaan
van de blijken van schuldige gedienstigheid ingeval alinea 3 van § 2 van dit artikel zou aangenomen worden; derde onderdee!, aanlegger veroonleeld heeft·aihoewel
hij aan de vijand niets g~leverd had, noch
rechtstr~eks, noch onrechtstreeks, noch
door tussenpersoon, doch alle handelsbedrijvigheid had gestaakt tijdens de
hele duur van de bezetting, zijn bedrijvigheid er toe brengend slechts de geleverde stof te verwerken, zonder de conclusies te beantwoorden door aanlegger
voor de eerste reehter genomen, noch de
conclus~es
waarbij aanlegger staande
hield dat artikel 115 van het Strafwetboek de overdracht van eigendom veronderstelt; vierde onderdeel, uitspraak
heeft gedaan alsof artikel 115 van het
Strafwetboek niet gewijzigd werd :
Overwegende dat, opdat de daden bepaald bij artikel 115 van het Strafwetboek strafbaar zouden zijn, niet vereist
wordt dat het verraad van de Staat het
inzieht of de drijfveer van hun dader zij ;
Dat het volstaat dat deze laatste, zijn
plichten jegens de Staat miskennende en
zich rekehschap gevende van de hul);J
welke hij .voor de oorlogsvoering aan de
vijanden van de Staat verschafte door
een daad bepaald bij artikel 115 van het
Strafwetboek en waarvan hij zich kon
onthouden, niettemin er in toegestemd zou
hebben die daad vrijwillig te verriehten;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van bet middel in recbte niet opgaat;
Overwegende dat het ·arrest· vaststelt ·
clat aanlegger zicll vrijwillig door contract jegens Wolter heeft verbonden, dat
hij wist dat ten minste een deel van het
llont dat hij verwerkte bestemd was voor

de vijand; dat het arrest bovenclien vaststelt dat aanlegger zijn personeel heeft
vermeerderd en zijn bedrijf . uitgebreid :
Dat het arrest, alzo, op passende wijze
de conclusies beantwoord heeft en de daden van schuldige gedienstigheid van de
aanlegger heeft aangewezen;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat ;
Overwegende dat het militair gerechtslwf de conclusies heeft afgewezen waarbij
aanlegger staande hield clat artikel 115
van het Strafwetboek de overdracht van
eigendom noodzakelijk vereist, waar het
oorcleelt dat om die bepaling toe te passen het volstaat, « dat een zaak ter
beschikking van de vijand gesteld wordt ll;
Dat uit de antwoorden, gegeven op de
versehillende middelen, blijkt dat het arrest de conclusies volkomen heeft beantwoord welke, naar het derde onderdeel
beweert, niet beantwoord werden;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest, betreffende namelijk de levering aan de vijand van
bewerkte stoffen, de vermeerdering van
bet personeel, de uitbreicling van de zaken en het zedelijk bestanddeel van het
misdrijf, blijkt dat de voorwaarden vereist opdat artikel 115, aangevuld door het
besluit-wet dd. 25 Mei 1945, zou toegepast
worden, in onderhavig geval voorhanden
zijn;
Dat aldus de laatste twee onderdelen
van het middel in feite niet opgaan;
Over het negende middel, door aan~
legger afgeleid nit de schending van arW
kel 97 van de Grondwet en van artikelen 115 van het Strafwetboek, 1317 en 1336
van het Burgerlijk Wetboek, en het ge"
brek aan antwoord op de conclusies waarbij aanlegger aan het militair gerechtshof
vroeg vast te stellen dat hij alles gedaan
had wat hem mogelijk was om zijn productie te remmen met twee der drie mechanische zagen, waarover hij beschikte;
buiten gebruik te stellen :
Overwegende dat bet middel tegengesproken worclt door de vaststellingeu
waaruit de rechter over de grond afleidt
dat men niet kan aannemen dat de beklaagde zijn productie werkelijk heeft
geremd;
Dat het bestreclen arrest alzo de conelusies heeft beantwoord;
Waaruit volgt dat bet midclel in feite
niet opgaat;
Over het tiende midclel, door aanlegger afgeleid nit de scbencling van artF
kelen 97 van de Grondwet, 123te1· van het
Strnfwetboek, 1317 tot 1320 van bet Burgerlijk Wetboek en fan de wet dd. 7 Juni
1948, doordat het bestreclen arrest, na
aangenon1en te uebben dat aanlegger
nit winstbejag gehandeld heeft; en verldaard te hebben de verbeurdverldaring
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welke voortvloeit uit de schuldige bedrijvigheicl, nochtans cUt beclrag bepaalt op
500.000 frank, wanneer in werkelijkheid.
naar het verslag van de deskunclige, het
veel kleiner is :
Overwegencle clat het advies van de cleskundige de rechter niet bindt, die vrij
blijft er van af te wijken; waaruit volgt
dat het middel, voor zoveel het gesteuncl
is DlJ de schending van het geloof aan de
akten verschuldigd, in rechte niet ovgaat;
Overwegende dat met op 500.000 frank
te bepalen het beclrag van de winsten en
onrechtstreekse voordelen cloor aanlegger gehaalcl uit de feiten clie hij uit
winstbejag gepleegtl heeft, het militair
gerechtshof slechts van zijn souvereine
beoordelingsmacht heeft gebruik gemaakt
en· dat het, bij gebrek nan op clit punt regelmatig genomen conclusies, over die
schatting· g·een verdE<re uitleg moe!lt vprstrekken; .
Dat het miclclel op dit punt in feite niet
opgaat;
.
Over het elfde middel :
Overwegende clat dit mi:dclel uitsluitencl
de burgerlijk verantwoordelijke partijen
betreft;
Dat het, dienvolgens, zonder voorwenl

heer waarnemen(l voorzitter. gevve'r, H. Simon. -

VersULg-

GeU.jl.;l'/t;iflen,de

eo'n-

clnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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KA:VIElL -

15 Jutti 1949,

1o

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL ll5
VAN RET STRAFWETBOEK. -'- CONCLUSIES VAN
DE VERDAOHTE WELKE DE ONOVERWINNELIJKE
DWALING INROEPEN NOPENS DE WETTELIJKHEID VAN DE INLIJVING VAN DE 00STKANTONS
BIJ Hg'l' DUITI>E REICH. - PASSEim ANTWOOED.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UI'J'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.---' ARTIKEL115
\"AN RET STRAFWETBOEK. - CONCLUSIES VAN
DE VERDACHTE WELKE DE DWANG INROEPEN
VOORTVLOEIENDE UIT DE INLIJVING VAN DE
00STKANTONS BLJ RE'r DUITSE REICH. PASSEND ANTWOORD.
3° MISDADEN. EN W ANBEDRIJVEN
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - AHTIKEL 115
VAN RET STRAFWEl'BOEK. - HULP VERLEEND
DOOR TWEE WERKHUIZEN, GELEGEN RET EEl'\
IN BELGIE EN RET ANDER IN DUITSLAND. Col\"CLUSIES VAN DE VERDACHTE AANVOEREND
DA'r ZIJ SLECHTS EEN WERKHUIS UI.TMAAK"
TEN.'- ·PASSEND ANTWOORD.. .
4° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. STRAFZAKEN. c- 0NNAUW:KEURIG MinDEL .. ~
STRIJDIGE ELE!,.IENTE!'\. - :ONONTVANKELIJKHEID.
3° lVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE S'J'AAT. - ARTIKEL 115
VAN RET STRALCWETBOEK. - .CONCLUSIES VAN
DE VERDACHTE WELKE DE RECHTER VERZOEKEN TE BEPALKN WELKiil DE NORMALiil PRODUCTIE WAS NODIG OM DE SLUITING VAN DE
W~JRKHUIZEN TE VERMlJDEN.
PASSEND

is;
Over het twaalfde .. midcleL door mmlegger Jules Grognard afgeleid uit de
schending van het geloof dat client gellecht aan de akte van beroep del .. 17 Januari 1947, doordat het militail: gereclltshof allloewel·llet vonnis del. 16 Januari
1947, . welk de conclusies can aanlegger
strekkende tot de splitsing der zaken ver:
werpt, door lloger beroep bestreden werd,
zicll ontllouden lleeft cUt tussengeschil te
beslechten : ·
r. :Overw(~gencl,e .. dat het arrest vermeldt
«.dat llet vonnis del. 16 Januari 1947, waar-.
van het hof de beweegredenen overneemt,
client bevestlgd ll ;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Wat betreft cle voorziening·en van de
ANTVVOORD.
vier aanlegg·ers in verbreking :
6° VOORZIENING IN VERBREKING.
Overwegende dat de substantiele. of op
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN ARstraf van nietigheicl voorgeschreven rechtsREST VAN RET MILITAIR GERECHTSHOF, INGEvormen. werden nageleefd en dat de beslisS'rELD IN NAAM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTsing overeenkomstig de wet is ;
SCHAP DOpR EEN PLEITBEZORGER .KRACHTENH
·EEN MACHTIGING. - GEEN RECH<rVAARDIGING
II. Voor zoveel de voorzieningen de beslissing gewezen over cle vorclering van
VAN DE MACHTEN VAN DE ONDERTEKENAARS
de burgerli.ike partij .betreffen :
VAN DE VOLMACHT·. - 0NONTVANKELIJKREID.
Overwegende dat aanleggers tot staving 7° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
van hun voorzieningen ·geen enkel miclclel
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGinroepen en dat het Hof er van ambtswege
HEID VAN DE STAAT.
ARTIgeen opwerpt ;
KEL 123decies VAN RET STRAFWETBOEK. Om die redenen, verwerpt de voorzieBELGISCRE NAA~ILOZE VENNOOTSCHAP OMGEningen ; veroorcleelt iedere verweerder tot
VORMD IN EEN YENNOOTSCHI\P NAAR DUI'l'l"o\
een zescle cler kosten.
RECHT. - BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK
VERKLAARD VOQl{, DE TOEKENNING AAN DE
14 Juni 1949. - 2° kamer. - VoorzitSCHATKlST YAN DE WINSTEN ONTSTAAN UIT
tm·., H. cle Cocqueau des Nlottes, raa(lSDF; SCHULDWE m;uni,J\'HlHEID VA:\ HAAR HK·
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HEERDERS NlliTl'EGENSTAANDE ZIJ BEWEERDE
DAT DEZE LAA'l'STEN ENKEL ALS LEDEN VAN DE
RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN DUITS RECHT HADDEN GEHANDELD. ARRES'r DAT VASTSTELT DA'l' DE BELGISCHE
VENNOOTSCHAP IS BLIJVEN VO.OH'l'BESTAAN, DAT
DE VERDACHTEN STEEDS HAAR BEHEERDERS
ZIJN GEBLEVEN EN DAT HE'l' DIE VENNOOTSCHAP
IS WELKE \'OORDEEL HEEF'l' GEHAALD UI'l'
DE VERGELDING VAN HUN SCHULDIGE BEDRIJYIGHEID. WETIELIJKE BESLISSING.

1 o Beantwaanlt ap zwssende ·w·ijze de c:a/1.cl·us'ies van de venlachte, 1,vaa1·bij de
onave·rwinneUjlce (lwaUny omtrent de
wettelijkhehl VW/t de 'inlijo!;ing vm1 cle
Oastka.ntons b-i;i het Du:itse Reich ·wenT
inycraepen, het a·rrest dat vaststelt clat
tle vel'(lachte het bewijs niet brenut van
li'ijzandeTe amsta1uliyheden die van aa1·d
Z"ijn een anaverwinnelijk 1caTakte1· toe
te kennen aan de beweenle dwaliny en
flat het clecreet tat inlijviny zande1· invlaed 'is yebleven. OZJ de ff'I'Ote •meerdCJ'heicl rler inwone·rs van cUe lean tans (1).
2o Bewntwoanlt op passen-de wijze de cancl·u.sies van de venlctchte, waaTbij de
(ltva.nrl werd ·inyeroepen voa·rtvlae·iende
·uit de inlijviny van de Oostkantans bij
het Duitse Re'ich, het an·est dat vast.~telt rlat df:! venlachte met v·reugde rle
.ter'/l.ylcee1· heett beyroet van cUe leantons M.j het Re'i.ch, sede·rt het lJe,qin va.n
de lJezettiny ojficiele twncties heeft
·wcuwyenamen, p·ropaya.nda voo1· een 1Wtionaa.l-sacialisti.sch
01'[/Wnisme
heett
inyericht en aam. rle vijand lcennis heeft
yegeven van een vennoyen van pracluet'ie waa:romt·rent hij onwetenrl was.
3° Bewntwoonlt op passende wijze de condusles vctn cle venlachte, aanvoe·rencl
dnt de twec werlchuizen die heiJlJen· yelevenl ann de vijancl en gelegen zijn het
een ·in Belyie en het. nncler in D1tits.lcmcl, ·in we'flcel:ijkheid slechts een we1-7c7m·i.s u:itmactlcten, het wYest dat vnststeU dctt die werlchu:izen op technisch
en j·twid:isch yelJied onrle1·scheiden wwren
en niet op,qeha1tclen helJlJen ee·n eiyen
IJe.stawn te bewaren.
Jo Is niet o·ntvaJI..Jce/..ijl,;, het mirldel 'l.oaaFva.n de omwu.·wkem·iylwicl en de stri.irliye elementeu het onderzoelc onmagelijk nwken (2).
5° BenntwaO'I:dt op passende wijze de concl1tS·ies van cle ve·rdachte. wnarbij ctctn
cle 1·echter wenl yevntaycl cle 1w~·male
prorluctilj tc bepalen tlie nadig was om
(1) Zie verbr., 10 Juli 1946 (A1·r. T'e1·b1·.,
1946, biz. 269; Bull. en PASIC., 1946, I, 293).
Omtrent de draagwijdte van de inlijving, zie
verbr., 16 Juni 19,17 (A1·1'. Vm·br., 1947, biz. 206;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 268).
(2) Verbr., 29 December 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 564).
.

de sl'!l..it-iny van de we·rkhuizen te 1'{'1'mijclern, het a-rrest rla.t 1J1·eeclvoerig 0'1!1'1'weeyt, a.a.n de ha.11d 1Xt.n rle cleslc1t·n(liye
·ve1·slayen, wellce. volyens de ZJ1'0cl7tct'iecapac:iteU van cUe werkh1tizen, cle geool'loofde maarimum7Jecl1"ijviyheid wns,
en dat vaststelt flat clit maa:inmn~ werd
ove1·sch1·erlen ten yevolye vnn ve1·schillencle voetstaznwn ·van cle verdachte,
voetstnppen ·well."e ·wit 'l.vvnstlJejay weTden yedctan.
6° Is nri.et antrankeli.jlc, cle 1;ao·rzien:iny
yericht tegen een arrest va·n het militwir
rwrechtshof, in naain van een naamloze
·Dennoo.tschctZJ, clo01· een ZJleU1Jezo1·yer,
d1'age1· van een volmacht, wannem·
7Jlijkt ·lt'it yeen enlwl st1tk waamp het
Hot ve1·mny acht te slaan dnt de ondet:te7cena·a1·s van llie volmacht van.weye de
ven·naotschap de nwcht haclden gekre{fen om ze te ,qeven (3).
7° We1'd wettelijk 7J1W{fe1'Hj7c ve1·nntwoa1·delijlc veTlclannl voo:r de toekenniny aan
cle Schatkist V(f./1 de winst ontstaan uit
de sch1tld'iye becl'l'ijvigheicl van hact1' beheenle1's, de Belyische naamloze vennootschctZJ die yecl1wende de vijandel·ijlce
lJezetUny wenl omyevonnd in een vennaotschltZJ naa·r .Dit'its ·recht en (lie
staande ho1ult dat haar 1Jeheenle1·s enlcel helJlJen yehandelcl als leden van d~
ntcul van· toc.zieht van cle vennootschap
nnar Ditits ·recht, indien het ctn:est vaststelt da.t de Belyische vennootschap
steeds ·is l!lijven voortlJestcran, .dat cle
ve·rdnchten nooit helJlJen opyehouden,
als behee1·de1·s, haa·1· 01'{Ja.nen of aanyestelden te zijn en dat het cUe vennootschap is wellce . voorcleel heeft ,qehanld
·uit d.e ve1·yeldiny van hun sch1tldjye be(l'/'i.iv·i[Jhe·id. (Strafw., art. l23decies.)
(PETERFl EN CONSOOR'l'EN, T. BELGISCHE STAA'J'.)
AHRES'l'.

HE'l' HOF; ...,... Gelet op het bestreden
arrest, op 2B Januari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtsiwf, zetelende te
Lillk;
'
A. Voor zoveel cle Yoorzieningen de 9ver

tle publieke vordering ge:wezen beslissing
bedoelen :
I. Op de voorzieningen van aanleggers
Peters :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1134, 113li, 1319; 1320 en .1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Gronclwet, 115 en 123ter van het Strafwetboek,
cloorclat h(!t bestreclen arrest de conclusies
(3) Zie verbr., 20 Januari, 3 en 30 Juni 1947
(A1'1', Ve1·b1·., 1947, biz. 15, 184 en 231: Bull. im
PAsic., 1947, I, 21, 23.'; en 301) ; 9 Maart 1948
(A,., .. Ve1·br., 1948, blz. HI~ 'Hull. -211 PAsrc.,
.
1948, I, 163).
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eerste onderdeel, doordat die conclusies de
onoverwinnelijke dwaling inriepen van
nanleggers omtrent de wettelijkheid van
de inlijving· der Oustknntons door het
Duitse Heich :
Overwegende dat aanleggers, in hun
conclusies, beweerden flat er ten minste
feitelijke inlijving der Oostkantons door
het Reich had plaats gehacl, en dat het
aau de inwoners van die kantons onmogelijk was geweest na te gaan 6f die inlij'ting overeenkomstig · cle rechtsregelen
was geschied ;
Overwegende dat het arrest op passende
wijze die bewering beantwoordt door de
vaststelling dat «de beklaagden geen bijzondere omstancligheclen bewijzen die van
aarcl zijn eeu onoverwinuelijk kamkter
toe te kennen aan de clwaling welke· zij
inroepen, dat het algemeen bekend is dat
de grote meerderheicl der inwoners van de
kantons zich niet heeft laten beinvloeden
door het decreet van de Fuhrer-Kanselier
dat de 1nlijving bekend maakte; dat het
bestaan alleen van dit decreet niet van
aard is aan de door de beklaagden ingeroepen dwaling een onoverwinnelijk karakter toe te kennen >> ;
Tweede onderdeel, doorclat de conclusies
de dwang inroepen welke nit het feit van
die inlijving ontstaat :
Overwegende dat het arrest het middel,
afgeleid nit de dwang, beantwoordt met
namelijk vast te stellen dat aanleggers
met vreugde de terugkeer hebben begroet
van de Oostkantons bij het Reich, sedert
het begin van de bezetting officUHe functies waargenomen hebben en propaganda
voor een na tionaal-socialistisch organisme
ingericht hebben, aan de vijand kennis
gegeven h~bben van een productievermogen w.aarvan hij onwetend was; dat het
anderii'iijds omstandig nagaat binnen welke
perkei1 de beklaagden in economische zaken ee:n dwang hebben onderstaan en vaststelt dat hun prodnctie slechts gedeeltelijk door clie clwang is gerechtvaardigd;
Derde ondercleel, voor zooveel de con·
clusies aanvroegen de eenheid van de
werkhuizen van Aken en Eupen vast te
stellen wegens hun zelfde beheer en de
vermenging van hun zaken :
Overwegende dat het bestreden arrest
dit middel beantwoordt met hierop te
wijzen clat die werkhuizen op technisch
en juridisch gebied onderscheiden waren
en niet opgehouden hebben hun eigen bestaan te behouclen;
Viercle onclerdeel, voor zoveelhet middel
afgeleid is nit de omluiclelijkheicl van de
beweegredenen hieruit volgend dat het bestreden arrest, enerzijds verklaart slechts
de beclrijvigheid van het werkhuis te
Eupen te. moeten onderzoeken, anclerzijds,
alhoewel erkennencle clnt Yail 1U42 af het

werkhnis van Aken gesloten was, cijfers ·
beschouwt als de bedrijvigheid van Eupen
betreffende die in werkelijkheid de bedrijvigheid van Aken begrijpen :
Overwegende dat het middel, in dat onderdeel, waar llet beweert enerzij{h; llat
het werkhnis van Aken geen bedrijvigheicl
meer had, anderzijds dat het arrest geen
onderscheiden rekening heeft gehouden
met de winst. dezer bedrijvig-heicl, tegenstrijclig is, aan nanwkeurigheid ontbr~ekt
en niet kan beantwoord worden;
Vijfde ondercleel, doordat de conclusieR
llet mi.litair gerechtshof uitnocligclen te bepalen welke de normale proclnctie was nodig om de sluiting van de werkhuizen te
vermijden en om het strafbaar karakter
van de bestelling-en te reehtvaardigen :
Overweg-ende dat llet bestreden arrest,
na het beginsel geformuleerd te hebben
dat een minimum beclrijvigheid zonder
straf bereikt en zelfs nagestreefd kon
worclen, om de onderneming voor de sluiting te vrijwaren, breeclvoerig uitweidt,
ann de hand van de desknndige verslagen,
over het punt te weten welke, volgens het
prodnctievermogen van het werkhnis, de
geoorloofde maximum bedrijvigheid was ;
dat het vaststelt dat dit maximum overschreden werd ten g-evolge van verschillende voetstappen van aanleggers die zelfs
bij de bezettende overheden hun prodnctievermogen overdreven; dat het nit die
ontleding- besluit dat die voetstappen
gedaan werden, niet om de werkhnizen
te vrijwaren, maar nit winstbejag; dat
het aldus de conclusies op passende Wijze
beantwoorclt ;
Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, van aanlegger Lothar Peters, schending van artikelen 62 en 118bis van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreclen arrest aanlegger schuldig heeft verklaard om artikel 118bis vait llet Strafwetboek te hebben overtreden, zonder
onderscheid te maken tnssen de feiten
gepleegd tussen 10 Mei 1940 en de 29 Jannari 1943 en degene van na de 29 Jannari 1943 :
Overwegende dat het nriddel slechts de
veroordeling bedoelt wegens de feiten gepleegd tussen de 10 Mei 1940 en de 29 Januari 1943, waarop het arrest artikel118bis
van het Strafwetboek toepast; dat, ware
clit middel g-egrond, de enige uitg·esprokene straf toch gerechtvaarcligcl zon blijv~n door de vaststellingen van het arrest
betreffende de feiten van de eerste betichting en de feiten van de tweede betichting welke na cle 29 J annari 1943 gepleegcl
Werden; dat het middel, bij gebrek a an
belang-, niet ontvankelijk is ;
·II. Over cle voorziening van de nnmn-
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loze vennootschap « Wilhelm Peters et
Cie )) :
Over de ontvankelijkheid :
Overwegende dat de verklaring van
voorziening gedaan werd door M. de
Lame, pleitbezorger, doctor in de rechten,
drager van een volmacht van de vennootschap vertegenwoordigd door G. Peters,
ltuar afgevaardigde-beheerder, en L. Peters, huar bestuurder, maar dat nit geen
enkel stuk waarop het Hof acht vermag te
slaan blijkt dat G. ·en L. Peters vnn de
vennootschap de macht luegen om •1ergelijke volmacht te verlenen;
Overwegende dat, bij gebrek de aan
M. de Lame regelmatig gegeven machtiging te rechtntarc1igen, de yoorziening
niet ontvankelijk is;
III. Over de voorziening van de vennootschap Kammgarnwerke :
Over de middelen samen genomen, het
eerste, schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 115, 118, 118bis, 123, 123bis,
123quinquies, 123decies, 70, 53, 54, 55, 63,
67, 73, 74, 44, 41 der samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen,
1319, 1320 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
na erkend te hebben dat de Belgische
naamloze vennootschap Kamillgarnwerke
in vennootschap naar Duits recht werd
veranderd, niettemin aanlegster burgerlijk en solidair verantwoordelijk heeft
verklaard voor de bedrijvigheid van de
beklaagde in de Duitse vennootschap ; het
tweede, schending van artikelen 97 van
de Grondwet, 115, 118, 118bis, 123, 123te1·,
123qu.inquies, 123decies, 70, 53, 54, 55, 63,
67, 73, 74, 44, 41 van de samengescliakelde
wetten op de handelsvennootschappen,
1319, 1320 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, l]oordat het bestreden arrest
beslist heeft dat Gerhard en Lothar Peters de organen of aiJ.ngestelden van de
aanleggende vennootschap wareri, dan
wanneer het bestreden arrest zelf erkend
heeft dat de heren Peters, tijdens hun
misdadige bedrijvigheid, niet meer handelden als beheerders van de Belgische
veimootschap, maar als leden van de raad
van toezicht van de Duitse vennootschap;
het derde, schending van artikelen 97 van
de Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 115 en 123decies van het
Strafwetboek, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
de solidaire veroordeling van aanlegster
rechtvaardigt d,oor de enkele reden dat
ze de opbrengst van de misdadige bedrijvigheid geheel of gedeeltelijk heeft ontvangen, clan wanneer, om die veroordeling te rechtvaarcligen, die winst zou moeten ontvangen geweest zijn door de organen of aangestelden van de vennootschap
gehundeld hebbende nu.inens en voor rekening van cleze lautste;

Overwegende clat de drie midclelen gezijn op de bewering dat, geclurende
het tlJdperk waarin de misclrijven werden
gepleegcl,-deBe!gische vennootschapKammgarnwerke, aanlegster, geen bedrijvigheicl
zou gehad hebben, doordat haar onderneming geleid werd door een Duitse vennootschap van zelfde naam, in de plaats
waarvan ze terug zou gestaan hebben op
het einde van de vijandelijklleden, dat zij
aldus de opbrengst zou ontvangen hebben
van de schulc1ige bedrijvigheicl, niet van
de delinquenten, doch van de Dnitse vennootschap, en de clelinquenten zouden gehancleld hebben, niet als beheerders van
<le Belgische vennootschap, doch als leden van de raad van toezicht van de
Duitse vennootschap;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, indien de Duitse wetgeving
tijdens de bezetting aan de Belgische
vennootschap opgelegd werd deze nooit
wettelijk werd ontbonden; dat het bevel
van de Fiihrer del. 3 September 1940 geen
jurldisch uitwerksel had op het bestaan
van de Belgische naamloze vennootschap,
de vennootschap naar Duits recht ten andere zonder juridisch uitwerksel zijnde
ten overstaan van de Belgische wet· dat
<le Belgische vennootschap haar be~taan
heeft voort behouden niettegenstaande de
feitelijlrheden waarvan ze het voorwerp
uitmaakte; dat zij, op datum van 10 Juli
1945, een bericht bekend maakte meldende
clat « het regelmatig bestuur van de vennootschap opnieuw het beheer er van had
hernomen, hetwelk op 10 Mei 1940 door de
Duitse overhed.en wederrechtelijk werd
aangematigd )) ; dat aanleggers Peters
in hoedanigheld · van beheerders, altijd
haar organen of aangestelden zijn gebleven; dat de vergelding van de strafbare
beclrijvigheid voordeel heeft bijgebracht
voor de zedelijke persoon, Kamhigarnwerke, welke ook, te dien tijde, zijn juriclische of feitelijke benaming was; dat de
gehele boedel van de feitelijke vennootschap naar Duits recht opgenomen were!
door de Belgische vennootschap;
Overwegende dat, uit die vaststellingen,
het arrest wettelijk heeft kunnen afieiden
dat er slechts een zedelijke persoon bestond, de aanleggende vennootschap, zelfs
1ndien ze in het tijdperk der feiten een
vorm van Duits recht had gekregen · dat
dienvolgens, de door de beklaagde~ ge~
pleegde misdrijven onder de mantel van
hun hoeclanigheid van leden van de raacl
van toezicht volgens de Duitse statuten,.
in werkelijkheid gepleegc1 werden in hun
hoedanlgheid, welke bleef · bestaan, van
beheerders, en dat de sommen, door de·
vennootschap onder haar Duitse schijnvorm verkregen, in haar werkelijke hoe.danigheid van Belgische vennootscha])
werdeu vei·kregen ;
steur~~
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En overwegende dat de bestreden beslissing gewezen werd op een rechtspleging
waarin de substantHile of OD straf van
nietiglleid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefcl en clat ze wettelijk is;
B. Voor z;oveel de voorzieningen de beslissing gewezen over lle burgerlijke vordering bedoelen :
Overwegencle clat aanleggers tot staving
van hun voorzieningen geen enkel micWel
inroel)en en clat het Hof er van mnbtswege geen opwerl)t ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
15 Juni 1949. - zo kamer. - Voo·rzUtr31", H. Lonveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. Gelijlclwiclfl'ltde conclnsie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal. Pleit(ws. HH. Resteau en della Faille
d'Huysse.
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15 Juni 1949.

1° VERANTWOORDELIJKHEID ~ (BUITEN OVEREENKOMST ONTS'.rAAN).

zo

gebezigd wenl. (Burg. Wetb., art. 138J,

al. 3.)
2° De ·rechter over cle grand, clie vctststelt
clnt rle e·igennn1· vwn een · moto1·voe1·tuig
zelf unbekwnctrn is het te stwren en clie
zorg overlant nnn z'ijn zoon, le·iclt .dnarlt'it wetteUj lc nf elM de zoo·n cle besten.
d·i!fe nwngestelde vwn de vculm· is voo1·
het stwren vnn het voe1·t·uig (1). (Burg.

Wetb., art. 1384, al. 3.)
3° T-J7 nnneer cle z·oon lle bestencUge net'llgestelcle vnn z·ijn vnder ·is voor het st'/1ren vnn een moto1·voertu.ig, wordt h-i;i,
behomlens tegenbewijs, veTmoecl te hnndelen ·in l~oednnigheicl van anngestelcle
vnn lle vcule1·, zelfs wnnneer hij het
'IJoertuio bezigt om zich 1wcw een voetbnlmcttch te beg even of er v1·ienden va 11
tentg te brengen (2). (Burg. Wetb., arti-

kel 1384, al. 3.)
Jo Zijn vnn belwng ontbloot, wnnnee·r het
beschilclceitcl gecleelte ge1·echtvaa1Yligd i.s
rloo1· zeke1·e vnststellingen. cle m·illdeleu
gedcht te_qen cle nndeTe overweginge'il
vwn het a.n·est, ove1·wegingen clie n·ict
st·l"i.ill1,q -zijn met clegene cUe de besliss·ing recht1Jaet1'd·igen.

BUHGERLIJKE
VERAN'l'WOOHDELIJKHEID
VAN DE AANSTELLEH. VOOH.WAARDEN.

(liANSRENS". T. DE KEYZER. EN CONSOORTEN.)

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).

ARUES'f.

BURGERLIJKE
VERAN'l'WOORDELIJKHEID
VAN DE AANSTELLER. ARREST DAT VASTSTELT DAT DE 'EHiENAAR VAN EEN MOTORVOERTUIG ZELF ONBEKW AAM IS OM TE S'l'UREN EN
DlE ZORG OVERLAA'l' AAN :ZIJN 'ZOON. GEVOLGTREKKING DA'r m; ZOON DE BES'l'ENDIGE
AANGESTELDE VAN DE VADER IS YOOR. HE'l'
STUHEN VAN HET VOERTUIG. _; WE'l''l'ELIJKHEID.

3° VERAN'l'WOORDELI.TKHEID (BUTTEN OVEREENKOMS'l' ON'.rS'rAAN).
BURGERLI.JKE
VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE AANS'l'ELLER. ZOON BESTENDIGE AANGESTELDE VAN ZI.JN VADER VOOR HET STUREN
VAN EEN VOERTUIG. W ORD'l' VERMOED TE
HANDELEN TN HOEDANIGHEID VAN AANGES'l'ELDE
ZEL~'S "iVANNEER HI.J HE'l' vm~R'l'UIG BE'ZlGT
OM ZICH NAAil EEN 'VOETBALMATCH 'l'E BEGEVE..N.

4° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN.

-

BURGERLl.JK~;

YORDERINC:.

BUHG}:;RLI.JKE
VERANTWOORDELI.JKHEID
VAN DE. AANHTELLI~~R. BESCHIKKE~D GE-

DEELTE
GER~:CH'l'VAAlWIGD
DOOR
ZEKEHE
VASTSTELLINGEN. lVliDDEL GERICHT TEGEN
0NON'l'VANKEDE ANDERE OVEHWEGINGEN. LIJK BI-T GERR~;K AAN BELANG.

1° De voon,vaa.nlen tot b·nrgerUjlce verantu;oordelijlcheicl vnn de nnnsteller
zijn flat rle clnde-r vnn het schadelijlc feU
cle hoednniglwid van cumgestelde heeft
en dctt d'it feit gepleegcl wenl ·in cle u'itoefeni.ny ·t:wn de becliening 'WCU/!I'Voor h'i:i

HIDT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroe11 te Brns"
sel OD 5 April 1948 gewezen;
·
Over de ·voorziening van Jean Hans:
sens :
I. Aangaancle de ·beslissing over cle tn1blieke ,v•orclering gewezen :
Overweg·encle clat de substantiele of op
straf van nietighe'id voorgeschreven reclltsvormen werden nageleefcl en cla t de beslissing wettelijk is;
II. Wat de beslissing betreft over de
vorcleringen van de burgerlijke 11artijen
gewezeil:
Ovei·wegende clat de voorziening geen
enkel miclclel inroept en clat het l-Iof er
van ambtswege geen opwerl)t;
Over de voorziening van Corneille Hanssens, geclaag-d als burgerlijk verantwoorclelijk voor .T ean Hanssens :
Over bet enig lllidclel, schending vail
artikel 13H4 en bijl'londer 1384, alinea 3,
van het Burgerlijk 'W•etboek en, voor
zoveel als noclig, van artikelen 4 van de
wet del. 17 April 1878 bevattende de voornfgaancle titel van het W etboek van rechtsllleging in strafzaken, 182, 190 en 195 en
bijzonder 195, alinea 1, 211 van het Wetboek van strafvordering, 1984 van het
(1) en (2) Verbr., 18 October 1938 (An·.
T' e1·b1·., 1938, blz 216; Bttll. en PASIC., 1938,
I, 326) ; 6 DecemDer 1937 (Bull. en PAsrc., 1937,
I, 370) ; 19 April 1928 (ibid., 1928, I, 133).
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Burgerlijk W'"etboek en £17 van de Grondwet:
Overwegende dat het bestreden arrest,
na beslist te llebben da t .Jean Hau:,;::wu:o
schuldig is om op onvoorzichtige wijze
een voertuig bestuurd te hebben, vaststelt
dat de camtonette die het ongeval veroorzaakt lleeft het eigenclom was van Corneille I-lanssens, die, daar hij zelf onbekwa.am was om te sturen, die zorg aan
zijn zoon overliet ;
Dat de rechter over de groncl nit die
souvereine feitelijke vaststellingen wettelijk heeft kunnen afieiden dat .Jean Hnussei:ts de bestenclige aangestelde van aanlegger was om zijn auto te besturen;
Dat alzo, naar de zin van bet. arrest,
wanneer hij de camionette van ziJn vader
bestuurcle, .Jean I-lanssens, hoofclens zijn
bestendige bediening vermoecl was te handelen in hoedanigheid van aanleggers aangesteloe. behoudens tegenbewijs; dat het
bestreclen a1Test, te clien opzichte, hierov
wijst dat de zoon I-lanssens de normale
l'uncties ·niet te bu'lten ging welke zijn
vader hem toevertrouwde wanneer hij van
het voertuig gebruik maakt oni zich naar
een voetbalmatch te begeven of er vrienden van terug te· brengen;
·
. ·
Overwegeride, clienvolgens, dat het be.'
stredim arrest ·het bestaan heeft vustgec
steld van de' voorwaarden tot toepass1ng
vail irrtikell384,alinea 3, van het Dtirgerlijk Wetb'oek, te weteri dat Jean Hmlssens de aangestelde van aanlegger · was
en dat het schadelijk feit gepleegd wercl
door die aangestelde · in de uitoefenirig
der bedienii:tg waarvoor hij gebe.zigd
''ras;
..
Overwegencle ·dnt, · wijl die Vastste1lingen aileen "i•olstaan om ·bet bestreden be:
scl1ikkei:td gedeelte te ll1otiveren, het zoilder belarig is de· bezwaren, ingeroepen te'
,gen de andere overwegingen 'van liet ar~
rest, te beantwoorclen, · welke degene, die
de beslissing rechtvaarcligen, iliet teg·enspr'eken;
·
Dat het middel clus niet kan aangenomen ·worden;
,
· · ··
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; · veroordeelt aanleggers tot de kosten:
15 .Tuni 1949. - 2" kamer. - TTo01'Zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - TTeTslagGelijlclttidende
geve1·, H. Demoulin. conclnS'ie, H. Oolarcl, advocnat-generaal.

]_e KAMER. -

NIEUWEJ EllS. 0VERNEMEH VAN
EENKOMST GEDAAGD
0VERNE1\UNG YAN

BETEKEi\'D GEDURENDE DE AANLEG. KENING· INGEROEFEN

HOGER. BimOEP.
HOOFDEIS.

Y66R

DE

'BETE-

R1ECHTER

VERWEER

IN

'l'EGEN DE

De overnemer van een handelShlturovereenJcom.st, !Jeclaagd ten ehule uitzetUn.Q
doo1· cle verhtmrder aan w·ie cle OVC1"1Wming niet wenl betelcencl, fo1"m'Ltlee1't geen
n·ie·nwe eis wannem· h·ij, v66·r <le ?'echte·r
in ho!Jer beToep, tegen cle hoofdeis aanvoe1't clat !JeCllwcnde cle aanle!J de oveTneminrl aan de veThnnnle·r werd betel.:encl (l). (Wetb. burg. rechtspleg., a:rti-

kel 464.)
(Wfi.MOTTE, T. N. \', « soCif;TE IMMOBILIERE
ET J\WBILrERE DU LITJ'ORAL ll.)
ARHEST.
HEJ'l' HOF; - Gelet op bet bestreden
vqnnis, op 23 Januari 1948 gewezen in boger beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over llet tweecle ondercleel van het enig
midclel, afgeleicl nit de schending van artikelen 1134, 1319, 1320, 1717 en 1162te1· van
het Durgerlijk Wetboek, en 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doorclat het bestreclen vonnis, vaststellencle clat de overdracht van kwestieus
hnurcontract betekend werd aan verweerster op 18 Juli 1946, overeenkomstig
de voorschriften van vo01·meld artikel1762(te·r), en dat « ter zal~:e llet verbml
om de kwestieuze mondelinge huurovereenkomst af te staan aan eiser .in verbreking door de samenwerkencle vennootschap (SelectlDn), huurster ,;nn verweerster in verbreking, diende als niet be>:taancle beschouwcl te worden krachtens
de alinea 1 van het artikel 1762te1' van het
Burgerlijk Wetboek ll, beslist dat eiser
kwestieuze plaatsen zoncler titel noch
recht betrekt en, derhalve, zijn ontruiming gelast, 0111 reclen clat de huutoverdracht betekend wercl aan verweerster na
12 Juni 1946, datum van het instellen van
de vordering, en dat «de rechtbank gebonden is door de grenzen van bet gerecbtelijk contract, zoals het bestond 011 cliP
cla tum ll, clan wanneer .. . 2° eiser, met
zicll v66r de rechter over de grond te beroepen op clit recht aan verweerster tegenstelbaar gemaakt door een betekening van
de in cle loop van de aanleg gedane lmuroverdracht, bet gerechtelijk contract niet
Rchond, maar slechts een verdetligingsmicldel inbracht tegen de tegen hem gerichtP
vordering (schending van artikelen 1134, ·

16 Juni 1949.
BunGERLI.TKE ZAKEN.
EEN HANDELSHUUROVERTEN EINDE UITZETTING. DE HUUJWVEREENKOMST

(1) Zie verbr., 16 Mei 1846 (Bull. en PAsrc.,
1846, I, 437) ; 27 Maart 1890 (ibid., 1890, I,
141) ; 17 October 19•16, motieven (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 365); Fr. verbr., 19 November
1907 (D. P., 1908, 1, 15).
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1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
464 van llet W etboek van burgerlijke

recll tspleging) :
Overwe.gende dat het vonnis vaststelt,
zoncler cl1enaangaancle bestreden te worden, dat de overdracht van llet lluurcontract op aanlegger wettelijk was en dat
de betekening van gezegde ovenlracllt
aan verweerster tijclens het geding werd
gedaan;
.
Overwegende dat de wet geen termijn
bepaalt voor die betekening ;
Overwegende dat, met teg·en de vordering een verweer aan te voeren afgeleid
hieruit dat de lluuroverdracht tijdig betekend werd, aanlegger het gereclltelijk
contract niet heeft geschonden; dat uitgenodigd om te ontruimen, hij zi~h er
toe beperkt heeft het recht in te roepen
dat de overdracht hem verleende, recht
dat tegen verweerster kon worden ingeroepen ten gevolge van en krnchtens de
betekening ; dat hij de per ken van llet
gerechtelijk contract dus niet te buiten
is gegaan;
Overwegende dat het bestrede~ vonnis
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
dus heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; ·beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde besliss'ing ; veroordeelt verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
uitspraak doende in hoger beroep.
'
16 Juni 1949. - 1• kamer. - Voorzitte?', H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Cocquell:u des Mottes. - G-elijlclttidende conolltB'to, H. Roger .Janssens de Bisthoven
advocaat-generaal. - Pleite1·s, 'HH. Va~

Ryn en della Faille d'Huysse.
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16 Juni 1949.

BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD
GELOOL'. - lNTERPRETATIE ONVERENIGBAAR
ME'l' DE BEWOORDINGEN VAN DE GEiNTERPRETEERDE AKTEN. - SCHENDING VAN HET AAN
DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF.
SchencU het ,qeloof ·vcm cle c£·uthe?~Uelce
nkten van verkoop en van het lastenboelc. naaT hetwellc ze ve·r·wijzen, het
vmm1s rlat er een inte1·p·retatie aan
geeft cUe onve1·enigbaa1· is met hun be(1) Verbr., 1 Maart 1949 (zie hager, blz. 153;
B nl/. en PASIC., 19•19, I, 169).

woonlingen (1). (Burg. Wetb., artt. 1319,
1320 en 1322.)

(N.

L

((

COl\IPAGNIE l\IOBILLERE ET FONCIERE>>,
T. INGHAM.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden
vo=is, op 25 April 1947 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge;
Over het eerste onclercleel van het
tweede m'icldel, schending van artikelen 1134, 1135, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322 en
13+1 van het Burgerlijk Wetboek betref·
fende het uan de akten verschuldig~:l ,;.eloof, 97 van de Grondwet, eerste ond~r
deel, . doorclat met te verklaren « dat
de bedingen van het lastenboek van 1923
vermelcl in cle akten van overdracht va~
19-24 en 1926 en opgemaakt naar de bepalingen van het algemeen lastenboek voorzien door de overeenkomst van 1912, niet
toepasselijk zijn bij eenvoudige overdracht van erfpachtsrechten » het bestreden vonnis het aan de akten ~erschulcligd
geloof heeft geschonclen : 1 o a an· de
overeenkomst van 10 Februari 1912 tussen de Belgische Staat en de rechtsvoorganger van aanlegster, overeenkomst die
in strijd met de bewering van het bestre:
den vonnis, geen enkel beding bevat dat
aan de vennootschap verbiedt aan de
verkrijgers van gedeeltelijke erfpachtsrechten deze of gene verplichting op te
leggen; 2° aan de authentieke akten van
notaris Van Wassenhove, verblijvende te
Gent del. 26 September 1924 en 26 September 1926, evenals aan de akte del. 26 Juli
1923 van dezelfde notaris Van Wassenhove; gezegde akten, slechts opgemaakt :
<< pour la vente des droits emphyteotiques:
des terrains ... » bedingencle verplichting
voor de verkrijger de kosten van bestrating langsheen hun eigendom te betalen :
Overwegencle dat uit de w.ooorden van
de authentieke akten welke op 26 Juli
1923, 26 September 1924 en 26 September
19-26 door notaris Van Wassenhove, verblijvende te Gent, ontvangen werden
blijkt dat de eisende vennootschap aa~
Emile Desire Ingham het recht afstond
dat ze lleeft in de erfpacht, waarvan
spraak in het lastenboek, dat 0p 26 Juli
1923 neergelegd is onder de minuten van
~le hierboven genoemde notaris, tegen de
111 gezegcl lastenboek bevatte vool·waarclt'Il

0

O~erwegende dat clit laatste uitsluitencl
tle afstand regelt van de aan verweerster
afgestane erfpachtsrechten;
Overwegende dat daarin bedongen is:
dat « na de bestrating, de verkrijgers
zich verplichten aan de vennootschap een
taxe te storten eenmaal betaald, berekeml op de llelft van de oppervlakte van
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de bestrating· langsheen hun eigendom en
op in gemeen overleg, of bij gebrek daaraan, door deskundigen te bepalen basissen»;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te be;;li;;sen dat de voorwaarden van
het lastenboek van 1923 niet van toepassing zijn op de eenvoud'ige afstand van
de ei'fpachtsrechten, bij een interpretatie
welke niet verenigbaar is met de duidelijke en de preciese termen van cle akten,
waarin uitdrukkelijk cle toestemming is
vastgestelcl van de verkrijgers tot het storten van !let bedrag van de taxe, berekend zoals in de akten is gezegd, cle in het
micldel aangeduide wetsbepalingen geschonden lleeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in _de registers van de Rechtbank van eerste aanleg
te Brugge en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroon1eelt verweerders
tot de kosten ; verwijst cle zaak naar
de I-techtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
Hi Juni 1949. -.1e kamer. - TToorzitteT, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.-- VerslagrJeve1', H. Ba'll. (}elijkl·niclencle concl·nsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.
Ple-iter, H. Delacroix.
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1° I\1IDDELEN TOT VERBREKING.
BFRGERLr.JKE ZAKE!i. -]\-IIDDEL DAT SLECH'l'S
li.:EN YAN

Dl~

MO'l'Il~VEN

VAN RET ARREST RE-

S'l'RIJD'l'. - 0NDERSCHEIDEN MOTIEVEN DIE
WE'l'TELI,JK HE'l' niCSCHIKKEND GEDEELTE
HEOHTHARDIGEN. I\1IDDEL ONONTVAN,KELI,JK.
2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. NITDDJo:L A~'GELEID HH;Rl:I'l' DA'l' DE IN'l'ERPHETATIJo:, GEOEVEN DOOH HET ARRES'l' AAN DJC
0\'EREENKoirsT, oN.JUIR'I' IS. - Doon HE'l'
MIDDEL \'OOHGESTELDE IN'l'ERPRE'I'ATIE DIE DE
HECHTER \"AN VERWI.TZING ZOU VERPLIOHTEN
DEZELFm; VEROORDELING UIT TE SPREKEN. I\1IDDEL YAN BELANG ONTRLOO'l'.
3° SCHIP-SCHJDEPVAART. - ZEEVERZEKEHINGEX. - NI!clTWE POLIS. - BESJ.UITWET VAN 27 FEBRUARI 1947, AR'l'IKEL 4. WE'l'SBEPALING DIE NIET VAN OPENBARE
ORDE IS.
1° Is niet ontva.nkeli'ik. het mhldel flat
enkel een van de n!ot-ieven van het ar(1)
Bull.
(2)
1937,

Verbr., 3 Januari 1949 (zie hager, blz. 2;
en PASIC., 1949, J, 2).
Verbr., 17 Juni 1937 (Bull. en PAsrc.,
I, 192); 9 Maart 1939 (ibid., 1939, I, 123);

rest best·ri:idt, clan wannee·r het beschikJcend gedeeUe wettelijk ge1·echtvaardigd
blijft daM een onderscheiden ·reden (1).
2° Is niet ontvanlcelijlc, het m·icldel nfgelC'i.cl h·ieruit dat de inte1'P1'etatie, die aan
een ovm'eenlcomst moet W01'den gegeven,
1ie1·schilt vnn degene (/,-ie tverd aangenomen doo1· het best1'C(len arrest, wannee·r de 1'echter van venvijzing zou ve1·pl'icht zijn, -vol{fens de door het micldcl
voo·rgestelde interpretaUe, dezelfde ve1·oorcleling uit te sprelcen dan de{fene die,
wenl 1tit{fespro7cen door het best1'eden
a"/'1'eSt (2).
3° Is niet van openbare m·ae, het artilcel 4
van het beslnU-wet V(tn '%1 Febntari 19lt7
waarbij zelcere lopen(le ve1·ze1ce1··ingspolissen 1!001' 7coopvaa1'dij- en v·issersvn(t1"Wigen wonlen ve1'vangen doo1" een
·wieuwe polis.

((( VERENIGING VOOlt ONDERLINGE ZEE\'ERZEKETIINGEN

rl'fGGEN

OORLOGS'R.ISICO'S

>>,

T.

N,

Y.

(( OOSTENDSE llEDERti:.J >> EN (( OOS'l'li;NDSE REDERIJ >>, T. S. Y. << ONDli~RLINGJi~ ZEEVAAR'l'\'ER-

ZEKERING >>.)
ARREST.
HlilT HOF; - G-elet op de bestrellen
vonnissen, door de I-techtbank van koophandel tc Oostende gewezen op 9 Augustus 1945 et 17 Juli 1947;
Overwegende dat de zaken, ingeschreven onder nummers 589 en 646 van de
algemene rol, verknocht zijn en derhalve
dienen samengevoegd ;
I. Aangaancle cle voorziening van de
« Vereniging voor Onclerlinge Zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's » tegen de
uaamloze vennootschap « Oostendse I-teclerlj » :
Over de eerste drie miclclelen, het eerste,
l'chending van artikelen 25, 26, 29, 30, 92,
!17 en 107 van de Grondwet, 6, 1101, 1108,
1131, 1134, 1172 van bet Burgerlijk Wethoek, doordat het eerste bestreden vonnis (dd. \l Augustus 1945) de exceptie van
onontvankelijkheid, door eiseres opgewor]Jen en gegroncl op de bepaling van clausule H van het contract, verwerpt « om
reden dat de contractnele be])aling
wnarop zij zich te clien einde ber·oept,
onwettig 'is en d us niet bestaancle, aJ s
strijdig met het fllgemeen belang dat de
wetgever zich ten doel heeft gesteld >>,
dan wanneer een overeenkomst slechts
nietig client verklaard om reden van
strijdigheicl met de wet of met de openbare onle, de verclediging van « het alge.meen belang >> toevertrouwd zijncle aan
de wetgever en niet aan de rechter die
5 Januari 1948 (A,.,·. Fe?·b•·., 1948, blz. 13; Bull.
en PAsrc., 1948, 1, 16, en de nota's 1 en 2) ;
12 Mei 1949 (zie hager, blz. 313; Bull. en PAsrc.,
1949, . I, 3.'i2).
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slechts met de toepassing van de wet belast is, dan wanneer de nietigheid van een
contractuele bepaling die een van de vuorwaarden van de toestemming der partijen
uitma[].kt, de nietigheid van de gehele
overeenkomst medesleept en niet slechts
als niet geschreven client beschouwcl te
worclen; het tweede, schenc1ing van artikelen 25, 26, 29, 30, 92, 97 en 107 van de
Grondwet, van de wet van 16 Juni 1937
waarbij de ~oning gemachtigd wordt nodige maatregelen te nemen, van het koninklijk besluit van 7 Augustus 1939 tot
inrichting der onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's, in het bijzonder
van artikelen 1, 2 en 3 van gezegd koninklijk besluit, van het koninklijk besluit
van 8 Augustus 1939 houdende de statuten van de V.O.Z.O.R., van artikel 237
van het Strafwetboek, van artikelen 6,
1101, 1108, 1131, 1134, 1172 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis cld. 9 Augustus 1945 de exceptie van
onontvankelijkheid, door eiseres opgeworpen en gegrond op de clausule H van de
overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit dd. 7 Augustus 1939 opgestelde
polis, verwerpt <com reden dat de contractuele bepaling, wuarop zij zich te (lien
einde ber.oept, onwettig is en dus niet bestuande, als strijc1ig met het algemeen
belang dat de wetgever zich ten doel heeft
gesteld ll, dan wanneer de hoven en rechtbanken unbevuegd zijn om de gepastheid,
de doeltreffenclheid en de geschiktheid van
muatregelen te beoordelen die door de
uitvoerende macht, op last van de wetgevende macht, genomen worden binnen
de grenzen van cle gegeven opdracllt, en
dan wanneer de rechtbank, bijgevolg, onbevoegd was om de overeenkmnstig artikel 3 van het koninklijk beshtit dd.
7 Augustus 1939 opgestelde polis en de
clausule H van gezegde polis onwettig te
verklaren, als strijdig met het algemeen
belang dat de wetgever zicll ten cluel lleeft
gesteld, wmmeer die polis, zoals in zake
- wat door het vonnis erkend wordt door de vereniging opgemaakt werd en
door de minister van :finuncien en de minister die met het bestuur van het zeewezen belast is, g·oedgekeurd wercl. dat is
wanneer gezegde polis de door artikel 3
van het koninklijk besluit dd. 7 Augustus
1939 vereiste voorwaarden vervulde; het
derde, schending van artikelen 6, 1101,
1108, 1131, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, van het koninklijk besluit dd. 7 Augustus 1939 houdende
inrichting der onderlinge zeeverzekering
tegen oorlogsrisico's, in het bijzonder van
artikelen l, 2 en 3 van gezegcl koninklijk
besluit, van llet koninklijk besluit dd.
8 Augustus 1939, houdencle de statuten
van V.O.Z.O.R., van artikel 97 en van artikel 107 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis (dd. 9 Augustus 1945)

clau:sule H van het tussen partijen gesloten contract, die als volgt Iuidt : « In g·eval van betwisting nopens de aard der
ramp (oorlogsris'ico of gewoon risico) zal
V.O.Z.O.R. slechts dan het verlies moeten
regelf>n indien de verzekerde in laatste
beroep moest mislukken in zijn vordering
tegen de verzekeraar van het gewoon zee~
risico, hetzij dat door de eindbeslissing
het verlies als oorlogsrisico wordt bestemveld, hetzij tlat de vordering· wegens
twijfel afgewezen wordt; V.O.Z.O.R. zal
de leiding van het proces tegen de verzekeraars van de g·ewune zeerisico's op
zich kunnen nemen; gedurencle deze
instantie zal zij de verzekerde voorschotten toestaan tot beloop der verzekerde
waarde in gewone zeerisico's mits overdracht der rechten van de verzekerde tegenover de verzekeraar van het gewoon
zeerisico ll, onwettig en dus niet bestatmcle
verklaart « als strijdig met het algemeen
belang dat de wetgever zich ten doel
heeft gesteld ll, dan wanneer gezegde clausule, <lie de beschernring van de rechten
van de verzekerde vrijwaarde, door de
betalingen van voorschotten te vuorzien,
geenszins strijdig is met het algemeen belang maar, integendeel 'de bescherming
van de belangen van de Staat - die zijn
waarborg voor goecle afioop van de verrichtingen verleende- tot doel lleeft, wat
met llet algemeen belang niet strijdig kan
zijn :
Overwegende clat, uoor clie middelen, a an
de rechter over de groncl wurdt verweten
weclerrechtelijk geweigercl te hebben toepassiJ>g te maken van cle clausule H van
de overeenkomst, welke partijen bindt, en
clienvoig·ens ontvankelijk te hebben verklaard de vorclering van verweerster tegen
aanlegster, vooraleer een in laatste aanleg gewezen beslissing uitspraak hacl gedaan over de vordering van verweerster
tegen cle verzekeraar van cle gewone risico's, cle vellllootscllap « Onderlinge Zeevaartverzekering ll, aanlegster te hebben
veroordeelcl tot de betaling cler bij cle
overeenkomst voorziene vergoedingen en
cle door haar ingestelde wedereis te llebben verworpen ;
Overwegende clat de recllter over de
groncl de door hem uitgesproken verwerping van cle tegeneis van aanlegster heeft
gesteuncl, niet alleen op de beschouwing
dat de clausule H van de verzekerings-.
polis onwettig is, maar ook op de afzonclerlijke en niet door de middelen aangevallen beschouwing dat, zelfs indien de
clausule wettig· was, men nan verweerster noch kwade trouw, noch enige erge
fout, welke de verbreking van het verzekerings~ontract kan rechtvaardigen, zou
vermugen I ten Iaste te leggen; dat, vermits
deze laatste beweegreden c1it punt yan llet
beschikkend gedeelte van het vonnis wetteli.ik reclltvanrdigt, de midclelen niet
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Overwegende dat, voor het overige van
het dispositief, er voortvloeit uit clausule H van het door partijen gesloten contract, zoals aanlegster ze zelve uitlegt, dat
cleze, wanneer een in laatste aanleg, op
de vorclering van de verzekercle tegen
de verzekeraar van de gewone risico's, gewezen beslissing heeft vastgesteld dat de
ramp aan een oor1ogsfeit toe te schrijven was, door die beslissing gebonden is
en verplicht de bij de overeenkomst voorziene vergoedingen te vereffenen;
Overwegende dat het vonnis van de
rechtbank van koophanclel del. 17 Juli
1947, waarvan het daartegen ingestekl
lJOger beroep, wat dit punt van het beschikkend gecleelte betreft, zonder voorwerp is verklaard geworden bij arrest van
het Hof van beroep te Gent del. 21 Januari 19d8, beslist, op de vordering van
verweerster tegen .de vennootschap <<Onderlinge Zeevaartverzekering ll, dat het
verlies van het schip Armas I toe te
schrijven is aan een oorlogsfeit;
Overwegende dat uit die beschouwingen
volgt dat aanlegster, krachtens de clausule zelve welke zij aan de rechter verwijt niet toegepast te hebben, gehouden
is tot de betaling aan verweerster van de
bij de overeenkomst voorziene vergoetlingen, waarin zij werd verwezen;
Dat de middelen alzo van belang ontbloot zijn en derhalve niet-ontvankelijk;
Over het vierde middel, schending van
artikc>len 3, 4, 5, () en 7 van het besluit-wet
van 27 Februari 1947 tot wijziging der
koninklijke besluiten van 7 en 8 Augustus 1939 betreffende de onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's, schenrling
van de aan gezegd besluit-wet gehechte
polis die de vroeger uitgegeven polissen
vervangt en, bijgevolg, van artikelen 1101,
1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
del. 17 .Juli 1947 eiseres veroordeelt om
de aanleggende vennootschap te vergoeclen, overeenkomstig en op de wijze v·oorzien bij § 2 uit de clausule JJ1 van de polis,
waarbij de vervanging wordt voorzien,
dan wanneer de vermelcle polis {loor het
besluit-wet del. 27 Februari 1947 te niet
was geclaan geweest en door de nieuwe,
nan gezegde besluit-wet gehechte polis,
vervangen was, die geen clausule M bevat:
Overwegende clat, bij clagvaarding cld.
21 Februari 1944, de << Oostendse Reclerij ))
de veroordeling van de V.O.Z.O.R. heeft
gevorclerd tot de betaling cler vergoecling
voorzien bij de verzekeringsovereenkomst;
dat aanlegger niet de toepassing heeft
aangevraagd van de bepalingen der polis
gevoegd aan het besluit-wet van 27 J<'ebruari 1947, houdende wijziging der koninklijke besluiten van 7 en 8 Augustus

1939 over de onderlinge zeeverzekeringen

tegen oorlogsrisico's;
Overwegende, anderzijds, dat, in strijd
met de door aanlegster in de ontwikkeling
van het middel gedane beweringen, strekkende tot het bewijs van het karakter van
openbare orcle van gezegd middel, het
beslnit-wet van 27 Februari 1947 niet voor
<:loel heeft de geldelijke tussenkomst van
de Staat in de verrlchtingen van de
V.O ..Z.O.R. in te krimpen, maar, zoals
blijkt nit het verslag a an de Regent, « de
reelers in staat te stellen om te voldoen
aan de verplichting tot vervanging der
verloren eenheden, die hun wercl opgelegd
door het koninklijk besluit van 7 Augustus 1939 )) ;
Overwegencle dat, dienvolgens, het middel nieuw is en niet ontvankelijk;
II. Aangaande de eis tot tussenkomst
en gemeenverklarlng van het arrest ingestelcl door de naamloze vennootschap
« Oostenclse Rederij )) tegen de samenwerkencle vennootschap << Onclerlinge Zeevaartverzekering ll :
Overwegencle dat die eis slechts ingesteld wercl voor het geval waarin de bestreden vonnissen of een er van zouden
verbroken worden op de voorziening van
de « Vereniging voor Onderlinge Zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's l>;
. Overwegencle dat, vermits die voorziening verwor})en wordt, de e"is geen voorwerp meer heeft ;
Om die reclenen, voegt samen {le zaken
ingeschreven onder nummers 589 en 646
van de algemene rol; verwerpt de voorziening van de « Vereniging voor OnderHuge Zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico 's )) ; verwer})t de eis tot tussenkomst en
gemeenverklaring van het arrest ingesteld
door de naamloze vennootschap « Oostendse
Reclerij ll tegen de samenwerkende vennootschap << Onderlinge Zeevaartverzekering >l; veroordeelt de « Vereniging voor
Onderlinge Zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's )) tot de kosten van haar
voorziening en tot de betaling van een
vergoeding van 150 frank aan de naamloze vennootschn11 << Oostendse Reclerij ll •
veroordeelt de naamloze ,;ennootscha1~
<< Oostendse Reclerij )) tot de kosten van de
tegen . de samenwerkencle vennootschap
<< Onderlinge Zeevaartverzekering >l ingestelcle eis tot tussenkomst en gemeenverklaring van het arrest.
1() .Tuni 1949. -Je kamer. - VoorzitteT,
H. vVouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - TTerslaggever, H. Smetrijns. Gelijlcl~l!idenrle concl1ts-ie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. Pleiters, HH. della Faille d'Hnysse.
Simont en Van Ryn.
·
·
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1° 'l'ELEGRAAF

20 Juni 1949.
EN TELEFOON.

'fAXE 01' DE RADIO-ELECTRISCHE ONTVANGTOESTEI.LEN. AARD.

2°

TELEGRAAF

EN TELEFOON.

TAXE: 01' DE RADIO-ELECTRISCHE ONTVANGTOESTELLEN. 'fAXE BETAALD YOOR EEN IN DE
WONING GEiNS'l'AI.LEERD ONTVANGTOESTEI.. BETALINH DIE BET ONDER• ZICH HOUDEN NIE'l'
DEK'l' VAN EEN POST GEPLAATST OP EEN AUTOVOER'l'UIG.

1 o De tales op de 1·ad·io-elect1·ische ontvangtoestellen, gevesti'gd door de wet
van 20 Jnni 1930, is een ve1·geldende tame
die, in 1J1"incipe, het onde1· zich hand en
van ierler ontvangtoestel treft (1).
2° De beta.Ung van de taks voo1· een ntd·io~lectrisch _ontvangtoestel, ge'instmlleenl
1!1~ de won:mg, de let niet het mulcT zi ch
hondcn vwn een tweecle post geplaa.tst
011 een antovoet't1ti.Q (2).
(PROCUREGR-GENERAAL _ TE_ JJJ~USSEI., T.

BAlE.)

AH.REST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Februari 1949 door het Hof
van beroev te Brussel gewezen; ·
Over het enig middel, schending van·
artikelen 1 en 5 van de wet del. 20 J uni
1930 tot invoering van een taxe ov de
radio-electrische ontvangposten en van
artikelen 4 en 5 van het koninklbk besluit
dd. 2-.'l .Tuni 1930, genomen bij toevnssing
van gezegde _wet del. 20 Juni 1930, doorclat
het onder z1ch hebben van een ontvangtoestel op een autovoertu'ig geplaatst niet
geclekt iK cloor de betaling van cle taks
welke betrekking heeft op een ancler ontvangtoestel in cle woonplaats aangelegd :
Overwegende dat de litigieuze vraag is
te weten of de verweerster verplicht was
de taxe te betalen welke betrekking heeft
op een ontvnngtoestel op een autovoertuig
geplaatst, clan wanneer ze reeds een taks
had betaald voor een ontvangtoestel in
haar woon11Iaats aangelegcl;
Overwegencle clat, zowel nit cle nanhef
van de wet del. 20 .Tuni 1930 tot invoering van een taks « op de racli.o-electrisclle ontvangposten ,,, als uit artikel 4
van cUe wet, dat verschillende bepaalcle
posten van de taks vrijstelt, alsook nit
de voorbereidencle werken blijkt dat in
principe iecler ontvangtoestel getakseercl
moet zijn; clat cle wet echter, om aan die
regel verzachtingen toe te laten namel'ijk wat de constructeurs en v~rkopers
(1) en (2) Zie de conclusie van de H. advocaat-generaal Janssens de Bisthoven in B1tll.
en PASIC., 1949, I, 450.

van !JOsten betreft, alsook ten voorclele
van clezen die zich aan wetenscllappelijke
opzoekingen wijden, zicll in artikel 1 uitdrukt in bewoorclingen welke uitzonderingen toelaten, met te zeggen clat cle taks
· gevestigd worclt ten laste van de « bezitters van toestellen ll en met bij artikel 7
te voorzien dat de Wijze van aangifte en
van inning van de taks bij koninklijk
besluit zal bepaald worden;
Dat, bij toepassing van dit artikel 1
llet koninklijk besluit van 28 Juni 1930 U:
zijn artikel 4 besch'ikt << clat de betaling
van {le taks voor een ontvangtoestel het
gelijktijdig onder zich hebben, in een en
dezelfcle woning, dekt van twee of meer
posten welke aan dezelfcle houcler toebehoren ll;
. Overwe~t;nde dat geen wettelijke bepahng het biJZonder geval voorziet van een
op een autovoertuig geplaatst ontvangtoestel; clat, inclien de' algemeenlleid der bewoorcUng-en « twee of meer posten ll, in
voor~elcl artikel 4 gebruikt, toelaat tussen che posten, cleze te begrijpen cUe geplaatst is op een autovoertuig, daarentegen, de door clit zelfcle artikel vereiste
voorwaarde van het onder zicll hebben
« in {lezelfcle woning " toelaat er over tl'
twijfelen clat die bepaling kan toegepast
worden op een ontvangtoestel, welk bestemcl is om gebezigcl te wor<len en, clienvolgens, om buiten de woning voorhanclen
te zijn;
Dat, dienvolgens, om cUt artikel te interpreteren, de becloeling van cle wetgeYer
client opgezocllt te worden;
Overwegencle clat de wettelijke bepalingen welke de indchting, llet gebruik en
onder zich llebben van een racUo-ele<:trisclle ontvangpost beheersen, voorkomen
in de wetten del. 14 Mei en 20 Juni 1930 en
in llet koninklijk besluit del. 28 .Tuni 19BO;
Overwegende dat, om de redenen van
openbare orcle aangednid in artikel 5, artikel 2 der wet del. 14 iVIei 1980 verklanrt
dat « in het koninkrijk, niemancl zonder
voorafgaancle machtiging een ontvangtoestel voor raclioverbinclingen mag plantsen, gebruiken of cloen werken ll ;
Dat, volgens artikel 3 yan het koninklijk beslnit del. 2-.'l Juni 1930, cle maclltiging, voorzien bij artikel 2 cler wet van
14 Mei 1930, verkregen wordt door cle bij
de wet del. 20 Juni 1930 gevestigcle tak~
te betalen, terwijl llet stortingsbulletijn
op de postcheckrekening, bijzonder te cUen
einde geopencl, benevens cle iclentiteit en
de wettelijke woonplaats van de belastingplichtige, de juiste plaats waar llet ontvangtoestel zal opgesteld zijn moet vermelden;
Dat artikel 5 van gezegd koninklijk besluit, in geval van overbrenging van het
toestel in een andere woning, de nood1 zakelijkheicl voorziet van een machtiging;

-401Dat nit bet gebeel van die bepalingen
blijkt dat de kennis door de bevoegde
overbeid van de juiste plaats waar een
ontvangtoestel is geplaatst, 't is te, zeggen
waar llet voorbanden is en gebezigd
wordt, een nooclzakelijke voorwaarde is
tot verkrijging van de bij artikel 2 van de
wet del. 14 Mei 1930 voorziene macbtiging;
Dat, clienvolgens, wanneer bet koniuklijk besluit clcl. 28 Juni 1930, door de vergelijking van zijn artikelen 3 en 4, voorziet dat de macbtiging, automatiscb verkregen door -lle beta ling van -llP taks voor
een ontvangtoestel, bet onder 'l'icb bebben
in een en dezelfde waning van verscbillencle posten dekt, dit naar de geest van
de wet slechts kan geschieden voor zoveel
de ontvangtoestellen in dezelfde plaats
voorbanden zijn en gebezigd worden, 't is
te zeggen in <le woonplaats zelf; <lat insgelijks, betreffende de tnks, nit artikel 2
van de wet del. 20 Jnni 1930 blijkt dat,
naar de betloeling van de wetgever, de
betaling van de taks welke ten laste van
de bonder van ontvnngtoestellen is gelegd, in werkelijkbeia het gebruik dekt
welk er van gemaakt wordt tot het opvangen van radio:toonische nitzendingen in
ecn zelfcle waning ;
Overwegende eindelijk, clat blijkt nit
artikel 11, C, 1", van de wet van 18 .Tuni
lS30, hondende stichting van het Belgiscb
Natioi:taal Instituut voor radio-omroep,
dat de door de wet van de danrop volgemle
20 .Tnni vastgestelde taks, een vergeldende
taks is, welke in hoofdorde bestemd is om
de cliensten te vergelden, welke de Stant
bewijst aan de humlers van ontvangtoestellen met bun, door bet toeduen van het
Institnnt' voor raelio-omroep, klanken te
verschaffen welke zij bij middel van hun
toestel znllen untvangen; dat daaruit volgt
dat de wil van de wetgever is geweest dat
het onder zicb hebben van een ontvangtoestel, in principe, zan getakseerd worden; dat clienvolgens, eeu ontvangtoestel,
geplnatst op een auto\ oertnig, en alzo
bestemd om voorhanden te zijn en gebruikt te worden buiteu de woonplaats,
niet kan genieten van de bepal'ing van
artikel -! van bet lmninklijk besluit del.
28 Juni 1948 om te doen blijken van de
naleving van de onverdeelbare formaliteit
betreffencle de mnclltiging en de betaling
1ran de taks ;
Overwegende dat llet bestreden arrest,
door te besll.ssen dat de betnling van de
taks voor een ontvangtoestel in de waning
van flp verweerster aangelegd, eveneens
het ondPr zicl1 llebben dekt van een post
geplnatst op een nnto,roertnig, de in het
-----------------·-----

(1) Verbr., l1 Maart 1949 (zie boger blz. 172;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 197).
(2) Arg. verbr. 2i Maart 19!4 (A>T. Yetb1·.,
\'ERDR_,
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middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroonleelt de verweerster tot
de kosten; verwijst de zaak naar bet
Hof van beroep te Luik_
20 Juni 1949. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H.· Lonveaux. voorz"ltter. - ve,·sla,qgcve1·, H. Giron!. - OeUilcl·uidcJHle conclus1e, H. Roger .Janssens cle Bistboven.
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20 Juni 1949,

1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRA~'ZAKEN. TERMI,JN- BESLISSING
ovER! DE BUIWERLI.JKE voRDiilliNG. AnREST DAT EEN PROVISIONELE VERGOEDING Tm:KENT EN DE ZAAK UITSTELT VOOR PLEIDOOI
OVER HE1' DEDRAG YAN DE SOHADEVERGOEDING.
VOORZIENING VOOR DE EINDllE8LISSING. ONONTVANKELI,JKHEID.

2° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUTTEN OVEREENKOMST ONTSTAAN)_
VERANTWOORDELIJKHEID YAN DE AANSTELLER. GEBREK AAN VEHBAND TUSSEN DE.
DAAD VAN DE AANGESTELDE Eli DE DIENST- GEEN VERANTWOORDELIJKHEID YAN DE AANSTELLER.

1° Is niet ont·vanlceUjk, de 'UOOr:zien;ing, ingesteld v661· de eindbesUssinrJ .. te,qen de
beslissing die, ttitsp1·aak doencle over (le
vordering van de b1w,qe1·UjTce parti.j, zich
er toe beperlct aan deze laatste een provisionele ver[Joedin!J toe tc. kennen en
de zaak u:itstelt 'UOOr pleidooi ove1· het
bed-rag van de schacleve1·goeding (1).
(Wetb. strafvord., art. 416.)
2° De aanstelle1· is niet ver-wntwoOJ-clelijk
voor cle schacle vero01·zaa1ct cloo1· Z'ijn
aangestelcle clie, met veTlof z·ijncle en
momenteel b·ttiten alle 'Uerbancl 'UU'JJ oncler,qeschilctheid :ie,qens hern, een auto
1!a.n een dercle heeft ontvreernd en met
dit roertuig een on,qeval. heeft veroor, za.alct (2). (Burg. Wetb., art. 1.384.)
(LANGEHHAEOK EN OONSOORTEN, T. DZIERLA
EN FRIPPIAT-)
AHIU~Sl'.

HE'!~

HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 December 1.948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
1944, blz. 127; Bnll. en PAsrc., 1944, I, 275, en
de nota 1); 9 April 1945 (A1·r. Ye>·IJ1'., 1945,
biz. 127; Bull. en PAsrc., 1945, I, 139, en de
nota 2).

-402Voor zoveel cle Toorziening-eu g·ericht
ziju teg-eu tle beslissiug gewezen over de
burgerlijke vordering teg-en verweerder
Dzierla ingesteld :
Overweg-ende dat het arrest, dat provisionele vergoediug-en verleent en de zaak
uitstelt om over het beclrag cler schadevergoeding- te pleiten, geen eindbeslissinguitmaakt naar de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering- en
geen uitspraak doet over een geschil beti·effende de bevoeg-dheill; dat de voorzieniugen op clit punt niet ontvankelijk
zijn;
Voor zoveel de vom·zieningen gericht
zijn teg-en de beslissing gewezen over de
vordering tegen verweenler Frippiat ingesteld :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Gromlwet, doordat het
bestreden arrest, na verklaard te hebben
dat de beklaagde Dzierla op het og-enblik
der litigieuze feiten, de ondergeschikte
was van Georges Frippiat, zijn meester,
anderzijds, heeft verklaanl dat op het
og-enblik der feiten Dzierla meester was
van zijn persoon en van zijn daden, geen
onderrichting- van Frippiat te krijgen had
en zich mmnenteel buiteu nlle verbmlll van
ondergeschiktheid bevond teg-enover deze
laatste, het arrest alzo behept zijncle met
een strijdigheid van beweegreclenen,
welke g·elijkstaat met een gebrek aan redenen :
Overweg-ende dat er geen strijdigheid
bestaat in het vaststellen, enerzijds, clat
de eerste verweerder op het ogenblik der
feiten de omlergeschikte was van de
tweede, zijn meester, en anderzijds, dat
de eerste nochtans, op dat ogenblik met
verlof zijnde en meester van zijn persoon
en van zijn daden, zich momenteel buiten
alle verband van ondergeschiktheid bevond;
Dat het middel in rechte niet opgaat:
Over het tweede middel, scllending van
artikelen 1384, alinea 3, van het Burgerli.ik Wetboek. en 97 van de Grondwet .:
Overwegende dat, opclat de verantwoorclelijkheicl van de aansteller uit de foutieve claad van cle aangestelde zou ontstaan, het noclig is clat deze claad gedurende en in ve.rband met <le dieust zij gepleegd.
Overwegende dat, volgens het arrest, op
het ogenblik der feiteu eerste verweerder met verlof was, meester van zijn persoon en van zijn claden, en momenteel
buiten alle verband van onderg-eschiktheid
stond jeg-ens zijn meester, de tweede verweerder; dat hij, in deze gelegenheid, een
auto heeft genomen clie aan deze laatste
niet toebehoonle en bij het besturen van
clit voertuig- het litigleuze ongeval heeft
veroorzaakt;
Overwegende clat nit clie souvereine
vaststellingen niet blijkt dat de font

slechts kon begaan worden dank zij de
gemakkelijkheclen voortvloeiend nit cle bediening van verweerder, zoals het middel
het beweert; tlat het arrest nit die vaststellingen wettelijk heeft kunnen afieiden,
dat tweede verweerder niet burgerlijk
verantwoordelijk was voor de gevolgen
van de inbreuken waarvan zijn aangestelde zich schuldig had gemaakt;
Dat het middel in feite en in rechte
niet opgaat;
Om clie redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt verweerders tot de kosten.
20 .Juni 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Sohier. - GeUjlclltidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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1° VERZET. - STRAFZAKEN. - GEVOLGEN.
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BIJ VERS'l'illK. - VOORTBES'l'AAN VAN DE PROCEDURE.
2° REOHTERLIJKE INRIOHTING. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - STRAFZAKEN.- VERZET. - RECRTSCOLLEGE DA'l' UI'l'SPRAAK DOET OP RET YER•ZET, ANDERS SAMENGESTELD DAN DATGENE DAT DE BESLISSING BI.J
VERSTillK REEFT UITGESPROKEN. - BESLISSING VAN DAT TWEEDE RECRTSCOLLEGE GESTEUND OP RET ONDERZOEK GEDAAN VOOR RET
EERSTE. - WETTELIJKREID.
1° Het vemet doet enlcel de besUssin,q bij
·ve·rstek te niet; het laat het onde1·zoek
voortbestaan dat werd gedaan 01J de
terechtzitt-ing b·ij ve1·stelc (1): (Wetb.

strafv., art. 187; wet van 9 Maart 1908,
art. 1.)
2° Na het ve1·zet te hebben ontvnngen,
rnctg het 1·echtscolle,qe zijn beslissing
steunen 01J het onderzoek, gedaan op de
terechtzitting die de besl-issing bij
ve1·stek is voo1·atgegaan, zelfs indien de
zetel anders is sarnengesteld (2).

(LERUTH.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, OD 9- Februari 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van artikel 187 van het W etboek van strafvordering, doorclat het bestreden arrest gedeeltelijk steunt op de beweegredenen van
het op 28 October 1947 gewezen vonnis,
en alzo, de oorzaak van nietigheid van clit
(1) en (2) Vergelijk verbr., 30 September
19•W (A>T. Yc·rb1'., 1946, blz. 312; Hull. en
PASIC., 1946, I, 341, en de nota 2).

-403vonnis overneemt vloeiencle biernit dat,
op verzet gewezen, bet gegrond is op bet
onderzoek gedaan ter zitting bij verstek
dd. 10 Juli 1947, alboewel de zetel anders
was samengesteld :
Overwegende dat indien, luidens artikel 187 van bet Wetboek van strafvordering, de beslissing bij verstek voor niet
besta:mde wordt gebouden ten gevolge
van bet verzet, dit laatste bet bij verstek
gedaan onderzoek laat voortbestaan;
Dat de recbtbank, uitspraak cloende op
bet verzet, zijn beslissing wettelijk een
grond geeft met op die rechtspleging te
steunen;
Dat alzo, zelfs indien de bewering
waarop bet middel steunt jnist ware, er
nochtans geen nietigheid zou knnnen nit
voortvloeien;
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgescbreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 Jnni 1!J49. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Lonveanx, voorzitter. - Verslaguever,
H. Sohiel'. Gelijklu·idende concz.trsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvoeaat-generaal.
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1° HERZIENING. \VIJZING

NAAR,

EI~N

20 Juni 1949.
NIEUW FElT. HOF

VER-

VAN BJGROEP VOOR

ONDERZOEK.
2° HER!6IENING. -

AANVRAAG VERWORPEN.
- NIEUWE AANVRAAG GESTEUND OP ANDERE
ELEMENTEN. - 0N'l'VANKELIJK.

1 o Jndien, ·in een r·euelmat·iu in.qediena
ver·zoelvschritt tot herzienino, teiten
wo·rden aanuevoer·d die zich hebben
voorgedaan sedert de veroordeling en
wafvru-it, volgens de u.anvrage·r, het bCwijs van zi.in onschuld zou blijlcen, ontvwngt het Hot fle aanvraag en beveelt
het flat floor een hot van beroep Zftl
·worden overgegaan tot een onflerzoelc (1). (Wetb. strafv., artt. 44g, go,

444 en 445; wet van 18 Jnni 1894.)
2° Het ver·wer·pen van een aanvr·aag tot
he·rziening staat het indienen van een
nieu.we aanvnwu, gestettrul 01J an der·e
elementen, niet in fle weg.

Meester Paul Struye, advocaat bij bet
Hof van verbreking, waarbij Jules Warocquiers, wonende te Elsene, Frans Merjaystraat, 69, de berziening aanvraagt van
een arrest gewezen door bet Hof van beroep te Brnssel, del. 19 Juli 1921, waarbij
bij tot een gevangenisstraf van 6 maanden
en tot een geldboete van 500 frank veroordeeld werd, om, te Vilvoorde in Februari 1918 met kwaad opzet, door bet
aanklagen van een werkelijk of ingebeeld feit, Emile Grandjean en Guillaume
Vandoren aan de opzoekingen, vervolgingen of gestrengbeden vanwege de vijand
blootgesteld te hebben;
Overwegende dat dit arrest in kracbt
vnn gewijscle is gegnan;
Overwegende dat de veroordeelde tot
staving van zijn aanvraag beweert dat
bet bewijs van zijn onscbuld scbijnt te
volgen nit twee feiten die zicb voorge-·
daan bebben sedert zijn veroordeling of
nit omstandigbeden die bij niet in staat
was te bewijzen ten tijde van zijn geding
en die de door artikel 443, 3°, van bet
Wetboek van strafvordering gewijzigd
door de wet del. 18 Juni 1894, vereiste bestanddelen zonden uitmaken om de berziening van zijn veroordeling toe te laten;
Overwegende dat hij bij zijn verzoekscbrift een met redenen omkleed gnnstig
advies voegt van drie advocaten bij bet
bof van beroep, met tien jaar inscbrijving
op de lijst;
Overwegende dat een eerste aanvraag
tot berziening door aanvrager ingediend,
bij arrest van bet Hof op 3 November
1934 werd verworpen, maar dat de in bet
verzoek del. 18 Maart 1949 ingeroepen elementen verschillen van deze waarop bet
vorig verzoek gestennd was ;
Gelet op de artikelen 443, go, 444 en 445
van bet W etboek van strafvordering ;
Om die reclenen, ontvangt de aanvraag
tot herziening; beveelt dat die aanvraag
zal onderzocbt worden door bet Hof van
beroep te Gent ten einde na te gaan of
de nienwe ingeroepen feiten afdoende genoeg blijken om aanleiding te geven tot
de berziening ; beboudt de kosten voor.
20 Juni 1949. - 2e kamer. - TToorzitter·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sobier. - Gelijlclttidenfle conclttsie,
H. Roger Janssens de Bistboven, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.

(WAROCQUIERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dd. 18 Maart 1949, getekend door
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
20 December 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 734).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.

BESLISSINGEN WAARTEGE:-1 VOORZIENING
MOGELIJK IS. - STRAIPZAKEN. - BESLISSING
DIE DE ·PUBLIEKE VORDERING VERYALLEN VERKLAART DOOR YERJARING. - VOORZIENING
DOOR DE VERDA<(HTE. - 0NONTVANKELIJK.

-4042° DOUANEN BN ACCIJNZEN. -

VER-

BEURnvERKLAHiiXG YAN DE 8~IOKKELGOED~REN
EN VEROORDELli\'G '1?0'1' HIG'l'ALING VAN DE '\VAARDE VAN DE NIET-Y1£H'l'00i\'DE OOEDEREN.
STRAI'.

3° VERJARING IN STRAFZAKEN.
l\ifiSDRIJF 'l'EGEN DJ<:: 'VE'l'TEN OP DE DOUANEN
EN ACCIJNZEI\'. VEROORDELING TOT VERBEUTIDVEHKLi\ TUNG YAN DE S~IOKKELGOEDEREN
OF TOT BE'l'ALING \'AN HUN WAAHDE. - 0NWET1'ELIJKHEID.

1 o Is n'iet on t'Vall 7,-eli:i !.', de 'WO'rzie,n1n !I
door de ve,rdachte gericht tegen een besUssing cUe de 1Jttblieke vordeTinrJ ve1'vallen verlflcuwd rZOO'I' veTja1·ing (1).
2° Inzalce do·namen en accijnzen, ·is de
ve,rbeurrlverklaring van de smoklcelyoedeTen en, voor het geval van n'iet-Ve'l'tonen clerzelfde, de 'Veroonleling tot betaliny van llilm waarde, een straf (2).
(Wet van () April 1843, art. 22.)
3° Wanneer de publieke vordering, ontstaan ttM een miscki:if tegen de wetten
op cle douanen en acc,ijnzen, veTv.allen
·wonlt verlclawrd cloo·r 'rer,ia•ring, knnnen
cle ve,rbeu.1·d·ve·r7•lwrino 'L'Ctn ae smokl.:elgoedeTen of cle De'I'001'fleling ·van de ver<laohte tot betalbrttlimn cle wa.a1·cle Dan
de niet-ver·tooncle ooerlemn, niet worden
u.itgesp1·ol,;en (3).
EERSTE AUHEST.
(PIHON EN llAECK, T.

BEHEEU VAN 1!'11\'ANCIEN.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Voor zoveel de voorzieningen de besli:>sing gewezen over de publieke vordering
bedoelen :
Wat het deel betreft van het beschikkend gedeelte dat de publieke vordering
door verjaring velTallen verklaart en dat
aanleggers dienvolgens ontlast van fle
geldboete en van de kosten van de publieke vordering welke te hnnnen laste
werden gelegd ;
Overwegende dat, bij gebrek aan belang, de voorzieningen tegen dit deel van
het beschikkend gedeelte niet ontvanlrelijk zijn;
Wat het deel betreft van het beschikkend gedeelte welk aanleggers veroordeelt tot de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen alcohol en tot de betaling
van de waarde van de niet vertoonde alcohol;
Over het midclel van "mbtswege, scl!encling van artikelen 22 en 2() van de wet
(1) Vaste rechtspraak.

Zie o. m. verbr.,

14 Maart 1949 (B1tll. en PAsiC., 1949, I, 203).
(2) en (3) Arg. verbr., 26 Januari 1925 (Bull.
en PAsrc., 1925, I, lli, en de nota 2).

dd. 17 April 1878, doordat het bestreden
arrest die straffen uitgesproken lleeft qan
wanneer de publieke vordering verjaard
was:
Overwegende dat, inzake douanen en
accijnzen, de verbeurdverklaring van de
smokkelgoecleren, en ingeval deze niet
vertoond worden, de veroordeling tot betaling van hun waarde, een straf is; dat
alzo, met de verbeurdverklaring nan te
zien als enkel een karakter van burgerlijke scllacleloosstelling hebbende en met
ze uit te spreken na de verjaring van de
publieke vordering vastgesteld te hebben,
het bestreden arrest de in het middel vermelde bepalingen scllenclt;
Voor zoveel de voorzieningen gericht
zijn tegen de over cle vordering van de
burgerlijke partij gewezen beslissingen;
Overwegende dat aanleggerR geen middel voorstellen en dat het Hof er v11n
ambtswege geen opwerpt;
Om die red en en, ver b1'eekt llet bestreclen arrest, doch in zover slechts het de
verbeurdverklaring uitspreekt van de in
beslag genomen alcohol en het aanleggers
veroorcleelt tot betaling van de waarde
der
niet vertoonde
alcohol,
hetzij
1.500.000 frank; verwerpt de voorzieningen voor het overige; zegt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in
de registers van llet Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigcl arrest ; laat de kosten
ten laste van de Staat; zegt dat Pr geen
aanleiding bestaat tot verwijzing.
20 ;Juni 1949. - 2e kamer. - Vo01·zUter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslagge'l!C'I',
H. Sohier. Gel-i:ikl,widende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
TWEEDE AHREST.
(ESKENS EN BEUGNIES.o T. BEHEEH VAN FINANCIEN.)

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 25 Maart 1949 door llet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat cle voorziening van Eskens betreft :
Voor zoveel de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :
1 o Over cle publieke vordering :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
2° Over de bnrgerlijke vorclering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geeu enkel middel
inroept en clat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
II. vVat de Yoorziening van Beugnies
betreft :

-405Overwegende dat de voorziening· slechts
gericht is tegen het · gedeelte van het arrest dat a anlegger veroordeelt : 1 o tot
betaling nm de ontdoken rechten, hetzij 13.475 frank; 2°. tot betaling, ten titel
van schadeloosstelling, van de waarde van
de
niet
vertoonde
alcohol,
hetzij
20.000 frank;
A. Over het eerste voorwerp van de
voorziening :
Overwegencle uat clit bezwaar een bPslissing bedoelt over de burgerlijke vorclering van de verweerder gewezen;
Overwegemle da t geen mid del is ingeroepen en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
B. Aangaande bet tweede voorwerp van
de voorziening :
Over het midllel van ambtsweg·e, schencling van artikelen 19, 22 tot 25 der wet
dd. 6 April 1943, 22 en 26 va;n de wet dd.
17 April 1878, doordat het arrest, door
aanlegger te veroordelen tot betaling van
de waarcle van de niet vertoonde alcohol,
een straf heeft uitgesproken, dan wanneer de pnblieke vordering vervallen
was:
Overwegende dat, inzake donanen en
accijnzen, de veroordeling tot betaling
der waarde van de gesmokkelde en niet
vertoonde goederen nitgesproken wordt in
plaats van de verbenrdverklaring en, dienvolgens, zoals deze laatste, het lmrakter
nm een straf heeft ;
Dat het bestreden arrest, waat het die
veroorcleling ten laste van aanlegger nitspreekt «ten titel van bnrgerlijke vergoeding )), · na de verjaring van de publieke vordering vastgesteld te hebben, de
in het middel bedoelde wetsbepalingen
!weft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest cloch in zover het aanlegger Beugnies veroordeelt tot betaling van de
waarcle van de niet vertoonde alcohol,
hetzij 20.000 frank; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het Hof van beroep te
Brnssel en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk
vernietigd arrest; veroordeelt aanlegger
Eskens tot de helft der kosten, de andere
helft ten laste van de Staat blijvende;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing.
20 J"nni 1949. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Lonveaux, voorzitter. - Tfe·rslaggever,
H. Connart. - Gelijkltt·idende concl·usie,
(1) Zie verbr., 26 Augustus 1897 (Bull. en
1897, I, 151); 7 Maart 1927 (ibirl., 1927,
I, 171) ; 31 J anuari 1949 (zie boger, biz. 87;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 96); vergelijk verbr.,
30 October 1882 (Bull. en PAsrc., 1882, I, 373);
PASIC.,

H. Roger Janssen:,; lle Histhoven, advocaat-generaal.

2e

KAMElL -

20 Juni 1949.

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ AANGESTELD
OP DE TERECHTZI'I'rli-IG. WIJZIGING IN DE
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL .. HERBEGINNEN VAN HE'r ONDERZOEK OP DE TERECHTZIT'l'ING. B UHGERLIJKE PARTIJ GEHOORD ALS
GE'l'UIGE IN RET NIEUW ONDERZOEK, NIETTEl\ENSTAANDE HET YERZET VAN DE VERDACHTE.
NIETIGHEID.

Het ho1·en, niettegenstctnnde het verzet
·vwn de ve·rdnchte, van de b~wgerlijke
zwrtij als getnige, is een oorzaak van
nietigheid van het vonnis, zelfs wctmzee1·
het onde1·zoelc op de terechtzUting we·rd
he1·begonnen ·wegens een wijziging in de
sarnenstellin .If vctn £le zetel van het
1·echtscoUege voor het~veUc de burger·Ujl.:e parUj zich hn£l cwngesteld en het
onde1·horen vnn cle b1wgerUj ke pa1·Uj
gesoll'iedt in cle looz! vnn het ,n:iemv
OllclC1'ZOek (1).
(BRACK, T. CAENE.)
ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestredeu
arrest, op 2 Maart 1949 gewezen dooi· het
Milituir Gerechtshof, zetelende te Brns·
sel;
,
Over het eerste midclel, schending van
artikelen 66, 67, 156, 189, 190 en 382 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
de burgerlijke purtij Alphonse Caene ter
terechtzitting van de Krijgsraad te Brugge · dd. 29 April 1947 aangestelcl, en zijn
echtgenote, onder eed als getuigen werden
onderhoord ter terechtzitting van dezelfde
krijgsraad cld. 9 Jannari 1948, en dit niettegenstaande het verzet van de verdediging;
Overwegencle dat blijkt nit het procesverbaal der terechtzitting, door de Krijgsraad te Brngge op 29 April 1947 gehonden,
dat Alphonse Caene zich op die terechtzitting, in zake tegen de aanlegger, burgerlijke partij aanstelde; dat hem akte
van die aanstel1ing werd gegeven, door bepaling van het bedrag van de tot dekking
van onkosten te storten borgsom op
2.000 frank, som welke onmiddellijk ge-.
stort werd door de bnrgerlijke partij in
handen van de griffier ;
Overwegende dat, krachtens artikelen 66
en 67 van het W etboek van strafvorde31 J anuari 1887 (ibid., 1887, I, 97); 22 September 1947 (Arr. Verb1·., 1947, biz. 283; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 371, en de conclusie van bet
openbaar ministerie).

-406ring, de klager zich burgerlijke partij mag H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie,
stellen, hetzij door een klacht, hetzij door H. Roger Janssens de Bisthoven, advoeen volgende akte, in elke stand van de caat-generaal.
·
zaak, tot aan het sluiten van de debatten;
dat die akte van aanstelling, indien ze in
de loop van de zitting kan tussenkomen,
2" KAMER.
21 Juni 1949.
echter geen daad van onderzoek is ;
Dat dienvolgens, in het geval waarin, VOORZIENING IN VERBREKING.
om reden van de verschillende samenstellNZARE RECHTSTREERSE IlELASTINGEN.
ling van de zetel, het onderzoek ter teVOOR'ZIENING DOOR EEN VERENIGING ZONDER
rechtzitting moet herbegonnen worden, die
WINSTGEVEND DOEL. LASTGEVING AAN DE
maatregel de aanstelling van burgerlijke
ONDERTEE:ENAAR VAN DE VOORZIENING UITpartij niet aantast, welke geldig gedaan
GAANDE VAN TWEE BEHEERDERS ZONDER DAT
werd v66r het bevoegd rechtscollege,
DEZE LAATSTE DOEN BLIJREN VAN EEN OVERwiens zetel nochtans anders samengesteld
DRACHT VAN IlEVOEGDHEID DOOR DE BEHEERwas;
RAAD, 'ZELFS DAN WANNEER DE STATUTEN BEDat, dienvolgens, Alphonse Caene, die
PALEN DAT DE VERENIGING TEN OPZICHTE
zich regelm;J.tig ter terechtzitting dd.
VAN DE DERDEN GELDIG VERTEGENWOORDIGD IS
29 April 1947 burgerlijke partij had geDOOR TWEE BEHEERDERS. VOORZIENING
steld, van dit ogenblik af partij in het
NIE'f ONTVANRELIJE:.
geding was geworden; dat, wijl hij geen
afstand had g·edaan en daar de rechtsple- Is niet ontvankelijk, de voorz·ien·ing in
ging van aanstelling, noch uitdrukkelijk,
·verb'i'eking door een veren·ig·ing zonrler
noch impliciet vernietigd was geweest, hij
winstg(!venrl doel wanneer rle lctst, gegein zake burgerlijke partij was gebleven;
ven aan de onrle1·tekenaar van de voorOverwegende dat, door het proces-verziening, uitgaat van twee beheerders
baal van de terechtr.itting van de Krijgsvan cle ve1·eniging, cUe n·iet rloen blijraad te Brugge del. 9 Januari 1948, vastlven van een ovenkacht van bevoegdhe·id
gesteld wordt dat Alphonse Caene, ondoo1· cle beheer·raarl, zelfs dan wannee·r
clanks het uitdrukkelijk verzet van aanrle statttten bepalen flat : << voor alle
legger, in gezegde zaak, op die terechtzitancle·re alcten dan deze wellce tot het
ting in hoedanigheicl van getuige een verclageli,ilcs bestttut· of tot een bijzondere
klaring heeft uitgebracht na de wettelijke
ovm·d1·acht van bevoegdheid behoren,
eed te hebben afgelegd;
zullen cle samengevoegde hanrltelceninOverwegende dat, met tot dit verhoor
gen van twee beheerrlers volstaan om
over te gaan niettegenstaande het verzet
rle vereniging gelclig, ten 01JZichte van
van cle beklaagde, de krijgsraa{l de in het
rle de1·clen, te vertegenwoo·rrl·igen >> (1).
mid del bedoelde artikelen heeft geschon(Wet van 27 Juni 1921, art. 1:3.)
den, daar cle burgerlijke partij gelijk
moet gesteld worden met cle personen op- (V. Z. W. D. « LES MISSIONNAIRES OBLATS DE
gesomd in artikelen 156 en 322 van het
MARIIC IlvlliACUL'EE )), T. BEHEER VAN FINANWetboek van strafvordering;
cri~N.)
Overwegende dat, met zijn beslissing te
ARREST.
steunen op clit onregelmatig onderzoek, het
bestreden a1'rest de nietigheden heeft
RET HOF; - Gelet op het bestreden
overgenomen waardoor dit onclerzoek aan- arrest, op l1 Januari 1949 gewezen door
getast was; dat het alclus de ingeroepen het Hof van beroep te Gent ;
wetsbepalingen l1eeft geschonden;
Over cle grond van niet-ontvankelijkOverwegende dat de vernietiging van de heicl, hieruit afgeleicl dat de lastgeving
beslissing over de publieke vordering ge- van de ondertekenaar van de voorziening
wezen de verbreking medesleept van de slechts uitgaat van twee beheerders van
beslissing over de burgerlijke vordering aanlegster :
gewezen;
Overwegende clat, luiclens artikel 13 van
Om die redenen, en zonder acht te slaan de wet dd. 27 Juni 1921 waarbij aan de
op het tweede middel, verbreekt het veremgmgen zonder winstgevend doel
bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig rechtspersoonlijkheid wordt verleend, « de
arrest zal worden overgeschreven in de beheerra:acl cle vereniging vertegenwoorregisters van het militair gerechtshof en digt bij· elke gerechtelijke akte... hij,
dat melding er van zal worden gemaakt oncler zijn verantwoordelijkheicl, zijn beop de kant van de vernietigde beslissing; voegdheden kan overdragen aan een
legt de kosten ten laste van de verwe- zijner leden »; clat, in onderhavig geval,
rende burgerlijke partij ; verwijst de zaak de opsteller van cle voorziening zijn volnaar het militair gerechtshof anders samengesteld.
20 Juni 1949. -

2" kamer. -

H. Louveaux, voorzitter. -

Voonritte·r,
Vm·slaggever,

(1) Zie de beide voetnota's, getekend W. G.,
onderaan dit arrest in Bull. en PASIC., 1949,
I, 4~0.
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macht steunt op een lastgeving getekend
door slechts twee leden van de beheerraad, zonder van enige overdracht van
bevoegdheid, welke hun zou toegestaan geweest zijn, te doen blijken ;
Overwegende, weliswaar, dat artikel 16
van de statuten van aanlegster bepaalt
dat (( voor alle andere akten dan deze
welke tot het dagelijks bestuur of tot
een bijzondere overdracht van bevoegdheid behoren, zullen de samengevoegde
handtekeningen van twee beheerders volstaan om de vereniging geldig, ten opzichte van de derden, te vertegenwoordigen », doch dat die woorden geen overdracht van bevoegdheid uitmaken van het
recht om in rechten op te treden;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 Juni 1949. - 2<' kamer. - Voorzitter·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Sohier. - Gelijklnidende conclnsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-gener:aal. - PleUer·s, HH. Buisseret
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brnssel) en Van Leynseele.

2"

KAMEH. -

21 Juni 1949.

1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.INZAKE RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN.
VOORZIENING BETEKEND, NIET AAN DE WOONPLAATS VAN DE VERWEERDER, MAAR AAN EEN
VERKEERD ADRES. NIETIGHEID DIE DE BELANGEN VAN DE RETEKENDE NIET HEEFT GEVOORZIENING ONTVANKELIJK.
SCHAAD. -

2° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE
BELASTING OP DE WINSTEN UIT
ZEKERE VALUTA-SPEOULATIES. TREFT ALLE AANKOOP VAN RUITENLANDSE DEVIEZEN, GEDAAN IN BELGIE OF IN HET BUITENLAND TUSSEN 1 NOVEMBER 1934 EN 29 MAAR'!'
1935, MET UITSLUITING VAN ELKE ANDERE
WIJZE VAN VERKRIJGING VAN DIE DEVIEZEN.

1° Is ontvankeUj k, de voor·ziening inzake
·rechtstr·eelcse belast-ingen wannee·r zij
·wenl betelcencl, n·iet awn de woonplaats
van de ver·wee·rder· in verbr·elcing, maar·
awn een verkeerd culr·es, ind·ien n·iet
wonlt bewezen flat de niet-ighe·icl van het
exploot de belangen vcm de betekende

(1) Artikel 173 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd bij artikel 10
van het koninklijk besluit n' 300 van 30 Maart
1936, is toepasselijk op de voorzieningen in
verbreking (zie verbr., 15 Juni 1939, Bull. en
PASIC., 1939, I, 307; 19 September 19~, ibid.,
1940, I, 221).
(2) Die regel is, van toepassing inzake recht-

heett geschaad (1) en (2). Wet van
6 September 1895, art. 14, § 3; Wetb.
burg. rechtspleg., art. 173.)

2° Door een speuiale en uitzonder·lijke
belas#ng te hejJen op de wimsten uit
.zelcer·e valuta-speculaties die r~lle aankoop treft in BelgiC of in het buitenland, contant of op termijn, van buitenlandse deviezen gedw·ende het tijdperk
gaande van 1 November 1934 tot
29 Maar·t 1935, heett de wetgever van
die belast-ing elke andere wijze van verlcrijging van die deviezen w-illen vrijstellen (3). (Wet van 14 Juni 1937 tot

vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere
valuta-speculaties, artt. 1 en 3, § 1.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VAN MEENEN,
WEDUWE VAN LEER EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Juni 1947 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Aangaande de ontvankelijkheid van
de voorziening :
Overwegende dat verweerders tegen onderhavige voorziening een grond van nietontvankelijkheid aanvoeren, afgeleid hier:
nit dat de exploten Yan betekenirig van
de voorziening hun woonst verkeerd hebben aangeduid als zijnde te IDlsene,
Louizalaan, 32, ex11loten overhandigd aan
een lmisbewaker die op dat adres verbleef, dan wanneer de woonplaats van
eerste verweerster zich Louizalaan, 50,
bevinclt, deze van Jean Van Leer, Franz
Merjaystraat, 128, en cleze van Rene Van
Leer, Fran(;ois Stroobantstraat, 40;
Overwegende dat door verweerders niet
bewezen is, noch zelfs beweercl wordt,
dat de nietigheid van de exploten hun belangen heeft geschaacl (Wetb. van burg.
rechtspleg., art. 173) ;
II. Over de grond cler zaak :
Over het eerste midclel, schending van
artikel 97 der Gronclwet :
Overwegende clat het bestreden arrest,
in strijd met wat aanlegger bij conclusies
staande hield, vaststelt dat de rechtsvoorganger van verweerders titularis was
van een persoonlijke lopende rekeiiing
bij de vennootschap onder gemeenschappelijke naam (( Van Leer en Hartog ll en
dat de verrichtingen, welke aanlegger
aankoop van buitenlanclse deviezen noemt,
streekse belastiugeu (zie verbr., 5 October 1948,
A,-,.. Ve1"bT., 1948, biz. 475; Bud. en PAsrc.,
1948, I, 547).
(3) Zie de verklaring van de Minister van
financien aan de Senaat (Parlementaire handelingen, Senaat, zHting van 2 Juni 1937,
blz. 1497).

-408bestaan hebben in << een overschrijving
van de maatschappelijke rekening op de
persoonlijke rekening van Van Leer, weg·ens de schuldvorclering welke deze bezat
tegen tle vennootsclutp onder gemeenschappelijke naam )) ;
Overwegencle clat clie vaststelling tot de
sonvereine beoordeling behoort van de
rechter over de grond en tlat, bij gebreke
van aanvoering vanwege aanlegger van
bepaalcle feiten strekkende tot betwisting
dat de rekening, waarin de verrichtingen
voorkomen 'Welke cle vennootschap en Van
Leer samen deden, llet karakter van lopencle rekening hacl, !let arrest zijn beslissing niet verder moest rechtvaardigen;
Over het tweede midclel, scllending van
artikelen 1318, 1320 en 1322 van het Bnrgei;lijk Wetboek, van artikelen 1582 en
1583 van het Burgerlijk Wetboek en, bij
wijze van gevolg, scllending van artikelen1 en 3, § 1 van de wet van 14 Juni 1937
tot vestiging van een speciale en uitzonclerlijke belasting op de winsten uit zekere valnta-speculaties :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest en uit de tot staving der voorziening overgelegcle processtukken blijkt dat op de rekening, geopend bij de << Societe Generale )) te Louden op naam van de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam «Van Leer en
Hartog )), op 18 Maart 1935 op de debetzijde 8.325 pond sterling werd ingeschreven, en tlat, terzelfclertijd, op de lopende
rekening. van wijlen Marcel Van Leer bij
deze laatste vennootschap de tegenwaarde
van clie som in Belgische frank, hetzij
849.566 fr. 25, op de clebetzijde werd ingescllreven;
Overwegende dat het beheer daaruit afleidt dat de vennootschap onder gemeenschappelijke naam « Van Leer en Hartog)) aan llaar vennoot Van Leer, rechtsvoorganger van verweerc1ers, de 8.325 pond
sterling had verkocht, en die verrichting
van ambtswege getaxeerd heeft als onder
toepassing vallencle van de wet del.
14 Juni 1937 tot vestiging van een speciale
en uitzonderlijke belasting op de winsten
nit zekere valnta-specnlaties;
Overwegende clat blijkt nit de voorbereidende werken van die wet, en namelijk uit ministeriele verklaringen in de
Senaat, dat de wetgever, door die belasc
ting te lleffen op alle aankoop van buitenlandse cleviezen, gedurende het tijdperk
van 1 November 1934 tot en met 29 Maart
1935, elke andere wijze van verkrijging
van die deviezen heeft willen vrijstellen
van tle bela sting;
Overwegencle clat het bestreden arrest
llierop wijst dat de overbrenging van de
8.325 pond sterling, van de rekening van
de vennootscllap onder gemeenschappelijke nnmu op dP 1overH1e rekening .van

Van Leer, niet geschiedde ten g·evolge
van een verkoopcontract - waarvan de
prijs een hoofdbestanddeel is -, doch
« wegens een sclluldvordering welke de
belanghebbencle bezat tegen die vennootschap, en dat de verrichting tot geen
enkele verplaatsing van fondsen of van
deviezen aanleiding heeft gegeven )) ;
Dat, aldus, het arrest daaruit wettelijk
heeft knnnen afleiden dat de betwiste
verrichting geen aankoop uitmaakte en
dat de wet van 14 Juni 1937, in onderllavig geval, niet diende toegepast te worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; laat cle kosten ten laste nm cle
Staat.
21 Juni 1949. - 2" kamer. - Voorzi.tte1·,
H. Lonveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Connart. - GeUjlcl1t,iflende condu.sie,
H. W.-J. Gansllof van cler Meersch, advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. Van Leynseele en Feye (cleze laatste van de Balie
bij llet Hof van beroep te Brnssel).

2e

KAMEit. -

21 Juni 1949.

SPECIALE EN UITZONDFJRLIJKFJ BELASTING OP DE WINSTEN UIT
ZEKERE YALUTA-SPECULATIES. BELASTING DIE DE AANKOOP 'l'REF'J' YAN BUIDOOR MIDDEL VAN BELGISOHE FRANKS. VOOR DE YESTIGING YAN
DIE BELASTING MOGEN ONDERSOHEIDEN YERRIOHTINGEN VAN AANKOOP EN YERKOOP NIET
WORDEN GEOOMPENSEERD.
'l'I~NLANDSE DEVIEZEN

Voo1· cle vestiging van de speC'iale en 11-itzonderlij lee be last-ing 01J cle w·insten uit
zelcere valuta-spemtlnties, die o. m. de
aanlcoop van bnUenlandse rleviezen floor
micldel van Belgische franks trett,
mogen onde1·sclwiflen ve1·1·ichUngen van
nankoop en verk001J niet wonlen gecompenseerfl. (Wet van l4 Juni 1937 tot ves-

tiging van een speciale en nitzonderlijke
belasting· op de winsten uit zekere valuta-specnlaties, art. 1, 2 en 3.)
(NAAMLOZE
YENNOOTSCHAP
(( if:'l'ABLISSEME.'ITS
,JULES MARCHOT )), 1'. BEHEER VAN FINANCI~5N.)
ARREST.

RET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 November 1948 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig micldel, schencling van
artikelen 1 en 2 van de wet del. 14 Juni
1937 tot vestiging van een speciale en uit~
zonderlijke belasting op cle winsten uit zekere valnta-speculaties :
Overwegende clat nit de vnststellingen
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van het beRtreden arrest blijkt dat aanlegster, in November 1934 voor een hoger
bedrag dan 1.100.000 Belgische frank buitenlandse deviezen heeft verkocht, en dat
ze, anderzijds, in Februari en lVIaart 1935
Yoor een waarde van 1.076.591 fr. 50 buitenlandse deviezen heeft gekocht;
Overwegende dat aanlegster staande
houdt dat, wijl het bedrag van hartr aankopen van buitenlandse deviezen kleiner
was dan het bedrag van haar verkopen
van buitenlandse deviezen, de belastbare
grond voor de speciale en uitzonderlijke
belasting aldus ontbreekt, vermits de wetgever, voor de vestiging van die belasting,
uiet een of meerdere afzonderlijke verrichtiugen, doch het saldo van de aankopen en de verkopen van deviezen gedurende het door de wet van 14 .Juni 1937
hangeduid tijdperk heeft bedoeld;
Overwegende dat artikel 1, 2°, nm die
"(et << alle aankoop, in Belgie of buitenlands, contant of op termijn, van buitenlnndse deviezen of goud )), treft voor zover
<le sommen welke betrekking hebben met
in die verrichtingen de in artikel 3 bepaalde minima bereiken ;
Overwegende dat aileen aan de vestiging van de belasting ontsnappen zekere
in artikel 2 der wet in het bijzonder en op
beperll:ende wijze opgesomde verrichtingen, namelijk de aankoop van buitenlandse deviezen door middel van andere
buitenlandse deviezen in het bezit van de
belastingplichtige op 1 November 1934;
Overwegende dat, luidens § 2 van hetzelfde artikel, de bewijslaRt van in § 1 bedoelde feiten op de belanghebbende weegt ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, dienaangaande, bij souvereine beschouwingen, die rtan het toezicht van het
Hof ontsnappen, beslist heeft dat dit bewijs niet geleverd waR, daar de aankoop
van de deviezen welke tot de belasting
aanleiding gaf, in onderhavig geval gee
schiedde door mtddel van Belgische
franks;
Overwegende clat, bijgevolg, voor cle
vestiging van de belasting, de onderscheiden verrichtingen, welke door aanlegster gedaan werden en ·waarop het bestreden arrest wijst, niet mogen gecompenseerd worden ;
Dat de voorbereidende werken aan de
tekst van artikel 2, dat op beperkende
wijze moet gei:nterpreteerd worden, geen
andere draagwijdte geven en er aan geen
andere zouden kunnen geven; dat alle
andere interpretatie tegen de preciese
tekst van dat artikel en tegen het door
de wet nagestreefd doel zou indruisen.;
Overwegende dat nit die beschouwingen
volgt dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

21 Juni 1949. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. ~ Pleite1·, H. Van Leynseele.

l"

KAMER. -

23 Juni 1949,

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORJ\I VAN DE VOOTIZIENING. - BUHGERLIJKE
ZAKEN. - EXPLOOT VAN BETEKENING VAN HET
\'ERZOEKSCHRIFT DAT DIG WOONPLAATS VAN
DE VERWEERDER NIET AANDUIDT. VOORZIENING ONTVANKELI.TK INDIEN NIET WORDT
BI~WEZlCN

DA'l' DE

NH~'l'IGHEID DI~~

IJELANGEN VAN

DE VERWEERDER HEEFT GESCIIAAD.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. WE'fTELIJK VOORRECHT VAN DE RCHATKIST.
- HEE!i'T VOOR DE B!GLASTINGEN VAN HET VERYALLEN .TAAR EN VAN HE1' LOPENDE JAAR VOORHAI\'G BOVEN ELK ANDER VOORHECHT.
3° SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
DID PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGFJ VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN
TEN LASTE GELEGD. WETTELIJK
YOORRECHT VAN DE SCHATKIS'l'. - BETEKENING AAN DE DIENST VAN HET SEQUESTER VAN
HE'l' BEDRAG YEilSCHULDIGD IN 'DE DIRECTE
BELASTINGEN. lNKOl\ISTEN EN ROERENDE
GOEDEREN VAN DE GESEQUESTHEIGRDE ONBESCHIKBAAR.
4° INKOM:STENBELAS'l'INGEN. vVET1'ELIJK YOOHHECHT VAN DE SCIU'l'KIST.
- BESTAA1' NIET ENKEL YOOR HEr VEIWALLEN
.TAAR EN HE'l' LOPENDE ,JAAH, DOCII OOK, GEDURENDE HE'l' JAAR 1948, VOOR DE BELAS'fiNGEN VAN 1946. - TEN AANZIEN VAN DE OP
31 DECEMBER 1947 NOG NIET 'l'EN KOHIERE
GEBRACHTE BELASTINGEN KAN HE'l' VOORRECHT
NIET GELDEN TEN NADELE VAN VOOBRECHTEN
MET BETREKKING TOT SCHULDYORDERINGEN
ONTSTAAN VOOB DE INKOHIERING.
5° INKOMSTENBELASTINGEN. WETTELIJK VOORRF..CHT VAN DE SCHATKIS'f.
- BESTAA1' GEDURENDE HET JAAR 1948 VOOR
DE BELAS'l'INGEN VAN 1946. - DE HEGEL, VOLGENS ·WELKE VOOR DE OP 31 DECEJ\IBEH 1947
NOG NIET TEN KOHIERE GEBRACHTE BELASTINGEN HET VOORRECHT NIE'l' GELDT TEN NADELE
VAN DE VOOBRECH'l'EN MET BETREKKING 'fOT
SCHULDVORDERINGEN ONTSTAAN VOOR DE INKOIIIERING, BE'l'REFT, NlE'l' HE'l' BES'l'AAN VAN
HET YOORRECH'l', DOCH ENKEL ZIJN RANG.

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.JKE ZAKEN. l\1IDDEL GERICHT
TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN VAN DE BESLISSING. - MIDDEL ONONTVANKELIJK.

1° In bu.rge·rl-ijlce zalcen is de ·voorziening
ontvankelijk n·iettegenstaande het emploot van betekening van het ve1·zoeksclwift de aand1tiding niet bevat van de
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-410woonplaats van de
niet wo1·dt bewezen
de belangen van de
geschnad (1). (Wet

cuvnlegge1·, indien
clat de nietigheid
ve1·weenler heeft

van 25 Februari
1925, art. 8; Wetb. burg. rechtspleg.,
art. 61 en 173.)
2° Art'ilcel 71 van de samengeschakelde
wetten bet1·ettende cle inkomstenbelastingen stelt in voordeel van de Schatkist, voor de ·invordering van cle belasUngen, ·inte1·esten en lcosten, een wetteUjlc voorrecht in op alle inkomsten en
1·oe1·ende goederen van de belastingplichtige, voo1-recht dat geldt boven alle ancle1·e voo1· cle belnsUngen van het vervallen jna1· en van het lopende jacw (2).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 15 J anuari
1948, art. 71, al. 1 en 2.)
3° W annee1· de bevoegde ontvange1· nnn de
Dienst vnn het Seq-uester het beckarJ
van de doo·r de geseq-uest1'ee1·de ·Ve1·sch~tlcl-igde belastingen heett betelcencl,
zijn de · ·inkomsten en roe·rende goede1'en van cle geseq~test·reeTde, waa·rop in
voonleel vnn de Schatlcist voo1· de ·invo1·de1·ing van cle dkecte belastingen, inte-.
·resten en lcosten, een wettel-ijlc V001'-recht bestnat, onbesch-ilcbna·r tot beloop
vnn het bedra.g van gezeude belast-ingen,
inte·resten en lcosten. (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl de 15 J anuari 1948, art. 71 ;
kon. beRl. van 22 September .1937, artikel 74.)
4° 1Vanneer het voorrecht, ·inuestelcl in
voonleel van cle Schatlcist voor cle ·invo1·cle1·ing van cle cli·recte belastingen, inte1·esten en lcosten, op alle inlcomsten en
roerencle goecleren vnn de belast-inqplicht-ige, :wordt ~l!itgeoefend, niet nlleen voor
cle belastin,qen van het ·ve1·vallen janr
en vnn het lopencle jaar, cloch, bij afwi.jlcing van wrt-ikel 71 va.n de samenqeschnlcelcle wetten, e•veneens in 1948 voo·r
de belnst-in,qen van 1946, lean cUt voorrecht n·iet gelclen, wat bet1·ett cle op
31 Decembe1· 194"1 nog niet ten lcohie1·e
,qebrachte belast.ingen, ten nadele van
voo1-rechten met betrelclcing tot schu.ldvorcle-ri.ngen ontstcwn v66-r cle dat·u.m
van
·inlcohie-ring.
(Samengeschakelde

wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 71; wet van 31 December
1947 houdencle tijdelijke verlenging van
het voorrecht en van de wettelijke
hypotheek inzake inkomstenbelastingen,
enig artikel.)
(1) Raadpleeg verbr., 15 Juni 1939 (Bull. en
PASIC., 1939, I, 307) ; 19 September 1940 (ibid.,
1940, I, 221); 5 October 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 475; Bwll. en PAsrc., 1948, I, 547);
21 Juni 1949 (zie hoger, biz. 407; Bull. en PAsrc., 1949, I, 461).

5° De 1'egel, volgens wellce het voo1''1'echt
ingestelcl in voo1·deel van de Schatlcist
op alle inlcomsten en TOe1'ende goedeTen
vcm cle belastin[JtJlichtige niet geldt, wat
bet1'eft de nog niet op 31 December 194."1
ten Tcohie1·e geb1'achte belast-ingen, ten
nadele van voo1-rechten met bet1'ek7cing
tot sch·ulclvonle·ringen ontstaan v661- de
dat·ttm van inlcohieTing, bet1·ett, niet het
bestaan vnn het V001'Techt, mna-r enlcel
zijn ·rang met bet1·elclc-ing tot sch~tldv01·
deTingen vcm v66T de in7colde1'ing. (Sa-

mengescllakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 71; wet van
31 December 1947 houdende tijdelijke
verlenging van het voorrecht en van de
wettelijke hypotheek inzake inkomstenbelastingen, enig artikel.)
6° Is niet ontvanlcelijlc, het rniddel clat geTicht ·is tegen zelce1·e motieven vnn de
bestreclen besliss·ing, wannee1· deze wettelijlo ge1·echtvaanUgd ·is doo1' een nnde·re ·reclen (3).
(NOTHOMB, T. DlENSr VAN RET SEQUESTER.)
ARR.EST.

HET HOI!'; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 31 Mei 1948 door llet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleicl dat, wijl de voorziening werd betekencl op verzoek van Nicolas-Joseph Notllomb, zonder beroep, thans
aangehouclen in de gevangenis te SintGillis, Ducpetiauxlaan, te Sint-Gillis bij
Brussel, het e~1Jloot van betekening nietig·
is omdat het cle aanduicling van de woonst
van aanlegger niet bevat :
Overwegencle dat artikel 173 van het
vV etboek van burgerlijke rechtspleging,
gewijzigd door artikel 10 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936, in
onderhavig geval van toepassing is, vermits, overeenkomstig artikel 8 van de wet
del. 25 Februari 1925, de betekening van
de voorziening moet geschieden in de voor
de dagvaardingsexploten voorgeschreven
vormen;
Overwegende dat niet bewezen is dat cle
aangevoerde nietigheid de belangen van
verweerder zou geschaad hebben;
Dat de groncl van niet-ontvankelijkheicl
clus niet kan aangenomen worden;
Over het enig micldel, schencling van
artikelen 1, 3, 6, 8, 9 en 10 van het besluitwet cld. 17 Januari 1945 betreffende het
(2) Zie de voetnota, getekend W. G., onderaan dit arrest in Bull. en PAsiC., 1949, I,
465.
(3) Verbr., 20 Maart 1947 (Ar1·. Verb1·., 1947,
blz. 91; Bull. en PAsiC., 1947, I, 121); 16 September 1948 (Arr. Ve,-b,·., 1948, biz. 422; Bull.
en PASIC., 1948, I, 491).
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de uitwenclige veiligheicl van de Staat het voorrecht van de Schatkist werkeworden ten laste gelegd en cler goederen lijk ten laatste op 31 December 1947 zou
van. de verclachten, van artikel 1 van het uitgeoefend geweest zijn, het bestreden
besluit-wet van 10 Januari 1946 tot wijzi- arrest niet toelaat na te gaan of het voorging van artikelen 6 en 11 van het hiervo- recht waarvan gewag nog bestond op het
ren aangeduicl besluit-wet del. 17 Januari ogenblik waarop het het bestaan er van
1945, van artikel 8 van het besluit-wet van heeft erkend;
23 Augustus 1944 betreffende het sequesOverwegende drrt de bij artikel 74 van
ter van vijanclelijke goederen, rechten en het lwninklijk besluit del. 22 September
belangen, van artikelen 7, 8, 9, 12 en 15 1937 voorziene betekening, een van de uitvan de hypotheekwet van 16 December oefeningswijzen uitmaakt van het voor1851, van artikel 71. van de wetten en be- recht, gevestigd door artikel 71 van de
sluiten betreffende de inkomstenbelastin- samengeschakelcle wetten betreffende de
gen, samengeschakeld door het besluit van inkomstenbelrrstingen; dat de betekening,
de Regent del. 15 Januari 1948, van het vermits ze in de zaak door het bestreden
enig artikel van de wet van 31 December arrest vermeld is, noodzakelijk werd ge1947 houdencle tijdelijke verlenging van daan, evenals de inkohiering van de door
het voorrecht en van de wettelijke hypo- aanlegger verschuldigde belastingen, v66r
theek inzake inkomstenbelastingen, van de datum van die beslissing;
artikel 74, bijzonder 74, §§ 1 en 2 van het
Overwegende dat, krachtens paragraaf 1,
koninklijk besluit van 22 September 1937 ' alinea 1, van het enig artikel van de wet
genomen in uitvoering van de samenge- van 31 December 1947, dit voorrecllt kon
schakelde wetten betreffende de inkom- uitgeoefend worden tot op het einde van
stenbelastingen en van artikel 97 der !let j aar 1948 voor de belastingen van
Grondwet :
!let dienstj aar 1946 ;
Overwegende dat aanlegger, van wie
Overwegende dat de beperking, - vooral de goecleren, rechten· en belangen. zien door de tweede alinea van dezelfde
krachtens het besluit-wet van 17 Januari l)aragraaf, volgens welke gezegd voor1945, onder sequester werden gesteld, de recllt, voor de op 31 December 1947 nog
Dienst van het sequester in kortgeding niet ingekollierde belastingen, niet gelden
heeft gedagvaard om te horen zeggen dat kan ten nadele van de voorrechten met bee
deze laatste zou gehouden zijn een som trekking op schuldvorderingen ontstaan
van 50.000 frank ter beschikking te stel- v66r de datum van inkohiering, - belen van de cleskuncligen in boel,houcling treft, niet het bestaan van het voorrecht
en in techniek welke aanlegger zou aan- van de Schatkist, doch enkel de rang er
cluiden ten eincle zijn verdecliging v66r van ten aanzien van schuldvorderingen
van v66r de inkohiering; dat aanlegde strafrechtbanken te verzekeren;
Overwegende dat het bestreden arrest ger dergelijke sclmldvordering niet doet
dat verzoek van de hand wijst, steunende gelden;
Overwegende dat, desvolgens, zelfs zo
onder meer hierop dat : 1 o << het beheer
van financien schuldeiseres is van de ge- d!' door aanlegger verschuldigde belasintimeerde (hier aanlegger) « wegens tingen na 31 December 1947 werden ingerechtstreekse belastingen versclmldigd kohierd, de rechter over de grond het
voor het dienstjaar 1946, voor een beclrag bestaan van het hierboven bedoeld voorvan 300 millioen frank >> ; 2° << de bevoegde recht wettelijk heeft erkencl op het ogenontvanger, overeenkomstig artikel 74 van blik waarop hij uitspraak deed;
Overwegencle dat deswegens het tweede
het koninklijk besluit del, 22 September
1937. .. aan de Dienst vrrn het sequester onderdeel van het middel niet kan aangehet bedrag van de door geintimeerde ver- nomen worden;
Overwegencle dat, wijl het bescllikkend
schuldigde rechtstreekse belrrstingen heeft
betekend >>, betekening wrrarbij het be- gedeelte waarbij het bestreden arrest de
beer vrrn financien « de inkomsten en roe- vordering van aanlegger verwerpt, door
rende goecleren vrrn geintimeerde, door de de hierboven aangehaalde redenen geDienst vrrn het sequester beheerd, onbe- rechtvaardigd is, de andere redenen van
schikbarrr heeft gemrrrrkt, en het voorrecht gezegd arrest overbodig zijn; dat het midin eerste rang, welke er te zijnen voordele del, voor zover het in zijn eerste onderop weegt, ongesclwnden heeft bewaarcl >> ; dee! die redenen bestrijdt, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
3o « de bevoorrechte belastingen meer beOm die redenen, verwerpt de voorziedragen clan het rrctief van de onder
ning; veroordeelt aanlegger tot de kossequester gestelde goederen » ;
ten
en tot de vergoeding van 150 frank
Overwegende dat het bezwaar tegen die
motivering, in bet tweede dee! van het jegens verweerder.
midclel geformuleerd, hierop neerkomt dat
23 Juni 1949. - 1" kamer. - Voorzitte1·,
«door, noch de drrtum van de inkohiering
der betwiste belastingen, noch deze van H. Wouters, raaclsheer ·waarnemend voor-
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Yerslnggever, H. Daubresse. GelUi.-lnidende curicl,nsic, H. W.-.1. Gans-

beslissing betreft over de burgerlijke vorderingen, geen micldel worclt ingeroepen
hof "van cler l\1eerscl1, aclvocaat-generaal. en dat het Hof er van mnbtswege geen
- Ple1ters, HH .. Delacroix en clelln Faille
opwerpt;
cl'Hnp:se.
II. Anngaande cle voorziening tegen het
bestreclen arrest, ingestelcl door cle naamloze vennootschap << Union des metiers
clu bois ll, burgerlijk verantwoorclelijke
:2° KAMEIL - 27 Juni 1949.
partij :
Over het eerste mlclclel, schencling van
1° RECHTERLI.JKE INRICHTING.
artikel 28 der wet del. 18 Juni 1.869 op cle
00RRECTIONELE HECHTilANK. KAMER BErechterlijke inrichting, van het enig artiSTAANDE UIT IDtCN REOHTER. :MIDDEL 1'0'1'
kel cler wet cld. 25 October 1.919 tot tijcleAFWIJZING. iVIAG WORDEN VOORGESTELD,
lijke wi.izig:ing- van de rechterlijke inrichALLEEN DOOR DE VERDACHTE, NIE'l' DOOR DE
ting en van cle rechtspleging v66r de hoBURGERLI.JK VERANTWOORDELIJKE PARTI.T.
ven en rechtbanken, gewijzigcl en aang-e2o VERANTWOORDELI.JKHEID (BUI- vuld door de wet van 30 .Tuli 1921., enig·
TEN OVlDREENKOMST ONTSTAAN). artikel, § III (gewijzigcl door artikel 2
S'l'RAD'ZAKEN. BUHGERLIJKE VORDEvan cle wet del. 7 Augustus 1.924) vrn, IX,
IUNG. FOUT VAN DE VERDACHTE. FOUT
41. van het Wetboek van strafvorclering,
\"AN JcEN DERDE. FOUT DIE DE VERDACHTE
van artikel 1 van de wet del. 1.8 Augustus
NIE'l' ON'l'LART VAN ZIJN lciGEN VERANTWOORl!J28 tot verlenging zoncler bepaalde terDELIJKHICID.
mijn van het enig artikel van gezegde wet
clcl. 25 October 191.9 :
1.o De 'i!erclnchte alleen vennng te lwwe·re·n·
Over het eerste onclerrleel van !let midrlnt lle iiiunk, -welke wenl gebrctcht vutk
del :
rle correctioncle rechtbwnk bestrwnlle ·wit
Overwegencle dat het verslag vnn cle
rJfin rechte·r, moest wonlen gebra.cht v66·r midclenafdeling van cle Kamer der volksdezelfrle rcchtlJwnk snmengestelcl ttit
vertegenwoordigers hierop wijst clat prerl-rie rechte·rs; llergelijk vennogen bedes wegens cle maat waarin cle door de
hoort niet a.wn fle btwge'l"lijlc verwntwoo·rstrnfrechter toe te pnssen straffen de vrijrlel-ijlce pnrt-i:i (1). (Wet van 25 October heicl en de eer raakt vnn de burgers, de
1.91.9, enig artikel, § IX.)
wet van 25 October 1.919, in correctionele
zo De omstnncligheill rla.t de door de btt·r- zaken, beperkend de zaken aanduidt
ger·l·ijlce pa·rt·i;i geleclen sch(tcle is poe ·.t.e. welke v66r cle alleensprekencle rechter
schrijven, uiet enlcel (Wn het rn;tsdr··t.11
dienen gebracht (enig artikel, § vni) ;
gepleegrl door de venlnchte, mnnr· teOverwegencle dat de wetgever zich door
·uens nan cle tout vnn een denle, on tlrtst
clezelfcle beschouwingen heeft laten leiden
cle venlnchte n:iet, jegens het slncht- door, bij § IX, de beschulcligcle toe te laotfer·, ·ua.n cle gevolgen va.n zi.jn eirfC'n
ten, indien hi.i beweert dat de zaak niet
fo·ttt (2).
volgens cle bij cle wet gevestigcle regels
werd aangebracht, v66r elke verhande(GlmFFE, T. N. Y. « WEHKHUIZEN WA'l"J"EL,\!m ll
ling, een afwijzingsmiclclel nan te voeren
EN CONSOORTEN.)
cla t, geenszins de bevoegclheicl, cloch enkel
de vercleling van cle zaken onder de kaARREST.
mers van een zelfcle rechtbank betreft;
Overwegende clat aldus blijkt dat de
RET HOF; - Gelet op het bestreclen wetgever, door het woorcl << beschulclig_cle ll
arrest, door het Hof van beroep te te gebruiken om cle persoon ann te clmclen
Brussel op T December 1.948 gewezen ;
die het afwijzingsmiddel mag aanvoeren,
I. Over de voorziening gericht tegen het het recht om een nfwijzingsmicldel aan te
bestreden arrest door aanlegger Gr~ffe : voeren heeft willen voorbehouclen aan die
Overwegende clat aanlegger geen m1clclel partij alleen welke dom; de verv?~gi~g
tot staving van zijn voorziening inroept; kon worden blootg-estelcl m haar VriJheHl
dat cle substantiele of op straf van nietig- of eer te worden getroffen, 't is te zeggen
heicl voorgeschreven rechtsvormen w~rc~en alleen de persoon die strafrechtelijk voor
nageleefcl en dat de bestreden besllssmg de inbreuk aansprakelijk is en tegen wie
overeenkomstig cle wet is; clat, wat de cle publieke vordering- worclt uitgeoefend;
(1) Raadpleeg verbr., 22 Juni 1920 (Bull. en
1921, I, 21, eil de nota 1); verslag van
de Centrale Commissie van de Kamer der
volksvertegenwoordigers (Parl. bescheiden, zittijd 1918-1919, n' 210, blz. 634)_. Het tussengeschil betreft niet de bevoe.gdherd van de rechtbank, maar haar samenstelling en de verdeling
PASIC.,

van de zaken; zie verbr., 5 December 1932
(Bull. en PASIC., 1933, I, 42); 3 Maart 1943
(A1-r. Yerbr., 1943, blz. 49; B-ull. en PASIC.,
1943, I, 75).
(2) Verbr., 29 September 1948 (A1"1'. Ve•·b,·.,
1948, blz. 439; Bull. en PASIC., 1948, I, 509).
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woorclelijke partij clus niet client gelljk bestunrder van de vrachtauto die met de
gesteld te worden met de beklaagde om- streek onbekend was, moest ~aarschuwen
dat zij slechts instaat voor de gelcl~lijke voor de tijdens het vervoer oprijzende gegevolgen van de door een ander begane in- varen Pn flat. de bekluagdp zijn o]xlracllt
brenk en haar verantwoordelijkheid zelfs wel alzo heeft verstaan ·
indien ze tot de kosten cler publiek~ :vorDat ~et arrest aan aa~legster dus geen
clering en tot de geldboeten reikt, hoofdza- erkennmg toeschrijft welke zij niet gekelijk geldelijk is 'en slechts een burger- daan. lleeft, de conclusies geenszins verlijk lmrakter vertoont ;
.
drumt en dat het midclel in feite niet opOverwegencle clat het eerste onclerdeel gaat;
·
van het micldel gronclslag mist ;
o.ver llet clerde micldel, schending van
Over het tweede onderdee l van het mid- artl~;:_elen 1382, 1383 en 1384 van het Bnrdel:
gerhJk Wetboek en van artikel 97 der
Overwegende clat het tweecle onclenleel Grondwet, ~oordat het bestreden arrest
van het midclel gericht is tegen een over- aanlegster .1.n verbreking burgerlijk verbodige reden · van de bestreden beslissing antwoordehJk verklaarcl heeft, voor de
ten laste van haar aangesteWe uitg·een niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van sproken veroorclelingen, dan wanneer de
artikel 97 van de Gronclwet, 1318, 1319 en aan deze laatste verweten fouten niet be1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat gaan w_erden in de. uitoefening of ter gehet bestreclen arrest het geloof heeft ge- legenheid van de mtoefening van zijn opschonden dat client gehecht aan de door d~~cht, deze enkel bestaancle in het aanaanlegster in verbreking v66r het hof WlJzen van de weg nan Rene Genais
genomen conclusies, alsook aan de in de Frans soldaat in dienst van llet Ameri~
loop van het onderzoek opgestelde proces- kaans leger, die een vrachtauto van dit
sen-verbaal; dat, inderclaad, aanlegster in laatste bestuurde, en geenszins in Genais
haar conclusies zich als volgt uitdrukt : te begeleiden of· te loodsen, daar hij aan
« dat nit het onderzoek blijkt dat de be- de bestuurder geen leiding of onderrichschuldigcle niet in haar clienst was in hoe- ti_ng te geven had; - dan wanneer, zoah.;
danigheid van begeleider en dat hij door mt het onderzoek blijkt, genaamde Cherhaar er mede was belast geweest de pion door de fabrieken · Wattelaer was
chauffeur te vergezellen enkel om hem de aangesteld om door tekens bij middel van
weg aan te wijzen; dat, ware het anders, een rode vaan het gevaarlijk uitrijclen
de begeleider, er mede belast de lading te van de vrachtantos uit de fabrieken. te
bewaken, geen opdracht heeft de weg aan leiden, en aanlegster. te harer beschikte cluiden en aan de chauffeur de hinder- king noel! vrachtauto, noch bestnnrder.
noch begeleider had ;
1lissen, welke er zich knnnen bevinden
Over het eerste onderdeel :
a an te wijzen; dat die opdracht op de ge:
Overwegencle dat het bestreclen arrest
naamde Cherpion .woog, aangestelde van
de fabrieken Wattelaer, die ze niet heeft beslist, enerzijds, dat het betwist ongeval
-vervuld )) ; dat het bestreden arrest, die te wijten is aan de .beklaagde die verconclnsies verdraaiende, beslist : « dat het zuimd heeft zich er van te vergewissen
vaststaat en niet betwist wordt dat de dat het uitrijden uit de fabrieken Watteburgedij,k verantwoordelijke partij de be· laer zonder gevaar kon geschieden · dat
klaagde, die in haar dienst was, er melle anderzijds, zoals uiteengezet is in het ant~
belast had de bestuurcler, die het ongeval woord op het tweede midclel, het bestreveroorzaakt heeft, te vergezellen; dat der- den arrest vaststelt dat de beklaagcle,
gelijke opdracht niet enkel beperkt was wegens de opdracht welke hem door aantot het aanwijzen van de weg; dat ze legster werd gegeven, de plicht · had de
voor hem, aan wie ze wercl toevertronwd, bestuurcler van de vracl!tlluto te waarnoodzakelijk de verplichting medebrengt, schnwen voor de gevaren welke konden
de bestuurder van de vrachtauto, die met b_e~taan of tijdens het vervoer konden opde streek onbekend was, te waarschuwen l'lJzen :
Overwegende clat alzo, nit de souvereine
voor de ge,'aren welke konclen bestaan of
vaststellingen van het arrest, blijkt dat
tijdens het vervoer konden oprijzen ll ;
Overwegende dat het arrest niet beslist het ongeval te wijten is aan een nalatigclat aanlegster erkend heeft de beklaagde, heicl van de beklaagde in de uitoefening
{lie in haar clienst was, er mede te heb- van de opdracht welkP · annlegster hem
ben gelast de bestuurder van de vracht- had toevertrouwd;
Over het tweede ondercleel :
auto te waarschnwen voor de gevaren
welke konden bestaan of tijdens het verOverwegende clat, moest men aannemen
voer konden oprijzen; dat het in feite dat een clerde eveneens een font zon be-beslist dat de door aanlegster erkende gaan 'hebben, die omstancligheid dan nog·
ovdracht - te weten de bestnnrder van de beklaagc1e niet zon ontlasten van de
.cle vrachtanto te vergezellen - als nood- gevolgen van de persoonlijke font door
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hem begaan in de uitoefening van de opdracht welke hem was toevertrouwd geweest en welke door het arrest wenl vastgesteld;
Overwegende dat dus geen van de twee
onderdelen van het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers iecler tot
de helft der kosten.
27 Juni 1949. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggever,
H. Vandermersch. - Gelijlcl·wiclencle concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Resteau en Hermans.

~e KAMWH. -

27 Juni 1949,

1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
EISERES. - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AFGELEID HIERUIT DA'f DE VENNOOTSCHAP

NIET REGELMATIG ZOU VERTEGENWOORDIGD
ZIJN. - VENNOOTSCRAP VER'l'EGENWOORDIGD
VOOR RET HOF VAN VERBTIEKING ZOALS zrj
RET IS GEWEES'l' VOOR DE RECR'l'ER OVER DE
GIWND. VOORZIENlNG ONTVANKELIJK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - JHISDADEN EN WANilEDRIJ-

waaTvan fle beheenlc1· wm·clt ve1·volgfl
·wegens h·ulpveTschctjfing aan cle vijancl,
·in conclusies stannfle hottclt flat zij niet
1Ht1'[Je'l'lijlc vernntwoo1·cleli:ik kan wo1·flen
verlclaanl voor geheel cle uitgespmlcen
gelclel-ijlce st1'ajjen en aan de Staa.t toe[Jelcenfle scha.fleve1·goecl·ing, omclat cle
feiten va.n fle telastlegging tevens cle
becl1'ijvigheid befloelen va.n de venla.chte
·in ande1·e onclenwm·in.gen, ·is het a.n·est
niet wettcl-ijlc gemot-iveenl flat cUe conclus·ies ve1·we1·pt floch onzeke1· laat het
tJunt of het heett beslist dat 'in tcUe lle
vemonleling u'itgespToken te{len fle verclcwhte enkel de misd1·ijven begaan ·in
hoecla.nigheid va.n beheercler van flie vennootschnp,
betettgelt otwel dat in
rechtc de vc1·a.ntwoo·rclez.ijlche·icl van flie
'Vennootsclwp zich witstTelct tot fle misclr·ijven gepleegd floo1· haar behee1·fle1· in
wnclcre onflernem·ingen (2). (Grondwet,
art. 97; Strafwetboek, art. 115 en
12Bflec·ies.)

(DE VRIESE,

'l'.

BELGISCHE STAAT.)

ARREST.

10 Is nriet geg·roncl, de gronrl •uwn ·mietontvanlcelijlclwicl, voo1·gestelcl tegen de
voorziening vctn een nanmloze vennootschnp en ctfgeleicl h-ientit clnt cleze lacttste n·iet 1·egelmatig is veTtegenwoonligd,
·wrNNWer rle e·iseres ve·rtegenwoor-dA-g<t i.s
v661' het Hot van ve1'b1'elcing zoals zij
het is geweest. v66r rle 1'cchte1· ovei· fle
g1·onfl, zoncler flat fle ve1'weenle1· claa1'omt1'ent enig bezwan1· heett cloen gelflen (1) .•
2° Wnnnee·r cen nnnmloze vennootschnp,

Hl<JT HOI!'; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 23 November 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over de grond van niet-ontvankelijkheicl, afgeleid uit de nietigheid der rechtspleging, daar aanlegster niet regelmatig
vertegenwoordigd is;
Overwegende dat aanlegster v66r het
Hof van verbreking vertegenwoorcligd is
zoals zij het is geweest v66r de rechter
over de grand; dat verweerder daaromtrent geen protest heeft doen gelden; dat
hij aldus die vertegenwoordiging voor
regelmatig heeft gehouden en dat het hem
bijgevolg niet toegelaten is ze v66r het
Hof te betwisten ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing gewezen over de publieke
vorclering :
Over het eerste en het derde middel,
afgeleid, het eerste, uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de conclusies
van aanlegster onbeantwoord laat, waarbij zij opwierp, eerste onderdeel, clat zi.j,
zonder de wijziging der straf te mogen
nastreven, het oorzakelijk verband tussen
schuld en schade, of de graad der schuld,
mocht betwisten, en werkelijk betwistte;
tweede onderdeel, llat Leon De Vriese,
voor zijn bedrijvigheid in drie verschillencle ondernemingen, waaronder aanleg-

(1) Verbr., 21 J anuari 1942 (Bull. en PAsrc.,
19•12, I, 19).

(2) Zie verbr., 27 Juni 1949, twee arresten
(Bull. en PASIC., 1949, I, 470 en 472).

VEN 'l'EGEN DE UITWENDIGE VlnLIGHEID VAN DE
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ET 123clecies. - BETICRTING VAN HULPVERSCRAFFING AAN DE VIJAND. - BEREERDER
VAN VERSCRILLENDE VENNOOTSCHAPPEN.
VENNOOTSCRAP DIE IN CONCLUSIES STAANDE
ROUD'l' DA'l' ZIJ NIE'l' BURGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJK KAN WORDEN VERKLAARD VOOR
RET GEREEL VAN DE GELDELIJKE STRA~'FEN EN
SCRADEVERGOEDINGEN. ARREST DAT DIE
CONCLUSIES VERWERPT EN RET PUNT ONZEKER
LAAT OF RET REEFT BESLIST IN FEI'l'E DAT DE
MISDRIJVEN WERDEN GEPLEEGD ALS BEREERDER VAN DIE VENNOOTSCRAP OF IN RECHTE DAT
DEZE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR HAAR llEHEEHDER IN AN-

DERE ONDERNEMINGEN.
TELIJK GEMOTIVEERD.

ARRES'l' NIE'l' WE'l'-

-415ster, veroordeeld werd, en dat aanlegster
niet burgerlijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor de veroordelingen uitgesproken tegen Leon De Vriese, in zover
die veroordelingen betrekking hebben op
zijn bedrijvigheid in dienst van ondernemingen, vreemd aan aanlegster; het
derde middel, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikel 123q·ttinqnies van het Strafwetboek,
doordat het arrest de verbeurdverklaring
heeft uitgesproken, zonder het bestaan
der vereiste voorwaarden vast te stellen,
noch de verbeurdverklaarde voorwerpen
te bepalen:
Overwegende dat, bij regelmatig neergelegde concluRies, aanlegster v66r het
militair gerechtshof had opgeworpen dat
de naamloze vennootschap De Vriese niet
burgerlijk verantwoordelijk kan verklaard worden voor verbeurdverklaringen, straf'f'en en boeten, ten laste van bepaalde van haar beheerders uitgesproken
ui.t hoofde van werken, clie niet door de
naamloze vennootschap De Vriese werden
uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest zich er toe
beperkt te verklaren dat « artikel 1.23clecies
een gebiedende wetsbepaling uitmaakt
waarbij, door het feit zelf dat een hunner organen of aangestelden, verwezen
wer-cl tot om het even welke schadeloosstellingen, geldboeten, kosten, verbeurdverklaringen, teruggaven en geldelijke
Rancties, wegens inbreuken aan hoofdstuk II, boek II, titel I, van llet Strafwetboek, cle vennootschappen voor die veroordelingen aansprakelijk' zijn; dat, bijgevolg, de naamloze vennootschap De Vriese
burgerlijk verantwoordelijk is voor de
verbeurdverklaring ten laste van Leon De
Vriese als .beheerder der naamloze vennootschap uitgesproken >> ;
Dat uit die beweegredenen niet kan afgeleid worden of de rechter heeft willen
beslissen dat, in alle geval, de verantwoordelijkheid van de vennootschap zich
uitstrekt tot de gehele bedrijvigheid van
haar beheerder, daarinbegrepen deze besteed aan andere ondernemingen, ofwel of
hij, in feite, heeft beslist dat de ten laste
van Leon De Vriese uitgesproken veroordeling slechts deze misdrijven betrof
welke hij als beheerder van aanlegster
had gepleegd;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering van de Belgische Staat;
Over het tweede middel, schending van
artikels 123clecies, 50, 66, 67 van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 1382, 1383,
1384, 1200 tot en met 1204 van het Burgerlijk Wetboek, 53, 54, 55, 70 der samengeschakelde wetten ov de handelsvennootschappen, doordat het arrest de eerste
nlinea van artikel123clecies van het Strafwetboek toepast om aanlegster burgerlijk

verantwoordelijk te verklaren voor de
aan de burgerlijke partij toegekende vergoeding van 3 millioen, wanneer voornoemde wettelijke bepaling de verantwoordelijkheidsverklaring van aanlegster toeliet slechts in zover Leon De Vriese in
hoedanigheid van beheerder of aangestelde van aanlegster had gehandeld :
Overwegende clat, aangaande de eis van
de burgerlijke partij, het arrest aanhaalt
« dat het onwederroepelijk gewezen is tegen Leon De Vriese, dat hij, aan de
burgerlijke partij een schadevergoecling,
groot 3 millioen, met de gerechtelijke
interesten en de kosten, schuldig is; dat,
bijgevolg en, bij toepassing van artikel 123(lecies van het Strafwetboek, en
zonder dat client onderzocht te worden ten
opzichte der naamloze vennootschap of de
schulclige gedragingen van haar beheerder
aan de burgerlijke partij schade berokkend hebben, de naamloze vennootschap
De Vriese burgerlijk verantwoordelijk is
voor die veroordeling van haar beheerder >>;
Dat het onmogelijk is te bepalen of die
beslissing, evenals cleze over de publieke
vordering, in rechte of in feite werd gewezen·
O~erwegende dat die dubbelzinnigheid
gelijkstaat met een gebrek aan motieven;
Dat het arrest aldus artikel 97 der
Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal worden gedaan op de kant
der vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat, beheer van financii:~n; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengesteld.
27 Juni 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. de Oocqueau des .M:ottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Bareel. - Gelijlcluiclencle concl·usie,
H. Oolard, advocaat-generaal.
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MIDDELEN

TOT

27 Juni 1949.
VERBREKING.

STRAFZAKEN. 0NREGELMATIGHEID VAN DE
DAGVAARDING. MIDDEL NIET INGEROEPEN
VOOR DE RECHTER OVER DE GROND. VERWEER TEN GRONDE. :iVIIDDEL ONONTVANKELIJK.

Is niet ontvwnlceUj lc, het midclel ajgeleicl
uU cle onregelnwtigheicl van cle clagvaanling v661' cle 1·echte1· over cle gToncl,
wanneer het niet wercl inge1·oepen v66r
cUe rechte1· en clnt cle eiser zijn ver-

-416wee1·midclelen
gedmgen (1).

ten

grande

heeft voo·r-

(llUYL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 14 Maart 1949 gewezen ;
Over llet enig micldel tot verbreking,
« gesteuncl op het niet-naleven door het
openbaar ministerie van de termijnen gesteld voor de dagvaarcling, deze gegeven
zijnde op een te korte termijn en de verdediging niet de acllt clagen latende welke
voorgeschreven zijn door de procedunrwetgeving ll :
Overwegencle llat het mid del, da t gegrond iR op de onregehnatigheid der dagvaarding, niet wercl ingeroepen v66r de
rechter over de groncl en dat nit de vermeldingen van het bestreclen arrest blijkt
clat aanlegger tegenover de telastlegging,
welke tegen hem wercl aangevoerc1, zijn
verweermicldelen ten groncle heeft voorgeclragen;
Overwegende dat het middel derhalve
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of
op straf ·-van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
nitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening, veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
27 Juni 1949. - 2c kamer. - Voomitter,
H. de Cocqueau des :M:ottes, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Vanclermersch. - Gelijlclu.iclende concl~tsie, H. Colard, advocaat-generaaL

2°

KA:VIEIL -

27 Juni 1949.

1o HELING. - BlcflT,\NDDELEN.
2o SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
DE PFJRSONEN AAN WIE :M:ISDRI.JVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN
TEN I.ASTE GJDLEGD. - WANBEDR.I.JF
VAN

NIE'l'-AANGIFTE

VAN

GOEDEREN.

-

BE-

STANDDELEN.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARJ:tESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING WEGENS NIET-AANGIFTE. VAN GOEDEREN
TOEllEHOREND AAN VERDACHTEN VAN :h-IISDRT,JVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE
STAAT. -- VRTJSPRAAK WEGENS HELING. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
(1) Verbr., 27 October 19,17 (Bull. en PAsic.,
1947, I, 440) ; 14 Februari 1949 (zie hoger,
blz. 120; B>tll. en PASIC., 1949, I, 133).

1° Hel·ing bestaat dan alleen wanneer degene, cUe de zank ·verkregen heeft, ge'l,veten heeft, op het ogenblUc dat hij ze
ontv-i.ng, dat z'ij een weggenomen, ve1·rl11·istenle of met belwl11 van een misclnnrl of van een wcmbecl-rijf ve·rkregen
zaetlc wns. (Strafwetb., art. 505.)
2° Het wnnbeclrijf DW'I n·iet-awngifte ·vwn
uoecleren, toebehorencl na.n een verclachtc van 1n-iscl·ri.iven tegen de ~titwen
clige veiligheicl vwn cle Stnctt, bestaa.t
van zocz.ra clegene cl'ie, om het even 011
·well.:c wljze, het bestann kennenrle va.n
goeclewn, ·rechten oj' belanyen, clie onrler
serpneste1· z·ijn [Jestelrl lc1'nchtens het besluit-wet van 17 Janucwi 1945, nalaat
clit bestaan te lierichten rw.n cle Dienst
vnn het sequester b·in1wn cle liepnalcle
tijclru im.te; cUt wanbecki:if bestnnt zelfs
Inclien cle belclnngdc cle zcwk niet in Z'i:in
bez-it heeft yelwcZ.. (Besl.-wet van 17 .Januari 1945, art. 7.)
3° Een vcwoonleU·ng weyens ·niet-awngifte
·uwn uoecle1·en, toebeho·rcncl awn een ve·rclnchte vnn m·iscldjven tegen rZe nitwenll'i[Je veiUgheicl van cle Stnnt, is veren·iglinct·r met een v-rijspt·actlc toe gens hel-in!J;
cUe twee besliss·ingen vcm het cun·est
spreken zich niet nooclznkeUjk teqen.

(Grondwet, art. 97.)
(VERBRUGGE EN CONSOORTEN,
'r. DIENS'l' VAN HE'l' SEQUESTER.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Februari 1949 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. Aanga:ande de voorzieningeri ingesteld
tegen de beslissing over cle publieke vorclering :
A. Met betrekking tot de eis van aanlegger Verbrugge :
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissiug eiser vrijspreekt wegens heling van de kwestieuze autovrachtwagen ten nadele van Philemon
Cornelis, wat veronderstelt dat hij de verdachte herkomst van die wagen niet
kende, terwijl zij hem veroordeelt wegens
niet-aangifte bij de Dienst van het sekwester, wat nooclzakelijk veronclerstelt
dat hij wist dat die cari:tion deel nitmaakte der goederen van gezegde CorneliR
en dus ontvreemd was nit de onder sekwester gestelde goederPn, tegenstrijdigp
motivering welke met een gebrek aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger Verbrugge en
zijn medebeklaagden alle drie wisten dat
de autocamion aan Philemon Cornelis toebehoorcle en dat deze alom bekend ston(l

-:-- 417 als een der voorname medewerkers van
de vijand;
Dat het hof uit die souvereine vaststellingen afleidt dat, van de bekenclmaking af van het besluit-wet dd. 17 .Tanuari
1945, de beklaagclen verplicht waren de
autocamion aan de Dienst van het sekwester aan te geven en ze veroorcleelt om
verzuimcl te hebben clit te cloen binnen de
claartoe door het besluit-wet bepaaWe
tijclruimte;
Dat het bestreden arrest aldus aan de
veroordelingen welke het uitspreekt wegens inbreuk op bovenbecloeld besluit-wet,
een wettelijke grondslag heeft gegeven ;
Overwegende dat aunlegger aanvoert
dat het bestreden arrest, wijl het hem
vrijspreekt van de betichting van heling.
van bewuste autocamion en hem tevens
schulcUg verklaarcl aan verzuim van aangifte van dat voertuig aan de Dienst van
het sekwester, zich zelf tegenspreekt ;
Overwegende dat het wanbedrijf, voorzien bij artikel 505 van het. Strafwetboek,
en het verzuim, strafbaar gestelcl door
het besluit-wet van 17 J anuari 1945, twee
onderscheiden misclrijven uitmaken die
van elkaar verschillen, niet aileen door
hun bestanddelen, doch ook door het
ogenblik van hun voltooiing;
Dat, inclerclaad, heling dan aileen bestaat wanneer clegene, die de geheelcl beweerde zaak verkregen heeft, geweten
heeft, op het ogenblik dat hij ze ontving,
dat zij een weggenomen, vercluisterde of
met behulp van een misdaacl of van een
wanbedrijf verkregen zap k was;
Dat, voor het bestaan van het door artikel 7 van het besluit-wet van 17 Januari
1945 voorzien wanbedrijf, niet is vereist
dat de beklaagde de zaak in zijn bezit
heeft gehacl;
Dat het volcloencle is dat hi.i, om het
even op welke wijze, het bestaan kennencle van goederen, rl'chten of belangen
welke krachtens de bepaling van voormelcl besluit-wet onder sekwester zijn geplaatst, nagelaten heeft dit bestaan bekencl te maken aan de Dienst van het
sekwester binnen de tijdruimte door bedoeld besluit-wet bepaald;
Dat daaruit volgt dat het feit dut aanlegger vrijgesproken werd wat betreft de
hem ten laste gelegde heling, die gepleegd
werd op of ronc116 Januari 1946, geenszins
onverenigbaar is met het verzuim van
aangifte aan de Dienst van het sekwester
waaraan het bestreclen arrest verklaart
dat aanlegger zlch schulclig heeft gemaakt
na 19 Januari 1946;
Dat het midclel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 7 van het
besluit-wet van 17 Januari 1945 op het
sekwester, 6 van het besluit-wet van
23 Augustus 1944 betreffencle het sekwester der vijandige goederen, rechten of beVERBR., 1949. - 27

Iangen, cloorclat de bestreclen beslissing
ten onrechte, ten laste van eiser, een
gebrek aan aangifte aan de Dienst van
het sekwester weerhouclen heeft dan wan·
neer het, bij tegenstrijclige motieven
welke met een gebrek aan motivering
gelijkstaan, enerzijcls de betichting van
heling niet aangenomen heeft, en, anderzijds, aangenomen heeft clat voor de
tweede betichting het algemeen opzet
volstoncl, clan wanneer de onwetendheid
der verclachte herkomst, welke ·de vrijspraak wegens heling veroorzaakt heeft,.
het algemeen opzet vereist voor de toepassing van de straffen voorzien bij artikel 6 van het besluit-wet van 23 Augus- ·
tus 1944 uitsluit :
Overwegende dat, nit het antwoord verstrekt op het eerste middel, volgt clat de
beweercle strijdigheid van motieven niet
bestaat;
Dat nit de feiten, waarvan hij het bestaan souverein vaststelt, de rechter over
de groncl wettelijk heeft kunnen afleiclen
dat aanlegger zich schulclig heeft gemaakt
aan het door artikel 7 van het beslnit-wet
del. 17 Januari 1945 strafbaar gesteld verzuim;
Dat het middel niet kan aanvaarcl worden;
Over het clerde midclel, schending van
artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doorclat de rechters over de
groncl de clraagkracht van eisers concluRies
hebben miskencl vermits het arrest aan
eiser verwijt, ter gelegenheicl van de
« aangiften ll welke hij van de vrachtwagen deed, niet gezegcl te hebben clat die
wagen aan de gewezen aannemer Oornelis
toebehoorde, clan wanneer eiser juist aanvoercle dat hij van die omstancligheicl
nooit verwittigcl werd en de door hem geclane « aangiften )) inriep om zijn goede
trouw te bewijzen zowel ten overstaan
van de eerste als van de tweecle betichting :
Overwegende dat het bestreden arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat beklaagden
aile drie wisten dat de autocamion aan
Philemon Oornelis toebehoorcle, en verklaart dat zij tevergeefs hun goede trouw
inroepen daar deze niet kan gelden als
groncl van verschoning wijl, om strafbaar te zijn, het gebrek aan aangifte niet
met kwade trouw of met een bijzonder
opzet moet geschieclen en dat overigens de
ingeroepen kennisgevingen niet kunnen
als << aangiften ll worden beschouwd, claar
zelfs niet bewezen is dat de autocamion
aangecluicl werd als .toebehorende aan de
gewezen aannemer Oornelis ;
Dat alzo het bestreden arrest een gepast antwoord op aanleggers conclusies
heeft verstrekt;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;

-418B. Met be trekking tot al de eisen tot
verbreking :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
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 :
Overwegende dat geen bijzonder midclel
wordt voorgesteld en dat het Hof er geen
ambtshalve opwerpt ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers ieder tot een
dercle der kosten.

27 Juni 1949. - 2• kamer. - Voo·rzitter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - VerslnrJOever,
H. Simon. Gelijkl·wiclende conclttsie,
H. Colard, advocaat-generaal. ·
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10 HOGER BEROEP. -- STRAFZAKEN.
VONNIS DA'f SOHADELOOSSTELLING TOEKENT
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - HOGER BEROEP VREEMD AAN DE BURGERLIJKE VORDERING. - REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
VEHDACHTE

ONTLAST

VAN

EEN DEEL

VAN

DE

SCHADELOOSSTELLING. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN RET YONNIB IN ZOVER DE RECHTER IN HOGER BEROEP
UITSPRAAK HEE~'T GEDAAN OVER DE BURGERLI.JKE

VORDERING

v06R. HK~-r 'VAS

WAS GEVONNIST. WIJZING.

DAN WANNEEH DEZE NIET
GEBHAcHT EN DEitiNITIEF

VERBREKING ZONDER YER-

1 o De mchte1· ·in hoge·r be·roep ma.g cle ve1·clachte n·iet ontlasten Vftn een elecT van
cle schfuleloosstelling toe(!elcencl fUtn cle
btt'I'(!C'I'lij lee 1)(t'i'tij W(tn1WC1' het hO(!C'I' be'/'OC1J cle btt1'(!C1'l-ij lee vonlering v66-r hem
niet fUtnhan(!·ig heett gemaalct (1).
2o TVanneer een beslissht(! verbmlcen
tnonlt floch slechts in zove·r cle 1·echte1·
. ·in ho(Je·r be·roep tl.itspntalc heeft (Jeflann
ove·r cle btwgerlijlce vonle·ring, flan wnn1we1· cleze n·iet v66r hem wns (Jebra,cht
en clefinU·ief wns gevonn·ist, too·rclt cle
·ve·rb:relc-inf! •tl!itf!espmlcen zoncle·r verwijzimg (2).

(N.

M.

BELGISOHE BUURTSPOORWEGEN,
T. PONCHAUX.)
ARRES'l',

HIDT HOF; - Gelet op het best:·eden
vonnis in hager beroep op 8 Februan 1949
(1) en (2) Verbr., 5 Jnli 1948 (A,~·. Yerb1'.,
1948, blz. 375; Bull. en PAsrc., 1948, I, 436).

gewezen cloor de Correctionele Rechtbank
te, Bergen;
Over het enig middel, schending van
artikel 202 van het Wetboek van strafvordering en van artikelen 5 en 7 cler wet
del. 1 Mei 1849, doordat het bestreclen vonnis cle beklaagde Ponchaux, verweercler,
outlast heeft van een . deel cler veroonleling tot schaclevergoeding door de eerste
rechter tegen hem uitgesproken ten voordele van aanlegster, wanneer gezegde beklaagde geen hoger beroep tegen clie cbeslissing had ingesteld en dat bovendien
aanlpgster in verbreking slechts lloger beroev had ingestelcl in haar enkele hoedaniglleid van burgerlijk verantwoordelijke
]Jartij :
Overwegende dat aanlegster, gedaagd
v66r de politierechtbank als burgerlijk
verantwoordelijk voor haar aangestelde
Wilmart) zicll burgerlijke partij stelde
tegen vei-weercler ;
Overwegencle dat de eerste rechter, uitspraak doencle over de pu!Jlieke vorclering,
aanlegster veroordeelde als burgerlijk
verantwoorclelijke partij; clat hij, uitspraak cloende over cle burgerlijke vordering, verweercler Poncllaux alleen verantwoonlelijk verklnarcle · voor het door
aanlegster onclergaan nadeel;
Overwegencle dat de beklaagde Panchaux tegen cUe beslissing geen hager beroep iustelde;
Overwegencle clat aanlegster, hager beroep hebbencle aangetekencl tegen de over
de publieke vordering ge'..vezen beslissing,
het bestreden vonnis, de perken van gezegd beroep overschrijdencl, kennis heeft
genomen van de burgerlijke vordering
welke hem in hager beroep niet opgeclra-

gen 'vas;
Dat het bestreden vonnis alzo de in het
midclel ingeroepen bepalingen heeft geschonden;
Om clie redenen, verbreekt de bestreclen
beslissing, doch in zover, uitspraak doencle
over de burgerlijke vorclering, ze het beroepen vonnis gewijzigd heeft; beveelt dat
onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Bergen en clat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweercler tot de kosten; zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
27 Juni 1949. - 2e knmer. - Voo·rzUte·r,
H. de Oocqueau des Mattes, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Versla(!(!C've·r,
II. de Clippele. - GeUjkl·n·iilenfle conclusie, I-{. Colard, adyocaat-generaal.
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5 Mei Hl'44, het besluit del. 20 Augustus
1941 welk het bestuur cler controle-

1° DOUANEN EN ACOIJNZEN. -

cliensten inrichtte nietig is, alsook alle
daclen steunende op clit laatste besluit;
waaruit, naar het oordeel :van het hof,
volgt dat wijl het proces-verbaal der
douanen en accijnzen slechts de nietige
vaststellingen van de contr6lediensten
overneemt, het als grondslag van de vervolging niet kan cUenen ;
Overwegende dat de artikelen 154 en 189
van het W etboek van strafvorclering betreffende het bewijs der overtredingen en
der wanbedrijven, krachtens artikel 247
der wet van 26 Augustus 1822, . van toepassing zijn inzake douanen en accijnzen ;
Dat bovenbedoelde bepalingen zelf
slechts enuntiatief zijn; dat aldus het
bebeer gerechtigd is bij alle middelen van
recht het bewijs van de inbreuk te leveren, op voorwaarde evenwel dat deze
laatste haar niet bekencl gemaakt }'l'erd
door een onregelmatige huiszoeking of
door een weclerrechtelijke handeling;
Overwegende dat de vaststellingen, geclaan door cle controlecliensten tijdens een
baancontr6le op het groot vervoer, alhoewel nietig, geenszins het gevolg zijn van
een huiszoeking of van een verrichting
zoals hierboven bedoelcl;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest
cloorclat het, zonder zelfs de minste acht
te slaan op de verklaringen gedaan op de
terechtzitting van de correctionele rechtbank door de alclaar verlloorde getuigen,
verklaart dat het ten laste van verweerclers gelegcl feit niet bewezen is gebleven
v66r het hof, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonclen heeft ;
Om die redenen, verbreekt 'het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in cle registers van
het Hof van beroep te Gent en dat melcling er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt ieder van de verweerders tot een
vierde der kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te BrusseL

KAMER. -

BEWIJSMIDDELEN VAN RET GEMEEN RECHT.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VAsTSTELLINGEN GEDAAN TI.JDENS EEN BAANCONTR6LE. - VERNIETIGING VAN RET BESLUIT DAT
HJriT BESTUUR DER CONTR()LEDIENSTEN HEEFT
INGERICHT, ALSOOK ALLE DADEN GESTEUND OP
DIT BESLUI'l'. - VAS'l'STELLINGEN DIE BEWI.JSELEMENTEN VAN WANBEDRIJVEN INZAKE DOUANEN EN ACCIJNZEN MOGEN VERSTREKKEN.

1° De wanbed·rijven inzalce donanen en
accijnzen lmnnen wonlen bewezen overeenlcornsUy de r-e,r1elen van het gerneen
1·echt van het Wetboek van st'/'afvonlering (1). (Wet van 26 Augustus 1822,
art. 247.)
2° Alhoewel, lc1·achtens het beslttit-wet van
5 Me·i 1944 (a1·t. 1; A, 16°), het beslwit
'!)an 20 Attgttstns 1941 clat het bestwu1·
cler cont·r6lediensten in·richt, ctlsook nll.e
daden gestemul op dit besl·nit, n:ietiy
wenlen verlclnanl, rna{! het beheer van
(l07tanen en acC'ijn z·en ·in cle vnststellinyen, gedaan doo1· cle cont1·6lecUensten
tijdens een baancont·r6le, bewijselernenten vinclen vcm een rnisdrijf waarvan
het de betmtgel-ing ve1·volgt.
(BEHEER

VAN

DOUAl\'EN

EN

ACCIJNZEN,

T. MEULEMAN EN CONSOORTEN.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 31 Januari 1949 gewezen;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikelen 154 en 189
van het vVetboek van strafvordering, toepasselijk inzake llouanen en accijnzen
krachtens artikel 247 der wet van 26 Augustus 1822 :
Overwegende dat, blijkens de aan het
onderzoek van het Hof onclerworpen processtukken, de ten laste van verweerders
gelegde feiten vastgesteld zijn geweest
tijdens een baancontr6le door de contraleurs van de contrOlediensten welke ze bekend hebben gemaakt aan het beheer van
douanen en accijnzen, wier beambten verweerders hebben verhoord en van hun
verklaringen proces-Yerbaal hebben opgemaakt ·
Over~egencle dat het bestreclen arrest
beslist cla t het ten laste van de bekl1uigden gelegd feit v66r het hof van beroep
niet bewezen is gebleven en, als reden van
zijn beslissing aangeeft, dat, krachtens
de bepalingen van het besluit-wet del.
Verbr., 14 Mei 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 275).; 24 Mei 1948 (krr. Ve,-b,-., 1948,
blz. 290; Bull. en PAsrc., 1948, I, 336) ; 29 November 1918 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 683).
(1)

27 Juni 1949. - 2 6 kamer. - Voo1·z-itter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggeve1·,
H. Simon. Gel-ijlclu-iclende conal1t.sie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
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27 Juni 1949.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - STRAFZAKEN. - BEVOEGDHEID «RATIONE LOCI ll.
- VAN OPENBARE ORDE. - EXCEPTIE YA!\'
ONlll~VOEGDHEID

MAG \¥ORDEN

OPGE~TORPEN

IN

HOGER BEROEP.
In st?·atznken ·is de bevoegtlheid « ratione
loci ll van openbnre oi·de en, d·ienvolgens,

-420mag cle exceptie van onbevoegdheicl
wor·clen ·opgeworpen in hoge;· beroep.
(ROELANDT EN LAUWERS,
T. DE BONTRIDDER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Januari 1949 door de Oorrectionele Rechtbank te Gent gewezen;
Over het enig middel, schending· van
artikel 408 van het W etboek van strafvordering, doordat het bestreclen vonnis,
uitspraak doende over het hoger beroep
dat tegen de beslissing van de Politierechtbank te Evergem werd ingesteld, een,
voor de eerste maal in hoger beroep opgeworpen exceptie van onbevoegdheid ratione loci heeft van de hand gewezen om
de enige reden dat ze voor de eerste rechter niet aangevoerd wercl :
Overwegell{le dat aanleggers rechtstreeks voor de Politierechtbank te Evergem werclen gedagvaard, cle eerste als beklaagde, de tweede als burgerlijk verantwoordelijke, om, te Evergem, op 30 Juni
1947, een overtrecling op de verkeerspolitie te hebben begaan;
Overwegencle dat beiden hoger beroep
instelden tegen de door de politierechter
uitgesproken beslissing van veroordeling;
Overwegencle dat de aanleggers v6or de
Oorrectionele Rechtbank te Gent, zetelende in hoger beroep, tot de onbevoegdheid ratione loci van de eerste rechter
besloten omdat de . feiten van de betichting, volgens hen, begaan werden op het
grondgebied van Lovendegem, kanton Zomergem;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
die exceptie van onbevoegdheid van de
hand wijst omdat ze niet v6o1' de eerste
rechter werd opgeworpen;
Overwegencle dat, in strafzaken, niemand kan worden onttrokken aan de rechter clie de wet hem toekent;
OverwegeiHle dat de toebecleling van de
strafzaken aan cle rechtbanken van clezelfde orde, alsook de verdeling cler bevoegdheden tussen de verschillende orden
van rechtbanken, bepaald werden in het
belang van de maatschappij en, bijgevolg,
van openbare orde zijn;
Dat daaruit volgt clat cle exceptie van
onbevoegdheid in om het even welke stand
der zaak kan woxclen-opgeworpen;
Overwegende, bijgevolg, dat wijl de bestreden beslissing niet wettelijk gemotiveerd is, ze artikel 97 der Gronclwet heeft
geschonden ;
Wat de over de vordering van cle burgerlijke partij gewezen beslissing betreft :
Overwegencle dat de verbreking van de
over de publieke vordering uitgesproken
beslissing de verbreking medebrengt van

de over de vordering van de burgerlijke
partij uitgesproken beslissing;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zover het veroordelingen heeft
uitgesproken ten laste van aanleggers;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent en
clat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd vonnis;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde ;
legt de kosten ten laste van de burgerlijke
partij.
27 Juni 1949. - 2" kamer. - VoMzitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever·,
H. Bayot. - Gelijlclniclencle concl7ts·ie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. TANTIEMES TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BEHEERRAAD VAN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. ZIJN GEEN
BEDRIJFSUITGAYEN GEDAAN OM DE INKOMSTEN
TE VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN. ZIJN
NIET AFTREKBAAR VAN RET BRUTO-BEDRAG VAN
DE INKOMSTEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. TANTIEMES TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BEHEERRAAD VAN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. MoETEN,
VOOR DE VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE
INKOMSTEN, WORDEN BEGREPEN IN DE VERWEZENLIJKTE WINS'l'EN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN
NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG VAN EEN ZELFDE INKOMEN IN HOOFDE
VAN EEN ZELFDE BELASTINGPLIOHTIGE TE VERMIJDEN. UITGEKEERDE EN NIET-UITGEKEERDE INKOMSTEN BEGRIJPEN, BENEVENS DE
WERKELIJK
VERWEZENLIJKTE
INKOMSTEN,
OOK DEZE WELKE DE WET ALS VERWEZENLIJKT AANZIET EN NAMELIJK DE TANTIEMES
VAN DE BEHEERDERS VAN DE NAAMLOZE YEN·
NOOTSOHAPPEN.

4° INKOMSTENBELASTINGEN. AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN
NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG VAN EEN ZELFDE INKOMEN IN HOOFDE
VAN EEN ZELFDE BELASTINGPLIOHTIGE TE VERMIJDEN. BETEKENIS VAN DE BEWOORDINGEN
(( UITGEKEERDE INKOMSTEN ll EN (( NIET-UITGEKEERDE INKOMSTEN ll.

1 o De tant-ie·mes, toegelcencl aan cle leclen
·van cle behee;··raacl van een naamloze
vervnootschap, moyen niet wo·rclen aangez·ien als zijncle beclTijfsuitgaven gedrw.n 01/l fle -ill de bedr·-ijfsbel-a.Bt-i'll[/ bee
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-421lctstba1·e inlcomsten te verk1·ijgen of te
beho~tden,· zij z·ijn n·iet aftrelcbaa-r van
het bntto-bed-rag. van die inlcomsten.

HE'l' HOF; - Gelet op lwt bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 6 April 1948 gewezen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 97 V>ln de Grandwet en van artikel 52, vooral § 6 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 Juli 1943, cloordat het bestreclen
arrest verminderingen van mobiliilnbelasting toestaat, welke voor de dienstjaren 1943 en 1944 respectievelijk 31.812 fr.
en 39.384 frank hoger belopen dan is toe-

gelaten, doordien bij het bepalen van het
overschot der bestendig reeds belaste inkomsten, clat van de uitgekeercle winsten
aftrekbaar wordt, het beclrag der « tantiemes 11 werd verwaarlooscl :
Overwegencle dat het arrest beslist clat
het bedrag van de niet-uitgekeerde inkomsten onvolcloencle is om de aftrekking der
netto-inkomsten, die reeds aangeslagen
wenlen met het oog op cle berekening van
de mobilienbelasting, toe te laten; dat het
steunt op de vaststelling dat het beheer
als niet-uitgekeerde inkomsten telt : het
bedrag van de « tantiemes Jl; dat het arrest verklaart clat bedoelde uitga ven niet
knnnen beschouwd worden als niet-uitgekeerde inkomsten claar zij in hoofde van
verweerster bedrijfsuitga ven uitmaken
naar de zin van artikel 26 § 2, 2", der samengeschakelde wetten, daar zij gedaan
werden om de inkomsten te verkrijgen of
te behouden;
Overwegende clat de voorziening navolgend vraagpunt stelt : welk is de zin die
aan de woorden « niet uitgekeerde inkomsten 11 in § 6 van artikel 52 is gehecht;
Overwegende dat het principe van de
aftrekking der reeds aangeslagen inkomsten door bewust artikel is gelmldigd bij
zijn § 1, alinea 2, waarvan § 6 slechts een
toepassingsmodaliteit is ;
Overwegende dat die aftrekking voor
doel heeft de dubbele aanslag van eenzelfde inkomen in hoofde van eenzelfde
belastingplichtige te vermijden; dat de
wet ter bereiking van dat doeleinde voorschrijft dat de reeds in de loop van een
boek- of rekeningjaar aangeslagen bestandclelen van de gedurende dat jaar
verknigen belastbare inkomsten worden
afgetrokken, en zulks ten bedrage van
het netto-gecleelte van de reeds aangeslagen bestanddelen dat in bedoelde belastbare inkomsten voorkomt;
Overwegende dat de bewoordingen « uitgekeerde inkomsten 11 en « niet-uitgekeerde
inkomsten 11, niet aileen de werkelijk verwezenlijkte inkomsten bedoelen, doch ook
de inkomsten welke de wet als verwezenlijkt en, bijgevolg, als belastbaar beschouwt;
Overwegende dat artikel 4 van het koninklijk besluit dd. 27 September 1935,
nr 203 (art. 52, § 6), het stelsel wijzigt
van het koninklijk besluit van 15 Juni
1921, waarvan artikel 4 als volgt is gesteld : de aftrekking geschiedt op de bedrijfsbelasting en, zo deze onvolcloende is,
op cle mobiliilnbelasting;
Waaruit volgt dat, door de woorden
« uitgekeerde inkomsten 11, worden bedoelcl

(1) Raadpleeg verbr., 23 Maart en 28 Juni
1948 (A•·•·. Ve1'b1·., 1948, blz. 176 en 360; Bull.
en PASIC., 1948, I, 201 en 418).

f1 e1'b1'., 1948, blz. 471; Bull. en
I, 548).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943,
art. 25 en 26, §§ 1 en 2.)
2° De tantiemes, toegelcend aan de leden
van de behee1·raafl va1t ee1i naftmloze
vennootschap, moeten wo1·den gevoegfl
bij de w·inst en z·ijn belastbaar in cle
bed'l'ijfsbelasting (1). (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 35, § 3.)
3° De niet-~titgelcee·rde inlcornsten en de
nitgelceenle ·inlcomsten, op het bed1·ag
waa1·van achtereenvolgens, ·in fle vennootschappen
met rechtspe,·soonUjkhC'id., de attrelclcinu ueschiedt van de
1·eeds aanueslagen netto-inlcomsten ten
e·i.nde dttbbele aanslag van eenzelfde
inlcornen in hooffle van eenzelfde belastingpz.lcht-lge te ve1·m·ijden, begrijpen
n·iet alleen de werlcelijlc verwezenUjlcte
inlcornsten, maar oolc de inkornsten
wellcc de wet als ve-rweze'1'1.Ujlct, en, b'ijgevolg als belastbaa1· besehouwt, en namelijlc de tantiemes van de beheerde1·s
van de naamloze vennootschappen (2).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943,
art. 35, § 3, en 52, § 6.)
4° De bewoo1'dingen

<< ·witgelccerde inlcomsten 11 en « niet-~t'itgelceenle iulcomsten 11,
voo1·Tcomend in a1·tilcel 52, § 6, van de
samengeschalcelde wetten bet?·effende de
inlcomstenbelastingen,' bedoelen ,·especUeveUj lc fle in de m.o biUiinbelasting belastba1·e inlcom.sten van de vennootschappen op aandelen en de ·in fle bedrijfsbelftst·ing belastbare ·inlcomsten.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 52, § 6.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SUIKER~'ABRIEKEN VAN VLAANDEREN ll.)
ARREST.

(2) Raadpleeg verbr., 5 October 1948 (Arr.
PASIC., 1948,
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de aan de mobilienbelasting onderworpen
:i.nkomsten en, door « niet-uitgekeercle inkomsten ll, die inlwmsten welke aan de
bedrijfsbelasting onderworpen zijn;
Overweg·ende cla t de a an de aancleelhouders uitgekeerde inkomsten in de mobilienbelasting belastbaar zijn (art. 14,
§ 1, 1 °), dat de cc tantiemes ll en bezoldigingen cler belHo'erders in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn (art. 25, § 1, en
art. g5, § g) ;
Overwegende dat de cc tantiemes ll,
welke het arrest als bedrijfslasten beschonwt, voor belastbare inkomsten gehouden zijn door artikel g5, § g;
Dat, bijgevolg, het stelsel van het arrest, dat er op neerkomt de reeds aangeslagen bestanddelen af te trekken, niet
van het geheel der belastbare inlmmsten,
maar van een gedeelte er van, cle tekst
miskent van artikel 52, § 1 ;
Waarnit volgt dat het arrest cle .in het
micldel aangegeven wetsbepalingen geschonclen heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt dat 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 cle vernietigde beslissing ; veroorcleelt verweerster tot cle kosten·; verwijst
cle zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
27 .Juni 1949. - 2c kamer. - Voo1·zitte1·,
H. de Cocqueau des Mottes, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve·rsla.ggever,
H. Vanclermersch. - GeUjklwiclencle concltts-ie, H. W.-J. Ganshof van cler Meersch,
aclvocaat-generaal. ~ PleUers, HH. Van
Leynseele en Velclekens.
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1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
TANTIEMES VAN DE BEHEER.DERS EN COMMIS·sARIS~~EN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
NIET GEREOHTVAARDIGDE GRATIFIOATIES.
BEDRAG VAN DE NATIONALE CRISISBELASTING. ZIJN GEEN BEDRIJFSUITGAVEN GEDAAN
OM DE INKOMSTEN TE VERKRI.TGEN OF 'l'E BERODDEN. ZIJN NIET AFTREKBAAR VAN HET
BRUTO-EEDRAG VAN DE INKOMSTEN.

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. AFTHEKKING VAN DE TIEEDS AANGESLAGEN
NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG
VAN EEN 'ZELFDE INKO:WIEN IN HOOFDE VAN EEN
ZELFDE BELASTINGPLICHTIGE TE VERMIJDEN. DE UITGEKEERDE INKOMSTEN EN DE NIET-UITGEKEERDE INK0l\1:STEN BEGRIJPEN, BENEVENS
DE WERKELIJK VER'WEZENLI.TKTE INKOMSTEN,
OOK DEZE WELKE DE WET ALS VERWEZENLIJKT AANZIET EN NAMELIJK DE TANTIEMES
VAN DE BEHEER.DERS VAN DE NAA:NILOZE VENNOOTSCHAPPEN, DE NIET GEREOHTVAARDIGDE

GRATIFICATIES EN HET BEDRAG VAN DE NAl'IONALE CRISISBELASTING.

go INKOMSTENBEL.ASTINGEN. AF'l'REKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE DUEBELE AANSLAG
YAN EEN ZELFDE II\TKOl\£EN IN HOOFDE ~'AN EEN
ZELfi'DE BELASTINGPLICHTIGE 'l'E YERMIJDEN.
BETEKENIS VAN DE EEWOOllDINGEN CC Ul'l'GEKEERDE
INKO~£STEN ))
EN
(( NIET-UrfGEKEERDE INKOMSTEN ll.

1. 0 De tnntiemes toerfelcencl nnn fle leclen
vctn cle behee1Tctncl 1Xtn een 11an-mloze
vennootschap, rle n·iet ge·rechtvaanligcle
gra.tificnties en het beclrng vnn cle nntionnle cris·isbela.st'ing mogen m:et worclen
cta.ngezien nls z1.jncle becZ1··ijjsnitgnven
geclnan O'ln fle in cle beckijfsbelnsting
belastbw·e ·inlcomsten te ve?'lcrijgen of
te beho•nclen; zij zij-n niet ajtrelc!Jawr
vnn het 7J1·nto-berlntg vnn cUe inlcomsten (1) en (2). (Wetten betreffencle cle

inkomstenbelastingen, samengeschakel f1
tle g1 Juli 194g, art. 25 en 26, §§ 1 en 2;
besluiten betreffencle de nationale crisisbelasting, sameng-eschakelcl de g1 J uli
194g, art. 6.)
2° De niet-nUgelceenle inlcomsten en rle
n-itgelceenle ·inlcomsten, 011 het betl1'ct1J
wa.an1nn nchte1·eenvolgens, in cle vennootschappen met 1'echtstJe1·soonlijlcheirZ,
cle ctjtmlcldng geschieclt vwn cle reecl.s
aa.n_qeslagen netto-inkomsten ten eincle
cl1r.bbele nnnslng vwn .eenzel.jcle inkomen
·in hoojcle vwn eenzelfcle belastingplichtige te venwi.jclen, beg1"ijpen niet alleen
cle 1.Ve1·lwUjlc ve1·wezenlijlcte inlcomsten,
mctar oolc cle inlcomsten wellce cle wet nls
·verwe.zenl-ijlct en, bijgevolg, nls belnstbnwr beschouwt, en na:melijlc cle tnnfi.emes van cle beheenleTs en commissn·rissen vwn cle ncwmloze vennootschapzwn, cle 11:iet ge1·echtvactnligrle rwatificnties en het becl·mg vnn cle nntionale
cTi.sisbelnsUng (2) en (g). (W etten be-

treffende cle inkomstenbelastingen, sa- .
mengeschakeld de g1 Juli 194g, art. 26,
§ 2, 2°, al. 2; g5, § g, en 52, § 6; besluiten betreffende de natiomtle crisisbelasting, samengeschakelcl cle g1 Juli
l94g, art. 6.)
go De bewoonl-ingen cc u.itgelceenle inlcomsten ll en cc n·iet-1titgelceenle inlcomsten ll,
voo·rkomencl -in ctTtikel 58, § 6, vnn de
snmen(feschnlcelcle wetten bet1·ettencle rle
inlcomstenbelnst-inqen, becloelen 1'espectievez.ijk tle in cle mobilienbelnsting /Je_
lctst/JCwe ·inkomsten van cle vennoot
schnzmen op fwnclelen en de in cle beclrijfsbelnsting belctstbn1·e inkomsten (2).

(Samengeschakelcle wetten betreffencle
cle inkomstenbelasting-en, art. 52, § 6.)
(1) Zie het voorgaand arrest.
(2) Zie het voorgaand arrest.

(3) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Bull. en PAsrc., 1949, I, 481.
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(BEHEER VAN FINANCiitN 1 T. NAAMLOZE VENNOOTBCHAP (( COTONNij;;RE NOUVELLE ORLEANS ll.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 6 April 1!l48 gewezen;
Over het enig middel, scllending van
artikel 97 der Gronclwet en van artikelen G2, § 6, 26, 35, § 3, van de wette)l betreffende de inkomstenbelastingen,
samengescllakelcl door llet besluit van
31 .Juli 1943, cloorclat llet bestreden arrest
vermindering van mobilH!nbelasting toestaat, clan wanneer de aftrekking van de
reeds aangeslagen netto-inkomsten gesclliedcle op het bedrag van de niet-uitgekeercle inkomsten en dt•rl.alve geen aftrekking meer mogelijk was op de uitgekeerde winsten :
Overwegencle clat llet arrest beslist dat
het bedrag van de niet-uitgekeerde inkomsten onvoldoende is om de aftrekking der
netto-inkomsten, tlie reeds aangeslagen
werclen met het oog op de berekening van
de mobilH!nbelasting, toe te laten; dat het
steunt op de vaststelling dat llet beheer
als niet-uitgekeerde inkomsten telt : het
beclrag van c1e tantiemes en van de bezoldigingen van de behecrders en commissarissen, het beclrag cler gratificaties, het
bedrag van de nationale crisisbelasting;
dat het arrest verklaart dat bedoelde uitgaven niet kunnen beschouwd worden als
niet-uitgekeerde inkomsten claar zij in
hoofde van de verwerC'ncle vennootschap
bedrijfsuitgaven uitmaken naar de zin
van artikel 26, § 2, 2°, der samengeschakelde wetten, daar zij gedaan werden om
de inkomsten he verkrijgen of te behouden;
Overwegencle dat de voorziening navolgencl vraagpunt stelt : welk is de zin die
aan de woorclen << niet-uitgekeercle inkomsten ll in § 6 van artikel 52 is gehecht;
Overwegencle clat het principe van de
aftrekking. cler reeds aangeslagen inkomsten door bewust artikel ~s gehuldigcl bi.i
zijn § 1, alinea 2, wuarvan § 6 slechts een
toepassingsmodaliteit is;
Overwegencle dat die aftrekking tot
doel heeft de clubbele aanslag van eenzelfcle inkomen in hoofde Van eenzelfcle
belastingplichtige te vermijclen; dat, ter
bereiking van clat cllwleincle, de wet voorschrijft clat de reeds in de loop van een
boek- of rekeningj a a r aangeslagen bestanddelen van de gedurende dat jaar
verkregen belastbare inkomsten worden
afgetrokken en zulks ten beclrage van
het netto-gecleelte van de reeds aangeslagen bestanddelen da t in bedoelde belastbare inkomsten voorkomt;
Overwegende clat de bewoordingen « uitgekeerde inkomsten ll en « niet-uitgekeerde inkomsten >l, niet alleen cle werke-

lijk verwezenlijkte inkomsten becloelen,
cloch ook de inkomsten welke de wet als
verwezenlijkt en, bijgevolg, als belastbaar
beschouwt;
Overwegencle clat artikel 4 van llet koninklijk besluit del. 27 September 1935,
ur 203 (artikel 52, § 6), het stelsel w.ijzigt
van llet koninklijk besluit van 15 Juni
1921, waarvan artikel 4 als volgt is gestelcl : de aftrekking geschieclt op de bedrijf~:;helasting en, zo deze onvolcloende is,
op de mobilienbelasting;
Waarnit volgt clat, door de woorden
« nitgekeerde inkomsten ll, worden bedoeld
de aan de mobilienbelasting onderworpen
inkomsten en, door « niet-uitgekeerde inkomsten >l die inkomsten welke aan de bedrijfsbelasting onclerworpen zijn;
Overwegencle dat de inkomsten uitgedeeld aan de aandeelhouclers, de tantiemes en de bezoldigingen van de beheerclers belastbaar zijn, de eerste, in de
mobilienbelasting (art. 14, § 1, 1 °), de
am1ere in de bedrijfsbelasting (art. 25,
§ 1, en art. 35, § 3) ;
Overwegende dat de sommen, welke het
arrest als beclrijfslasten beschouwt, voor
belastba1;e inkomsten gehouclen zijn : de
tantiemes en bezolcligingen van de beheerclers en commissarissen door artikel 35,
§ 3, de niet-gerechtvaarcligde gratificaties
door artikel 26, § 2, 2°, van de samengeschakelde wetten, en cle nationale crisisbelasting door artikel 6 van het besluit
van 31 Juli 1943;
Dat, bijgevolg, het stelsel van het arrest, dat er op neerkomt de reeds aangeslagen bestanddelen af te trekken, niet
van het geheel der belastbare inkomsten,
maar van een gecleelte er van, de tekst
miskent van artikel 52, § 1;
Waaruit volgt clat het arrest de in het
middel aangegeven wetsbepalingen geschonc1en heeft;
Om cUe reclenen, verbreekt llet bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van het Hof Yan· beroep te Gent en dat
melding er van zal worden gemaakt op
c1e kant van de vernietigde l.Jeslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
27 Juni 1949. - 2e kamer. - T'oorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - V enilaggeve'r,
H. de Clippele. - Gelijklnirlenrle conclttsie, H. W.-J. Ganshof van cler Meersch,
ac1vocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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30 Juni 1949.

1°

WET EN BESLUIT-WET.- WE1' VAN
l\1AART 1945 WAARRIJ- AAN DE KONING BUITENGEWONE MAOHTEN WORDEN TOEGEKEND. BESLUIT-WETTEN DIE SLEOHTS GEDURENDE
EEN TIJDPERK VAN ZES MAANDEN MOGEN GENOJI;IEN WORDEN. EN DIE OPHOUDEN VAN
KRACH1' TE ZIJN OP DE DATUM BEPAALD VOOR

20

RET 'l'ERUGBRENGEN VAN RET LEGER OP VRE-

DESVOET. 0MSTANDIGHEDEN DIE DE MACHT
VAN DE KoNING NIE'l' BEPERKEN 'fO'l' MAATREGELEN DIE DOOR HUN AARD ZELF TIJDELIJK ZIJN.

2°

3°

4°
5°

NATIONALITEIT. VERVAL. BESLUIT-WET VAN 20 JUNI 1945. HEEFT TOT
VOORWERP DE ZEDELIJKE WEDEROPBOUW VAN
HEEL HET LAND.
RECHTERLIJKE MACHT. DAAD
VAN DE UITVOERENDE MACHT BINNEN HET KADER VAN DE WET VAN 20 l\IAAR'f 1945.' NOODZAKELIJKHEID EN GEPASTHEID. 0NTSNAPPEN AAN DE BEOORDELING VAN DE HOVEN
EN HECH'fBANI(EN.
S'l'RAF.- BEGRIP.
NATIONALITEIT. VERVAL. BESLL'IT-WET VAN 20 JUNI 1945. J\IIAATREGEL VAN BURGERLIJKE AARD.

6°

NA'l'IONALITEI'l'. VERVAL. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 ,JUNI 1945.
LIJSTEN _4_ EN B OPGEMAAKT DOOR RET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SOHEPENEN. VOORLOPIGE LIJSTEN BESTEMD OM DE OPDRACII1' VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE 'fE
VERGEMAKKELIJKEN. DEFINITIEVE LI.JST.
VERWARRING DOOR RET COLLEGE VAN BURGEME~;STEH EN SOHEPENEN TUSSEN DE LI.JST A_
EN DE L!JST JJ. ZONDER INVLOED OP DE
WETTELI,JKHEID VAN DE BESLISSING VAN DE
MINISTER. GEEN SOHENDING VAN RET
RECHT VAN VERDEDIGING.

7°

NATIONALITEIT. VERVAL. DADEN DIE EEN AOTIEVE PROPAGANDA VOOR DE
VIJAND. UITMAKEN. BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. PERKEN.

8°

NATIONALITEIT. VERVAL. MAATREGEL NIET UITGESLOTEN DOOR DE WET VAN
20 MAART 1945.

1 o Jnd'ien de Koning, l~l'iflens aTt'ilcel1 va1i
fle 'Wet van 20 M afwt 1945, slechts gedurende zes maanden de macht had om
bepaHngen te vemnlenen d'ie lcracht van
'Wet hebben en ind'ien de alzo ,qenomen
besl~bit-·wetten ophonden vwn Jc1·acht te
Z'!Jn op de voo1· het tent-[! brengen van
hot leye-r op V1'0flesvoet bepaalcle da-

(1) Zie het verslag van de Speciale Commissie van de Kamer der volksvertegenwoordigers
(Parl. Bescheiden, zittijd 1944-1945, n' 69).
(2) Raadpleeg verbr., 2 Maart 1936 (Bull.
en PAsrc., 1936, I, 170); 19 Februari 1945
(Arr. Ferln·., 1945, biz. 111; B-ull. en PAsrc.,

twn, volgt daa.nt-it geen.~z-ins dat de
Kon-ing, ged~tTende d-it tijdpe1·Jc van zes
maanden, slechts maatregelen leon tTeften wellce, door h~m aard zelf, voorlopig en t-ijdelij1c waTen (1).
2° Door nit de Belgisohe gemeenschap zelcen>. elementen 1!it te shtiten die het zedelijk patrimon-imn m· van zouden lwnnen schaden. heeft het beslu.-it-wet van
20 Jun-i 1945 bet1·ejjende het verval van
de Belg-ische nat-ional-ite·it tot vooTwerp
de zedelij lee 'Wedempbo·nw van heel
het land. (Wet van 20 J\tlaart 1945, arti-

kel 1, 5°.)
3° De noodzftlcelijkheid en d~ gepastheid
van een -maatr·egel, genomen do01· de
1t-itvoerende maoht in het lcafler van de
wet van 20 Maart 1945, waa1·bij aan de
Koning bu'itengewone maohten wo1·den
toegelcenfl, ontsnappen aan de beoor·deling van de hoven en rechtbanken (2).
4° De strat is een sanctie wellce do01' de
.~tr·afwet wonlt ·ingevoenl wegens een
-misflrijf (3).
5° Het verval van de Belgische national·iteit, voorz·ien bij hot beslu'it-wet van
20 Juni 1945, is geen straf, maa.r een
macttregel vwn b·ztrgm·l·ij lee aanl.
6° Het voorschrift van het ministe1·ieel besln-it fla. 21 J·uni 1945, naar· Mticl waa1·van het college van b1t1'fJ6meester en
sohepenen twee o·lider·soheillen lijsten opmaalct van de per·sonen, ver·vallen van
de Belgisohe national·ite·it, de Ujst A
- ho1ulencle vermeld·ing va:n cle pe1·sonen
die leiclenfle t1mcties hebben waargenomen ·in · een door de vijmul opge1·ioht
organ-isme en de lijst B h01ulende vermeld·ing van de aot-ieve pmpagandisten
van de vijftncl, rnaalct slechts een voor·solwift van adrnin·istr·at-ieve aanl uit, besterna on~ de opclracht te vergemalclcelijlcen van de ministe-r va:n j1tstit'ie,
wellce een enlcele definitie-ve lijst vaststelt en belcencl maalct; fl-ienvolgens is
cle ornstwnclighe·id dat het college van
1nt1'{/C'Ineester en schepenen een per·soon
heeft ·ingeschreven op de voo1'lopige
lijst A ·in plnats vnn op de voorlopige
lijst B, zonrler ·invloed op de wettelijlcheid vnn de beslissing vwn cle minister·,
-wnwrte{!en alleen hoge1· beroep lean worrlen inyestelrl doo-r de belnnghebbende;
rlie omstnndi{!heicl maalvt cvemn·in een
scl1enrl-i11.g ·vctn de rechten de-r ver·dedi-_
ginp ·n-it. (Min. besluit van 21 Juni
1945, §§ 1, 2 en 4; besl.-wet van 20 Juni

1945, art. 3, gewijzigd door de wet van
1 Juni 1949, art. 16.) (Eerste arrest.)
1945, I, 122) ; 7 October 1946 (APr. f1 erbr·., 1946,
blz. 326; Bull., en PASIC., 1946, I, 353).
(3) Verbr., 4 December 1944 (Bull. en PAsic.,
1945, I, 59). Vergelijk verbr., 14 Juli 1924
\ibiil., 1924, I, 473).

-4257° De rechte1· over rle rtroml beoo1·rleelt
so1were·in of clam· bepa,alrle rladen een
persoon << een acUef pmpagandist van
rle vijwnd >> is geweest, indien hij de gebntikelijlce z·in van die woorden niet
heett nvisl.;end (1). (Eerste arrest.)
8° Door de Koning te rna,chtigen besluiten
te nernen, die lwa,cht va,n wet hebben,
orn 's Lands zedelijke wederopbou.w te
ve1·zelce1·en, heett fle wet van 20 jji£a,art
1945 die rnacht niet bepe1·Jct tot een opflracht va-n eenvo1tflige bu;rge1'lijlce en
nationale opvoefling en /weft ze rnaatregelen, zoctls het v·erval va,n, rle Belgische nationaliteit, niet 1titgesloten inflien flit laa,tste nodi,q was tot 's Lanrls
zeflelijlce
wefleropbouw.
(Wet van

20 :Maart 1945, art. 1, 5°.)
arrest.)

(Twee<le

Eerste an·est.
(BECK, T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET Hm"
VAN BEHOEP TE LUIK.)
ARREST.

' HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 Juni 1948 door het Hof van
beroep te Luik ·gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1 en 2 van de wet van 20 Maart
1945, waarbij aan de Koning, voor een beperkte duur, buitengewone machten worden toegekend, van artikelen 1, 2, 3, 4
en 5 van het besluit-wet van 20 Juni 1945
betreffende het verval van de Belgische
nationaliteit, van artikelen 25, 26, 29, 67,
69, 97 en 107 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, de redenen van de
eerste rechter overnemende, beslist dat
het besluit-wet van 20 Juni 1945, genomen
krachtens de wet van 20 Maart 1945 waarbij aan de Koning buitengewone machten
worden toegekend, de perken van de door
die wet a an de Koning toegekende machten niet te buiten gaat, omdat « noch liit
de bepaling van 4°, noch uit de bepaling
van 5° van artikel 1 van de hierboven
vermelde wet blijkt dat de wetgever aan
de Koning de macht niet heeft toegekend
van de Belgische nationaliteit vervallen
te verklaren zij die, in de Belgische gebieden die na 10 .Mei 1940 door Duitslaml
werden geannexeerd of aan het Duitf'
administratief regime werden onderwor·
pen, en tijdens die annexatie of onder dat
regime leidende functies in de ~loor de
vijand opgerichte politieke organismen
waargenomen hebben of een actief propagandist van de vijand zijn geweest;
dat het zelfs klaar blijkt dat het verval
(1) Raadpleeg

verbr.,

13

December

1948

(A1'1'. Tfe•·b1·., 1948, blz. 62<1; Bull. en PASIC.,

1948, I, 708).

van de nationaliteit, in onze wetgeving
seclert de wet van 30 J uli 1934 ingeschreven, een bij gezegd artikel 1, §§ 4 en ii
strikt gepaste maatr.egel uitmaakt >> dan
wanneer, wijl de wet van 20 Maart 1945
aan de Koning 'buitengewone en van de
bij de Grondwet gevestigde regelen afwijkende machten toekent, het de rechter.
niet volstond te verklaren dat uit de bepalingen van die wet niet bleek dat « de
wetgever aan de Koning de ·macht niet
zou t<iegekend hebben om van Belgische
nationaliteit vervallen te verklaren >> om
hem de macht te erkennen het te doen,
doch dat hij had moeten vaststellen dat
gezegde wet aan de Koning ·die macllt
uitdrukkelijk toekende; dan wanneer de
verklaring, dat het verval van de nationaliteit « een bij gezegd artikel 1, §§ 4
en 5 van de wet dd. 20 Maart 1945 .strikt
gepaste maatregel uitmaakt ll, niet doet
blijken van de rechtsgeldigheid van het
besluit-wet waarbij die maatregel wordt
verordend, daar die rechtsgeldigheid niet
afhangt van de vraag of de maatregel bij
§§ 4 en 5 «past ll, doch van de vraag of de
maatregel binnen de bij die paragrafen
bepaalde perken vult; dan wanneer het
besluit-wet van 20 Juni 1945 slechts de
noodzakelijkheid inroept schikkingen te
nemen om de morele wederopbouw en de
rust der bevolking van de gebieden die,
gedurende de oorlog, bij Duitsland :werden geannexeerd, te verzekeren, en de
§§ 4 en 5 van de wet van 20 Maart 1945
aan de Koning enkel macht toekennen
tot het treffen van de voorlopige maatregelen nodig om : 4° de personen, wier
bedrijvigheid tijdens de vijandelijke bezetting 's Lands belangen ernstig geschaad heeft, nit het openbaar leven te
verwijcleren; 5° 's Lands zedelijke en stoffelijke wederopbouw te verzekeren; machten die de definitieve maatregel niet
rechtvaardigen waarbij een Belgische burger van de nationaliteit wordt beroofd,
bijzonder niet met het doel de zedelijke
wederopbouw van slechts een gedeelte van
het land te verzekeren :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, de redenen van het beroepen vonnis, welke · het bestreden arrest verklaart over te nemen, vaststellen
niet aileen dat artikel 1, 4° en 5° van de
wet van 20 Maart 1945 uit de aan <1e
Koning buitengewone toegekende machten deze niet heeft uitgesloten sommige
burgers van de Belgische nationaliteit
vervallen te verklaren, doch ook dat het
bij het besluit-wet van 20 Juni 1945 voorzien verval van nationaliteit, « een bij gezegcl artikel 1, 4° en 5° strikt gepaste
maatregel >> uitmaakt; clat het vonnis en
het arrest de zin van die woorden nader
bepalencle, hierop wijzen clat het besluitwet van 20 Juni ~945 « binnen het kader

-426:van {le wet van 20 Maart 1945 blijft; dat den toegekencl, van artikelen 1, 2, 3, 4
het cle perken van de bij die wet aan de en 5 van het besluit-wet van 20 Juni 1945
Koning toegekende machten niet te bui- betreffende het ven'al van de Belgische
ten gaat )) ;
nationaliteit, doorclat het bestreden arrest
Waarnit volgt dat de eerste twee oncler- het besluit-wet van 20 .Juni 1945 rechtsdelen van nit middel in feite niet O!Jgaan ; geldig en, voor feiten van v66r 1945, op
aanlegger toepasselijk verklaart, en ten
Over het derde onclerdeel :
Overwegende dat artikel 1, 5°, van de laste van deze laatste het ven<al van de
wet van 20 Maart 1945 de Koning toelaat, Belgische nationaliteit uitspreekt, dan
wanneer het no dig en spoedeisend is, ge- wanneer het verval van de nationaliteit,
durencle eeil tijdperk van zes maanclen, als sanctie uitgesproken wegens schulclige
bij besluiten genomen op voordracht van daden, een straf uitmaakt en de wet geen
de in raad vergaclerde ministers, be- terugwerkende kracht heeft en geen enkel
misclrljf kan gestraft worden met straf!Jalingen die kracht van wet hebben te fen
die bij de wet niet waren bepaalcl
verorclenen om 's Lancls zeclelijke en stofvoordat het misdrijf werd gepleegd :
felijke wederopbouw te verzekeren;
Overwegencle clat het verval van de BelOl'erwegende dat het besluit-wet van
20 .Juni 1945, om het bij die wetsbepaling giselle nationaliteit, voorzien bij het beaangeduid cloel te bereiken, van rechts- sluit-wet van 20 Juni 1945, geen straf is
wege van cle staat van Belg vervallen ver- welke wegens een misdrijf door de straf.klaart, hij die, in de Belgische gebieden, wet wercl ingevoerd; dat het een maatredie na 10 Mei 1940 door Duitsland werden gel is van burgerlijke aard, onafhankegeannexeerd of aan het Duits administra- · lijk van alle strafrechtelijke vervolging;
Dat, bijgevolg, de wettelijke regelen betief reg·ime werden onderworpen en, tijdens c1ie annexatie of onder dat regime, treffende de bestraffing van de misclrijven
leidende functies in de· door de vijand op- op die maatregel niet van toepassing zijn;
gerichte politieke organismen waargenoDat !let middel in rechte niet opgaat;
men lleeft of een actief propagandist van
Over het derde middel, schencling van
de vij and is geweest ;
artikelen 1, 2, 3 en 5 van llet besluit-wet
Overwegende dat inclien de Koning, lui- van 20 Juni 1945, van artikelen 1, 2, 3, 4, 5
dens artikel 1 van de wet van 20 Maart en 6 van het ministerieel besluit betref1945, slechts gedurende zes maanclen de fende het verval van de Belgische natiomacllt had om bepalingen te verordenen naliteit, van artikelen 4 en 97 van de
die kracht van wet hadden, en indien de Grondwet, doordat het bestreden arrest,
alzo genomen besluit-wetten ophouden van er kennencle da t aanlegger geen leidende
kracht te zijn op de voor het terugbren- functie in een door de vijand opgericht
gen van het leger op vredesvoet bepaalde organisme heeft waargenomen en niet bedatum, daaruit geenszins volgt clat de twistende dat het nochtans om die enkele
te gepasten tijde gedane toepassing van reden is dat aanlegger, ingeschreven gedie besluiten geen definitief karakter kan weest zijnde op de lijst A voorzien bij het
hebben noch, bijgevolg, dat de Koning ministerieel besluit van uitvoering del.
slechts maatregelen kon treffen welke, 20 Juni 1945, van de Belgische nationadoor hun aard zelf, voodopig en tijdelijk liteit vervallen verklaanl wenl (Belgisch
waren;
Stnntsblctcl, 13-14 Mei 1946), nochtans
Overwegende dat het middel ten on- verklaart de maatregel te hanclhaven
rechte beweert dat het besluit-wet van wegens llet feit dat hij een actief propa20 Juni 1945 als enig voorwerp heeft de ganclist van cle vijand zou geweest zijn,
zedelijke wederopbouw van een bepaalcl dan wanneer, dewijl op dat feit te zijnen
deel van het land ;
laste niet werd gewezen in de loop van
Dat, inderdaad, door nit de Belgische de aclministratieve procedure voorzien bij
gemeenschap zekere elementen nit te slui- ministerieel besluit van 21 J uni 1945, en
ten die het zedelijk patrimonium er van wijl dat feit niet aangenomen wercl als
zouclen kunnen schaden, het besluit-wet, oorzaak van ven<al door het besluit tegen
waarvan de hoven en rechtbanken noch hem genomen en in het Bel[J'iSch Staatsde noodzakelijkheid noch de gepastheid blacl op 13-14 Mei 1946 bekend gemaakt,
mogen beoordelen, cle zedelijke wedero!J~ het niet behoorde aan de reclltbanken,
bouw van heel het land tot voorwerp welke uitsluitencl uitspraall: moesten doen
over het tegen de genomen maatregel inheeft;
gestelcl beroep, cle cloor die maatregel
Dat het middel in rechte niet opgaat;
ingeroepen reclenen te vervangen door
Over het tweede middel, schending van
artikelen 4, 9, 13, 25, 26, 67, 69, 97 en 107 andere redenen welke, om aangenomen te
van cle Grondwet, van artikelen 2 van het worden, volgens het ministerieel besluit
Burgerlijk Wetboek en 2 van het Straf- del. 21 Juni 1945, een geheel andere 11rowetboek, 1 en 2 van de wet van 20 Maart cedure zouden vereist llebben dan deze
1945 waarbij aan de Koning, voor een be- welke eigenlijll: gevolgd wercl, procedure
perkte duur, buitengewone machten war- welke waarborgen boocl waarvan aanleg-

-427ger voor ZIJn verdediging niet heeft kunnen genieten :
Overwegende dat het bij het besluit-wet
van 20 J\lni 1945 voorzien verval van
rechtswege geschiedt (art. 1) ; dat het
echter slechts uitwerking heeft van af fle
dag waarop een lijst met de naam van de
vervallen persoon in het Bely'isch Btantslila!l wordt bekend gemaakt (art. 2) ;
Overwegende dat, luidens §§ 1 en 2 van
het Ministerieel besluit del. 21 Jnni 19,<5,
genomen in uitvoering van artikel 5 van
het hiervoren aangeduid besluit-wet, de
lijsten van de vervallen personen worden
opgemaakt door het college van burge·
meester en schepenen, dat op een lijst A
de personen brengt clie vervallen zijn om
ilJ. een door de vijand opgericht politiek
<irganisme een leidende functie te hebben
waargenomen en op een lijst B de personen vervallen om actieve propaganclisten van de vijand te zijn geweest;
Dat clie lijsten echter slechts voorlopige
lijsten zijn en clat, krachtens § 4 van het
ministerieel besluit, . het de minister van
justitie behoort de definitieve lijsten bekend te maken van de personen clie vervallen zijn krachtens artikel 1 van het
besluit-wet van 20 Juni 1945;
Overwegende dat geen bepaling van het
besluit-wet noch van het ministerieel besluit aan de minister van justitie voorschrijft in de lijsten, welke hij bekend
maakt, nader te bepalen of de aangeduicle
personen vervallen zijn omdat zij in een
door de vijand opgericht organisme een
leidende functie hebben waargenomen of
omdat zij actieve propagandisten van de
vijancl zijn geweest ;.dat dergelijke nadere
bepaling, ten andere, in onderhavig geval,
niet werd gedaan;
Overwegende dat het beroep van de
vervallen persoon, geregeld door artikel 3
van het besluit-wet van 20 Juni 1945, uitgeoefend wordt niet tegen de beoordeling
van het college van ,bnrgemeester en schepenen, doch tegen de door de minister van
justitie gedane vaststelling, 't is te zeggen
tegen de vermelding in de definitieve lijst
welke in het Belg·isch Staatsblad bekencl
gemaakt wordt ;
Dat het beroep dus niet gegrond is,
wanneer de op de definitieve lijst ingeschreven persoon, in de bij artikel 1 van
het hiervoren aang·eduid besluit-wet voorziene voorwaarden, hetzij een leiclencle
functie in een door de vijand opgericht organisme heeft waargenomen, hetzij een
actieve propagandist van de vijancl is geweest;
Overwegencle, einclelijk, dat de bepalingen van §§ 1 en 2 van het ministerieel
besluit del. 21 Juni 1945 aan de met verval
bestrafte persoon geen recht toekennen;
clat die bepalingen enkel voorschriften
zijn van administratieve aard, bestemd
om de opdracht van de minister te verge-

nmkkelijken; clat de niet-naleving er van
tlus geen schending· van de rechten der
venletliging zou kunnen nitmaken;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 1, 2 en 3 van het besluit-wet van
20 .Juni 1945 betreffende het verval van de
Belgische nationaliteit, van artikel 97 van
de Gronclwet, doorclat het bestreclen arrest, alhoewel het erkent -rlat aanlegger
geen leiclencle fnncties l1eeft uitgeoefencl
.in een door cle vijand opgericht organisme,
nochtans verklaart de te zijnen laste genomen maatregel van verval van nationali teit te handha ven omda t de deb a tten bewezen hebben dat : cc hij een opdracht vervuld heeft (schepen die cle afwezige burgemeester vervangt) niet op het Belgisch
plan, doch op het Duits plan; dat hij de
met de bezetting van de stad Eupen gelaste officier hartelijk als een Dnits broecler (s1c) heeft ontvangen. Dat hij in zijn
proclamaties tot de bevolking verklaard
heeft cc in akkoord met de Duitse militaire
'' overheid" (sic) maatregelen te hebben
getroffen zoals het verbod buitenlandse uitzendposten op te nemen; dat hij zijn ten
volle gerechtvaardigd vertrouwen in de
bezettencle overheden heeft uitgeclrukt;
dat hij, bij cle instelling van de Duitse
burgemeester Rexroth, beclankt werd voor
de bewezen diensten en voor zijn colla boratie ten voordele van de Duitse zaak;
dat hij zelf de wens uitclrukte « Eupen in
" de schoot van het Grote Reich " te zien
bloeien; dat hij zijn welwillende medewerking verleende bij de aanhouding van
zekere pro-Belgen en bij de afzetting van
ambtenaren die de eed van getrouwheid
aan Hitler weigerclen; dat hij in 1941 lid
werd van de Duitse partij en de eed van·
getrouwheicl aflegde; dat hij in 1943 de
l\1edaille van verdienste bekwam; clat hij
door het militair gerechtshof veroordeeld
werd tot twintig jaar buiteng·ewone hechtenis op grond van artikel 118bis van het
Strafwetboek, arrest dat in kracht van
gewijscle is gegaan; dat, kortom, Beck,
door zijn gehele gedraging in feite, zoniet
in rechte, de rol heeft gespeelcl van een
Duits burgemeester en niet van een Belgisch burgemeester, dat zijn handelingen
behoren tot de actieve propaganda, als
oorzaak van verval vermeld door artill:el 1
van het besluit-wet; dat hij, daareriboven,
van 1938 af actief lid was van het cc Hei" mattreue Front,,, wat zijn mentaliteit
kenmerkt; clat men slechts verwonclerd
kan zijn de volharding vast te stellen
waarmede de appellant de Belgische nationaliteit opeist, dan wanneer geheel zijn
gedraging er op wijst dat hij een ijverig
agent was van het Heich, vijandig tegenover Belgie "' dan wanneer, bij gebreke
van leidende functies in een door de
vijand opgericht organisme, het verval
van de nationaliteit slechts kon worden
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zeggen om te zijnen voordele actief pro-. voortzetting van de oorlog te verzekeren;
paganda te hebben gemaakt, element dat 2° de hervatting van de economische begeenszins vastgesteld wordt ten laste clrijvigheid te bevorderen; 3° 's Lands bevan aanlegger, die het betwistte, en clat voorracling en de ravitaillering van de
niet blijkt uit de door het bestreden arrest bevolking te verzekeren ; 4° de personen
· aangenomen feiten welke (hoe laakbaar wier bedrijvigheid tijclens de vijandelijke
ook in hoofde van een Belg) geenszins van bezetting 's Lands belangen ernstig gepropaganda ten voordele van de vijancl schaad heeft uit het openbaar leven te
doen blijken :
verwijcleren; 5° 's Lands zedelijke en stofOverwegende dat het bestreden arrest,_ felijke wederopbouw te verzekeren, alle
door uit zekere in het middel aangeduide voorwerpen welke niet de macht medefeiten af te leiden dat aanlegger een ,brengen om definitief Belgcn uit de natio« actief propagandist van de vijand ll was nale gemeenschap te sluiten op grond ener
geweest, cle gebruikelijke zin van die bepaling welke slechts in een deel van het
woorden niet heeft miskend, zijn beschik- land van toepassing is :
kend gedeelte heeft gemotiveerd en, bi.iOverwegende dat van de vijf soorten
gevolg, geen van de in het middel aange- maatregelen, welke in het middel zijn
duide bepalingen geschonden heeft;
aangehaald, alleen deze onder 4° en 5"
Dat het middel niet kan aangenomen aangeduid, in onderhavige zaak dienen in
worden;
aanmerking genomen ;
Om die redenen, ' verwerpt de voorzieOverweg·ende dat het bestreden arrest,
ning ; veroordeelt aanlegger tot cle kosten. het besluit-wet van 20 Juni 1945 toepassende, - besluit-wet waarvan v66r het
30 Juni 1949. - 16 kamer. - Vopni!Ute·r, hof van beroep de rechtsgeldigheid niet
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor- betwist wercl, zodat de beslissing op dat
zitter. - Verslaggever, H. Demoulin. punt niet cliende gemotiveerd te worden,
Gelijlclwiflenrle conclu.S'ie, H. Raoul Hayoit
- nochtans impliciet heeft aangenomen
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. dnt het besluit-wet genomen werd binnen
- PleUer, H. della Faille cl'Huysse.
het kacler van de wet van 20 :Maart 1945
waarbij aan de Koning, voor een beperkte
duur, buitengewone machten worden toegekend;
Tweecle arTest.
Overwegende clat arti.kel 1, 5°, van de
wet van 20 :Maart 1945 de Koning toelaat,
wanneer het nodig en spoedeisend is, ge(HEINTZEN, T. PROOUREUR-GENERAAL
clurende een tijdperk van zes maanclen,
BIJ HET Hm' VAN BEROEP TE LUIK.)
bij besluiten genomen op voordracht van
ARREST.
de in raacl vergaderde ministers, bepalingen, die kracht van wet hebben, te
RET HO}j~ ; - Gelet op het bestreden verorclenen om 's Lands zedelijke en stofarrest, op 29 Juni 1948 door het Hof van felijke wederopbouw te verzekeren;
beroep te Luik gewezen;
Overwegencle clat het besluit-wet van
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1 en 2 van de wet van 20 :Maart 20 Juni 1945, om het, bij die wetsbepaling
1945 waarbij aan de Koning, voor een be- aangecluid doel te bereiken, van rechtsperkte duur, buitengewone machten wor- wege van de staat van Belg vervallen verden toegekend, van artikelen 1, 2, 3, 4 klaart hij die, in de Belgische gebieclen,
en 5 van het besluit-wet van 20 Juni 1945 cUe na 10 Mei 1940 door Duitsland werden
betreffende het v.erval van de Belgische geannexeercl of aan het Duits administranationaliteit, van artikelen 6, 25, 26, 29, tief regime wercleri onderworpen en, tij67, 97 en 107 van de Grondwet, doordat dens die annexatie of onder dat regime,
het bestreden arrest, bij toepassing van leidencle functies in de door de vijand ophet besluit-wet van 2{) Juni 1945 betref- gerichte politieke organismen waargenofende het verval van de Belgische natio- men heeft of een actief propagandist van
naliteit, impliciet aanneemt, zonder zijn de vij and- is geweest ;
Overwegemle clat inclien de Koning, luibeslissing te motiveren, dat clit besluit
rechtsg·elclig is en genomen werd binnen dens artikel 1 van de wet van 20 Maart
het kader van de wet van 20 Maart 1945 1945, slechts geclurende zes maanden de
krachtens welke het genomen is, dan wan- macht had om bepalingen te verordenen
neer de wet van 20 Maart 1945, waarbij die kracht van wet hadden, en indien de
aan de Koning buitengewone machten alzo genomen besluit-wetten ophouden van
worden toegekend en waarbij van de door kracht te zijn op de voor het terugbren- ,
de Gronclwet gevestigde regelen wordt af- gen van het leger op vreclesvoet begeweken, op strikte en beperkende wijze paalde datum, daaruit geenszins volgt dat
moet worden geinterpreteerd en aan de de te gepasten tijcle geclane toepassing
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kan hebben noch, bijgevolg, dat de Koning
slechts maatregelen kon treffen welke,
door hun aard zelf, voorlopig en tijdelijk
waren;
Overwegende dat het middel ten onrechte beweert dat het besluit-wet van
20 Juni 1945 als enig voorwerp heeft de
zedelijke wederopbouw van een bepaald
deel van llet land ;
Dat, inderdaad,- door uit de Belgische
gemeenscllap zekere elementen uit te sluiten die het zedelijk patrimonium er van
zouden kunnen schaden, het besluit-wet,
waarvan de hoven en rechtbanken noch
<I.e noodzakelijkheid nocll de gepastheid
mogen beoordelen, de zeclelijl;:e wecleropbouw van heel het land tot voorwerp
heeft;
Overwegende, eindelijk, dat aanlegger
staande lloudt dat de wet van 20 Maart
1.945 de aan de Koning toegekende machten heeft wlllen beperken tot een opdracht
van eenvoudige burgerlijke en nationale
opvoeding, opdracht welke maatregelen
uitsluit zo radicaal als het bij het besluitwet van 20 Juni 1945 voorzien verval van
de nationaliteit;
Overwegende dat de bewijsvoering van
aanlegger op dat punt steun vindt, nocll
in de tekst van de wet, noch in de voorbereidende werken van die wet, in de
loop waarvan, integendeel, werd aangedrongen op ue noodzakelijkheid van een
krachtdadige en vlugge llandeling om het
vraagstuk van het incivisme op de meest
radicale wnze op te lossen;
Overwegende dat uit die overwegingen
blijkt dat het eerste middel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 4, 9, 13, 25, 26, 67, 69, 97 en 107
van de Grondwet, van artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek en 2 van het Strafwetboek, 1 en 2 van de wet van 20 Maart
1945 waarbij aan de Koning, voor een beperkte duur, buitengewone machten worden toegekend, van artikelen 1, 2, 3, 4
en 5 van het besluit-wet van 20 Juni 1945
betreffende het vervaJ van de Belgische
nationaliteit, doordat het bestreden arrest
het besluit-wet van 20 Juni 1945 rechtsgeldig en, voor feiten van v66r 1945, op
aanlegger toepasselijk verklaart, en ten
laste van deze laatste het verval van
de Belgische nationaliteit uitspreekt, dan
wanneer het verval van de nationaliteit,
als sanctie uitgesproken wegens schulllige
daden, een straf uitmaakt en de wet geen
terugwerkende kracht heeft en geen enkel
misdrijf kan gestraft worden met straffen die door de wet niet waren bepaalu
voordat het misdrijf werd gepleegcl :
Overwegende dat llet verval van de Belgiselle nationaliteit, voorzien bij llet be-

sluit-wet van 20 Juni 1945, geen straf is
welke wegens een misdrijf door de strafwet werd ingevoerd; dat llet een maatregel is van burgerlijke aard, onafhankelijk
van alle strafrechtelijke vervolging;
Dat, bijgevolg, de wettelijke regelen betreffende cle bestrafl:ing van de misclrijven
op cUe maatregel niet van toepassing zijn;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 Juni 1949. - 1" kamer. - Yoo·rzittm·,
H. Wouters, rnadsheer waarnemend voorzitter. YeTslag_qeveT, H. Bayot. Gelijkl·uirlenfle conchtsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- PleiteT, H. della Fa:ille d'Huysse.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERUJKE ZAKEN. - ]\'frDDEL AFGELEID
HIERUI'l' DAT DE RECHTER OVER DE GROND
RET ANTWOORD OP EEN AANMANING VERKEERD
HEEFT GEiNTERPRETEERD. RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE RET ANTWOORD OP DEZELFDE WIJZE HEEFT GEiNTERPRETEERD ALS
DE EERSTE RECHTER. - lNTERPRETATIE NIET
BETWIST V06R DE RECHTER IN HOGER BElWEP. - NIEUW MIDDEL.
2° HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - EJISJ<;R DIE ZICH ER TOE BEPERK'l' VOORBEHOUD
TE MAKEN OM'l'RENT DE AUTRENTICITEIT m'
DE RECHTZINNIGHEID VAN EEN AKTE. - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DIT VOORBEHOUD TE ONTMOETEN.
3° ECHTSCHEIDING. - CoNGOLEES BunGERLIJK WETBOEK. - 0NDERHOUDSGELD. VONNIS OAT VAN KRACHT BLIJFT GEDURENDE
HEEL DE AANLEG.
4° ECHTSCHEIDING. - VoORSCHOT « AD
Lll'EM ll. - DEELT RET LOT VAN DE KOSTEN.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE 'ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID
HIERUIT DAT RET ARREST ZONDER REDEN EEN
INCIDENTELE EIS AFWIJST. - DISPOSITIEJ<'
VAN RET ARREST OP DE HOOF(}EIS IN 'KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. - RECHTER VAN VERWIJZING WETTELIJK GEHOUDEN, INGEVOLGE
DIT DISPOSITIEF, DE INCIDENTELE EIS AF TE
WIJZEN. - MIDDEL ONTBLOOT VAN BELANG.
1° Mag niet v661' het Hot van verb1·elcing
wo1·flen voo·rgestelfl het miflflel afgeleifl
hi.entit flat fle 1·echte1· ove1· fle gronfl een
verkee1·fle inteTpTetat·ie heett aangenomen van het antwoonl flat flo01· fle eise1·
wenl gegeven op een aanmaning, dan
wannee1· fle 1·echteT in hogm· beroep awn
geze_qfl antwoo1·fl flezelffle inteTp1·etatie
heett geyeven als fle em·ste 1·echte·r en

-430clat cUe lnterpretaUe n-iet 'Wenl betwist
v66r de rechte1· 'in hoge1· beroep (1).
2° Een een'VO'ttcUg vooTbehmul door de
partij omt1·ent de a-ttthenticite'it of de
1·echtzinnigheid van een nkte mctM;;t
ueen e'is, vc'rweennicldel of emcepUe 'ttit;
de ·rechte·r ·is eT fltti; n·iet toe gehomlen
het te ontmoeten (2).
3° Nnn1· lnid wtn het Gongolees B·wrgerUjk
Wetboelc bUjft een vonn,is flnt, in lle
loop vnn een e'iS tot echtscheicUng, een
oncle,rhomlsgelcl heeft toegelcencl, vnn
kmcht gecl·wrende heel cle (tctnleg, zelfs
in g'l'nnd vnn hager bemep, belwlve het
ueval wnfwin een besUss·ing de ctlclns bevolen voo1"lopige ·rnaatregel wijz·igt (H).

(Congolees Burg. Wetb., sectie III,
kap. I, tit. VII, artt. 150 tot 153.)
4° Dcuw het vooJ·schot ad litem het lot 'IJ(tn
cle ko8ten deelt, 'is de echtgenoot, verweenler ·in een eis tot echtscheicU.ng, cUe
in het ongeUj k wonlt uestelfl en cUe fle·rgeUjk voo1·schot heeft ontvftngen, sch1tldennwr eT vnn- (4).
5° Is van belang ontbloot, het m·icldel nfueleid hientU dnt het best1·ellen nn·est,
zonlle·r dnn'l'toe de 1·eden te flo en· lcennen,
een cis tot voorschot ad litem nfw·ijst,
ann wnnnee·1·, ·ingevolge het cUspositicf
vwn het an·est gewezen op fle hoofrleis
en clnt in knwht van gewijscle 'iS geg(l,nn,
cle '/'Cchter vnn veTw·ljzing, in ge'Vftl het
m·icldel rnoest ~vorden nctngenornen, er
toe 'WetteUjk zo1t geho'LHlen z·ljn rteze[!de
eis af te w'ijzen (5).
(KAIOUKOFF, T. RIJOFF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, ov 6 December 1947 door het Hof
van beroep te Elisabethsbt{l gewezen ;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
uitspraak cloemle OD een vorclering tot
echtscheicling wegens een bepaalcle oorzaak, door verweercler ingestelcl, het beroepen vonnis heeft bevestigcl, dat op
18 September 1947 gewezen wercl en clat
de echtscheicling had uitg·esproken ten nadele van aanlegster;
Over het eerste middel, schemling vrm
(1) Raadpl. verbr., 27 December 1945 (Bull.
en PAsrc., 1945, I, 297); 19 September 1946
(A1·r. Ye,·b,·., 1946, biz. 295; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 323).
(2) Verbr., 21 Juni 1945 (A1'1'. T'e1'b1·., 1945,
biz. 147; Bull. en PAsrc., 1945, I, 189) ; 23 Februari 1948 (lir1'. T' C1'01"., 1948, biz. 107; B1tl/.
en PAsrc., 1H•18, I, 123). Verge!. verbr., 10 Februari 1949 (zie hager, biz. 109; Bull. en PAsic.,
1949, I, 120, en de nota 1, biz. 121).
(3) ·Dezelfde regel is van toepassing in het
Belgisch burgerlijk recht. Zie artikelen 267 en

artikelen 1, 7, 8, 33, 197, 198, 199, 201 en
204 van boek I (gewoonlijk boek III geheten) van het Congolees Burgerlijk Wetboek « contracten of uit overeenkomst ontstane verbintenissen )), van artikel 23 gewijzigcl bij clecreet van 13 Juli 1923 van
het. Congolees Wetboek van burgerlijke
rec~tspleg·ing (bevel van 14 Mei 1886), van
artlkelen 1 en 2 van het decreet clcL
12 November 1886 tot goedkeuring van clit
laa~<;te bevel, van artikelen 7, 20, alinea 3,
en u6 van de wet van 18 October 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, doorclat
het hof van beroep aan het antwoorcl door
aanlegster gegeven op de aannraning welke OD verzoek van verweel'ller bij exploot
van deurwaarcler Vantlerverren van 23 Juni 1939 wercl gedaan, antwoorcl in gezegcl
exploot opgenomen, een betekenis heeft
gegeven welke met de woorclen er van onverenigbaar is, door een weigering om het
hervatten van het gemeenschappelijk leven te zien in de verklaring « ik ga akkoorcl om het gemeenschappelijk leven te
hernemen met mijn man en mijn zoon,
cloch ik weiger samen te wonen met de
zuster van mijn man )), en alzo het geloof
heeft geschonclen dat aan de akten client
gehecht :
Overwegencle clat aanlegster in haar
in hoger beroep genomen conclusies de
interpretatie niet heeft betwist welke de
eerste rechter gegeven had aan haar antwoord op de haar op 23 Juni 1939 op verzoek van verweercler betekencle aanmaning o!n in de echtelijke woonplaats terug
te kereil, interpretatie welke door het bestreden arrest wercl overgenomen ;
Overwegencle dat het micldel clus nieuw
is en, bijgevolg, niet ontvankelijk;
Over het tweede midclel, schending van
artikelen 1, 7, 8, 33, 197, 198, 199, 201 en
204 van boek I (gewoonlijk boek III geheten) van het Congolees Burg·erlijk Wetboek << contracten of uit overeenkomst ont·
stane verbintenissen )), van artikel 23 gewijzig·d bij decreet van 13 Juli 1923 van
het Congolees Wetboek van burgerlijke
rechtspleging (bevel van 14 Mei 1886), van
artikelen 1 en 2 van het decreet del. 12 Novenrber 1886 tot goeclkenring van dit laatste bevel, van artikelen 7, 20, alinea 3,
volgende; DE PAGE, d .. I, n' 942·; LEs NovELLES,
DiVOI'CC et sepanttion rle corps, n'" 892 en 901.
Vergel. verbr., 7 Juli 1941 (B1tll. en PAsrc.,
1941, I, 278).
(4) Rep. pmt. rlr. belge, v" Div01·ce et sepa-

co1·ps, nr 225; LEs NovELLES, Divo1·ce
11' 1087.
(5) Raadpl. verbr., 28 l\faart en 2 Mei 19,19
(zie hager plz. 199 en 286; B1tll. en PAsrc.,
1949, I, 2261 en 323), alsmede de n'ota 2 onderaan verbr., 5 Januari 1948 (AI'/'. VeTbl·.,- 1948,
biz'. 13; B-nll. en PAsrc;, 1948, I, 16).
1'ation, de

et sepwration fle COI']JS,

------------=---·

-431en 36 van de wet van 18 October 1908 op
bet bebeer van Belgiscb Congo :
Overwegende clat aanlegster in haar
conclusies zich er toe beperkt heeft « alle
voorbehoucl omtrent de authenticiteit en
de rechtzinnigheicl van de overgelegde
aanmaning ll te maken ;
Overwegencle clat het alzo opgestelcl
voorbehoucl aan de "rechter over de groncl
geen verweermicldel of exceptie onclerwierp; dat daaruit volgt dat het arrest
wettig gemotiveerd is ;
Over het clercle miclclel, schencling van
artikelen 1, 7, 8, 33, 197, 198, 199, 201
en 204 van boek I (gewoonlijk boek III
geheten) van bet Congolees Burgerlijk
W etboek « contracten of nit overeenkomst
ontstane verbint,enissen ll, van artikel 23
gewijzigd bij decreet van 13. Juli 1923 van
bet Congolees W etboek van burgerlijke
rechtspleging (bevel van 14 .i\iei 1886), van
artikelen 1 en 2 van het decreet del.
12 November 1886 tot goeclkeuring van clit
laatste bevel, van artikelen 7, 20, alinea 3,
en 36 van de wet van 18 October 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, eerste ondercleel, doorclat, clan wanneer, in haar
conclusies, aanlegster als voorlopige maatregel vroeg clat verweercler zou veroordeeld worclen om haar (< als onclerhouclsgeld van 18 Se11tember af tot aan de uitspraak van het einclarrest een pensioen te betalen van 5.000 frank per
maancl ll, het bestreden ari·est die vordering afwijst zoncler daarvoor een reden
·aan te geven, dan wanneer de rechter gehouclen is zijn beslissing te motiveren betreffende elk v66r hem gebrachte eis;
tweede onclerdeel, cloordat, dan wanneer
in haar conclusies aanlegster als voorlopige maatregel vroeg clat verweerder
zou veroordeeld. worden om haar een a anvullend voorscbot ncl lite·m van 2.500 frank
te betalen, het bestreclen arrest die vorclering afwijst zonder claarvoor een reclen
aan te geven, clan wanneer de rechter gellouden is zijn beslissing te motiveren betreffende elk v66r hem gebrachte eis :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende clat een eerste vonnis,
waartegen geen boger beroep wercl ingestelcl, aan aanlegster een (( onclerhouclsgelcl ll van 5.000 frank per maancl heeft
toegekencl sinds de dag van bet exploot
van rechtsingang; dat het beroepen vonnis
zich beperkt tot de vaststelling (( dat aan
verweerster (hier aanlegster) een onderhoudsgeld werd toegekencl voor de cluur
van de aanleg ll ;
Overwegemle dat aanlegster, in conclusies, in boger beroep genomen, steuneilcle hierop clat de maandelijkse betaliligen (( omlerbroken werclen sinds 18 September, datum van het beroepen vonnis
over de grond der zaak ll, gevraagcl heeft
dat verweerder zon veroordeeld worden
om haar << als onderhouclsgeld met ingang

van 18 September en tot de nitspraak van
het eindarrest, een onclerhoudsgeld van
5.000 frank per maancl te betalen ll;
Overwegende clat nit artikelen 150 tot
153 van het Congolees Burgerlijk Wetboek, evenals nit het opschrift van afdeling 3 van hoofdstnk I van titel VII
waarin die artikelen begrepen zijn, moet
worden afgeleid clat de beslissingen over
de onclerhoudsgelclen knnnen worden ingetrokken of gewijzigd en clat ze, bij gebrek aan intrekking of wijziging, van
toepassing blijven gednrende de gehele
aanleg van echtscheicling;
Overwegende dat derhalve, ten gevolge
van het door aanlegster regelmatig ingesteld hoger beroep tegen de beschikking
waarbij de echtscheiding wercl nitgesproken, de door de eerste rechter bevolen
voorlopige maatregel van kracht bleef tot
de nitspraak van het eindarrest, behalve
het geval waarin, op verzoek van een
partij en wegens omstandigheden ontstaan
sedert het vonnis waarbij het onderhoudsgeld werd toegekencl, die maatregel door
het hof van beroep zon gewijzigd geweest
zijn;
Overwegende dat geen eis strekkende
tot dergelijke wijziging werd ingestelcl en
aan}egster in hoger beroep enkel besloten
l1eeft tot het eenvondig handhaven van
de bevolen maatregel, wat van rechtswege zo was krachtens het eerste vonnis
waartegen geen boger beroep wercl ingesteld;
Overwegencle clat daarnit blijkt clat,
noch het overbrengencl nitwerksel van het
hoger beroev, noch een nieuwe eis een betwisting over gezegcle maatregel bij het
hof van beroep had aanhangig gemaakt;
dat clit laatste over clergelijke betwisting
geen uitspraal>: heeft geclaan en dns de in
het eerste onclerc1eel van het miclclel aangednicle eis niet heeft van cle hand gewezen;
Waaruit volgt dat cUt ondercleel van het
miclc1el in feite niet opgaat;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegencle clat, wijl het eerste en het
tweede miclclel niet aangenomen werclen,
het bestreden arrest in kracht van gewijsde is gegaan voor zover het de echtscheicling uitspreekt ten voorc1ele van verweerder en aanlegster veroordeelt tot de
kosten;
Overwegende, weliswaar, dat nit dat
beschikkend gecleelte blijkt dat de in boger beroep ingestelde eis ten einde een
aanvullend voorschot cul l'item te bekomen
vvercl afgewezen; doch dat aanlegster, bij
gebrek aan behmg, de alclus tussengekomen beslissing niet kan bestrijden; dat,
inderdaad, het hof van verwijzing gezegde eis slechts zou knnnen verwerpen,
vermits de door bet bestreden arrest uitgesproken veroorc1eling tot de kosten in
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Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
de verweercler.
30 Juni 1949. - 1e kamer. - VoorzUter,
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slag_qever, H. Daubresse. GeUjla~ticlencle conchtsie, H. Raoul Hayoit
'de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Demeur en Veldekens.
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EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
VERDACHTE VAN EEN MISDRIJF TEGEN DE
UI'l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. VONNIS VAN VRIJSPHAAK DOOR DE KRIJGSHAAD. VONNIS DAT RET LEVENbLANG VEEVAL, VOORZIEN BIJ ARTIKEL 2 VAN RET BESLUI'l'-WE'l' VAN 19 SEPTEMBER 1945, UI'l'SPRI~EKT. VONNIS VAN VOOR DE WET VAN
14 JUNI 1948. - HOGER BEROEP DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE. VERHAAL DOOR DE
VERDACH'l'E VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG OVEREEI\'KOMSTIG AR'l'IKEL 15 VAN DE
WE;l' VAN 14 JUNI 1948. - VERHAAL DAT RET
HOGER BEROEP INGESTELD DOOR RET OPENBAAR
MINI STERlE
'rEGEN
RET
VONNIS VAN
DE
KRIJGSRAAD NIET ONT'l'REKT AAN RET MILI'l'AIRE GERECHT.

Wnnneer een vonnis van cle lwijgsrnud,
{fewezen v661' cle wet van 14 J~mi 1948,
een pe·rsoon, verclacht van een miscldjf
tegen cle ~titwenclige veiUgheicl vnn cle
Stnat, heett v-rijgesproken mctn1· hem bij
toetJass·i;ng van a1·tUcel 2 van het beslttitwet van 19 BetJtember 1945, hecft VC'I'vallen ve1·klcuwcl van cle 1·echten opgesomcl bij artikel1i23sexies van het Straf·wetboek, onttrekt het verhaal, ingestelcl
floor cle venlcwhte v661· cle rechtbanlc
vctn eerste aanleg tegen clit gecleelte vnn
het clisposiUef, overeenkomstig a?·Ulcel 15 vnn cle wet van 1.1 Juni 1948, het
hoge1· bem,ep, ingesteld clo01· het openbncw min·iste1"ie tegen het vonnis vnn cle
krijgs1·ncul, n·iet cwn het militni?' ge·rechtshof en ve1·h·incle1·t het clienvolgens
clit hot niet, nn cle ve1·dnchte te hebben
ve·roo·rdeelcl tot een co1TecUonele stntf,
tegen hem cle vervallenverlclm·ing ~tit te
SJJ1'elcen voo1·z·ien bij het niettw artilcel 123septies vnn het Stmfwetboelc.

("Vet van 14 Juni 1948, art. (), al. 4,
en 15, al. 5.)
, (WOLLESSE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet _op het ·bestreden
arrest, op 12 J anuari 1949 gewezen door

het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
1. Over de voorziening van Bouserez :
Overwegende dat aanlegger op 11 Februari 1949 verklaarcl heeft afstancl te
cloen van de voorziening welke hij op
15 Januari 1949 tegen llet .arrest van het
militair gerechtsllof <;tel. 12 Januari 19411
ingesteld lla!l;
II. Over de voorziening van Delogne :
Overwegende dat de substantHlle of, op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. Over de voorziening van Wollesse :
Over het enig middel, 'schending der
rechten van cle verdecliging, van artikelen 97 van de Grondwet, 163 van het Wetboek van sti·afvordering, 123se:ries van
llet Strafwetboek en 2, 3, () en 15 der wet
cld. 14 Juni 1948, doordat : 1 o het bestreden arrest het militair gerecht bevoegd
lleeft verklaard om kennis te nemen van
cle toepassing der vervalsancties voorzien
bij de wet del. 14 Juni 1948, dan wanneer
aanlegger, in cle voorwaarden voorzien bij
cle wet, v66r de rechtbank van eerste aanleg een verhaal ingesteld had tegen llet
vonnis waartegen hoger beroep was ingestelcl en dat het verval reeds uitgesproken
had, dit verllaal de gewone kennisneming
van de strafrecllterlijke juriRdictie van
lloger beroep beperkende, ten vo6rdele van
cle burgerlijke jurisdictie waaraan een
nieuwe en uitzonderlijke bevoegdlleicl toegekend had geweest; 2° het bestreden arrest de beslissing van eerste aanleg vernietigt enkel voor zoveel ze vastgesteld
heeft dat al cle << veroordeelden Jl !evenslang getroffen zijn door het verval van de
rechten opgesomd bij artikel 123se:ries van
het Strafwetboek, dan wanneer aanlegger
vrijgesproken zijnde, daaruit volgt clat
llet verval, tegen hem uitgesproken door
het vonnis van eerste aanleg, niet vernietigd was ; 3° het bestreclen arrest de
bepaling van de wet van 14 Juni 11148 niet
nader bepaalt welke llet toepast om tegen
aanlegger llet verval nit te spreken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger staande
houdt dat llij, krachtens artikel 15 van
de wet del. 14 Juni 1948 een verhaal ingesteld llebbende voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg tegen het vonnis
van {le krijgsraad del. 14 October 1947, dat
vaststelde dat hij, bij toepassing van artikel 123se::vies van het Strafwetboek, levenslang vervallen was verklaard van de
rechten bij gezegd artikel opgesomd, het
militair gereclltshof, waarbij die beslissing aanhangig was gemaakt door het hoger -beroep van het openbaar ministerie,
geen lloedanigheid meer had om over het
verval uitspraak te doen;
Overwegende dat, luidens de bewoorclin-
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gen van artikel 6, § 4, en van artikel 15,
§ 5 van de wet del. 14 Juni 1948, de rechtbank van cerste aanleg, waarbij een verzoek strekkende tot het vernietigen of beperken van bet opgelopen verval aanhangig is gemaakt, haar beslissing zal uitstellen zolang niet definitief over de publieke
vordering uitspraak is gedaan ;
Dat, dienvolgens, het verhaal, ingesteld door aanlegger v66r de rechtbank
van eerste aanleg, wanneer bet militair
gerecht nog niet definitief uitspraak had
gedaan over de publieke vordering, aan
het niilitair gerechtshof, ten voordele van
de burgerlijke jurisclictie, bet recht niet
heeft kum1en ontnemen te beslissen over
het verval van de rechten opgesomd bij
artikel 123semies van het Strafwetboek;
Dat, met alzo te beslissen, door redenen
welke op passende wijze de conclusies van
aanlegger beantwoorden, het bestreden
arrest geen enkel der ingeroepen wetsbepalingen heeft geschonden;,
Dat dit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Over het tweede onderdcel :
Overwegende dat het militair gerechtshof, met de beslissing te wijzigen waarvan het door het hager beroep van het
openbaar ministerie kennis had gekregen, de verplichting niet had in uitdrukkelijke bewoordingen de beschikkingen
van dit vonnis te vernietigen die door onwettelijkheid konden aangetast zijn, indien zijn eigen beschikkend gedeelte wettelijk was;
Oyerwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat het militair gerechtshof,
noch de beslissing van vrijspraak, noch de
vaststelling van het verval dat in het beroepen vonnis ·voorkomt, !weft gehandhaafd; dat, het militair gerechtshof, steunende op eigen beschouwingen, aanlegger tot een correctionele straf heeft veroordeeld om wetens, in oorlogstijd, de politick of de plannen van !le Yijand gediend te hebben en, bij toepassing van het
nieuw artikel 123septies van het Strafwetboek, het ven·al llCeft uitgesproken der
rechten opgesomd bij artikel123semies van
hetzelfde wetboek, clit facultatief verval bijzonder motiverende;
Dat de bestreden beslissing wettelijk is
en geen dubbelzinnigheid bchelst;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worclen;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest verklaart
de wet del. 14 Juni 1948 toe te passen en
op artikel 123septies van bet Strafwetboek
steunt; dat het aldus zonckr dubbelzinnigheid aanduidt dat het artikel 10, § 2, van
gezegde wet toepast, artikel dat de tekst
van het vroeger van kracht zijnde artikel 123septies van het Strafwetboek vervangt;
VERBR., 1949. - 28

Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietighei!l voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van aanlegger Charles
Bouserez; verwerpt de voorzieningen van
de andere aanleggers ; veroordeelt elke
aanlegger tot de kosten van z'ljn voorziening.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Lonveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giron!. - . Gelijlcl1tidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaa t-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. - ARHEST VA!'! BUITENVERVOLGINGSTELLING. - VOOHZlENING DOOR DE
BURGERLI,JKE PARTIJ. - DRAAGWIJDTE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. - VoORZIENING DOOR DE JlURGERUJKE PARTI,J ALLEEN. - J'l1IDDELEN GERICHT TEGEN DE JlESLISSING VAN JlUITENVERYOLG!NGSTELLING. - 0NONTVANKELIJKHEID.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. - ARREST VAN DE· KAMER VAN INJlESCHULDIGINGSTELLING. - VERMELDING AMBTSHALVE VAN
DE DATUM YAN RET AAN DE PAR'fiJEN GEZONDEN
AANGETEKEND EER.ICHT EN VAN. DE DATUM VAN

DE TERECHTZITTING VOOR WELKE DIT BERICH'l'
WERil GEGE\'EN. - NIET VOORGESCHREVEN
DO(JR DE WET.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
ARREST VAN JlUITENVERVOLGINGSTELLlNG OP
HET VERZET VAN DE BURGERLI,JKE PARTIJ. VEROORDELING VAN DIE PARTIJ, ZELFS VAN
AMBTSWEGE, TOT SCHADELOOSSTELLING.
1° De bu1'ge1'Ujlce partij heett hoedanighei(l om zich alleen te voo?'Zien tegen
een an·est van b1titenve1·volgingstelling,
doch enlcel 'in zove1· dit a1Yest haa,1· veroor(leelt tot 8chadeloo8steUing, tot rle
lcosten vwn de JJ'!tbUelce V01'de1'ing en van
clegene vnn de b~t?'geTHjlce vordering (1).
2° De bzwge'l'lijlce pa1·tij die zich voorz'iet
tegen een a,?Test van bu'itenve1'volgingstelling, dat hna1· ve1'oonleelt tot schadeloosstelling, alsmede tot de kosten, i8
niet ontvnnlcelijk om, tot staving van
lHbnl' voorziening, rniddelen ,in te me pen
(l'i,e ger'icht zijn tegen lle beslis8ing van
(1) en (2) Verbr., 14 Januari en 23 September 1946 (A1·r. Yerb7·., 1946, biz. 17 en 300;
Bull. en PASIC., 1946, I, 21 en 330, en de nota
onderaan het laatste arrest).
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de zmbl'ielce vonle1"ing (1).
3° Geen enkele wetsbetJal-ing sclwiftt voo1·
dat nmbtsha.lve melding zo7t W01"den gemaalct in de a1Testen van de Ieamer van
i1tbeschnlcUgingstelUng van de dat7tm
van de terechtzitting voo1· welke een
aangetelcend be1'icht werd gegeven aan
de pcwt-ijen noch van cle clatttm van clit
bm"icht.
4° W annee1·, op het ve1·zet vnn de bnrgerUj ke 1Ja1·Uj, cle lcame1· vnn inbesch·ulclig·ingstelling een beschilclC'ing vnn b·u,.itenvervolgingstelUng bevestigt, moet z·ij,
zelfs vnn nmbtswege, de bwrge1·Ujlce
pcwt-i.i veroordelen tot schndeve1"gOetUng
jegens cle venlnchte (2). (Wetb. straf-

vordering, art. 136.)
(MOREAU, T. KATZEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Februari 1919 'loor de Kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste, het tweede, het clerde,
het vierde, het zevende, het achtste en het
elfde middel :
Overwegende dat de burgerlijke partij
hoedanigheid lweft om zich alleen te voorzien tegen een arrest van buitenvervolgingstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen, doch enkel in zover dit arrest haar veroordeelt tot de
kosten van de publieke vordering, tot
schadevergoeding jegens de beticllte en
tot de kosten van haar eigen vordering ;
Dat de micldelen, gericht tegen cle beslissing van buitenvervolgingstelling gewezen over de publieke vordering, niet
ontvanll:elijk zijn;
·
Over het vijfde en het zesde middel,
binnen de perken van hun ontvankelijkheid, afgeleicl llieruit dat het bestreden
arrest de c:atum van de terechtzitting niet
vermeldt voor welke aanbevolen brieven
aan de partijen op 11 December Hl48 toegestuurd werden, noch de datum der clagvaarclingen om te verschijnen :
Overwegende dat geen wetsbepaling
voorschrijft dat de an·esten van de kamer
van inbesclmldigingstelling de in de micldelen becloelcle vermelclingen zullen bevatten;
Dat de middelen in rechte niet opgaan;
Over het negende middel, afgeleid hieruit dat het bestreden arrest, waar het aanlegger heeft veroordeeld schaclevergoeding
aan verweerders te betalen, ·u.lt·rn pet-ita.
beslist heeft, daar die verweerclers de
(1) Zie vorige bladzijde.
(2) Verbr., 5 Februari 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 36, en de nota 2); 10 Juni 1942 (An·.
V erbr., 1942, blz. 74; Bull. en PAsrc., 1942,

I, 148).

toekenning van schadevergoeding niet
aang·evraagd hebben, en daar twee onder
hun niet verschenen zijn :
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel136 van het Wetboek van, strafvordering, de burgerlijke partij die op haar
verzet in het ongelijk wordt gesteld in
ieder geval, en zelfs van ambtswege, tot
schaclevergoeding jegens de verdachten
moet veroordeeld worden ;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
Over het tiende midclel, binnen de perken van zijn ontvankelijkheicl, afgeleicl
hieruit dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd is om op de uitslag
van de burgerlijke vordering vooruit te
lopen;
Overwegende dat de onduidelijkheid
van cUt middel niet toelaat het te beantwoorden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; v·eroorcleelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens iecler verweerder.
4 Juli 1949. - 26 kamer. - Voo1·z-itte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslnggever,
H. Sohier. - Gel-i_jlcltticlencle oonclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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STRAF. - 0PDECIEMEN. -WET VAN 14 AuGUSTUS 1947. - 0NZEKERHEID OMTRENT RET
PUNT TE WETEN OF EEN 1\HSDRIJF WERD GEPLEEGD VOOR OF NA HET IN WERKING TREDEN
VAN GEZEGDE WET. - TOEPASSING VAN DEZE
WET NIET GllRECHTVAARDlGD.
Is n·iet wettelijlv gerecht,unctrd·igd, rle toeprtss·ing OZJ een gelclboete van 90 rleciem, bij toepassing van cM·tikel12 van de
wet vwn 14 Att[!·u.st·u.s 1947, ~vnnnee1· de
vnststell-ingen vwn het c£rrest onzelce1· laton of het m·iscl·rijf wenl gepleegd v661·
of nn het in werking treclen van rJezegde
wet (3). (Wet van 24 Juli 19·21, arti-

kel 2, 1°.)
(GILSON.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Februari Hl49 door het llof
van beroeiJ te Brussel gewezen ;
Over het micldel van ambtswege, schencling van artikel 12 van de wet cld. 14 Augustus 1947, van artikel 2, to, van cle wet
cld. 24 J uli 1921 en van artill:el 97 van de
Grondwet :
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
(3) Verbr., 14 Februari 1949 (zie hager,
biz. 113; Bull. en PAsrc., 1949, I, 124).
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ten laste van aanlegger, feiten van heling vaststaand verklaart welke in het
rechterlijk arrondissement Brussel gepleegd werden tussen 14 Juni 1947 en
1 Mei 1948, en dat het die feiten beteugelt
met een straf van zeven maanden gevangenisstraf en met een geldboete van
100 frank, op 1.000 frank gebracht bij toepassing van artikel 12 der wet dd. 14 Augustus 1947;
Overwegende dat de verhoging der opdeciemen, door die wet ingevoerd, niet
van toepassing is op de strafrechtelijke
geldboeten uitgesproken wegens misdrijven gepleegd v66r het in werking treden
van gezegde wet, hetzij v66r 27 September
1947; dat, bij gebrek aan nadere bepaling
van de datum der beteugelde feiten, het
bestreden arrest de toepassing niet rechtvaardigt van de' in het mid del ingeroepen
wetsbepaling, naar het de geldboete welke
het uitspreekt verhoogd; dat het dienvolgens de in het middel bedoelde bepalingen
schendt;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het arrest,
doch enkel voor zoveel het de op aanlegger toegepaste geldboete met 90 deciem
verhoogt; beveelt dat onderhavig arrest
r.al worden overgeschreven in de registers
Yan het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor 't overige; legt de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik om enkel te
worden beslist over de toepassing der opdeciemen op de geldboete van 100 frank.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voo-rzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slnggeve1·,
H. Fettweis. - .GeUjlcl~tillencle concl~ts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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REOHTERLIJKE INRIOHTING. -

:Mr-

LITAIR GEREOHTSHOF EN KRIJGSRAAD. SAMENSTELLING. BESLUIT-WET VAN 26 MEl
1944, ARTIKEL 11. - l\'IISDRIJF DA'l' REEDS
IIET VOORWERP Ul'l'MAAKT VAN EEN ONDERZOEK. BE'l'EKENIS VAN DIE BEWOORDINGEN.

)]{ aalcte reeds het voo1·we1·p ~tit 'Van een
onflerzoelc, nacw fle z·in van flie bewoo1·llingen in a1·tilcel 11 van het besvwit-wet
van 26 )]{ei 1944, en moet deThalve wo1·den be1·echt doo1· een Tcr·ijgs1·aafl en floo1·
een militn,ir gerechtshof samengestelfl

overeenlcomstig artilcelen 6 en 7 van het
vooTmeld besl~tit-wet, het misdTijf, befloelfl in Mtilcel 2 van hetzelfde beshtitwet, wegens hetwellc de lcTijgsanditmw
een bevel tot hniszoelcing heett veTleencl
v66r 16 FebntaTi 1946 (1).
(DECLERCQ, T. BELGISOIIE S1'AA'l'.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Maart 1949 door het Militair
Gerechtshof, zetelende te Brussel, gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening de beslissing over de publieke vordering gewezen
bedoelt :
Over het enig middel, schending van
artikelen 1 en 11 van het besluit-wet dd.
26 Mei 1944, doordat het bestreden arrest
het militair gerechtshof regehnatig samengesteld verklaard, op grond, eerste
onderdeel, van een kanttekening van de
Krijgsauditeur te Brussel in datum van
24 Januari 1946, dan wanneer die kanttekening geen daad van onderzoek uitmaakt; tweede onderdeel, van een kanttekening del. 13 Februari 1946, wanneer de
uiterste datum van geldigheid der samenstelling van de zetels, door het besluit-wet
del. 26 Mei 1944 geregeld, de 10 Februari
1946 is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de kanttekening van
de Krijgsauditeur te Brussel van 24 Januari 1946 in werkelijkheid een bevel tot
huiszoeking is ten einde stukken in beslag
te nemen welke zouclen toelaten de leveranciers van het Duits organisme ZAM
te vereenzelvigen; .dat dit bevel wettelijk
beschouwd wordt door het bestreden arrest als een daad van onderzoek ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat het zonder belang is
na te gaan of de kanttekening van de
krijgsaucliteur del. 13 Februari 1946 een
daad van onderzoek is welke, in zake,
de samenstelling van het militair gerechtshof rechtvaardigt, vermits die
samenstelling in ieder geval gerechtvaardigd is door de kanttekening van 24 Januari 1946, in het eerste onderdeel van
het micldel bedoelcl (besl.-wet clcl. 26 Mei
1944, art. 1 en 11) ;
Dat het eerste onclercleel van het middel
in rechte niet opgaat, en het tweecle onderdeel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
(1) Verbr., 28 Maart 1949 (zie boger, blz. 202;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 229); 22 November 1948
(A1~·. Ye1·br., 1948, biz. 567; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 646).
Zie de voetnota onderaan het arrest in Bull.
en PASIC., 1949, I, 494.
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zoveel de vooi'ziening de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partij bedoelt :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel inc
roept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
4 Juli 1949. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Sohier. - Gelijlcluidencle conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal.
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REGELING VAN .RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER W AAitlliJ 'l'WEE VERDACH'l'EN NAAR DE
POLITIEREOH'l'BANK WERDEN VERZONDEN, GECONTRA VENTIONALISEERD WANBEDR•I.TF EK
INBREUKEN OP DE WEGCODE. VERKNOCHTE
MISDRIJVEN. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID
OMDAT EEN VAN DE INBREUKEN OP DE WEGCODE
EEN W ANBEDRIJF Ul'l'MAAKT DAT BEHOORT TOT
DE
BEI'OEGDHEID
VAN
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANIL VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. DRAAGWIJDTE VAN DE VERNIETIGING.

TVanneer ingevolge een beschilclcinrJ van
de ?'aadlcamer, waa?'bij een verdachtC'
naa1· de politie1·echtbanlc wo1·dt verzonden wegens een gecontra·venUonalisee?'d wanbeckijf en een tweede verdachte in verdenlcing wonlt gesteld wegens verlcnochte inbTe1tlcen op cle Wegcode, de co?'?'ectionele ?'echtbanlc, zetelende in hogeT bemep, zich onbevoegd
heett verlclaa.rd omdctt een 1Ja.n de inbreulcen otJ de Wegcode, bedoeld in de
beschilclcing, een wanbed?'ijf 1titma.alct
dat behoo1·t tot de bevoegdheid va.n cle
correctionele rechtba.nlc, zetelende in
eeTste a.a.nleg, en dat a.lle clie n~iscldjven
ondeelba.a.l' ve1·lcnocht zijn, ventietigt
het Hot va.n verb?·elC'ing, 1·echtdoende op
het verzoek tot 1·egeling van ?'echtsgebied, de beschilclcin,q van de 1·aadlca.mer
indien de va.ststellingen va.n het vonnis
·vnn onbevoegdheicl j1tist schijnen te zijn
en venvijst het de zaalc ncta1· de ?'aa.clJcame?· anders samengesteld; die ve?·nietiging st?·elct zich eventvel niet 1tit tot
lle beslissing clie, wat bet1·ett het gecon(1)

Raadpleeg verbr.,

(A·JT. Ve1'b1'., 1946,

18 November 1946

blz. 395; Bull. en PAsrc.,

1946, I, 429) ; 3(} J uni 1947 (A·n·. Y e1·bT ., 1947,
blz. 236; Bull. en PASIC., 1947, I, 307). Omtrent

tmventionalisee1·d wanbedrijf, het besta.an van veTzachtenlle omstandigheden
aa.nneemt (1).
(PROCUREUR DES
KONINGS
TE MARCHE-ENFAMENNE, T. STEIMES EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied del.
24 Maart 1949 uitgaancle van de Procureur
des Konings te Marche-en-Famenne;
Overwegencle clat Firmin-Thomas Steimes, geboren te Heinstert op 7 Mei 1914,
wonende te Martelange, en Eloi-Constantin-Henri-Joseph Genin, geboren te Champlan op 10 Mei 1925, wonencle te Tenneville naar de bevoegcle politierechtbank
verwezen wertlen bij beschikking van de
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne del. 23 October 1948, de eerste, na aanneming van verzachtencle omstancligheclen, op grond van
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
en, bij samenhang, op grand van artikelen 42 en 100 van het koninklijk besluit
del. 1 Februari 1934, houclende Algemeen
Reglement op de politie van het vervoer
en van het verkeer, de tweecle, bij samenhang, op gronc1 van artikel 58, 3°, en van
artikel 62 van hetzelfde besluit, misclrijven te 'l'enneville op 13 October 1948 gepleegd;
Overwegencle dat de officier van het
openbaar ministerie bij de Politierechtbank te La Roche-en-Ardenne CharlesPaul-Leon Kennes, bestuurder van de
Maatschappij der Buurtspoorwegen, gedaagc1 heeft als burgerlijk verantwoordelijk voor Firmin-Thomas Steimes en Calmin-Joseph-Ghislain Genin als burgerlijk
verantwoorclelijk voor Eloi-ConstantinHenri-.Joseph Genin;
Overwegencle dat Steimes v66~ de politierechtbank beweercle ook tijclens het ongeval gewonc1 te zijn geweest en zich om
die reden burgerlijke partij tegen Eloi
Genin en Calmin Genin stelde; clat Kennes
zich ook burgerlijke partij stelcle tegen
dezelfclen om schadeloosstelling te bekomen van het door de Nationale Maatschappij cler Buurtspoorwegen onclergaan
nacleel;
Overwegende dat het vonnis del. 4 Februari 1949 van de politierechtbank vaststelt dat Steimes alleen verwezen werd bij
beschikking van de raadkamer, mits aanneming van verzachtende omstandigheden,
wegens onvrijwillige slagen en verwondin,gen; dat, ware het feit ten laste gelegc1
de vm"Wijzing naar de raadkamer anders samengesteld, zie verbr., 29 September 1948
(A1"1'. T' e1·b1·., 1948, blz. 442; Bull. en PASIC.,
1948, I, 514).
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niet bevoegd zou zijn om er kennis van te
nemen; dat de misdrijven op de verkeersvolitie ten laste van Steimes en Genin vermeld onafscheidbaar verbonden zijn met
de feiten van onvrijwillige slagen en verwoncUngen en dat de politierechter, dienvolgens, insgeiijks onbevoegd zou zijn om
kennis te nemen van de publieke en van
de burgerlijke vordering;
Overwegende dat, ov het hager beroep
ingesteld door het openbaar ministerie, de
Oorrectionele Rechtbank te Marche-enFamenne, zetelende in hager beroep, bij
vonnis del. 17 Maart 1949, het. bestreden
vonnis heeft bevestigd voor zoveel de politierechter zich onbevoegd heeft verklaard, er bijvoegend dat de onbevoegdheid zich uitstrekt tot de twee burgerlijke
vorderingen ;
Overwegende dat de beschikking van de
raadkamer en het vonnis van de correctionele rechtbank, zetelende in hoger beroep, beide luacht van gewijscle hebben
bekomen; dat uit hun strijdigheid een
negatief geschil van rechtsgebied ontstaat
dat de gang van het gerecht belemmert
en aanleiding geeft tot regeling van
rechtsgebied;
, Overwegende clat uit de vrocedure
schijnt te blijken dat de feiten, ten laste
gelegd van Eloi Genin, het wanbedrijf
voorzien bij artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en samenhangende misdrijven tegen de verkeerspolitie uitmaken;
dat de feiten, ten laste gelegd van Eloi
Genin en deze aan Firmin Steimes verweten, als onderling verknocht voorkomen;
Overwegende dat, bij gebrek aan vaststelling, in de beschikking van de raadkamer, van het bestaan van verzaclltende
omstandigheclen ten voordele van lilloi
Genin, voor het feit dat het misdrijf tegen
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
uitmaakt, de Oorrectionele Rechtbank te
Marche-en-Famenne, zetelende in hager
beroep, zich terecht onbevoegd heeft ver·
klaard om kennis te nemen van de zaak ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne dd. 23 October 1948 bellalve in zover ze beslist dat
de iribreuk op artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek ten laste van Firmin Steimes gelegd, om reden der verzachtencle
omstandiglleden, slecllts de toepassing van
politiestraffen kan rechtvaarcligen; beveelt dat onderllavig arrest zal overgesehreven worden in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Marclleen-Famenne en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
de zaak en de partijen naar de Raacllmmer van de Reehtbank van eerste aanleg

te lVlarche-en-Famenne, anclers samengestelcl.
4 Jnli 1949. - 2° kamer. - Vom·zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijklnidende concl·usie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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4 JuJi

1949,

VONNISSEN EN ARRESTEN. - S1'RAFZAKEN. Horc VAN nEROEP. - ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE. NIEUWE ONDERVRAGING, VOOR DE UITSPRAAK, O~[TRENT DE
IDENTITEIT. NIET VOORGESCHREVEN DOOR
DE WET.

Geen enkele wetsbepaling sch1·i.jtt aan
het hot vctn be1·oep voor, nadat het 1·eed.~
tot de onde1'V1'ag·ing van de vet·dachte 1.~
ove1·gegaan en de zaak ·in be·raad heett
gehottclen, de venlachte andermaal, v66r
ae ttitspraak van het an·est, te ontle·rvmgen omtrent zijn identiteU. (Wetb.

strafvorcl., artt. 190 en 211.)
(lWIHICH.)
.t\HRES'f.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende clat dit arrest in cle Fnmse
taal is gesteld en dat de akte van afstand der voorziening door de bestuurder
van het gevang te Leuven del. 1 Mei 1949
in de Neclerlanclse taal werd gestel.d;
Dat die akte dienvolgens nietig is en
dat het Hof er geen acht vermag op te
slaan (wet del. 15 Juni 1935, art. 27 en 40) ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl hieruit
dat niet vastgesteld werd dat aanlegger
de gelegenheid gehacl heeft om kennis
te nemen van de gedane ondervraging betreffende Aerts, zijn mededader of medebetichte; dat dienvolgens aanlegger demogelijkheid niet gehad heeft een debat op
tegenspraak in te stellen of tegenover
Aerts te worden gesteld :
Overwegende dat, noel! nit het bestreden arrest, noch nit enige akte van de
rechtspleging blijkt dat het hof van beroeD zijn beslissing zou gegrond hebben ov
stukken die aan aanlegger niet medegedeeld werden, noch dat deze de mecledeling van die stukken v66r de rechter over
de gronll zou gevraagd hebben;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het tweede midclel, afgeleid hieruit
dat ter terechtzitting van 8 Maart 1949,
dag waarop het onclerzoek van de zaak
geeinc1igcl werd, het hof de datum van de
uitspraak niet vastgesteld heeft, en doordat aanlegger 's anclerendaags uit het
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gevang werd gehaald om over ZIJn zaak
te horen uitspreken zonder dat het hof er
voor zorgfle zijn identiteit vast te stellen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het proces-verbaal
van de terechtzitting van 8 Maart 1949,
welke aanlegger bijwoonde, blijkt {lat
het hof van beroep de zaak in beraad
heeft gehouden en verklaard heeft dat het
zijn arrest de 9 Maart 1949 zou vellen;
Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat nit het proces-verbaal
der terechtzitting van 9 J\llaart 1949 blijkt
clat de zaak van aanlegger wederom opgeroepen werd .voor uitspraak van het arrest, hetwelk uitgesproken werd in tegenwoordigheid van aanlegger ;
Overwegende dat geen wetsbepaling aan
het hof van beroep voorschrijft, alvorens
zijn arrest nit te spreken, nog eens de
verclachte te ondervragen nopens zijn
identiteit;
Dat cUt onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat ;
Over het derde middel, afgeleid hieruit
dat de schencling van de zeclen, waarvoor
aanlegger veroorcleeld wercl, het karakter
van openbaarheid, door de wet vereist,
niet vertoonde :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies van aanlegger, het bestreden arrest wettelijk de bestreden veroordeling
heeft gemotiveerd met, in de bewoordingen van de wet, het bestaan vast te stellen van het ten laste van aanlegger gelegcle misclrijf;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegencle clat de snbstantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voon~itte1·,
H. Lonveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Oonnart. - Gelijkluidende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Terrnicourt, eerste
advocaat-generaal:
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4 Jufi 1949,

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - ~1ILITAIR GERECHTSHOF. !NCIDENTEEL ARREST DAT BESLIST DAT RET
ONDERZOEK VAN DE KRUGSAUDITEUR REGEL·
MATIG IS. - VOORZIENING INGESTELD VOOR
RET EINDARREST.- 0NONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk, de voo1·ziening, ingesteld v66·r het einda1Yest, tegen een tussenarrest van het militair gerechtshof
dat beslist dat het voorbere-iclend onder-

zoek, geclaan doo1· de k1'ijgsauditeur
zonder tussenlcomst van de 1'echte1·lijlce
comm·issie, regelmatig is. (Wetb. straf-

vordering, art. 416.)
(MICHEL.)
·ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 23 Maart 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Brussel;
Over het enig miclclel, schencling van
artikelen 35, 38, 148 en 149 van het Wetbock van strafrechtspleging voor het leger, 1, 2 en 11 van het besluit-wet del.
26 Mei 1944, doorclat het militair gerechtshof een vonnis van de krijgsraad heeft
bevestigd, clat het onderzoek geclaan door
de krijgsaucliteur gelclig verkaart, bij gebrek aan rechterlijke commissie, om de
reclen dat de militaire overheid, ter zake
de bevelhebber der provincie Brabant, aan
de krijgsaucliteur bij de bestendige krijgsraad van gezegde provincie heeft laten
kennen dat het hem niet mogelijk was
over te gaan tot de samenstelling van de
rechterlijke commissies voorzien door de
wet van 15 Juni 1899 :
Overwegende clat het bestreclen arrest
enkel beslist dat het militair gerecht bevoegcl is om kennis te nemen van cle ten
laste van aanlegger gelegcle betichting en
clat het voorbereiclend onderzoek door de
krjgsaucliteur geclaan regelmatig is, alhoewel geen beroep wercl geclaan op de
tussenkomst van de rechterlijke commissie;
Overwegencle, wat het eerste punt van
het beschikkencl gecleelte betreft, clat geen
miclclel tot staving van de voorziening is
voorgestelcl en dat cle substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegencle dat het tweecle punt van
het beschikkencl gecleelte slechts een voorbereiclencle en onclerzoekencle beslissing
uitmaakt waartegen cle voorziening ingestelcl vo6r de einclbeslissing niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt verweerster tot de kosten.
4 Juli 11949. - 2• kamer. - Voo1·z·itte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Oonnart. - Gelijlclnidende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1° VERKIEZINGEN.- ScHORSING VAN RET
RECHT OM TE KIEZEN EN OM VERKOZEN TE
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-439WORDEN. - KIESWETBOEK, ARTIKEL 7, 2o.
- VEROORDEELDEN TOT EEN CORREOTIONELE
GEVANGENISSTRAF.
MISDRIJF VOORZIEN
BIJ HOOFDSTUK II, TITEL I, BOEK II VAN
HET STRAFWETBOEK, GEPLEEGD IN OORLOGSTIJD. - INTREKKING.
2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. INGETROKKEN WET. - TREEDT NIET OPNIEUW
IN WERKING DOOR HET AFSCHAFFEN VAN DE
WET DIE ZE HEEFT INGETROKKEN.
3°
EPURATIE
INZAKE
BURGERTROUW. - VERVAL OPGELOPEN BI.T TOEPASSING VAN ARTIKEL 123SCX'iC8 VAN HET
STRAFWETBOEK, ZOALS DIE WETSBEPALING
BESTOND KRACHTENS ARTII<EL 10, § 1, VAN
HET BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER1945.0PHEFFING OF BEPERKING VAN HET VERYAL
GEVRAAGD OP GROND YAN AR'l'IKEL 15 VAN
DE WET VAN 14 JUNI 1948. - MAG WORDEN
BEVOLEN ZONDER INACHTNEMING VAN HET OUD
AHTIKEL 7, 2°, VAN HE'l' KIESWETBOEK.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Maa:rt 1949 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel, schending van
artikelen 25, 28, 93 en 97 van de Grandwet~ 10, § 2, en 15 van de wet dd. 14 Juni

1948, 7, 2°, van de Kieswet del. 12 April
1894 (waarvan titels I en II samengeschakeld werden bij koninklijk besluit van
12 Augustus 1928 krachtens de wet van
11 April 1928), 115bis van het Strafwetboek, besluit-wet dd. 11 October 1916 en
wet van 10 December 1937, 2°, en besluitwet van 25 Mei 1945, artikel 1, artikel 1
van het besluit-wet del. 10 November 1945
en, voor zoveel nodig, artikel 31, 2o,
van het Strafwetboek en 130 van de Kieswet del. 12 April 1894, 123semies van het
Strafwetboek (art. 2, 1°, van het koninklijk besluit van 19 September 1945) en 10,
§ 1 van de wet del. 14 .Juni 1948, 123septies
van llet Strafwetboek (art. 2, 2°, van het
besluit-wet del. 6 Mei 1944, door artikel 10,
§ 2, van het besluit-wet van 19 i?eptember
1945 afgeschaft), doorelat het bestreden
arrest «de vervallenverklaring volgenel
nit de bepalingen van artikel 7 van bet
Kieswetboek ll, vermindert op tien jaar te
rekenen vanaf het vonnis van ele Krijgsraad te Luik del. 28 Januari 1947, hetwelk
verweerster veroorcleelt wegens inbreuk
op artikel 115 van het Strafwetboek tot
een gevangenisstraf van elrie maanden
en van rechtswege het Ievenslang verval medebrengt van de rechten bij artikel 123sexies ovgesomc1 (besl.-wet eld.
6 Mei 1944, art. 2, 1°, gewijzigd door het
besluit-wet del. 19 September 1945, art. 10,
§ 1, en 31 van het Strafwetboek) de rechten om te kiezen of om verkozen te worden daarin begrepen, krachtens artikel 1
van het koninklijk besluit van 10 November 1945 tot vereenvoucliging der procedure in sommige gevallen van misclrijf tegen de uitwenelige veiligheid van de
Staat:
C>verwegende elat artikel 7, 2°, van het
Kieswetboek, voor 7AJVeel het de tijdelijke schorsing beeloelt van de rechten om
te kiezen of. om verkozen fe worden, van
de personen veroordeeld tot een correctionele gevangenisstraf wegens miselrijf
tegen hoofdstuk II, titel I, boek II van het
Strafwetboek, in tijc1 van oorlog gepleegd,
na overgenomen te zijn geweest in artikel 2 van het koninklijk besluit del. 6 Mei
1944, afgeschaft is geweest door artikel lO
van het besluit-wet dd. 19 September 1945;
Dat dit Iaatste besluit-wet, inderdaad,
voor die veroordeelelen, ele bij het Kieswetboek voorziene tijdelijke schorsing van
de uitoefening van de rechten om te kiezen of om verkozen te worden, door de
Ievenslange ontzetting van gezegde recbten heeft vervangen ;
Overwegenele, weliswaar, dat het besluit-wet del. 19 September 1945 zelf door

(1) en (2) Verbr., 11 April 1932 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 125) ; verslag van de Senaatscommissie van justitie betreffende het wetsantwerp houdende wijziging van het besluit-

wet van 18 Mei 1946 (PMl. Bescheiden, Senaat,
zittijd 1946-1947, n' 269, blz. 6) ; zie verder
verbr., 11 Juli 1949, blz. 475 (Bull. en PASIC.,
1949, I, 547).

1° A-rt-ikcl 7, 2°, vwn het K-ieswetboelo:,
voo1· zoveel het de tijdeUjlce schorsinrJ
becloelt van cle ·rechten om tc Tc·iezen of
om ve1·Tcozen te wonl[3n, van cle pe1·sonen
veroonleelcl tot een correct-ionele aevanae-n-isstraf weaens een m-isclr-ijf voo1·zien
b·ij hoojclst1tlc II, t-itel I, boelc II van het
St-rnjwetboek, aepleeaa in tijcl van 001'loa, we1·cl inaetrolclcen cloor a1·tilcel 10
van het beshtit-wet van 19 Septembe1·
191,5 en is tronwens onvereniabaar met
het ntieww cM·tilcel 12Ssepties -z;an het
Stratwetboek (1). (Wet van 14 Juni
1948, art. 10, § 2.)
2° Een ·inaetrolclce-n wetsbepal-inff t1·eeclt
niet opnienw in we·rk-in[J cloor het a,fschaffen van cle wet clie ze heeft in_qetroklcen (2).
3° De ophejfing of cle uepe1·Tcinrf van het
verval, opaelopen u-ij toepctssin_q van het
oucl artilcel 12Ssexies '!Jan het Skafwetuoelc. (Besl.-wet van 19 September 1945,
art. 10, § 1), wellce ma,q wonlen aangevraaacl overeenlcomstig a1·tilcel 15 van
cle wet van 14 .hmi 191,8 bet1·ejfencle cle
epuratie inzalce b~wgertl'ou.w, mag W01'clen bevolen zoncle1· inachtneming van
het oucl artilcel 7, 2°, van het Kieswetboelc.

(PROCUUEUR-GENERAAL TE LUJK, T. DUMONT.)
ARUEST.
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artikel 14 van de wet dd. 14 Juni 1948 is
ingetrokken geweest ;
Maar ovei·wegende da t een afgeschafte
bepaling niet impliciet opnieuw in werking treedt door bet vernietigen van de
wet die ze had ingetrokken ;
Overwegende, voor bet overige, dat artikel 7, 2°, van het Kieswetboek, samengeschakeld door het koninklijk besluit del.
12 Augustus 1928, voor zoveel het de veroordeelden tot een correctionele gevangenisstraf wegens inbreuk op hoofdstuk II,
titel I, boek II van het Strafwetboek, in
oorlogstijd gepleegd, bedoelde, en artikel 10, § 2, der wet van 14 Juni 1948, dat
in het Strafwetboek een nieuw artikel 123sept'ies heeft ingelast, onverenigbare bepalingen zijn ; dat het eerste een
tijdelijke schorsing invoerde van het recht
om te kiezen of om verkozen te worden,
van rechtswege opgelopen, terwijl de
nieuwe bepaling aan de hoven en rechtbanken de mogelijkheid voorbehoudt om
de veroordeelde van die rechten vervallen
te verklaren en die vervallenverklaring
uit te spreken hetzij levenslang, hetzij
voor een termijn welke ze bepalen ;
Waaruit volgt dat, met te beslissen, dat
artikel 15, alinea's 2 en 3 van de wet van
14 Juni 1948, betreffencle de hiervoren bepaalde veroordelingen, toegepast mocht
worden zonder inachtneming van het oud
artikel 7, 2°, van bet Kieswetboek, het bestreclen arrest de in bet middel bedoelde
bepalingen niet heeft geschonden ;
Dat dit micldel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; legt de kosten ten laste van de
Staat.
4 Juli 1949. - 2e kamer. - VoorzUte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggeve1·,
H. Sohier. - Gelijkl·uiclencle conclnsie,
H. Raoul Hayoit {le Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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BEJWI.JS. BEKENTENIS DOOR DE BEKLAAGDE.
BEWIJSKRACHT ER VAN SOUVEREIN BEOORDEELD DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.
UITZONDERING.

UUaezoncle!·cl het geval voo·rzien b'ij art'ilcel 16 van cle wet van 17 A1J1"il 187R,
beoonleelt cle 1·echtm· ove1· cle gmncl so~t
vere·in cle bewijsk·racht van een rlo01· cle
beklnagde geclctne belcentenis (1).
(ERNST, 1'. PEIFFER.)
ARREST.

RET HOF; --- Gelet op het bestreden
anest, op 25 Maart 1949 door het 1\'Iilitair
Gercchtshof, zetelende te Luik gewezen;

Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen het arrest voor zoveel bet
militair gerechtshof, na verweerder, wegens aangifte met kwaad opzet van aanlegger aan de vijand, vrijgesproken te
hebben, de eis van Ernst tot schadevergoeding heeft afgewezen ;
Over de middelen : 1 o schending der
rechten van de verdediging, doordat bet
militair gerechtshof de conclusies van
aanlegger niet beantwoord heeft er toe·
strekkende de mededeling te doen bevelen
van een Duits dossier, waaruit- volgens
aanlegger --c- de bevestiging van de verklaringen, welke hij ten laste van verweerder gedaan had, moest blijken ;
2° schemling van het geloof dat aan de
akten client gehecht, van artikel 97 van de
Gronclwet en 154 van bet Wetboek van
strafvordering, doordat het hof de verklaring onder eed van aanlegger niet als
bewijs van de verklikking heeft aangenomen; 3° hieruit afgeleid dat bet hof
bij arrest de samenvoeging van het dossier Heynen niet heeft bevolen; 4° hiernit
afgeleid dat het hof in zijn beweegredenen de bestanddelen welke nit dit dossier bleken niet heeft aangeduid; 5° afgeleid hieruit dat bet hof de bekentenis
van verweerder, behelsd in. zijn geschreven verklaring in Juli 19JO vo6r de
Lanch·at, niet heeft aangenomen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, na bet onderzoek van de bundel en
na het onderzoek ter zitting gedaan, het
hof genoegzaam ingelicht is en dat de verzoeken van de burgerlijke partij om aanvullende onderzoeksmaatregelen · ongegrond zijn ;
Dat -alzo vc10rkomt dat het arrest de
conclusies beantwoord heeft en rekening
heeft gehouclen met de bestandclelen van
het dossier; dat het eerste en het vierde
midclel in feite niet opgaan;
Overwegende · dat de rechter over de
grond in feite de bewijskracht van een getuigenis op souvereine wijze beoordeelt
en dat; behalve het geval voorzien bij
artikel 16 van de wet dd. 17 April 1878,
vreemd aan de zaak, hij door een bekentenis van de verdachte niet gebonden is ;
Dat het tweede en het vijfde middel in
rechte niet opgaan;
Overwegende dat, in strijd met wat het
derde micldel beweert, het militair gerechtshof de 11 Maart 1949, de voortzetting van de zaak h:eeft bevolen met het
oog op de overlegging van de bundel
Heinen;
(1) Verbr., 28 Maart 1939 (A1T. Verbr., 1939,
blz. 122; Bull. en PASIC., HJ39, I, 180) ; 2 December 1940 (A,.,.. Verbr., 1940, biz. 128; Bull.
en PAsrc., 1940, I, 309); 7 Januari en 15 April
1942 (A1'1'. Ve1·br., 1942, biz. 1 en 41; Bull. en
PASIC., 1942, I, 2 en 87).

-441
Over het zesde middel, afgeleid hieruit
dat het militair gerechtshof niet naar de
zin van de wet samengesteld was, daar
een van de oflicieren van de zetel geen
deel meer uitmaakte van het Ieger :
Overwegende dat het middel steun
vindt, noch in de vaststellingen van het
arrest, noch in · enig processtuk waarop
het Hof acht vermag te slaan ;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voontitte1·,
H. Lonveaux, voorzitter. - Verslaggeve·r,
H. Connart. - Gelijkltt'idende conclt~sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1° VERJARING (IN STRAFZAKEN).

PUBLIEKE VORDEBING. - GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF. - Is, BIJ GEBREK
AAN GROND TOT SCHORSING, VERJAARD EEN
JAAR NA HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF..
2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- HOm'DELIJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NDERSTELT EEN ZELFDE MISDRIJF.
3° VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.- PoLrriEGELDBOETE.- MAXIMUM
DRIE DAGEN.
1 o De pt~bUeke vo1·dering, ontstaan t~U een
gecontraventionalisee1·d wanbed1'ijf, is
vm·jaard ten laatste een jaar na het
pleuen van het misd·rljf indien er ueen
grand tot schm·s·ing bestaat (1). (Wet
van 17 April 1878, artt. 23 en 26.)
2° De hoofdelijlce veroonleUng van ve1'schillende belclaagden tot de lcosten van
de publieke vm·dering onderstelt dat alle
de belclaagden worden veroordeelll wegens een zelfde misd1'ijf; het volstaat
niet dat de onderscheiden misdrijven,
die zij heblJen uepleegd, wo1·den betengeld doo1· een zelfde wetsbepaling (2).
(Strafwetb., art. 50.)
3° De vervangende gevangen·isstrat mag,
voo1· een politiegeldboete, de drie dagen
niet oversclwijden (3).
(Strafwetb.,
art. 40.)

--------------------(1) Verbr., 18 October 1948 (A1·r. Verb?'.,
1948, biz. 496; Bull. en PAsrc., 1948, I, 573).
(2) Verbr., 2 September 1948 (Bull. en
PAsrc., 1948, I, 477, en de nota 4).
(3), Verbr., 12 Juni 1944 (Bull. en PAsrc.,
19H, I, 375); 14 Maart 1949 (zie hager, biz. 170;
lJull. en PASte., 1919, I, 195).

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. BERGHEMS EN CONSOORTEN.)
'
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 Maart 1949 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Verviers gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen cle beslissing over de publieke vordering gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 21, 23 en 26 van de wet del.
17 April 1878, doordat de publieke vordering; wat de gecontraventionaliseerde
wanbedrijven van onvrijwillige verwondingen betreft, verjaard was :
Overwegende dat het bestreden vonnis
ieder van de betichten Berghems en Peusgen een inbreuk op artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek, gecontraventionaliseerd bij beschikking van de raadkamer,
en een 'l.tibreuk op artikel 27 van het Reglement op de politie van het verkee~· ten
laste legt;
Overwegende, wat de gecontraventionaliseerde wanbedrijven aangaat, dat deze
gepleegd zijnde op 25 November 1947, de
publieke vordering, bij gebrek aan grond
van schorsing v66r de 18 Maart 1949, datum van de bestreden beslissing, verjaard
was;
Dat het bestreden vonnis, met die misdrijven voor vaststaancl te houclen, de in
het middel becloelde artikelen heeft geschonden;
Overwegende echter, dat het vonnis
slechts ten laste van elke beklaagde een
geldboete van 20 frank, verhoogd met
90 deciem, uitspreekt; dat die straffen gerechtvaardigd zijn door de vaststellingen
betreffende de ten laste van de beklaagden
gelegde inbreuken op het Reglement op de
verkeerspolitie;
Dat het middel, wat die straffen aangaat, aldus zonder belang en, clienvolgens,
niet ontvankelijk is ;
Maar overwegende dat de veroordelingen tot de kosten, zowel van eerste .aanleg
als van het hoger beroep, hoofdelijk tegen
de beklaagden uitgesproken, niet gerechtvaardigd zijn door het bestaan van de
misdrijven tegen artikel 27 van het Reglement op de verkeerspolitie; dat de inbreuk
door Berghems en cleze door Peusgen gepleegcl inderdaad onderscheiden inbreuken
zijn, alhoewel door dezelfde strafbepaling
beteugelcl; dat de !10ofdelijke veroordeling
tot de kosten van de publieke vordering
dienvolgens, daar ze niet gerechtvaardigd
blijft door de vaststellingen van het bestreden vom1is, niet ontsnapt nan de verbreking welke het aannemen van het ingeroepen micldel medebrengt ;
Overwegende dat de vernietiging van de
veroordelingen betreffende de kosten van

-442de publieke vordering, de vernietiging me- H. Giroul. Gelijlcl~ticlencle conchtsie,
debrengt van cle beslissing welke de lijfs~ H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
dwang beveelt om de inning dezer kosten advocaat-generaal.
te verzekeren;
Overwegende, einclelijk, dat het deel van
de beslissing, welk het beroepen vonnis
bevestigt, voor zoveel het derde ver2° K'AMER. - 4 Juli 1949,
weerder Leonard burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de kosten hoofdelijk VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
ten laste van Peusgen gelegd, nietig is
CORRECTIONELE GELDBOETE. MINIMUM
evenals de veroordeling tot de kosten teACHT DAGEN.
gen deze laatste uitgesproken, en, clienvolgens, ook client vernietigcl te worden;
Voo1· een co1Tectionele gelclboete ·is cle ve1·Over het tweede midde1, schending van
vangencle ,qevangenisstraf ten minste
artikelen 38, 40 en 100 van het Strafwetctcht clngen (1). (Strafwetb., art. 1, 25
boek, cloordat de gevangenisstraf van vier
en 40.)
dagen uitgesproken als vervangencle straf
voor een geldboete van 20 frank onwette(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
lijk is :
T. LE,JOLY EN CONSOORTEN.)
Overwegende dat, met beklaagden Berghems en Peusgen te veroordelen tot een
ARREST.
hoofdelijke geldboete van 20 frank, verBET
HOF
;
Gelet op het bestreden
hoogd met 90 dech~m, het bestreclen vonnis
een politiegeldboete wegens overtreding vonnis, op 12 April 1949 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Diheeft uitgesproken;
Dat de bestreden beslissing dienvolgens, nant gewezen;
Overwefende dat de voorziening enkel
in schencling van artikel 40 van het Strafwetboek, hetwe1k het maximum van cle gericht is tegen de beslissing over de puvervangende gevangenisstraf op drie da- blieke vordering;
Over de voorziening gericht tegen de begen bepaalt voor hen die wegens overtreding veroordeeld worden, beslist heeft slissing welke verweerder Lejoly vrijdat, bij gebrek aan betaling cler geldboete, spreekt:
Overwegende dat de substantH\le of
deze door een gevangenisstraf van vier
op straf van nietigheid voorgeschreven
dagen zal vervangen worden ;
Overwegende, voor het overige, wat de rechtsvormen werclen nage1eefd en dat de
voorziening betreft tegen de eerste twee beslissing wettelijk is ;
Over de voorziening gericht tegen de
verweerders ingestelcl, clat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven beslissing van veroordeling ten 1aste van
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle verweerder Dardenne gewezen :
Over het enig middel, schending van
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden artikel 40 van het Strafwetboek, cloordat
vonnis in zover het : 1 o Berghems en het bestreden vonnis, waar het Dardenne
Peusgen solidair veroordeelt tot de kosten tot een correctionele geldboete veroorvan eerste aanleg en van hoger beroep deelt, s1echts een vervangende gevangenisvan de publieke vordering, en de lijfs- straf van drie dagen uitspreekt :
Overwegende dat het bestreden vom1is,
dwang beveelt voor de inning van die
kosten; 2° Leonard burgerlijk verant- met verweerder Dardenne te veroordelen
woordelijk verklaart voor de veroorde- tot een ge1c1boete van 30 frank, verhoogd
ling, tegen Peusgen uitgesproken, tot cle met 90 deciem, wegens inbreuk op de verkosten· van cle publieke vordering; 3° ten keerspolitie, een correctionele straf heeft
laste van Berghems en Peusgen een ver- uitgesproken; dat het, c1ienvo1gens, in
vangende gevangenisstraf van vier dagen schencling van artike1en 1, 25 en 40 van
uitspreekt; verwerpt de voorziening voor het Strafwetboek, een gevangenisstraf van
het overige; beveelt c1at onderhavig arrest drie dagen heeft bevolen, bij gebrek aan
zal worden overgeschreven in de registers betaling van de gelclboete ;
En overwegende dat, voor het overige,
van cle Correctionele Rechtbank te Verviers en dat melding er van zal worden de substantHHe of op straf van nietigheW
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk voorgeschreven rechtsyormen werden na·
ver:nietigde beslissing; legt een achtste geleefd en dat de beslissing wettelijk is;
Over de voorzieningen gericht tegen de
cler kosten ten laste van elke verweerder
en vijf achtste ten laste van de Staat; verweerclers Cassart en Hainaut, bnrgerverwijst (I.e zaak, alzo beperkt, naar de lijk verantwoorclelijke partijen :
Overwegencle clat geen micldel voorge·
Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak cloende in hoger beroep.
4 Juli 1949. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Ver.~laggeve1·,

(1) Verbr., 27 October 1913 (Bull. en PAsrc.,
1913, I, 442).

-443steld is en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, doch in zover enkel het tegen
verweerder Dardenne een vervangende gevangenisstraf van drie dagen heeft uitgesproken; beveelt dat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Oorrectionele Rechtbank te Dinant
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt verweercler Darclenne tot een v:ierde der kosten, terwijl het overige ten laste van de
Staat blijft; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de Oorrectionele Rechtbank te
Namen, uitspraak dQencle in boger beroep.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voo1·zitter.
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggeve1·,
H. Giroul. - Gelijlcl7tidende concl7tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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ASSISEN. BEKLAAGDE SCHULDIG VERKLAARD AAN EEN MISDAAD. - VERKLARING
DIE NOODZAKELIJK VASTSTELT DAT DE BEBEKLAAGDE NIET KRANKZINNIG WAS OP RET
OGENBLIK VAN DE MISDAAD. - WEIGERING
DOOR RET ROF VAN ASSISEN DESBETREFFEND
EEN VRAAG TE ONDERWERPEN AAN DE JURY. BESLISSING WETTELIJK.
De verlclaring van de ju.?'Y, dat de beklaagde sch7tldig is aan een bepaalde
misdaad, stelt noodzakelijk vast dat de
belclaagde niet lc1·anlczinnig was op het
ogenblilc van de 1titvoering van de 1nisdaad,· dienvolgens weige1·t het hot van
assisen te1·echt aan de hWY een onde!'scheiden v1·aag te onde1·we1·pen bet1·etjende de staat van lcTanlczinnigheid van
de belclaagde op het ogenblilc van de
misdaacl (1).

(DUVEAU.)
ARREST.'
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 Maart 1949 door het Hof van
assisen van Brabant gewezen;
Over het miclclel, schencling van artikelen 339 en 408 van het Wetboek van strafvorclering, cloorclat het hof van assisen geweigercl heeft aan de jury de vragen te
stellen welke aanlegger verzocht te stellen nopens de omstancligheclen welke zijn
yerantwoordelijkheicl uitsloten :
Overwegende clat aanlegger ter openbare terechtzitting del. 22 Maart 1949 conclusies heeft neergelegcl er toe strekkencle
.aan de jury clrie vragen te cloen stellen :
de eerste twee over het punt te weten of,

op het ogenblik van de moorclen van 25 en
27 Februari 1948, waarvan aanlegger beschuldigcl was, hij krankzinnig was; de
clerde de jury uitnocligend om te zeggen
of aanlegger « thans )), 't is te zeggen op
het ogenblik waarop het arrest werd gewezen, aan krankzinnigheid leed of door
erge geestesstoornis of geesteszwakheid
was aangeclaan waardoor hij onbekwaam
was geworden zijn daden te beheersen;
Overwegende dat deze laatste vraag aan
de ju:ry werd gesteld, maar dat het hof
wettelijk heeft kunnen weigeren de eerste
twee vragen te stellen, zonder de in het
middel bedoelde wetsbepalingen te scherrden·
O~erwegende, inderdaad, dat de krankzinnigheid van een verdachte op het ogenblik van het hem ten laste gelegd feit geen
grond van verschoning is, maar een grond
van rechtvaardiging welke aile strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitsluit ;
Dat het bestaan van die gronden van
rechtvaardiging dienvolgens begrepen was
in de vragen 1 en 3 welke de jury verzochten uitspraak te doen over de sclmldigheid van aanlegger aan de twee moorden
waaryan hij beschuldigd was;
Dat het middel in rechte en in feite
faalt;
En overwegende dat de substantii:He 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.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voorz'itte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Oonnart. - Gelijlclttidende cmwl7ts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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1 o ·MUNT. - lNBREUKEN OP DE REGLEMENTEN
INZAKE WISSELCONTROLE. - VERVOLGING. TEN VERZOEKE VAN RET BELGISCH-LUXEMBURGS INSTITUUT VOOR DE WISSEL. -DRAAGWIJDTE VAN DE TUSSENKOMST VAN DIT INSTITUUT.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - VERZOEK TOT VERVOLGING.
- MIDDEL AFGELEID RIERUI"I: DAT DE ONDERTEKENAARS NIET BEVOEGD WAR-EN OM DE PERSOON TE VERTEGENWOORDIGEN NAMENS WELKE
(1) Zie motieven van verbr., 25 Augustus
1943 (Ar1-. Ve1·b•·., 1943, biz. 179; Bull. en
PASIC., 1943, I, 323) ; L. CORNIL, La loi de
defense sociale (' l' egard des ano•·maux et des
dtlinquwnts d'habitude, n' 51, alsmede de nota
onderaan verbr., 26 Februari 1934 (Bull. en
PASIC., 1934, I, 180).

-444in de zaak gevoegde partij moest zijn om
de vordering tegelijkertijd met bet openbaar ministerie nit te oefenen en zelfs
boedanigbeid had om, alleen, de recht3° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. sprekende recbtscolleges te verzoeken
TERUGWERKENDE KRACHT. REGLEMENTEgeldboeten en verbenrdverklaring toe te
RING DIE VERANDERLIJK EN TIJDELIJK IS. passen en, doordat cle HH. Deruyter en
INTREKKING OF WIJZIGING. VERHINDERT
Bronchart die het verzoek getekend bebHAAR TOEPASSING NIET OP FElTEN GEPLEEGD
ben, waarbij vervolgingen werden aangeTEN TIJDE DAT ZIJ VAN KRACHT WAS.
vraagcl, geen boedimigheid haclden om cUt
1° Mette beschilclcen dat, inzalce inbrenlcen namens voormelcl institnnt te doen :
op cle besluiten en reglementen betrefOver het eerste ondercleel :
fenae cle w·isselcontrole, cle vervolging
Overwegende dat bet middel gegroncl i:;.
wo·rclt uitgeoefencl op ve1·zoelc van het
op artikel 3 van bet beslnit-wet van 4 Jnni
Belg·isch-Lw:cembtt1-gs Instittmt voo1· cle
1946 tot wijziging van bet beslnit-wet van
w·isset, draagt a1·ti!cet 3 van het beslttit6 October 1944, betreffende de wisselconwet van 4 Juni 1946 aan cl'it inst'ittmt de
tr6le; dat die bepaling vermeldt dat de
·uitoefening niet op vctn cle pnblielce vot·vervolging van de inbrenken « nitgeoefencl
cle1"ing, noch zelfs van cle vonler·ing tot
wordt op verzoek van het Belgiscbtoepass·ing van gelcleUjlce St1'at]en; die
Lnxemburgscb Institnnt voor de wissel >>:
wetsbepaUng heeft tot voorwe1·p het inOverwegende dat de vordering tot toe~.
steUen vctn de pttblielce vordering cloo1·
passing van straffen door de strafrecbthet openbaar 1niniste1·ie slechts toe te
banken door bet openbaar ministerie
la.ten op awnvraag of 011 ve1·zoel,; 'l?Wn . wordt nitgeoefend (W etboek van strafvorhet ·voormel!l ·institmtt (1).
dering, art. 29; wet van 20 April 1810,
2° Mag niet voo1· cle ee1·ste manl ~vorden art. 45) ;
voorgestelcl v661· het Hot vnn verbreOverwegende dat, inclien de wet aan clit
lcing, het micZ.Clel afgeleid hie·nt'it !lett cle
principe afwijkingen kan brengen, cleze
ondertelcenaars vctn een. verzoek tot ve·rniet vercler lmnnen reiken dan toegelaten
volging niet bevoegcl Wct1'e1t om de
worclt door de bewoorllingen van de bepe·rsoon te ve·rtegenwoonligen nnmens
valing welke ze invoert;
tvellce z·ij dit verzoek hebben onclerteOverwegende dat het beslnit-wet van
kencl (2).
4 .Juni 1946, met in zijn artikel 3 te
3° Het ·intreklcen of het wijzigen vnn een bepalen dat de vervolging nitgeoefend
·reglcmentB'I"ing, die vnn venMulerlijlce en wordt op verzoek van bet Belgisch-Lnxemtijdelijlce na1·!l is, heeft niet tot gevolg
bnrgs Institnnt voor de wissel aan clit
cle ingetmlclcen ot gewijzigcle ,·eglemeninstitnut niet ·de macht verleent de vortering zoncle·r toepnss·ing te mnlcen op
clering «nit te oefenen », maar enkel het
fe'iten rl·ie gepleegcl wenlen ten t-ij!le flat
recbt om de nitoefening er van bij wijze
z·if nog vwn krncht wets (3).
van « verzoek aan te vragen >>; clat alinea 5 van gezegd artikel, daarover geen
enkele twijfel laat; dat inderclaad, met te
(DELORY.)
verklaren dat de zaak bij de rechtsprekende recbtsmacbt wordt aanhangig geARREST.
maakt, << hetzij op dagvaarcling van het
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden openbaar ministerie, hetzij bij bevel van
arrest, op 19 April 1949 door bet Hof van cle raaclkamer », het impliciet docb stellig
aan bet Belgisch-Lnxembnrgs Institnnt
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schencling van voor cle wissel, de macht ontkent zelf de
de beslnit-wetten dd. 6 October 1944 en pnblieke vorclering nit te oefenen;
Overwegencle, wat de andere straffen
4 Jnni 1946, betreffende de wisselcontrole,
doordat het bestreclen arrest de vervolgin- clan de gevangenisstraf betreft, indien
gen ontvankelijk verklaart tegen aanleg- alinea 5 van artikel 3 het Belgiscb-Lnxemger door het openbaar ministerie alleen bnrgs Institnnt voor de wissel toelaat een
ingesteld, op verzoek van het Belgisch- clading te treffen, het aan dit institnnt die
Lnxembnrgs Institnnt voor de wissel, macht slechts toekent zolang de zaak niet
wanneer volgens de wet dit institnnt een aanbangig zal gemaakt zijn bij de rechter
over de grond door dagvaarding van
ZIJ Oi'TRADEN. N!IDDEL NIET VOORGES'l'ELD
V06R DE RECHTER OVER DE GROND. l\1IDDEL
ONONTVANKELIJK.

(1) Zie de conclusie van de H. ee1·ste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt, gepubliceercl v66r het arrest in Bull. en PAsrc.,
1949, I, 503.
(2) Verbr., 10 Januari 1944 (Bull. en PAsrc.,
.1944, I, 139) ; 5 J-anuari 1948 (A1'I'. Ve1'b1·.,
1D48, blz. 6; Bull. en PASIC., 1948, I, 7) en cle
nota 3 onderaan verbr., 14 Juni 1948 (A1·1·.

T'erbr., 1948, blz. 332; Bull. en PASIC., 1948, I,
386). V ergelijk verbr., 23 Mei 1949 (zie boger,
blz. 346; Bull. en PASIC., 1949, I, 390), gewezen
in een zaak waar het middel werd voorgesteld
v66r de rechter over de grond.
(3) Verbr., 2 Juli 1945 (An·. Verbr., 1945,
blz. 184; Bull. en PASIC., 1945, I, 197).

-445het openbaa~· ministerie of door bevel van
de raadkamer ;
Overwegende dat uit die bepalingen
blijkt dat de enige afwijkingen door voormeld artikel 3 aan het gemeen recht gebracht deze zijn : dat het openbaar ministerie de publieke vordering slechts mag
instellen op verzoek van het BelgischLuxemburgs Instituut voor de wissel en
dat dit laatste, wat betreft de andere
straffen dan de gevangenisstraf, de vordering kan te niet doen bij een dading getroffen vooraleer de rechtsprekencle rechtsmacht er kennis van neemt;
Dat clit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Over het tweetle ondercleel :
Overwegende clat aanlegger nooit v66r
de rechtsprekende rechtsmacht heeft doen
gelclen dat de onclertekenaars van het
verzoek tot vervolgingen, niet bevoegd
waren om clit namens het BelgischLuxemburgs Instituut voor de wissel te
doen; clat het middel, welk de openbare
orde niet aanbelangt, nieuw en, dienvolgens, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van het
reglement nr 13 van het Belgisch-Luxemburgs Institunt voor de wissel in het
Belgisch Staatsblad del. 10 Augustus 1947
bekend gemaakt, doorclat noch het beroepen vonnis noch het arrest van het hof
van beroep het verweermiddel, door aanlegger in regelmatig neergelegde conclusies
in hoofdorde voorgebracht, beantwoorcl
hebben, en doordat het arrest aanlegger
niet verrp.ocht te veroordelen wegens wanbeclrijven die niet meer bestonden :
Overwegencle dat het middel, voor zoveel het gericht is tegen het vonnis van
eerste aanleg, niet ontvankelijk is;
Voor zoveel het middel tegen het bestreden arrest gericht is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies beweerde dat de in- en uitvoer
eerst door de besluit-wetten van 6 October
1944 en 4 Juni 1946 verboden, vrij was
van 1 Juli 1947 af krachtens het nieuw reglement nr 13 in het Belgisch Staatsblad
van 10 Augustus 1947 bekend gemaakt;
clat hij beweerde dat, alhoewel de aangetijgde feiten die nieuwe reglementering
voorafgingen, de bepalingen, in voege op
het ogenblik waarop de misdrijven gepleegcl werdeli, niet vermochten toegepast
worden omdat het reglement, op 10 Augustus 1947 bekend gemaakt, in zijn artikel 24 uitdrukkelijk verklaarde dat het
de tekst van vorig reglement « vernietigt
en vervangt >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest
clit middel als volgt heeft beantwoord
<< dat de eerste rechter op beklaagde, terecht, de op het ogenblik der feiten bestaande wetgeving ·heeft toegepast; clat er

geen twijfel bestond omtrent de bedoeling
van de wetgever : niet te verzaken aan
het beteugelen cler feiten in het verleden
gepleegcl » ;
Overwegende clat het ingeroepen middel
alclus op passencle wijze . beantwoord
wercl; dat inderdaad, op de bewering volgens welke de vernietiging, uitgesproken
bij artikel 24 van het reglement op 10 Augustus 1947 bekend gemaakt, een · volstrekte afschaffing van de vorige wetgeving uitmaakt, de bestreden beslissing
antwoordt dat, naar de becloeling van de
wetgever, die vernietiging slechts uitgesproken is voor de toekomst, zonder verzaking aan de beteugeling voor het verleden, 't is te zeggen zonder terugwerkende kracht;
Dat het bestreden arrest alzo artikel 97
van de Grondwet heeft nageleefd; dat dit
onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 24 van bedoeld
reglement met te bepalen dat « dit reglement de tekst van vorig reglement nr 13
vernietigt en vervangt » en dat « het op
1 Juli 1947 van kracht wordt », enkel een
nieuwe reglementering in de plaats heeft
gesteld van deze die beRtond met er ·de
datum van inwerkingtreding van te bepalen; dat wijl het hier gaat, - zoals blijkt
uit artikel 2 van het besluit-wet van 6 October 1944 betreffende de wisselcontr6le,
hetwelk de wettelijke grond is van .de
door het Instituut voor de wissel genomen
reglementen, - over veranderlijke en tijdelijke maatregelen, door de omstamligheden verwekt, artikel 24 van het nieuw
reglement niet als uitwerksel h~eft de reglementering, welke het afschaft, niet
meer toe te passen op de feiten gepleegd
wanneer ze van kracht was ;
Dat clit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheiq voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
Om die redene.n, verwerpt de voorzieniug; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, vom:zitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Giroul. Gel-ijlcl~tidende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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KAMER. -

4 Juli 1949.
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PLIGHT VAN TROUW JEGENS BELGIE. VER·
PLICHTING VOOR EEN OORLOGVOERENDE DE OORLOGSWETTEN EN -GEWOONTEN TE EERBIEDIGEN.
MAAKT GEEN PLICHT VAN TROUW UIT.
-

2°

MISDADEN EN W .ANBEDRIJVEN
TEGEN D.E UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. lNBREUK OP
ARTIKEL l18bis VAN BET STRAFWETBOEK. DRAAGWIJDTE NIET GEWIJZIGD DOOR DE WET
VAN 20 JUNI 1947.

3°

OORLOG. GRIP.

OoRLOGSMISDADEN. -

BE-

4° 00RL0G. - VERDRAG VAN DEN HAAG
18 OCTOBER 1907. - TEBECHTSTE!,LING

VAN
VAN
GIJZELAARS. DAAD DIE UlPLICIET WORDT
AANGEZIEN ALS ZIJNDE EEN SCHE~~ING VAN DE
OORLOGSWETTEN.

5°

6°

OORLOG. ScHENDING VAN DE ooRLOGSWETTEN EN -GEWOONTEN. VERPLICHTING OF
VERBOD NIET Ull'DBUKKELIJK VERMELD IN
EEN INTEBNATIONAAL VERDRAG. KLAARBLIJKEl'ID KARAKTER VAN DE SCHENDING. BEOORDELING BEHOORT AAN DE RECHTER OVER
DE GROND.
VOORLOPIGE HEOHTENIS. - ONREGELMA'l'IGE HECHTENIS. ZONDEB INVLOED
OP DE OPDRACHT VAN BEVOEGDHEID EN OP DE
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VEBVOLGING VOORZIEN BIJ ARTIKELEN 2 EN VOLGENDE VAN DE
WE'l' VAN 20 JUNI 1947.

7°

VONNISSEN EN .ARRESTEN. VoNNIB VAN DE KRIJGSRAAD. VERDACHTE DIE
VERSCHIJNT ZONDER VOORBEHOUD TE UAKEN.
HOGER BEROEP. ARREST VAN HET UILlTAIR GERECHTSHOF. WORDT OP TEGENSPRAAK GEWEZEN.

8°

OORLOG. OORLOGSUISDADEN. WET
VAN 20 JUNI 1947. .ARTIKJCLEN 2, 4 EN
VOLGENDE. BEPALINGEN OVER DE BEVOEGDHEID EN OVER DE RECHTSPLEGING. .ARTIKEL 2 VAN RET STRAFWETBOEK NIET TOEPASSELIJK.

9°

00RLOG. 00RLOGSMISDADEN. -WET
VAN 20 JUNI 1947. -- .ARTIKEL 3.- NADERE
BEPALING VAN DE GROND VAN RECHTVAARDIGING VOORZIEN Blj ARTIKELEN 70, 156 EN 260
VAN RET STRAFWETBOEK. lNTERPRETATIEVE STRAFBEPALING.

10°

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
TERUGWERKENDE KRACHT. - . VERKLARENDE S'l'RAFBEPALING. TOEPASSING OP
FElTEN GEPLEEGD NA RET VAN KRACHT WORDEN VAN DE GEiNTERPHETEERDE WET. GEEN
SCHENDING VAN DE R.EGEL VAN DE NIET-TERUG':VERKING VAN DE STRAFWETTEN.

11°

OORLOG. VJ.JANDELIJKE KRIJGSGEVANGENEN. VERDRAG VAN GENEVE VAN
27 JULI 1929. - BEPALINGEN VAl'l ARTIKELEN 2 EN VOLGENDE VAN DE WET VAN 20 JUNI.
1947. - NIET STHIJDIG MET VODRMELD VEEDRAG.

12°

MISD.ADEN EN W .ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. VERVAL VAN

DE RECHTEN OPGESOMD BIJ ARTIKEL 123semies·
VAN RET STRAFWETBOEK. 0PGELOPEN DOOR
DE VEROORDEELDE WELKE OOK ZIJN NATIONALITEIT WEZE.

13°

BEVOEGDHEID EN .AANLEG. MISDRIJF GEPLEEGD IN DE VOORWAARDEN
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN
20 JUNI 1947. - VERKNOCHT UISDRIJF BEHOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSCOLLEGES ZETELEND OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 15 JUNI 1899 OF VAN
DE GEWONE RECHTSMACHT. BEIDE MISDRJIJVI"N :I.IOETEN WORDEN GEVONNIST DOOR DE
UILITAIRE RECHTSCOLLEGES ZETELEND OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN
20 JUNI 1947.

14°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
.ARREST DAT VERWIJST NAAR EEN VOORGAAND
ARREST GEWEZEN IN DEZELFDE ZAAK. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE TEKST
VAN RET VOORGAAND ARREST OVER TE NEMEN.

15°

REOHTERLIJKE INRIOHTING. i\iiLITAIR GERECHTSHOF. 00RLOGSTIJD. GRIFFIER AANGEWEZEN DOOR DE MINISTER.
VAN JUSTITIE. MOET NIET ALLE DE VOORWAARDEN VERVULLEN VEREIST VOOR EEN WERKELIJK GRIFFIER.

16°

OORLOG. WET VAN 20 JUNI 1947. 00RLOGS*ETTEN EN -GEWODNTEN. BEGRIP.

17o

00RLOG. GEWOONTE GEVESTIGD TUBSEN BESCHAAFDE NATIES. NIET AANGEHAALD
IN EEN INTERNATIONAAL VERDRAG. VASTSTELLING VAN RET BESTAAN' VAN DE GEWODNTE.
BEHOORT TOT DE BEODRDELING VAN DE
RECHTER OVER DE GROND.
vc~n ve·rraacl, cl'ie cle inlcenmerlct 's v·i.ic~ncls pol'itiek of
OO[!'rnerlcen te cl'ienen, onclerstelt een gebrelc aan een tJUcht van tro11.w jegens
BelgW; cle ve1·pUcht-ing voor een oo1·logvoe·1·encle, in oo1·log tegen BelgiC, cle oo1·louswettc-n en -g,ewoonten nc~ te lcve·n
mnalct uecn pUcht vcm t'I'01tW 1tit tegenove1· BelgW (1). (Strafwetb., art. 118bis;

1o De geclachte
bre1~7c

besl.-wet van 17 December 1942, art. 3.)
cln~nuw·ijclte van nrt-ikel 118bis van

2o De

het Stntfwetboelc wenl n·iet gewijzigcl
cloo1· cle wet vnn .ceo J1tni 19lp.
3o JJ1aa7ct een oo·rloysmisclaful 1tit, 'llfUt:l' cle
zin van cle wet vnn 20 J1mi 1947, het
twit clnt cle cl·u.b bele voo1·wc~nnle ve1·enigt
vMt een miscl'l'ijf te z·ijn tegen cle strct[·wet en tevens een overt·recl·ing van cle
oorlogswetten e?h -uewoonten.
4o Incl·ien het venkct.Q van Den HctMJ vctn
18 Octobe'r 1907 en het er cwn toegevoegcl
reglement, goeclgelw1wc~ cloor cle wet vcmt

(1) Zie de conclusie van de H. eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt, gepubliceerd v66r het arrest in Bull. en PAsiC., 1949,

I, 508.
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-44725 Mei 1910, yeen ltitdntlclceUjlce bepaliny betrefjenrle rle gijzelaars behelzen, wonlt cle teTeahtsteUvny van gijzelaa·rs noahtans impUaiet besahottwrl
door arUlcelen 46 en 50 van het voo1·meld 1·eylement als z·ijnde een sahendiny
va,n de oo'l'logswetten en· -gewoonten.
5° Onder voo1·beho·ud van de verpUahtingen en van de ontzeyg·ingen vermelcl in
uitdruJclceUjlce bewoo1·dingen in een internationnal ve'1'd1·ag, goedgelce1wd ove'l'eenlcomst'ig artilcel US van de Grondwet,
behoort de beoo·rdeUng van het klaarblijlcend lcaralcteT van de sahend·iny der
oorlogswetten. en -gewoonten tot de bevoegdlwid va1i de 1·eahter over de gmnd.
6° De omstandiyheid dat een venlaahte
onregelmatig in staat van heahten·is
werd gesteld door de Belgisahe ove1'7wid,
·is zonder invloed op de bevoegdheid van
de mUUai1·e 1·eahtsaolleges voo·rtvloeiencl
ltit artilcelen 2 en volgende van de wet
van 20 J1mi 1947, evenals op cle ontvanlceUjkheid van de vervolging inge1·iaht
door cUe wetsbepalingen. (1).
7° Is op tegensp1·aalc yewezen, het ar·rest
van het miUtair gereahtshof ltitspnwlc
doende op het hoye1· bemep tegen een
vonn·is van de lc1"ijgsntad, wannee1· de
verdachte zonder voorbehotul is versahenen voor. de Jc1·ij gs1·aad en h'ij z·iah
ove·1· de g1·o·nd heett verdedigd (2).
8° De art"ikelen 2, 4 en volgende vctn de
wet van 20 Jttn·i 1947 malcen geenszins
zelce1·e feUe1~ stTafbctar d·ie het vmeyer
niet waren, noah w·ijz·igen enige gevesUgde stmf; z·ij zijn bepaUnyen ove1· de
bevoegdheid en over de ·reahtstJleging,
waa1'0p cle 1·egel van a1·tilcel 2 van het
Stntfwetboel" 1viet toepasselijh; is (3).
go ATt'ilcel 3 vwn de wet vnn 20 J·uni 1947
heett tot enig voO'i'we·rp de ju·iste drangw·ijclte te bepalen vctn de ymncl van
reahtvact1·d·iy·img voorzien bij wrtUcelen. 70, 152 en 260 ·uan het Stntfwetboelc
ten opziohte van zelcere sooTten m·isdTijven; voonneld a1·UJcel 8 ·is aldus een
verl"lctrende strafbepnling (4).
(1) Verge!. verbr ., 10 Augustus 1920 (Bull.
en PASIC., 1921, I, 84).
(2) Raadpl. verbr., 9 Augustus 1945 (A>·>·.
FedJ>'., 1945, biz. 194; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 207); 4 Februari 1946 (An·. T'e>·b,·., 1946,
biz. 46; Bull. en PAsiC., 1946, I, 53).
(3) Verbr., 3 November 1941 (A>T. Yerbr.,
1941, biz. 227; Bull. en PASIC., 1941, I, 407, en
de conclusie van het openbaar ministerie) ;
12 Februari en 30 April 1945 (A,.,.. Ve,·b,·.,
1945, biz. 104 en 142; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 114 en 153).
(4) Pa1'le11>. handel., Kamer der volksvertegenwoorcligers, 29 Mei 1947, biz. 17, verklaringen van de H. Humblet, van graaf Carton de
Wiart en van de Minister van justitie; zie oak
NYPELS en SERVAIS, 2" uitg., d. I, blz. 319.

10° De toepass-iny vctn een veTlclarende
stmfbepctling OJJ feiten gepleegd V001'
haM aflcondiging, doah na het in we1·king t1·eden van de ge'interpTeteeTde
wet, mankt geen sahending ttit van de
1·eyel van de niet-tentgwe1·Tcende lcTaaht
vctn. cle strafwetten (5) .
11° Dctctr de bepalingen over de bevoeydhe·icl en ove1· de 1·eahtspleging, vooTzien
b·ij artikelen 2 en volgende van de wet
vctn 20 Jnni 1947, van toepnssing zijn
o. 1n. op cle pe,-sonen, beho1·ende tot de
Belgisahe stTijdkrachten, weUce misdrijven, door die bepal'inyen bedoeld en in
de omstwndigheden voo1·zien bij gezeyd
a1·tilcel 2 (6), zo1ulen gepleeyd hebben,
sahendt de toepassing e1· vnn op een
v·i.jctndeUj lee k1'ij gsgevnngene noah a1·tilcel 63 noch ctTtilcel 82 van het ve1'dTag
vnn Geneve van. 27 JttU 1929, goedgeTcem·i! door. de wet vctn 17 .MaaTt 1982.
12° EUce peTsoon die wettelijlc vemordeeld werd tot een a1·iminele st1·nt wegens een misd1'ijf voorz·ien in hoofdstttk II, titel I, boelc II van het St1'ctfwetboe7c, wo1·dt, weUce oak zijn ncttionaliteit weze, ve1·vallen veTlclctaTd vctn
de reahten opgesomcl bij ctrt-i7cel128sexies
van dat wetboelc.
13° Wannee1· een misdTijf, dat alle de toepnssinysvooTwctanlen voorzien bii artilcel 2 vctn de wet vctn 20 Jttni 1947 veTenigt, ve'l'lcnoaht ·is met een misdrijf behorend tot de bevoegcUwid, hetz·ij van de
m'ilita-ire 1·eahtsaoUeges snmenyesteld
overeenlconLstig de wet vctn 15 JmLi 1899,
hetzij vctn de gewone Teahtsmaaht, moeten zij beicle gevonnist wo1·den cloo1· de
m·iUtct-i1·e 1·eahtsaoUeges samengesteld
oveTeenlcomst-ig ctTtilcel 4 van cle wet van
20 Jottni 1947. (Wet van 20 Juni 1947,
artt. 6 en 7.)
14° H et ctT"rest dctt venvijst nactr een vo1'ig arTest, yewezen in dezelfde zactk,
moet de telcst van cUe lnatste besUssin,q
niet ovenLemen.
(5) Verbr., 21 Januari 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 122) ; 5 Februari 1945 (An·. V e1·br .,
1945, blz. 97; Bull. en PASIC., 1945, I, 107);
15 Januari en 14 Maart 1946 (A>'>'. YeTb1·.,
1946, biz. 22 en 105; Bull. en PASIC., 1946, I,
25 en 104) ; 11 December 1947 (A,.,·. YeTb1·.,
1947, blz. 408; Bull. en PASIC., 1947, I, 535) en
de nota 2 oncleraan verbr., 5 Januari 1948
(A>·>·. Verb1·., 1948, blz. 13; Bull. en PASIC.,
1948, I, 16).
(6) Tijdens de parlementaire voorbereicling
der wet van 20 Juni 1947 werd er op gewezen
dat zij van toepassing is op de Bbigische
Staatsburgers die zich ten dienste van de
vijand hebben gesteld of die door hem met
een opclracht werclE)n gelast (Parl. Bescheiden,
Senaat, buitengewone zittijd, 1946, n' 114,
blz. 3).

--

-----

-~---

-----

-

-44815° De g·l"ifjier ctcmgewezen flooT fle m·inis-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 Januari 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
£russel;
Overwegende dat aanlegger Kunniiig,
voor het neerleggen van een memorie tot
staving van zijn voorziening, slechts beschikte over een termijn van vijf vrije
dagen te rekenen Vlj.naf zijn verklaring
van voorziening (besl.-wet del. 19 October
1944, art. 5), hetzij vanaf 3 Febrnari 1949;
dat clns op de door hem de 10 Februari
:W49 neergelegde memorie g·een acht client
geslngen;
I. Over de voorziening van de aucliteurgeneranl, gericht tegen het beschikkend
gedeelte van het arrest hetwelk verweerders Muller en Gnichwitz vrijspreekt van
de betichtingen a en V en tweede verweerder van de betichting J 13 :
Over het eerste middel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 3 van het besluit-wet
del. 17 December 1942, doordat het bestreden arrest verklaart dat het verraacl, vereist om die bepaling te kunnen toepassen,

nooit ten laste van de vijancl kan gelegd
worden naar cle zin van artikel 2 der wet
del. 20 Juni 1947, dan wanneer de overtreding van de oorlogswetten en -gewoonten
!let Yerraad uitmaakt yereist voor het bestaan van de inbreuk :
Overwegende dat het begrip « verraad ll
de inbreuk kenmerkt wetens 's vijands
politiek of oogmerken te clienen, door artikel 118bis van het Strafwetboek beteugelll; dat het Yerraad een gebrek aan een
plicht Yan trouw jegens de Staat veronderstelt, en dus in hoofde van een vijandelijke onderclaan enkel kan best:.i.an inclien hij tegenover Belgie dergelijke plicht
heeft aangegaan;
Overwegende dat de verplichting de oorlogswetten en -gewoonten na te leven, verplichting welke elke oorlogvoerende jegens Belgie heeft krachtens internationale
overeenkomsten, geen plicht van trouw tegenover Belgie uitmaakt; dat het bestreden arrest aldus wettelijk beslfst dat het
enkel feit, dat verweerclers aan de oorlogswetten en -gewoonten te kort zijn gekomen, artikel llSbis niet toepasselijk
maakt op vijandelijke onderdanen, leden
van llet vijandelijk Ieger;
Dat llet nHddel in rechte niet 011gaat;
Over het tweede micldel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigcl en aangevuld door het koninklijk
besluit del. 17 December 1942, doordat het
arrest verklaart clat : de overtrecling van
de oorlogswetten en -gewoonten aanzien
als een intrinsiek bestanddeel van de
inbreuk op voormeld artikel 118bis, er op
neerkomt van die overtreding het stoffelijk bestanddeel van cle inbreuk te maken
en, clienvolgens, iets aan de wet toe te
voegen, wanneer die overtreding enkel beschouwd wordt wat het zedelijk bestandcleel betreft en niets aan de wettekst toevoegt:
Overwegende dat blijkt nit het antwoord gegeven op het eerste micldel dat
de overtreding van cle oorlogswetten en
-gewoonten geen bestandcleel uitmaakt van
de inbreuk beteugeld bij artikel 118bis
van het Strafwetboek; dat het dienvolgens
zonder belang is na te gaan, of, in de
veronderstelling dat ze als intrinsiek
bestanclcleel van gezegde inbrenk had kunnen aangezien worden, ze een stoffelijk
of een zerlelijk bestanddeel van die inbrenk zou uitgemaakt hebben;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het dercle micldel, schending van
artikel ll8bis van het Strafwetboek, ge-

(1) Vergel., voor het privaat recht, verbr.,
26 November 1908 (Bull. en PAsrc., 1909, I, 25) ;
29 Mei en 25 September 1947 (A•.,-. T'erb1·., 1947,
biz. 171 en 290; Bull. en PAsrc., 1947, I, 217 en
380, en de nota onderaan het eerste van die
arresten). Het bestaan van een gewoonte wordt

sonverein vastgesteld door de rechter over de
grand. Zijn beslissing valt dan alleen onder het
toezicht van het Hof van verbreking indien zij,
in uitdrukkelijke of impliciete termen, het begrip zelf van de gewoonte of van haar bestanddeleu omschrijft.

te·r van j1tstitie om, In tijfl van oo?'log,
het ambt van fJI"iffier van het miUta.i·r
gerechtshof waa1· te nemen, moet niet
volfloe1i ann ctlle ae bek-warunheiasvoor1,vannlen, veTe·ist floor aHnen 3 van cwt-i7cel11.'j vnn cle wet vnn 15 J m!·i 1899 voo1·
een weTTcelijk gt·ijfier. (Besl.-wet van

9 Maart 1940, art. 3.)
16° De oo?'logswetten- en gewoonten, waaTheen fle wet vctn 20 J·uni 1947 ve1·wijst,
zijn niet enkel cle oodogswetten- en gewoouten cUe vermelcl zijn in de internationnle ·verd·ragen, goeflgelcennl ovet·eenl<omstig artUcel 68 vnn cle Gronflwet, floch oo Tc, bett·effen de fle floor cUe
overeenlcomsten niet geTegelfle zalcen, cle
pT'inC'itJes vnn het vollcenrecht voortvloeieml wit de t·ttssen cle besclwafcle netties ge·vestigcle gewoonten.
17° In.~·a.ke oorlogswetten en -gewoonten,
behoort tot fle bevoegflheifl va.n de t·echter ovet· de gmnfl ae vnststellin.IJ van het
besta.an va.n een gewoonte, gevestigcl
t·ussen beschnaffle nnt·les cloch niet ver·m.elfl ·in een i•nternationanl ve·rflt·a.g,
goeflgekewrcl overeenlcomsUg n'l't'ilcel 68
van de Gmnflwet (1).
(AUDITEUR-GENERAAL, T. MULLER
EN CONSOORTEN.)
ARREST.
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del. 17 December 1942, en van artikel 2
der wet del. 20 Juni 1947, cloordat het ar. rest verklaard dat, naar het stelsel van de
wet del. 20 Juni 1947, de schending of de
naleving van de oorlogswetten en -gewoonten enkel een vraagstuk van rechtvaardiging is en dat het dienvolgens uitgesloten
is de schending van het volkenrecht in
een intrinsiek bestandcleel van het misclri.if voorzien bij artikel 118bis van het
Strafwetboek om te zetten wanneer,
noch {]e tekst van de wet van 20 Juni 1947
noch haar voorbereidende werken, de
schencling of de naleving van de oorlogswetten en -gewoonten hebben willen aanzien als enkPl een vraagstnk van rechtvaarcliging uitmakencle :
Overwegende clat het arrest, enerzijds,
beslist clat << noch de inhoucl noch de
draagwijclte nm artikel 118bis van het
Strafwetboek gewijzigd werden door de
wet van 20 Juni 1947 '';
Overwegende, anclerzijds, dat, onclerzoekencle wat, naar de zin van ·de wet van
20 Jrini 1947, een oorlogsmisdaad uitmaakt,
het arrest vaststelt dat artikel 2 ·van die
wet onder die benaming slechts feiten begrijpt welke de dubbele voorwaarde verenigen een misdrijf te zijn tegen de strafwet en een misdrijf te zijn gepleegd in
overtreding van de oorlogswetten en
-gewoonten; clat het arrest nader bepaalt
dat deze laatste voorwaarcle gerechtvaardigd is door de reden clat « de wetgever de
overtreding van de oorlogswetten en
-gewoonten heeft willen aanzien als de
grond van rechtvaarcliging uitsluitende
welke de staat van oorlogvoering ten gunste van de ambtenaar of van de vijandelijke militair medebrengt '' ;
Overwegencle dat de tekst van beide
voorwaarclen de herhaling is van artikel 2
cler wet van 20 J uni 1947;
Dat de uitlegging, g·egeven door het arrest, van de tweede voorwaarde overeenstemt met de zin van artikelen 2 en 3
van de wet en cleze is welke herhaaldelijk uitgedrukt is geweest in de loop van
de voorbereidende werken;
·waaruit volgt tlat het mhldel in rechte
11iet opgaat;
Over het vierde middel, scllending van
artikel 3 der wet del. 20 Juni 1947, van
artikel 70 van llet Strafwetboek, van artikelen 392, 393 en 394 van hetzelfde wet1Joek, cler wet van 23 1\1ei 1910, van artikelen 46 en 50 van het reglement toegevoega aan het verdrag van Den Haag del.
18 October 1907 en van de grondbeginselen
van het recht waarvan deze laatste bepalingen de uitdrukking zijn, doordat het
arreRt, om verweerders vrij te spreken
van de betichtingen van moorcl of van mecleplichtiglleid a an cUe moorcl (betichting V), oordeelt clat hun deelneniing als
o~.lacler of als medebetichte aan de terechtmnmL, 19-19. - 29

stelling van gijzelaars hun niet is kunnen
voorkomen als een duidelijke schending
van het volkenrecht, om reden dat die
terechtstelling in principe wettelijk is en
slechts ongeoorloofd wordt voor zoveel zekere voorwaarden welke voorkomen inzake repressalH!n uiet ge:eerbiecligd zouden
geweest zijn, dan wanneer, eerste onderdee!, de terechtstelling van gijzelaars op
zich zelf een schending cler oorlogswetten
en -gewoonten uitmaakt en dat, tweede
onderdeel, in de veronderstelling clat de
kwestie der gijzelaars zich met deze van
de wedervergelding vermengt, de terechtstelling der gijzelaars oni geoorloofd tf'
zijn nog andere voorwaarden vereist dan
clegene door het arrest- opgesomd :
Wat de verweerder Gnichwitz betreft :
Overwegende dat het arrest die verweer<;ter van de betichting Y vrijspreekt,
IJ,iet allen op grond van de in het middel
vermelde beschouwingen in rechte, maar
tevens ook nog Yan de feitelijke SO'Uvereine vaststelling dat nit het v66r het militair gerechtshof gedaan onderzoek blijkt
dat de door de eerste rechter vaststaand
verklaarde feiten niet bewezen zijn gl!bleven;
Dat het middel, voor zoveel het die verweerder betreft, in feite niet opgaat;
Aangaande de verweerder Muller :
Overwegende clat de voorziening terecht
staande houclt dat, inclien het verdrag van
Den Haag van 18 October 1907 en het er
aan toegevoegcl reglement, door de wet
van 25 1\1ei 1910 goeclgekeurcl, geen uitclrukkelijke bevaling behelzen betreffencle
de gijzelaars, de terechtstelling van gijzelaars, door de artikelen 46 en 50 van
voormeld reglement nochtans impliciet beschonwcl wordt als een schending der oorlogswetten en -gewoonten;
Maar overwegende dat, in strijd met
wat het micldel beweert, het arrest de
vrijspraak van verweerder Muller van d<~
betichting V niet rechtvaarcligt door de
reden dat de terechtstelling van gijzelaar;;
in principe geoorlooftl is, noch dat de medewerking aan dergelijke terechtstelling
geen schencling cler oorlogswetten en
-gewoonten is;
Dat het militair gerechtshof nagegaau
heeft of cle door verweercler Muller,
Dnits onderdaan in dienst van Duitsland, gepleegde tlaad een « klaarblijkelijke '' schencling cler oorl.ogswetten en -gewoonten uitmaakte, omstandigheid welke,
naar de bewoorclingen van artikel 3 cler
wet van 20 Juni 1947, de reclen nm rechtvaarcliging uitslnit afgeleicl nit het ontvangen bevel; dat het militair gerechtshof vaststelt dat Muller, overeenkomstig
de reglementen van cle vijand en op her
bevel van zijn meercleren, een lijst van
vijf personen heeft oYerg·emaakt « clie voor
de krijgsraad moestt>u Yerscllijnen en elk
cle cloodstraf konclen oplopen >>, wetencle
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-450dat ZlJll meerderen, als wedervergelding
voor de moord op een Duits officier, de terdoodbrenging besloten hadden van tien
Belgische vaderlanclers, aangehouden wegens voorhanden hebben of gebruik van
sprinj!,·stoffen;
Dnt het militair gerechtshof beslist dat
de daad, aldus· door Muller gepleegd, hem
niet moest voorkomen als een medewerking aan een klaarblijkelijke schending
der oorlogswetten en -gewoonten, om reden dat cle aangeduide personen de doodstraf konden oplopen nit hoofde der te
tmnnen laste gelegcle feiten en {lat de bevelhebber der bezettingstroepen de macht
had om geschikte maatregelen te treffen
ten gevolge van de moonl op een Duits officier; dat venveercler dienvolgens gegrond
was om de reden van rechtvaardiging, vermeld bij artikel 70 van het Strafwetboek
en nader bepaald door artikel 3 van de
wet van 20 ,Juni 1947, in te roepen;
Overwegende, enerzijds, dat uit die beschouwingen blijkt dat het middel op een
onjuiste interpretatie steunt van de ten
laste van verweerder gevelde beslissing;
Overwegende, anderzijds, dat onder
voorbehoud van de verplichtiugen en van
de ontzeggingen in uitdrukkelijke bewoordingen vermeld in een internationaal verdrag, goedgekeurd overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, de beoordeling
van het klaarblijkelijk karakter van een
schending der oorlogswetten en -gewoonten in de bevoegdheid van de rechter
over de grond valt ;
Dat het bestreden arrest, aldus, nit de
hiervoor vermelde feitelijke bestanddelen
heeft kunnen afleiden dat de bevolen
maatregel, naar de opvatting van Muller,
niet kon voorkomen als een klaarblijkelijke overt;reding der oorlogswetten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En ov-erwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet· is ;
II. Over de voorziening van de auditeurgeneraal tegen het beschikkend gedeelte
van het arrest dat verweerders Muller
en Gnichwitz veroordeelt en over de voorziening van Muller :
Overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en· dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
III. Over de voorziening van Mehden :
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, 70 en 71
van het Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest, eerste ondercleel, na -aangenomen te hebben dat het bevel van de overheid de onclergeschikte clie het uitvoert
rechtvaanligt indien het klaarblijkelijk
niet onwetteli.ik is, aanlegger schulclig
verklaart zonder vast te HteUen clat hij

noodzakelijkerwijze bewust moest zijn
dat het ontvangen bevel onwettelijk was :
Overwegencle dat het arrest cle -reden
van rechtvaarcliging, afgeleid uit het be-vel gegeven cloor een meerdere, van de
hand wijst om reden dat er geen rechtvaardiging bestaat van de begane daad
wanneer het gaat over de uitvoering van
een bevel << waaraan men niet mag gehoorzamen om reclen van de klaarblijkelijke schencling van een hoger principe
van menselijkheicl Jl, van zijn « klaarblijkelijk karakter van onwettelijkheid JJ, van
een « bevel dat algemeen bekend staat als
strijdig met de wet JJ ; tweede ondercleel,
het bestaan van het zedelijk bestanddeel
van de ten laste van aanlegger bewezen
verklaarde miscb·ijven niet heeft vastgesteld of ten minste onzeker heeft gelaten :
Overwegencle dat, in dit onderdeel, het
middel aan het arrest verwijt het verweer, door aanlegger afg·eleicl uit de
dwang, van de hand niet gewezen te hebben om redenen eigen aan aanlegger ;
Overwegencle dat, door een uitgebreide
motivering, het arrest zoncler dubbelzinnigheid· vaststelt dat alle betichten vrij
gehandeld hebben; dat het niet verplicht
was claaraan de redenen toe te voegen
eigen aan elke betichte ;
Dat het eerste onclerdeel van het middel
in feite en het tweede onderdeel in rechte
niet opgaan ;
IV. Over de voorzieningen van Michelsen, Wohlen en Knappkotter :
Over het eerste middel, schending van
de wet cld. 20 April 1874 op de voorlopige
hechtenis, van artikelen 1 en 3 der wet dd.
15 Maart 1874 op de uitlevering, van artikel 7 van de Grondwet, doorclat het bestreclen arrest de vervolging ontvankelijk
en de rechtspleging op tegenspraak verklaart, wanneer aanleggers in de handen van BelgH! werden geleverd in weerwil van het volkenrecht en dl!S slechts
onder cle dwang van een onwettelijke
hechtenis verschenen zijn :
Overwegencle, enerzijcls, dat de omstandigheicl dat aanleggers door de Belgische
overheid onregelmatig in staat van hechtenil:l zouden gesteld geweest zijn zonder
invloecl is op de bevoegclheid cler militaire
rechtscolleges voortvloeiend uit de wet
van. 20 Juni 1947, evenals op de ontvankelijkheid van de vervolging door die wet
ingericht;
Overwegende, anderzijds, dat, vaststellencl clat aanleggers zonder voorbehoud
v-66r ae eerste rechter verschenen waren
op de hun betekende dagvaarding en zich
over de grond hadclen vercledigcl, het arrest moest beslissen, zoals het deed, dat
de rechtspleging op tegenspraak werd gevoerd;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
het beginsel van de niet-terug-werkende
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het verdrag van Den Hang dd. 18 October 1907, goedgekeurd door de wet van
25 Mei 1910, doordat het bestreden arreRt
de vervolgingen ontvankelijk heeft verklaard tegen ·aanleggers ingesteld bij
toepassing der wet van 20 Juni 1947 nit
hoofde van Jleiten van oudere datum dan
die wet :
Overwegende dat artikel 2 en volgende
van de wet van 20 Jnni 1947 011 -aanleggers werden toegepast;
Overwegende dat artikelen 2, 4 en volgende geenszins zekere feiten strafbaar
maken die het vroeger niet waren, noch
enige gevestigde straf wijzigen; dat ze bepalingen zijn over de bevoegdheid en over
de rechtspleging, waarop de regel van de
niet-terugwerkende kracht van de strafwet niet van toepassin)!; is;
Dat zonder dubbelzinnigheid nit de
voorbereidende werken van de wet blijkt
dat artikel 3 van die wet als enig voorwerp heeft, ten opzichte van verschillende
som·ten misdrijven, de juiste draagwijdte
van artikelen 70, 152 en 260 van het Strafwetboek te bepalen; dat het alzo het karakter heeft van een verklarende wetsbepali'ng en, dienvolgens, vnn een bepali'ng waarvan de toepassing de regel van
de niet-terugwerkende kracht van de
strafwet slechts zou schenden indien zij
uitgebreid was tot feiten welke dagtekenen van v66r de inwerkingtreding der geinterpreteerde wet;
Dat het middel in rechte niet opgnat;
Over het derde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, niettegenstaande de conclusies op dit punt genomen, zich anthonden heeft aan te duiden welke bepalingen der oorlogswetten en -gewoonten aanleggert> hebben overtrejlen en waarin de
overtreding bestaat;
Oveiwegende dat, in beschouwingen bijeen gebracht onder de titel « over de
schending van de oorlogswetten en -gewoonten ll, het arrest op breedvoerige
wijze bepaalt hoe de aan aanleggers verweten misdaden derwijze moeten omschreven worden; dat het arrest steunt op het
verdrag van Den Haag, op 18 October
1907 getekend, en op zijn bijlagen, alsook
op de « gewoonten gevestigd tussen de beschaafde naties ll ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest geen ·antwoord verstrekt heeft op
de conclusies van aanleggers welke artikelen 152 en 260 van het Strafwetboek
inriepen :
Overwegencle dat, vaststellend dat het
bevel van een meerdere, door aanleggers
ingeroepen als reden van rechtvaardiging, « een bevel was dat algemeen gekend was als met de wet strijdig ll, een

bevel << waaraan geen gehoorzaamheid
verschuldigd was om reden van de klaarblijkelijke schending van een hoger principe van menselijkheid ll, het arrest daardoor de toepassing, zowel van ' artikelen 152 en 260 van het Strafwetboek, als
van artikel 70 van hetzelfde wetboek van
de hand heeft gewezen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde en het zesde middel :
Overwegende dat die middelen dezelfde
zijn als de twee onderdelen van het enig
middel van aanlegger Mehden en aldus
reed~? beantwoord werden;
Over het zevende middel, door aanleggers Michelsen en Knappkotter ingeroepen, schending van artikelen 34, 35, .36
en 40 van de wet del. 15 Juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, doordat de processen-verbaal der
terechtzitting, noch het bestreden arrest
de taal vermelden die tijdens de debatten
gebruikt werd :
Overwegende dat de processen-verbaal
der terechtzittingen behelzen : de herhaalde vermelding dat gedurende de debatten de Franse taal gebruikt werd, de
bewoordingen van de eed afgelegd door de
drie tolken gelast de in het Duits gedane
verklaringen in het Frans te vertalen, en
de vaststelling dat die tolken hun medewerking verleend hebben telkens het nodig was;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het achtste middel door dezelfde
aanleggers afgeleid nit de schending van
artikelen 63 en 82 van het Verdrag van
Geneve dd. 27 Juli 1929, goedgekeurd
door de wet van 17 Maart 1932, doordat
aanleggers als oorlogvoerenden het l'echt
hebben te genieten van eei:J. bevoorrecht
statuut :
Overwegende dat, luidens artikelen 63
en 82 van de in het middel bedoelde overeenkomst « een vonnis ten laste van een
krijgsgevangene slechts kan geveld worden
door dezelfde rechtbanken en volgens dezelfde procedure als ten opzichte der personen die tot de legers der detinerende
mogendheden behoren ll en dit « in alle
omstandigheden ll ;
Overwegende dat de bepalingen van bevoegdheid en van rechtspleging van de
wet van 20 Juni 1947, die op aanleggers
toegepast werden, insgelijks toepasselijk
worden op de personen die tot de Belgiselle strijdkrachten behoren en die de
misdrijven, door die bepalingen bedoeld,
ill de omstandigheden welke ze voorzien,
zouden gepleegd hebben;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het negende middel, door dezelfde
aanleggers afgeleid nit de schending van
artikel 123sexies van het Strafwetboek,
doordat clit artikel op aanleggers toegepast wercl, dan wanneer het enkel van
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Belgiil verblijvende vreemdelingen :
Overwegencle clat urtikel 123semies van
het Strafwetboek van ambtswege elke persoon die veroordeeld werd tot een criminele straf wegens inbrenk op hoofdstuk II, titel I, boek II van hetzelfde wetboek, vervallen verklaart van de in gezegd artikel opgesomele recllten;
. Da t het mid del in recllte niet opgaat;
V. Over de voorziening YHn aanlegger
Fortan:
Over llet eerste miclclel, scllending van
de wet del. 20 Juni 1947, doordat het bestreden arrest op aanlegger, die Belg
is, gezegde wet heeft toegepast welke
slechts rle vreemde oorlogsmisdacligers betreft;
·
Overwegende dat aanlegger staande
houdt dat het militair gerechtshof, dat
hem veroordeelcl heeft, niet bevoegd was
om kennis te nemen van de te zijnen laste
gelegde misdrijven ;
Overwegencle clat, moest men zelfs aannemen dat aanlegger onderworpen zou
zijn aan de gewone rechtsmacht of rian de
militaire reclltscolleges samengesteld zoals
voorzien bij de wet van 15 Juni 1899, er
uit de vaststellingen van het arrest niettemin blijkt dat de ten laste van aanlegger gelegcle miselrijven verknocht waren
met de ten laste van zijn medebeklaagden
gelegde inbreuken en onder de toepassing vielen van artikel 2 cler wet van
20 J uni 1947 ;
Dat dienvolgens, luitlens artikelen 6 en 7
cler voormelcle wet, al die miselrijven
moesten gevonnist worden door het militair gerechtsllof samengestelcl overeenkomstig artikel 4 van dezelffle wet ;
Dat, bij gebrek aan belang, het middel
niet ontvankelijk is ;
Over het tweecle midclel, afgeleid hieruit
dat het arrest niet gegrond is wat de op
de persoon van de genaamcle Servais gepleegde doding betreft :
Overwegende dat, ware dit micldel gegroncl, de enkele uitgesrn·okPn straf nochtans gerechtvaardigd zou blijven door de
vaststellingen van llet arrest betreffende
de betichting C (Strafwetb., art. 118b·is) ;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat llet
bestreden arreRt, om fle conclusies te verwerpen strekkende tot de · inobservatiestelling van aanlegger, verwijst naar
een tussenarrest van hetzelfde hof del.
15 December 1948 en elit arrest niet overneemt:
Overwegende dat het arrest de vraag
tot inobservatiestelling van de hand wijst
met vast te stellen dat ze slecllts een vertragentl karakter heeft en sedert het tussenarrest van 15 December 1f>48, flat een
clergelijke vraag verworpen heeft, geen
niemv Plement inroe1)t; clat llet alclus de

l'ondnsie,; op passencle WlJZe beantwoordt
en geenszins verplicht was geheel de tekst
Yan lwt vro<:>ger gewezen arrest over te
nemen;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
VI. Over de voorziening van aanlegger Strauch :
Over het eerste miclclel, schending van
artikel l van het verclrag van Den
Haag van 1907, toegepast in de overeenkomst van Geneve van 1929 betreffende de
behancleling van de krijgsgevangenen, van
artikelen 16 en· 17 van de wet del. 15 Jnni
1899 en 2 van de wet del. 20 Juni 1947,
doorclat het bestreden arrest aanlegger berooft van ele onschenclbaarheicl der kri,igsgevangenen :
Overwegencle dat het midclel gegroncl is
op de bewering clat aanlegger krijgsgevangene is; clat het arrest vaststelt dat
hij elie hoeclanigheid niet heeft;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het tweecle midclel, schending van
artikelen 115 der wet van 15 Juni 1899,
3 van llet besluit-wet del. 9 Maart 1940,
97 van de Grondwet, doorclat de griffier
zetelenele in het militair gerechtshof, de
wetteli.ike voorwaarclen tot benoeming
niet verenigele, en cloorelat het bestreclen
arrest de door aanlegger omtrent elit plmt
genomen conclusies niet beantwoorelt :
Overwegencle dat het arrest op passende
wijze de conclusies van aanlegger beantwoordt met vast te stellen dat artikel 3 van het besluit-wet van 9 Maart
1940, clat artikel 115 van de wet van
15 Juni 1899 aanvnlt, de minister van justitie in tijd van o01·log toelaat griffiers,
adjunct-griffiers of griffiers-klerken van de
hoven, rechtbanken 'of van de krijgsraden
aan te wijzen om de functies van griffier
van het militair gerechtshof waar te nemen en dat die bepaling van de aangewezen griffiers geen andere ambtelijke voorwaarclen vereist clan deze welke ze_ bepaalt;
Overwegemle dat het besluit-wet een afwijking invoert van alinea 3 van artikel 115 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en clat claaruit moet
worden afgeleid clat de griffier, aangewezen krachtens het besluit-wet, de bijzondere bekwaamheidsvoorwaarclen voorzien
door gezegd alinea 3 niet moet verenigen ;
Dat het mielclel in feite en in recllte niet
opgaat;
VII. Over de voorziening yan annlegger Kranich :
Over llet eerste miclclel, afgeleicl hieruit
dat de wet van 20 Juni 1947 geen terugwerkencle kracht mag hebben :
Overwegencle clat clit miclclel hetzelfcle is
als het tweecle miclclel voorgestelcl door
aanleggers Michelsen, ·wohler en Knappkotter en alclus beantwoorcl is geweest;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl llier-
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-453uit llat aanlegger veroordeelcl iR geweest
wegens doodslag gepleegd in overtrecling
van de oorlogswetten en -gewoonten, wanneer aanlegger in diem•t waR en op bet
slachtoffer heeft gescboten enkel omdat
het, aangehoullen door de Dnitse overheid, de vlncht had genomen :
Overwegencle dat de wet van 20 Jnni
1947 verwijst, niet alleen nnar de oorlogswetten en -gewoonten die vermeld zijn in
lle internationnle verdrngen, goedg·ekeurd
overeenkomstig nrtikel (18 van de Grondwet, !loch ook. betreffende de door die
verdragen niet geregelde zaken, nnar
de princives van het volkenrecht voortvloeieml nit de tussen de besclmafde naties gevestigde gewoonten ;
Overwegende dat de vaststelling, door
de rechter over de groncl, van het bestaan
van dergelijke gewoonte souverein is en
aan het toezicht van het Hof ontsnapt;
Overwegende dat het arrest hierop wijst
. dat lle dooclslag gepleegd, zonder voorafgaande verwittiging, op een gedetineerde
die de vlucht had genomen maar clie noodzakelijkerwljze, ten nnnzien van omstandigheden, in handen van zijn bewakers
moest vallen, niet kan gerechtvaardigd
worden ten opzicbte van de tussen de beschnafde naties gevestigde regelen van
het volkenrecht;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
ant het arrest de reden van rechtvaarcliging afgeleid uit het bevel cler hierarchische meerderen niet heeft aangenomen :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
· het Hof acht vermag te slaan blijkt dat
nanlegger zou beweercl hebben het bevel
ontvangen te hebben een doodslag te plegen op cle persoon van Hernalstein (betichting 0);
Overwegencle llat het middel, voor zoveel het gericht is tegen cle andere betichtingen, niet ontvankelijk is, daar de
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststellingen van het arrest betreffende de betichting 0 ;
Over het vierde middel, hieruit afgeleicl dat aanlegger onwettig veroordeeld
werd wegens aangifte ann de vijand
IStrafwetboek, art. 121bis) :
· Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd zijnde door de vaststellingen van het arrest well•e door het
mid del niet bestreden zijn en de betichting 0 (Strafwetb., art. 393) betreffen;
Over het vijfde miclllel, afgeleid hieruit
dat het militair gerechtshof aan aanlegg·er het voordeel van de verzachtende
omstandigheden niet heeft toegekend :
Overwegende dat de reehter op Rouvereine wijze, binnen de door de wet bepaalde nerken, de straf vaststelt in even-

redigheid met de zwaarte van de misdrijven welke llij vaststaand verklaart;
Over het zesde micldel, genomen claaruit
dat llet voorbereidend onderzoek gedaan
is geweest zonder inachtneming nm cle
rechten van de verdediging :
Overwegende dat het middel niet voor
de eerste maal n\6r het Hof mag a ange·voerd worden ;
Flu overwegende clat, voor llet overige,
de voorziening van de aanlegger slechts
feitelijke beschouwingen inroept waarop
het Hof geen acllt vermag te slann;
Flu .overwegencle, aangaande de voorzieningen bedoeld onder ur• 3, 4, 5', 6 en 7,
alsook de voorzieningen van de aanleggers Sellner, Sielaff en Kunning, clat de
substantHlle of op straf van nietighein
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en clat de beslissing wettelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt tle voorzieningeli; laat de kosten van de voorziening
van het openbaar ministerie ten laste van
de Staat; veroordeelt elke aanlegger tot
de kosten van zijn voorziening.
4 Juli 1949. - 2" kamer. - l'oonzitte·r,
H. Louveanx, voor:.~itter. - l'crsla.rmever,
H. Sohier. - (JeUjkl·nidencle conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HR. Veldekens, Janssens-Oasteels, Verreyt en
Risopoulos (de clrie laatsten van de Balie
bij llet Hof van beroep te Brnssel).

2"

KAMElL -

4 Juli 1949.

NIISDADEJN EJN W ANBEJDRIJVEN TEJGEN DE UITWFJNDIGE VEILIGHEJID
VAN DE S'l'AAT. AANGIFTE AAN DE
\'JJAND. PF;RSOON DIE ERKENT DE DADER
VAN DIE. A.\NGIF'l'E TE ZIJN. NIWI' VERVOLGD. -ANDERE PERSOON VEHOORDEELD. BEWIJS VAN ZIJN SCHULDIHHF..ID. vVlcTTELr.JKE VEROORDELING.

De omstancllgheicl flat een per·soon, d·ie
erlcencl heeft cle clctcler· te zijn vwn een
na.ngifte aan cle vijancl, niet wor·flt verDolgcl, maakt yeen wetteUjlce hinclernis
nit voor cle veroor·deling va.n een. anclere
pcrsoon wegen.s hetzelfde feit, inflien
het vaststaat clat cleze laatste heeft gehancleld, hetzij nlleen, hetz·ij met cle · bijstctncl vnn de eer-ste.
(PIZINGER, T. FON'l'INOY.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 April 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering;

~
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Over het eerste middel, schencling van
artikelen 118bis en 121bis van het Strafwetboek, 3 van het Burgerlijk Wetboek,
van de wet van 20 Juni 1947 en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, eerste onderdeel, na vastgesteld te hebben dat aanlegger Hongaar is, weigert hem te bescllouwen als
een vijandelijk onderdaan :
Overwegende dat het middel niet nader
bepaalt waarin de beslissing, dat aanlegger geen vijandelijk onderdaan is, de
bedoelde wetsbepalingen scllendt en aldus
niet kan beantwoord worden ;
Tweede ondercleel, in alle geval beweert
dat artikelen 118bis en 121bis toepasselijk zijn op vijandelijke onderdanen of
op zekere onder hen. :
Overwegende clat in dit onderdeel van
het middel een overbodige beschikking
van het arrest wordt bestreden;
Dat geen enkel van de onclerdelen van
het middel ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest aanlegger veroordeelt wegens verklikking van Lemaire (betichting H) zonder op passemle wijze de conclusies te
beantwoorden welke de schuldigheid van
aanlegger betwistten en nauwkeurige
feiten inrieperi die bewezen dat de schuldige de genaamde Carly was :
Overwegende dat in zijn conclusies
aanlegger beweerde « dat het ongehoord
was vervolgd te worden wegens die verklikking wanneer early, die stellig erkend had dat hij er de dader van was,
niet vervolgd werd )) ; dat aanlegger aanvoerde dat de bekentenis van early, in de
omstandigheden waarin ze geschiedde,
echt moest zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat « de schuldigheid van aanlegger met
een dergelijke zekerheid nit de bestanddelen van de bundel blijkt dat hij getracht heeft zijn minnares te zijnen voordele een valse getuigenis te doen af~eggen )) ; dat llet arrest daarna llierop
wijst dat het zonder belang is na te gaan
of aanlegger met of zonder de bijstand
van early gehandeld heeft, zijn schuldigheid zonder mogelijke betwisting vastgestelcl zijnde; dat cUe vaststellingen een
passend antwoord op de conclusies uitmaken en dat het mid del in feite niet opgaat;
Over de andere middelen betreffende de
inbreuken op artikel 121b-is en op artikel 123bis, vermeld onder letters a tot G :
Overwegende dat, de uitgesproken straf
gerechtvaardigd zijnde door de vaststel-

lingen van het arrest betreffende de betichting H (verklikking van Lemaire aan
de vijand), de micldelen niet ontvankelijk
zijn (Wetboek van strafvordering, art. 411
en 414);
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van de Belgische Staat, gegrond
op de inbreuken op artikel 118bis van het
Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroevt en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
de andere burgerlijke partijen :
Overwegende dat deze burgerlijke partijen van hun vordering werden afgewezen; dat de voorziening tegen hen gericht
dienvolgens niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(1)" Verbr., 20 December 1937 (An·. Ve•·b,·.,
1937, blz. 183; Bull. en PASIC., 1937, I, 386) ;
17 Mei 1943 (A•·r. Yerb•·.,.1943, blz. 114; Bull.
e:iJ. PASIC., 1943, I, 185) ; L. CoRNIL, Let loi de
defense societle '' l' egard des anonnn·ux et des

rlel-inquants d' habit-ude, n' 28. Omtrent de oorzaken die een einde stellen aan de .inobsBrvatiestelling, raadplege men het voormeld arrest
van 17 Mei 1943 en de nota 2 onderaan dit
arrest.

4 Juli 1949. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'slaggever,
H. Sohier. - GeUjkluidencle conclus·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ndvocaat-genernal.

2e

KAJVIUJR. -

4 Juli 1949.

BESCHERM:ING VAN DE MAATSeHAPPIJ TEGEJN DE ABNORMALEN (WE'l'
TOT). - lNOBSERVATIESTELLING VAN EEN
YERDACHTE DIE IN YOORLOPIGE HECHTENIS IS.
- SCHORSING VAN DE YOORLOPIGE HECHTENIS.
De u-itvoe·r·inrf van een besch-ilclc-ing waa·rbij de inobseTvat-iesteUing wordt bevolen, in de psychiat?·ische afdeling van
ee1~ strafinstelling, van een verdachte
die in voorlop·ige hechtenis is, schorst,
tijflens haar d·u.u.r, de voo1·lopige hechteni.s en o. 1n. de te1·mijn voo'l"zien bi.i
cle ee·rste twee nUnea's van a1·tikel 5
van fle wet -van 20 April 187-1 (1). (Wet
van 9 April 1930, artt. 1 en fl.)

(COLINVAUX.)
AHREST.
HET HOF ; - Gelet op cle twee bestreden arresten, gewezen op 20 April 1949

-455door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik ;
I. Aangaande de voorziening tegen het
arrest, hetwelk de beschikking van de
raadkamer bevestigt beslissende dat het
openbaar belang het handhaven van eisers
voorlopige hechtenis vereist :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1 tot 26, 29 en meer bepaaldelijkvan artikel 6 der wet van 9 April 1930 en
van artikelen 5 en volgende der wet
van 20 April 1874 :
Overwegende dat het middel het arrest
bestrijdt voor zoveel het beslist heeft dat
de inobservatiestelling in een psychiatrische afdeling van een strafinstelling,
overeenkomstig de wet van 9 April 1930,
de uitwerksels schorst van de overeenkomstig de wet van 20 April 1874 vroeger
bevolen voorlopige hechtenis;
Overwegende dat, luidens artikel 6, alinea 4, van de wet van 9 April 1930 « zodra de inobservatiestelling einde neemt,
wordt de verdachte tegen wie bevel van
gevangenhouding is verleend, weder in
het huis van arrest of van justitie opgesloten ... >> ; ·
Overwegende dat de wet alzo bepaalt
dat de inobservatiestelling, in een psychiatrische afdeling van een strafinstelling,
van een voorlopig gedetineerde persoon,
tijdens haar duur, de nitwerksels van de
titel der voorlopige hechtenis schorst; dat
die inobservatiestelling dienvolgens namelijk de bij de eerste twee alinea's van
artikel 5 der wet van 20 April 1874 voorziene termijn schorst ;
Overwegende dat dergelijke schorsing
des te meer gerechtvaardigd is daar de
inobservatiestelling de belanghebbende
berooft van zijn vrijheid en daar die beroving van vrijheid onderworpen is aan
het bijzonder toezicht, ingericht door artikel 6 van de wet van 9 April 1930 ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest de conclusies van aanlegger niet
met volcloende reclenen beantwoord heeft :
Overwegencle dat, v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling, aanlegger zich
bij conclusies beperkte tot de bewering
clat de inobservatiestelling de overeenkomstig de wet van 20 April1874 bevolen voorlopige hechtenis niet schorste;
Overwegende dat het arrest hierop wijst
dat artikel 6 van de wet van 9 April 1930
dergelijke schorsing voorziet en dat de
inobservatiestelling, overeenkomstig de
wet van 9 April 1930, en de ·voorlopige
hechtenis, ingericht door de wet van
20 April 1874, tegelijkertijd niet kunnen
bestaan;
Dat het arrest op de conclusies een passend antwoorcl heeft gegeven en dat het
middel in feite niet opgaat;
En overwegencle dat de substanW!le of

op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaancle de voorziening tegen het
arrest clat de beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de inobservatiestelling van aanlegger in een psychiatrische afdeling van een strafinstelling
bevolen werd :
Overwegende clat de substantH~le of
op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
4 .Juli 1949. - 2e kamer. - Voonliitte1-,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Connart. - Gelijlcl·ztidende C01J.Cl1tS·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt eerste advocaat-generaal.

2e

KAMim. -

4 Juli 1949.

OPENBARE DRONKENSCHAP. - INBREUK OP ARTIKEL 1 VAN RET BESLUIT-WET
VAN 14 NOVEMBER 1939. - GELDBOETE BENEDEN DE 15 FRANK. - 0NWETTELIJKE STRAF.
H-ij, die in een openbn1·e plnats in staat
van dronlcenscha]J wonlt bevonden,
wo1-dt gestratt met een ,Qeldboete die
niet mindet· dan 15 fm,nlu mag bednt.gen (1). (Besl-wet van 14 November 1939,
art. 1.)

(PHOCUREUR DES KONINGS TE HOEI, T. GOYENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 Maart 1949 in lloger beroep
door lle Correctionele Rechtbank te Hoei
ge,vezen;
Overwegencle dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing van het vonnis gewezen over de publieke vorclering iugesteld wegens inbreuk op artikel 1 van
het besluit-wet van 14 November 1939;
Over het middel, schending van artikelen 100 van !let Strafwetboek en 1 van
llet besluit-wet van 14 November 1939 betreffencle de beteugeling van de clronkenschap, doordat de rechtbank de betichte
Goyens wegens dronkenschap een straf
van 10 frank geldboete heeft opgelegd :
Overwegende dat het bestreden vonnis
ten laste van yerweercler de betichting,
in een ovenbare vluats in staat van dronkenschav benmden te zijn geweest voor
vaststaaml heeft gehouden;
Dat, luidens artikel 1, § 1, van het be--------~---~--------

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (zie hoger, blz. 335;
B·ull. en PASJC., JD·ID, I, :J7D).
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slu1t-wet van 14 November 1939, clit feit
voor de eerste inbreuk gestraft worclt met
een geldboete van 1G tot 25 frank;
Overwegende dat de bestreden beslissing
verweercler enkel veroorcleeld heeft tot
een geldboete van 10 frank met uitstel van
een jaar en alclns cle in het miclclel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis enkel voor zoveel het verweercler wegens tlronkensl'hnv veroordeeld
heeft tot een geltlboete van 10 frank met
nitstel van een jaar en tot de kosten
van de 1mblieke vortlering; beveelt dat
onderhavig arrest znl worden overgeschreven in de registers vim de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei en clat melcling er
van zal worden gemaakt op de kant van·
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroorcleelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik uitspraak cloencle in lloger beroe]J.
4 Juli 1\)49. - 2e kamer. - Voo1·zUte1·,
H. Louvenux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Oonnart. - GeUJklu:ideiHle conclnsie,
H. Raoul Hayoit de Termiconrt, eerste
ad voca a t-generaal.

2"

KA~fER. -

4 Juli 1949,

1° OORLOG. -

VERDRAG VAN DEN HAAG
\'AN 18 0C'J'OBICR 1907. - AANGEHECHT HEGLEMENT. - WE'l"fEN YAN RET BEZET LAND IN
STRIJD ME'l' DE RELANGEN VAN DE BEZETTEH. -

WETTEN NIET ONGELDIG GEWORDEN INGEVOLGE
DE BEZETTING. - VERPLICHTING VOOR DE BEZETTER lllE WET'l'El'< 'l'E ~;ERBIEDIGEN. - UITZONDERING.
2° VEHBHEKING. BEVOEGDHEID.' VREEMDE WET. - lNTEIU'HETATIE DOOR DE
HECHTEH OVEll DE GRO:»D. - 0NBEVOEGDHE!D
\'AN RET HOF YAN \'ERBREKING.
3° l\1ISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE S'I'AAT.- AANGIF'fE AAN
DE VIJAND. - l\1ISDRIJF VAN GEMEEN RECHT
'l'EGEN DE PARTICULIEREN.
4° MISDADEN IDN W ANBEDRI.JVEN
TI\JGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEII') VAN DE STAA'I.'. - AANGIFTE AAN

DE RI\JOHTER OVER DE GROND.STRAFZAKEN. 0NOVERWINNELIJ'KE DWALING. - BINDENDE BEOOHDELING.

1° Zelfs clan wa:nneeT z·ij ·in stri.jd zi.in met
de belwngen van de bezette1·, zijn de
wetten t'an een cloo·r rle viia:nrl bezet
lancl niet ongelcU{f r1emnnkt .;,; gevolf}e cle
be.'zettin.iJ; arUlcel 43 van het 1·eglement
rJehecht nwn het verdnt{/ vnn Den Haag
van 18 October 1907, rJoecluelcewrd doo1·
cle wet van 2G Jl1ei 1910, bepa.alt tlat cle
bezette1· gehonclen ·is becloelcle wetten,
behouclens volstTekte ·verhhule?·inrf, te
em·bierUgen.
2° Het Hot ·vctn ·~:erb,·elcin.q heeft niet rle
bevoegdheicl om cle juistheicl na te gaan
vcm cle cloor de ·rechter over rle gToncl
aan een 1Jmemcle wet {fegeven inte·rp?·etatie (1).
3° Alhoe·wel cleel ·witmMcend va:n hoofclstu.Jc II, titel I, boelc II van het Strafwetboelc, beteH.gelt a·rtilcel121bis van dit
wetboek, n-iet een misclri:if tegen cle u.it'l,oenlli[le reili,qheicl van cle Staat, maar
een miscl?"ijf van gemeen n~cht ge11lee_qcl
te_qen pwrtic11.lieren (2) .
4° De mecledeUng van een feit aan cle bezettende overheicl mcutkt geen stntfbam
aanrtifte wit, nan·r tle zin zoals becloelcl
b'ij a·rti7cel121bis ·tJCt'll het Stmfwetboelc,
wannee1· zij in hoofcle van (le dade1·
slechts het ve1·vnllen van een plicht
is (3).
5° De rechte·r ove1· de rwonrl beoonleelt
sou.verein In feUe of (le ctls g·roncl van
1·echtww:rcliging ingemepen clwalinrt onOt'e,·win·nelijlc. wns (4).

(.JUTTEN.J
AHREST.

DE n~;zET'l'ENDE OVERHEID. - V~;RvrLLEN vAN
EEN PLICHT. - GEEN .MISDJUJF.
5° BINDFJNDE BEOORDELING DOOi't

HET HOJJ~; - Gelet op llet bestreden
arrest, op B Augustus 1948 gewezen door
het Militair Gereclltsllof, zetelencle te
Luik;
Over het eerste middel, schending van
artikel 4il van het reglement bijgevoegd
aan het verdrag Yan Den Haag dd.
18 October 1907, cloordat het bestreden
arrest artikel 121b'is van llet Strafwetboek
op een vreemdeling toepast wegens feiten
tijdens de o01·log gepleegd, clan wanneer
dit artikel 48 de wetten van het bezet
land, welke in strijd zijn met de belangen
van de bezetter, ongeldig maakt van het
ogenblik af der bezetting :
Overwegende dat artikel 43 van llet reglement bijgevoegd aan het verdrag van

(1) Verbr., 19 MaarL 1931 (Bull. en PAsic.,
1931, I, 122, en de noLa 1, blz. 123).
(2) Verhr., 28 April en 29 September 1947
(A,.,.. V e1·br., 19•n, biz. 136 en 297; Bull. en
PASIC., 19·t7, I, 177 en 387); zie de conclusie
van de H. cerste advocaal-generaal Hayoit de

Termicourt, gepubliceerd v66r het arrest van
4 Juli 1949, in Bull. en PASIC., 1949, I, 523.
(3) Zie de voormelcle conclusie in Bull. en
PAsrc., 1949, I, 523.
('J.) Verbr., 10 Juli 1946 (An·. Ve1'b1·., i946,
biz. 269; Bull. en PASIC., 1946, I, 293).

DE VIJA:\'D. -

llfEDEDELING VAX EEN FElT AAN
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de wet van 25 :M:ei 1910 goedgekeurd, beschikt dat de bezetter gehouden is, behoudens volstrekte verhindering, de in het bezet land geldende wetten te eerbiecligen ;
Dat de bewering' van het middel dat de
bezetting de wetten van het bezet land of
zekere dezer wetten ongelclig maakt in
rechte niet opgaat;
Over het tweede en llet vijfde middel,
afgeleid hieruit dat aanlegger, Duits
onclerclaan, geen door de Belgische wet
strafbaai· misdrijf heeft kunnen plegen,
wanneer hij slechts gehoorzaamcle aan
een bepaling van zijn nationale wet, en
namelijk aan artikelen 91 en 139 van het
Dnits Strafwetboek :
O•erwegende clat het arrest vaststelt
dat de bepalingen van het Duits Strafwetboek aanlegger niet verplichtten de daad
te verrichten welke het voorwerp van de
betichting nitmaakt;
Overwegencle dat de interpretatie van
een vreemcle wet van de rechter over de
grond afhangt en dat llet I-lof niet bevoegtl
iK om de juistheid na te gaan van de door
de rechter over de grond alzo gegeven
interpretatie;
Dat de middelen in feite niet opgaan;
Over het derde middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek, doordat het misdrijf door dit artikel beteugelcl, zoals elk ander misdrijf tegen de uitwenclige veiligheid van de Belgische Staat
door c~en vijandige onderdaan, veronderstelt dat deze met de Belgische Staat zou
verbonden zijn :
Overwegende dat, in tegenstelling met
de misdrijven voorzien bij artikelen 115
en ·nsb·is van het Strafwetboek, de feiten
beteugeld door artikel 121bis van hetzelfde wetboek geen misdrijven zijn waarvan de gedachte van verraad ten ovzichte van BelgiE) het k<'mteken is; dat ze
misdrijven zijn van gemeen recht tegen
particulieren gepleegd ;
Overwegende dat aanlegger, Duits onderdaan, veroordeeld is geweest wegens
verklikking aan, de vijand met kwaacl opzet gepleegcl (besl.-wet del- 8 April 1917,
art. 1) ; dat het arrest bepaalt dat aanlegger cc niet gehandeld heeft om zijn land
te dienen, maar met het oogmerk oin aan
het slachtoffer een nacleel te berokkenen
dat niets kon wettigen ll;
Overwegende dat het arrest alzo, zonder
dnbbelzinnigheid, vaststelt dat de daad
door aanlegger gepleegd niet de naleving was van een plicht welke voortvloeide nit zijn trouw ten aanzien van de
vijandelijke Staat;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het vier de mid del, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest << de grond van

rechtvaardiging voortspruitende nit de onoverwinnelijke dwaling verwerpt, met te
steunen op het feit dat de verorclening welke de inlijvitig der grondgebieclen EupenMalmedy-Saint-Vith bekend maakte een
verschalking uitmaakte ll :
Overwegende dat het . bestreden arrest,
om de grond van rechtvaarcliging van de
hand te wijzen, door aanlegger afgeleid
nit de dwaling waarin hij beweert te
hebben verkeenl aangaande clP wettelijkheicl van de yprordening nm inlijving, niet enkel steunt hierop tlat <<die
verordening een verschalking nitmaakt ll,
maar vaststelt clat de zogev.egde <lwaling
niet onoverwinnelijk was, vermits cle
grote meerclerlleid der inwoners van de
oostelijke kantons << aan cle wettelijklleicl
van de zogezegde inlijving niet geloofcle ll
en clat aanlegger een bijzomler beclaclltzan1e 1nens is ;
Dat cle rechter over de groncl sonverein
in feite beoorcleelt of de a!f' groncl van
rechtvaarcliging ingeroepen dwaling onoverwinnelijk is ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
JDn overwegencle clat de substantii:He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroortleelt aanlegger tot de kosten.
4 Juli 1949. - 28 kamer. - Voorzitte1·,
I-1. Louveaux, voorzitter. - Yersl((,{J!Jcver,
H. Sohier. - Gelijlclniclende conclusie,
H. Raoul Hayoit de .Termicourt, eerste
advocaat-generaaL - Pleite·r, Nlevr. de la
I-Iaye-Selig (van de Balie bij !Jet I-Iof van
beroep te Brussel) .

ze

KAMEll. -

5 Juli 1949.

YOORZIENING IN VERBREKING.
lNZM(E DIRECTE BELAS'l'INGEN. GEBREK
AAN TOEVOEGING, Jli,J HET VERZOEKSCHRIFT,
VAN DE UITGIF'l'E VAN DE BESLISS1NG VAN DE
DIRECTEUR DEB BELAS'l'INGEN NAAH DE BEWEEGREDENEN WAARYAN RET BES'i'HEDEN ARBES'l' VEHWI.TS'J'_ VOORZIENING ONON'l'VANKELJ,JK.

Is ni.et ontvan/celijlc, cle voorzi.ening ge'l"ioht tegen een a1·rest flat verwijst naar
cle beweegreclenen van cle liesrissing van
cle cl·i1-eoteu~r cle1· belasUngen waartegen
het hoger bemep wercl ingeste/,fl, wanneer liij het verzoelcsolwift geen uU,qifte
t'wn rUe beslissino is oevoegcl (1).
(1) Verbr., 22 December 1918 (A.-rr. Ye•·b•·.,
1948, biz. 656; Bull. en PASIC., 1948, I, 7<14, en
de nota's 1 en 2).
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ll, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

DE 13ESLISSING VAN ZIJN BEHEER 'I'E BESTRIJDEN EN, WAT DIT BETREFT, DE VER13REKING
VAN RET ARREST TE VERVOLGEN.

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 9 Juli 1947 door llet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat dit arrest naar de beweegredenen verwijst van de beslissing
van de clirecteur der belastingen, uitspraak doende op de reclamatie van aanlegster en waartegen lloger beroep werd
ingesteld;
Overwegende dat aanlegster bij llet
verzoekschrift geen uitgifte van die beslissing lleeft gevoegd ;
Dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

1° TVanneer het globaal ·inkomen van een

5 Juli 1949. - 2 kamer. - Voorzitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - GeUjkl1tidendc conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der :Meersch, advocaat-genernal. - Pleite·r, H. Van Leynseele.

2° Het {flobaal inkomen waarop, k·rach-

6
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1°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.- .AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. WIJZE
VAN BEREKENING VAN DE BELASTING WANNEER
RE'l' INKOMEN EEN VERGOEDING BEHELST INGEVOLGE STAKING VAN ARBEID OF INGEVOLGE BED!ENDENCONTRAOT- OF DIENSTVERRURINGSCONTRAOTBREUK.

2°

INKOMSTENBEL.AS'l'INGEN. .AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. lNKOMEN
DAT EEN VERGOEDING WEGENS CONTRAO'l'BREUK
BEHELST. RET GLOBAAL INKOME/<, BEDOELD
BIJ AR'l'IKEL 46 VAN DE SAMENGESORAKELDE
WE'l'TEN, IS DE MASSA VAN RET BRUTO-INKOMEN SLEOR'l'S IDEN VIJFDE VAN DE VERGOEDING
WEGENS OONTRAOTBREUK OMVA'l"l'END.

3°

4°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. .AANlNKOMEN
VULLENDE PERSONELE BELASTING. DA'l' EEN VERGOEDING WEGENS OONTRAOTBREUK
BERELST. GEWONE WIJZE VAN AFTREKKING
VAN DE BEOlUJFSLAS'l'EN.
INKOMSTENJ3EL.ASTINGEN. BESLISSING VAN DE DIREO'l'EUR OER BELAS'l'INGEN
UITSPRAAK DOENDE OP DE REOLAMATIE VAN DE
BELAS'l'INGPLICH'l'IGE. VERRAAL VAN DEZE
LAATS'l'E V66R RET Rm' VAN BEROEP. .ARREST DAT DE 13ESLISSING VAN DE DIREOTEUR
TOEPAST. - D E STAAT IS NIET ONTVANKELI.TK

(1) Raadpl. verbr., 22 Juni 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 310) en de conclusie van de
H. eerste advocaat-generaal Gesche; 8 J uni
1938 (An·. Yerbr., 1938, biz. 125; Bull. en
PAsrc., 1938, I. 197, met. cle conclusie van cle

belastingpUchtige een vergoed·ing behelst
ingevolge staking van a1·beid of ingevolge bediendencontract- ot dienstve?·hudngscontractb?'e!tlc, in de bij artikel 35, § 1, alinea 2, van de samengeschalcelde ·wetten bedoelde voo1·waa1·den, moet het bed1·a{f van de aanmtllende personele belasUng wm·den berelcend op het volle belastbaa1· bedrag van
bedoeld {flobaal inlcomen, naar 1·ato van
de belasting welke zo1t verschu.ldigd zijn
indien het globaal inkomen slechts een
vijfde van vorenbedoelde ver{foeding behelsde. (Wetten betreffende de inkom-

stenbelastingen, samengeschakeld
3 Juni 1941, art. 46.)

de

tens arUlcel 46 van de samengeschalcelde
wetten, de fictieve belastin{f moet worden berekend en die moet toelaten, valgens de regel van evenredigheid, het bed1·ag te bepalen van de aanvullende pet·sonele belasting, is de massa van de
bruto-inlcornsten slechts een vijfde omvattend van de vergoeding wegens contractbre1tlc. (Samengeschakelde wetten,
artt. 35, § 1, al. 2, en 46.)
3° De wet bepaalt vom· de berekeninf!
van rle actnvnllende tJersonele belwstin!l
geen witzonderlijke 1'e{felen voo1· de attrelck-ing van de bedrijfslasten van de
rnassa de1· bntto-·inkornsten een vijfde
omvattend van de vergoeding wegens
contractb?·cnlc, voorzien bij artikel 35,
§ 1, alinea 2, van de sdmengeschalcelcle
wetten.
4° TVannee1· het eM-rest van het hof van
beroep zich er toe bepe1·kt, OtJ grond vwu
de vaststelUng dnt een attrelclcing we1·d
annr1enomen dom· de directmw der belastin{!en, de beslissing van de directeu.·r
toe te pa.ssen, is de Staat, aanlegger in
·/Jerb?·ekin{!, niet ontvanlcelijk de besUssinf! 1;an Z'ijn beheer te bestrijden en,
wat cUt bet?'eft, de verbrelC'in{f van het
nr-rest te vorderen (1).
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. LEPERSONNE.)
ARREST.

HET
arrest,
beroep
Over
tikelen

HOF; - Gelet op het bestreden
op 23 Juni 1947 door het Hof van
te Brussel gewezen ;
het enig middel, schencling van ar97 en 112 van de Grondwet, 26, 29,

H. eerste aclvocaat-generaal Sartini van den
Kerckhove); 5 Mei 1941 (A1·r. Jferbr., 1941,
blz. 117; Bull. en PAsrc., 1941, I, 177, met de
conclusie van de H. eerste aclvocaat-generaal
Cornil).

-459§ 3, 42, § 2, en 46 der wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit del. 3 Juni 1941, doordat het bestreden arrest beslist, gewag
makende van niet passende redenen, dat,
om de fictieve grondslag van berekening
te bepalen ten einde de aanvullende per-sonele belasting van verweerder voor het
dienstjaar 1941 vast te stellen, men het
vijfde der vergoeding wegens contractbrenk en de andere door belanghebbende
verworven bedrijfsbezoldigingen moet samentellen en van die som het geheel der
bedrijfslasten aftrekken bepaald op het
maximum voorzien bij artikel 29 der
voormelde samengeschakelde wetten, rekening gehouden met de som van
5.575 frank welke het bedrag vertegenwoordigt van de opdecime op de bedrijfsbelasting, aan de bron gestort op de
bezoldigingen van verweerder in 1940;
dan wanneer de voormelde wetteksten
vereisen de evenredige verdeling van de
aftrekbare lasten tussen de verschillende
bezoldigingen enerzijds, en de vergoeding
wegens contractbreuk anderzijds, de aftrekking van de evenredige lasten, respectievelijk van de verschillende bezoldigingen en van de vergoeding wegens contractbrenk, dam·na de bepaling van het vijfde
van de netto-vergoecling, 't is te zeggen
verminderd met haar deel der lasten, en
daarna de samentelling van de onderscheiden netto-bezoldigingen en van het nettovijfde van de vergoeding, om alzo de fictieve grondslag te verkrijgen voor de
berekening van de aanvullende personele belasting ; dan wanneer de opdecime
(5.575 frank) op de bedrijfsbelasting aan
de bron gestort op de bezoldigingen van
verweerder in 1940, slechts een voorlopige starting· uitmaakt in mindering van
de voor het volgend dienstjaar (1941) vast
te stellen clefinitieve belasting, en dat
die decime, dienvolgens, niet kan gehouden worden als aftrekbaar voor het
dienstjaar 1941 :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de gellele inkomst van
verweerder, aan de aanvnllende personele
belasting onderworpen, een som van
500.000 frank begrijpt welke ten titel van
vergoeding wegens contractbrenk in de
lodp van llet belastingsjaar werd nitbetaald;
Overwegende dat artikel 46 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, welke dergelijke toestand
voorziet, bepaalt : << Wanneer het globaal
inkomen van een belastingplichtige een in
de tweede alinea van § 1 van artikel 35
bedoelde vergoeding behelst, wordt llet
bedrag van de aanvnllende personeele belasting volgens de regel van evenredigheid berekend op het voile belastbaar bedrag van bedoeld globaal inkomen, naar

rato van de belasting welke zon verschnldigd zijn indien het globaal inkomen
slechts een vijfde van vorenbedoelde vergoeding behelsde )) ;
Dat alzo, om in dit bijzonder geval,
het bedrag van de belasting te bepalen,
voorafgaandelijk de belasting client vastgesteld, welke zon verschnldigd zijn incHen het fictief globaal inkomen slechts
een vijfde zou bevatten van de vergoeding
ontvangen wegens contractbrenk; clat, om
zulks te bereiken, men het netto-globaal
fictief belastbaar inkomen moet vaststellen; dat het geschil ontstaan is over de
wijze waarop hetzelfde moet worden
berekend;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat, om dit fictief netto-inkomen
vast te stellen, er een ·massa client gemaakt van al de bruto-inkomsten, het
vijfde van de vergoeding wegens contractbrenk daarin begrepen, massa waarvan
daarna de door de wet toegelaten aftrekkingen worden gedaan, namelijk de aftrekking der bedrijfslasten voorzien bij
artikel 29, .§. 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat aanlegger aan die
beslissing verwijt alzo een forfaitaire aftrekking te verrichten welke gelijk is met
deze die toegelaten zou zijn indien cle
bruto-inkomsten het geheel der vergoeding
wegens contractbrenk zouden behelzen ;
'overwegende dat het beheer, wanneer
de inkomsten beschouwd zijn als slechts
een vijfde van de vergoeding wegens contractbreuk bevattende, beweert dat, om
niet al de bedrijfslasten maar enkel een
evenredig deel derzelfde te knnnen aftrekken, als volgt moet gerekend worden :
twee onderscheidenlijke massa's van de
inkomsten maken, deze van de verschillende inkomsten en deze van de g·ellele
vergoeding we gens contractbrenk ; de aftrekbare lasten evenredig verdelen tussen
die massa's; de delen der respectievelijke
lasten aftrekken van de verschillende bezoldigingen en van de vergoeding wegens
contractbreuk; daarna het vijfde van de
netto-vergoeding nemen, 't is te zeggen
verminderd met zijn deel kosten en de
verschillende netto-bezoldigingen · en het
netto-vijfde van de vergoeding wegens
contractbrenk samentellen, om alzo de
netto fictieve grondslag te verkrijgen voor
de berekening van de aanvnllende personele belasting ;
Overwegende dat die wijze van handelen begint met de verdeling der brutoinkomsten in twee onderscheiden massa's,
deze der verschillende bezolcligingen en
deze- van de vergoecling wegens contractbrenk; dat dergelijke verdeling der inkomsten, voor het berekenen van het
belastbaar bedrag, niet voorzien is en
geen steun vindt in de tekst noch in cle
geest van een der in llet middel vermelde
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fictieve vorming voorzien van een enkele
massa : << een globaal inkomen ll; dat clie
massa, volgens betwist artikel, cleze is
van llet bruto-inkomen; clat in clit artikel,
inderdaad, het globaal inkomen, hetwelk slechts een vijfde van de vergoeding wegens contractbreuk bevat, tegen"
over het << globaal inkomE'n ll gesteld
wordt, hetwelk een vergoecling bevat bedoeld in tweede aline a van § 1 van artikel 3G; dat het clus gaat over twee ink omen van zelfcle aard, llet eerste een fictief, llet andere t-en werkelijk; <lnt het
werkelijk inkomen, waarover het gaat,
slechts het bruto-inkomen kan zijn, claar
gezegde bepaling « llet belastbaar bedrag
van becloeld globaal · inkomen )) bedoelt;
dat daaruit volgt clat het fictief globaal
inkomen door de eindbepaling van clit artikel voorzien insgelijks het bruto-inkomen is;
Overwegende dat daaruit volgt clat, volgens dit artikel 4(), het berekenen van het
fictief inkomen moet geschieden rekening
lwudemle met llet !Jruto fictief globaal inkomen waarvan llet de bestanddelen bevault; clat, eens clit vertrekpunt vastgesteld, llet geen andere uitzonderlijke en
bijzondere regel voor de daarop volgende
verrichtingen bepaalt, inzonderheid om de
ten titel van bedrijfslasten voorziene a-ftrekkingen te doen; dat geen andere wetsbepaling llet evenmin cloet; dat, dienvolgens, de gewone regelen ter zake clienen
gevolgd en namelijk deze voorzien bij
nrtikel 29, § 3, der samengeschakelde wetten betreffend<e de inkomstenbelastingen ;
w·aaruit volgt dat het bestreden arrest
geen cler ingeroepen wetsbepnlingen heeft
geschonden, en dat, dienvolgens, dit onderdeel van het middel in rech te niet opgnat;
Over lwt tweede onderdeel :
Overwegende dat de beslissing van de
directeur der belastingen vermeldt : << dat
het bezwaar gegrond is, wat de afhouding
van het globaal inkomen betreft, van de
decime op de bedrijfsbelasting aan de
!Jron gestort op de bezoldigingen van 1940 ;
clat de betwiste aanslagen dienen herzien
ov grond van het globaal inkomen vermindercl met het bedrag van die decime )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om te zeggen dat rekening zal gehouden
worden, om het maximum van .de aftrekbare bedrijfslasten te bepalen, met
de som van 5.575 frank, bedrag van de
opdecime als bedrijfsbelasting nan de
bron gestort op de bezoldigingen van de
verweerder in 1940, zich .er toe beperkt
vast te stellen dat die aftrekking aangenomen werd door de directeur cler belastingen; dat het bestreden arrest geen be-

slissing omtrent cUt rechtspunt inhoudt;
dat het enkel de beslissing van de directeur der bPI a stingen toepast ;
Dat de aaulegger clienvolgens niet ontvankelijk is om een beslissing te bestrijden, welke niet de beslissing van het
bestretlen arrest is, maar deze van zijn
Pigen beheer ;
Dat dit ondenleE'l y,m het middel niet
ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieuing; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
5 Juli liJ!IJ. - 2" kamer. - Foorzitte·r,
H. r~ouyeuux, voorzitter. - Verslaage·vel-,

Giroul. - GeUi7vl·u·idende conclusie,
H. W.-.J. Gnnsllof ,;an der :M:eersch, advocaat-generaal. PleUers, HH. Van
Leynseele en de :Mey (cleze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

H.
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1° VOOHZIENING IN VEBREKING.
VORM. lNZAI-i:E DIRE01'1~ BELAS'l'INGEN.
AAXDUIDlNG V.IX DE GESCHONDEN WE'l'SilEPALINGEN. VOORZIENING DIE DE SCHENDING
INROEP'l' VAN HE1' BICSLUI 1r VAN DIG Sl~CllETARlS
GENEHAAL VAN HE'J' JVliNIS'l'ERIE YAN FINANCIEN
\'AN 1(} .JUNI HJ41. -- GEEN INROEPING VAN D.E
SUHENDING VAN All'l'IKIGL 3 VAN HE'l' BESLUI'l'WE'J' YAN 5 l\1EI 1944. - 0N'J'YANKELr.TKHEID.

:l 0 INKOJ\ilSTJ<lNBELAS'l'INGEN. 'l'IONALE CRISIHBELAHl'lNG. KARAK'J'EH l"N GROND.SLAG.

NA-

SUPPLEMENT. -

1° Om ontvanlcelijk te zijn ·moet de voor:zien·ing, aestemul op cle schencling van
een bepaUn.q van het liesl·uU van de secreta'l"is-generaal ·van het Jli'inisterie van
finwncriiin clcl. 16 J u:rtJi 191,1 lietrefjende d.e
ua.tionale• eris1slielasNnrJ, niet awnfln•iden
nl.s zijncle geschonden artUcel 3 van het
/ieslnit--wet vnn 5 Mei 1944 Tcrachtens
welke het ge.zeud /iesl·nit voor Ujdeli:ik
uelcl·ig -wonlt geho·nden (1).
2° Het supplement ran cle nat'ionale C1"isislielctsUng, verscllnldigcl k·rachtens a·rtUcel J,, § 1, vwn het besZ.Ztit ·vcm 16 ,Juni 191,1. is slech/.s een 1"C{f11lnrisaUe Vltn
lle nntionale crisisbelasting, clie r1eves·
ti[Jrl wordt terzelfdedijcl als de grondbelnstin[J, en, het trejt clezelfde ·i·mmobilWn nls de oorstJ·ronkeU:i ke nntionnle crisis1Jelltsting.

(1) Raadpl. verbr., 17 September 1931 (Bull.
en PAsrc., 1931, I, 224, en de nota) ; 16 J anuari
en 13 Maart 1947 (Arr. 'Verb1·., 1947, biz. 9
en 81; 1J11ll. en PASIC., 1947, I, 111 en 111).
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(BEHEER YAN ~'INANCIEN,
rdh'AULISSEMEN'l'S DEYJLLEZ E'l' CAMION)).)
ARRES'l'.

HET HOJJ'; - Gel(~t op het bestreden
arrest, op 11 Juni 1946 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat de voorziening
de schending niet inroept van artikel 3
van het besluit-wet del. 5 Mei 1944, waarbij het besluit van 16 .Juni 1941, alhoewel
nietig, voor tijdelijk geldig werd gehouden:
Overwegende dat de ten laste van het
arrest gelegde onwettelijkheid niet is de
bindende kracht van het besluit del. 16 ,Jnni 1941 miskend te llebben; dat aan het
arrest verweten wordt artikel 4 van het
besluit del. 1(i Juni 1941, slecht te hebben
gei:nterpreteerd of verkeerd toegepast te
hebben en, dienvolgens, die bepaling geschonden te hebben ; dat de inroeping derzelfde als voldoend voorkomt;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van
artikelen 1 en 4, §§ 1 en 2, van het besluit
del. 16 Juni 1941, dat tijdelijk geldig is,
van artikelen 4, 5 en 11, § 2, der wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit del. 3 .Tuni 1941,
tijdelijk geldig verklaard, doordat, eerste
onderdeel, het bestreden arrest, alhoewel
het de bepalingen van artikel 4, §·§ 1 en 2,
van voormeld besluit del. 1(i Juni 1941 en
het beginsel vermeld in artikel 11, § 2,
eerste alinea, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting·en
erkent en, alhoewel het, krachtens dit
laatste artikel van de wet, aanneemt dat
de naamloze vennootschap r< Devillez et
Oamion ll aansprakelijk blijft voor de betaling van de grondbelasting en van de
oorspronkelijke nationale crisisbelasting
om, op het ogenblik der betaling van gezegde belastingen, het bewijs niet ingebracht te hebben dat de afgestane goederen op een andere eig(maar waren overgegaan, beslist dat dit het geval niet is
wat de aanvullende nationale crisisbelasting betreft welke slechts op 1 Maart 1943
vastgesteld werd, 't is -te zeggen na de
verwezenlijking van de inbrengst del.
25 September 1942, met terugwerkende
kracht op 1 .Januari Hl±2, van de door gezegde vennootschap aan de vennootschap
van vaste goederen « Oami ll afgestane onroeremle goederen, inroevende dat, 011 clit
ogenblik, de belastingplichtige, overeenkomstig voormeld artikel 11, kon doen
gelden, dat hij geen eigenaar meer was
van de afgestane goederen en het bewijs
van de overgang kon leveren aan het beheer dat, in principe, daaromtrent niet
onwetend kon zijn, verrnits die overgang
het voorwPrp had nitgemnald 'van een h<>f-

fing nm registratierechten ; tweede mulerdeel, het bestreden arrest zijn beslissing
rnotiveert met te verklaren dat geen wettekst vereist dat het bewijs van de overgang op een andere eigenaar, om het berekenen van de aanslag in de aanvullende
nationale crisisbelasting te beinvloeden,
voorafgaandelijk moet geleverd zijn ter
gelegenheid van de betaling der grondbelasting en van de oorspronkelijke nationale crisisbelasting over het bedoeld
dienstjaar, noch dat de aangifte aan het
beheer van de overgang zou geschied zijn
v66r het vaststellen der aanvullende nationale crisisbelasting, dan wanneer, luidens de bepalingen van artikel 4, § 2, van
het besluit del. 16 Juni 1941, betreffende de
nationa:le crisisbelasting, een supplement
eventueel ten laste van de belastingplichtige gevestigd wordt ten bedrage van het
verschil tussen de nationale crisisbelasting, berekend op basis van het totaal bedrag van de kadastrale inkomsten van het
gezamenlijke der in het Rijk gelegen immobilii~n, en de, uit hoofde van dezelfde
onroerende goederen, door deze!fde belastingplichtige reeds betaalde nationale
crisisbelasting, en dat § 1 van hetzelfde
artikel beJmalt dat de nationale crisisbPlasting verschuldigd naar rato va:n de inkomsten nit onroerende eigendommen, terzelfderti.id en volgens dezelfde modaliteiten als de grondbelasting gevestigcl wordt:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden ;in·est
vaststelt dat de alde van overdracht.
door de verwerende· vennootschap op clP
vennootschap « Oami ll, der immobilien
waarvan de belastingen bestreden zijn,
slechts de 25 September 1942 is tussengekomen;
Dat cle vennootschap « Devillez et Camion ll alclus, op het ogenblik van de vestiging te haren laste van de aanslag in dp
grondbelasting en in de nationale crisisbelasting voor het dienstjaar 1942, het bewijs niet kon inbrengen van de verandering van titularis van gezegcle il)llllobilien;
Overwegende clat, overeenkomstig artikel 11, § 2, der samengeschakelde wetten,
de reclamante voor het dienstjaar 1942
gehouden is de belasting te betalen op de
overgedragen goederen;
·
Overwegemle dat het hof van beroev
dienvolgens beslist heeft dat de nationale
crisisbelasting, oorspronkelijk geind, wettelijk gevestigtl werd;
Overwegende, anderzijds, dat de nationale crisisbelasting als supplement geind,
geen onderscheiden belasting uitmaakt
'nm de oorspronkelijk gevestigde nation ale
crisisbelasting; dat zij luidens artikel 4,
§ 1, van het besluit del. 16 .Juni 1941 slechts
de regularisatie derzelfde is, wat ook nog
in het Iicht wordt gesteld door § 2 van
voormeld artikel, volgens hetwelk de suv-
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plementaire nationale crisisbelasting dezelfde immobilien treft als de oorspronkelijke nationale crisisbelasting ;
Overwegende dat, met te beslissen dat
de oorspronkelijke nationale crisisbelasting betreffende de immobilH~n waarvan
verweerster op 1 Januari 1942 als eigenares moest beschouwd worden, wettelijk gevestigd werd, het hof van beroep,
niet kon beslissen zonder de hierboven
aangeduide wetsbepalingen te schenden,
dat het supplement op die zelfde nationale
crisisbelasting niet dezelfde immobilien
moest treffen ;
Overwegende dat het onderzoek van
het tweede onderdeel van het middel als
zonder belang voorkomt;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing doch enkel voor zoveel ze
de beslissing van de directeur, waartegen beroep, vernietigt, beslissing welke
de reclamante outlast heeft van de aanslag in de aanvullende nationale crisisbelasting,, in de maat waarin deze is gevestigd geweest met de kadastrale inkomsten
te begrijpen van de door haar op 25 September 1942 aan de vennootschap << Cami >l
met terugwerkende kracht op 1 Januari
1942 overgedragen immobilien; 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; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Brussel; veroorcleelt verweerster tot de kosten.
5 Juli 1949. - 26 kamer. - Voor·zitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslaggever,
H. Demoulin. - GelijlcMtidende conclus·ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van Leynseele en Simont.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELAS1'ING. TANTIEMES DER LEDEN
y AN EEN NAAMLOZE YENNOO'l'SOHAP. ZIJN
GEEN BEDRIJFSUITGAVEN GEDAAN OM INKOMS'l'EN
TE VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN. ZIJN
NIE'l' AFTREKBAAR VAN HET BRUTO-BEDRAG VAN
DE INKOMSTEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. ---'- BEDRIJFSnELASTING. TANTIEMES DER LEDEN
YAN DE BEHEERRAAD VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. MOETEN, VOOR DE VASTS'l'ELLING VA'N DE BELASTBARE INKOMSTEN, WORDEN
BEGREPEN IN DE VERWEZENLIJKTE WINST.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -· AFTR.EKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTOINKOMSTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG 1'E
VERMIJDEN VAN EEN ZELFDE INKOJ\£EN IN
HOO!'DE VAN EEN ZELFDE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE.
UITGEKEERDE INKOJHSTEN EN .NIET-UITGE-

KEERDE INKOMS'l'EN BEGRIJPEN, BENEVENS DE
WERKELIJK
VERWEZENLIJKTE
INKOMSTEN,
OOK DEGENE DIE DOOR DE WET WORDEN AANGEZIEN ALS VERWEZENLIJKT EN NAl\fELIJK DE
TANTIEMES VAN DE BEHEERDERS DER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -

AF-

TREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTOINKOJ\ISTEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE
VERMI.JDEN VAN EEN ZELFDE INKO:MEN IN
HOOFDE VAN EEN ZELFDE BELASTINGPLIOHTIGE.
BETEKENIS VAN DE BEWOORDINGEN « UITGEKEERDE INKOMS1'EN ll EN (( NIET-UlTGEKEERDE INKOMSTEN ll.

1 o De tnntiemes, toegelcend ctan de leden
van de beheerractd van een nnnmloze
vennootschnp, mogen niet wo·rden annuezien nls z·ijnde bedrijfsttitgnven gednnn om belnstbnre inlcomsten te ver-lcrijf!en of te beho·u.den,· zij zijn niet nft·relcbanr· van het bntto-bedr-ng vnn die
·inkomsten (1). (Wetten betreffende de

inkomstenbelastingen, samengeschakelcl
de 31 Juli 1943, artt. 25 en 26, §§ 1 en 2.)
2° De tnntiemes, toegelcend ann de Zeden
·vnn de beheerrnad vnn een nnamloze
vennootschnp, moeten worden toege·voegd ann de w·inst en zijn belastbanor
·in de bedr-'ijfsbelns#ng (1). (Wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, art. 35,
§ 3.)
.
3° De niet-uitgelceeorde ·i·nkomsten en de
·u'itgelceerde inlcomsten, op het beclrng
1.onnnJnn achtereenvolgens, in de vennootschnppen met r·echtspersoonlijkheid,
de n[tr·eklcing geschiedt van de -reeds
ctangeslngen netto-inlcomsten, ten einde
d·ubbele annslng te ve·rmijden vnn een
zelfde inlcomen in hoofde van een zelfde
belnstingplichtige, begorijpen niet alleen
de weorlcelijlc veorwezenlijlcte inlcomsten,
rnnnr oolc de inlcomsten die door de wet
wo-rden anngezien nls zijnde verwezenZijkt, en derhalve nls belnstbnnr, en nnmelijlc de tnntiemes vnn de beheerder·s
vnn de nanmloze vennootschappen (1).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 .Juli 1943,
artt. 35, § 3, en 52, •§ 6.)
4° De bewooordingen « witgelceerde inlcomsten >J en « niet-uitgelceerde inlcomsten >J,
voo'rlcomend in nrtilceZ 52, § 6, vnn de
samen_qeschalcelde wetten betr-ettende de
inlcomstenbelnstingen, bedoelen r·espectievelijlc de in de mobilienbelasting beZnstbnore inlcomsten vnn de vennootschnppen op nandelen en de in de bed'r'ijfsbelasting belnstbnre inkomsten (1).

(Samengeschakelde

wetten,

art.

52,

§ 6.)
(1) Verbr., 27 Juni 1919, twee arresten (zie
boger, blz. 420 en 422; Bttll. en PASIC., 1949,
I, 479 en 480).
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(BEHEER VAN FINANCIEN,
E5TABLISSEMEN'J'S JULES MARCHOT l>.)
ARREST.

HE'l' HOlT; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 November 1948 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel, schending van artikel112 van de Grondwet, van artikel 52,
§ 6, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het
besluit van 30 Juli 1943 van de secretarisgeneraal van het Ministerie van financien,
en van artikel 1 van het besluit dd.
22 September 1941 (art. 35, §§ 3 en
3b'is, van de r-nmengeschakelde wetten),
doordat het bestreden arrest aan het be~
heer van financH:;n het recht ontkent cle
tantiemes en bezolcligingen van de beheerders, belastbaar in hoofde van de vennootschap, krachtens de bepalingen van
artikel 1 van het besluit dd. 22 September 1941 (art. 35, §§ 3 en 3bis, van de samengeschakelde wetten) te beschouwen als
niet-uitgekeerde inkomsten welke bij de
reserves dienen gevoegd :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het geschil beperkt is tot
de vraag of men, om artikel 52, § 6, van
de samengeschakelde wetten toe te passen,
welk beveelt de reeds aangeslagen inkomsten af te trekken van de niet-uitgekeerde
inkomsten, en zo deze niet volstaan, van
de uitgekeerde inkomsten, sedert het besluit der secretarissen-generaal van
22 September 1941, artikel 1 (art. 35, § 3,
van de samengeschakelde wetten), bij de
niet-uitgekeerde inkomsten, het bedrag
der tantiemes en de bezoldigingen van de
beheerders moet voegen;
Overwegende dat de voorziening navolgend vraagpunt stelt : welk is de zin die
aan de woorden « niet-uitgekeerde inkomsten >> in § 6 van artikel 52 is gehecht ;
Overwegende dat het principe van de
aftrekking der reeds belaste inkomsten
door bewust artikel is gehuldigd bij zijn
§ 1, alinea 1; dat § 6 er slechts een toepassingsmodaliteit van uitmaakt;
Overwegende dat de bewoordingen
« uitgekeerde inkomsten >> en « niet-uitgekeerde inkomsten >> niet aileen de werkelijk verwezenlijkte inkomsten bedoelen,
doch ook de inkomsten welke de wet als
verwezenlijkt en, bijgevolg, belastbaar beschouwt;
Overwegende dat artikel 4 van het
koninklijk besluit van 27 September 1935,
nr 203 (art. 52 van de samengeschakelde
wetten), het stelsel wijzigt van het koninklijk besluit van 15 Juni 1921, waarvan artikel 4 als volgt is opgesteld : « De
aftrekking geschiedt op de bedrijfsbelasting en zo deze onvoldoende is op de mobilHc;nbelasting >> ;
vVaaruit volgt dat, door de woorden

« uitgekeerde inkomsten >>, worden bedoeld de aan de mobilienbelasting onderworpen inkomsten en, door « niet-uitgekeerde inkomsten >>, die inkomsten welke
aan de bedrijfsbelasting onderworpen
zijn;
Overwegende dat de aan de aandeelhouders uitgekeerde inkomsten in de mobilienbelasting belastbaar zijn (art. 14, § 1,
1°); dat de « tantiemes >> en bezoldigingen
der beheerders in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn (art. 25, § 1, en art. 35, § 3) ;
Overwegende dat de sommen, welke het
arrest als bedrijfslasten beschouwt, voor
belastbare inkomsten gehouden zijn door
artikel 35, § 3, wat de tantiemes en bezoldigingen van de beheerders en commissarissen betreft ·
Dat, bijgev~lg, het stelsel van het arrest, dat er op neerkomt de reeds aangeslagen bestanddelen af te trekken, niet
van het geheel der belastbare inkomsten,
maar van een gecleelte er van, de tekst
miskent van artikel 52, § 1 ;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangewezen wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik.

5 .Juli 1949. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. Gelijkluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
- KONINKLIJK BESLUI'l'. - TOEPASSING ER
VAN VOOR ZOVER HE'l' OVEREENSTEMT MET DE
WETTEN.
2° KINDERTOESLAGEN. - WET VAN
10 JUNI 1937. - BEDOEL'l' SLEOHTS DE NATUURLIJKE PERSONEN MEl' UITSLUITING VAN
DE ZEDELIJKE WEZENS.
3° KINDER'I'OESLAGEN. - REGIME VAN
BIJDRAGE DAT VREEMDE OF CONGOLESE COLLEQ'l'IVITEITEN TREF'l' EN HUN DE HOEDANIGHEID
'l'OEKENT VAN AAN RET BESLUIT VAN 2 SEPTEM'
HER 1939 ONDERWORPEN PERSONEN. - REGH1E NIET OVEREENSTEMMEND MET DE WET VAN
10 JUNI 1937.
1° De hoven en 1·echtbanken passen
slechts de algemene, p1·ovinciale en
plaatselijlce beslttiten en veronleningen

-464toe voo·r zover z'ij overeenstemrnen met
de wetten (1). (Grondw., art. 107.)
2° De wet van 10 J1tn·i 1937, clie tot voo·rwerp heett fle 1titbre'iflinu van· cle kinclertoeslauen tot de wer·kuevm·s en tot
de n'iet-loont·reklce·ltclen, !Jecloelt slcchts
fle natu..(trlijlce pe·rsonen met n1tsl1tit1.nu
van cle zeclelijlce wezens (2).
3o H et koninlclijlc besl·wit van 2 September 1939, flat het l•:oninkli:ilc besl·ztit van
22 Decembe·r .1938 heeft ue·w(iziud, r·icht
een reuirne van bijclntue in hetwcllc
rechtstreelcs de vreernfle of Oonuolese
collectivUeUen trett; het ·is, ·in str·ijfl
rnet cle wil van de wetgever, clat het
aan fleze laatste cle hoedanighe·irl toekent van personen onden.vmpen aan becloelcl beslnU (3) .
(N. V. <<LA PB!'ESERVA'l'RICE ll, '1'. ONDETILINGE
VERZEKERINGSKAS VAN DE STAAT VOOH KJNDERTOESLAGEN.)
ARRES'l'.

HET H01!'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 Mei 1948 gewezen door cle
Recht bank van eerste aanleg te Brussel ;
Over het enig middel, schencling van
artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 9 van tle wet van
10 Juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de
niet-loontrekkenden, van artikel 1 van het
koninklijk besluit del. 2 September 1939
tot wijziging van het koninklijk besluit
van 22 December 1938, betreffencle de uitbreiding van de kindertoeslagen tot de
werkgevers en niet-loontrekkende arbeiders, bijzonder van de wijzigingen welke
het brengt aan artikelen185 en 220 van gezegd koninklijk besluit del. 22 December
1938 en, voor zover noclig, van gezegde
artikelen 185 en 220 van het hierboven
aangehaald koninklijk besluit van 22 December 1938, zoals ze gewijzigd werclen
door artikel 1 van het koninklijk besluit
del. 2 September 1939, van artikel 107 van
de Gronclwet waarbij aan de hoven en
rechtbanken verboclen wordt de besluiten
toe te passen welke niet met de wet overeenstemmen, van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen vonnis beslist
heeft dat de artikelen 185 en 220 van het
koninklijk · besluit van 22 December 1938,
zoals ze gewijzigcl zijn door het koninklijk besluit van 2 September 1939, wettelijk zijn, dan wanneer gezegcle koninklijke besluiten van 22 December 1938 en
2 September 1939, genomen bij toepassing
van de wet van 10 Juni 1937 en in 't bij(1) Zie de nota 1, getekend W. G., onderaan
dit arrest in B7tll, en PAsrc., 1949, I, 534.
(2) Zie de nota 1 oncleraan clit arrest in Bttll.
en PASIC., 1949, I, 536.
(3) Zie de nota 2,. getekend W. G., onderaan
dit arrest in B7tll, en PAsrc., 1949, I, 536.

zonder van artikel 9 van gezegde wet,
noodzakelijk moeten overeenkomen met
de bepalingen derzelfde, op straf van
onwettelijkheid, volgens hetgeen voorgeschreven is door artikel107 van de Grondwet, zoals het bestreclen arrest het overigens zelf bekent, clan wanneer, de wet
van 10 J uni 1937 niet toepasselijk zijncle
op de zeclelijke personen, artikelen 185 en
220 van de koninklijke besluiteu van
22 December 1938 en 2 September 1939 de
maatschappelijke zetel der vreemcle collectiviteiten gevestigd in Belgie onclerwerpen aan de betaling van bijclragen
welke overigens het maximum bedrag
overschrijden van 270 frank per jaar voorzien bi.i artikel 5 van de kaderwet van
1.0 Juni 1!J37, en dan wanneer, in alle geval, artikel 185 van het koninklijk besluit
van 22 December 1938, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van
2 September 1939, de betaling van bijdragen oplegt aan de beheerders en commissarissen van vreemde collectiviteiten welke een maatschappelijke zetel in Belgie
hebben, zelfs wanneer ze uitsluitend in
llen vrePmlle woneu of verbli:iven, alzo het
principe schenclende van de territorialiteit van de wet van 12 Jnui 1937, krachtens welke gezegcl artikel genomen werd :
Overwegende clat het geschil, zoals het
v66r de rechter over· de grond beperkt
werd, als voorwerp had de verplichting
voor aanlegster, Franse naamloze vennootschap, de bijclragen te betalen voor
kinclertoeslagen welke ze voor rekening
van haar beheerders , en commissarissen
verschulcligcl zon zijn bij toepassing van
artikelen 185 en 220 van het koninklijk
besluit van 22 December 1938, vervangen
door het koninklijk besluit van 2 Sevtember 1.939 ;
Overwegende dat beide besluiten genomen werden in nitvoering van de wet nm
10 .Tuni 1937;
Overwegende dat, luidens artikel 107
van de Gronclwet, tle hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen slechts
zullen toepassen in zover ze met de wetten overeenkmnen;
.
Overwegende dat het voorwerp van de
wet van 10 Juni 1937 de uitbreiding is cler
kinclertoeslagen tot de werkgevers en tot
de niet-loontrekkenden, waaruit volgt dat
ze slechts natuurlijke personen bedoelt;
Overwegencle dat, om zich te gedragen
naar de wil van de wetgever, de afwijking, die door artikel 11 van het koninklijk besluit van 22 December 1938 voorgeschreven was voor de vreemde en. Congolese collectiviteiten en voor het geval
voorzien bij het oud artikel 185, afgeschaft wercl door het koninklijk besluit
van 2 September 1939; dat gezegd art~
kel 11 in zijn alzo gewijzigde tekst bepaalt dat << de hanclelsvennootschappen,
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openbare instellingen en, in algemene regel, al de zedelijke wezens, buiten de toepassing van dit besluit vallen ll;
Overwegende clat, krachtens artikel 185
van het koninklijk besluit van 22 December 1938, vervangen door het koninklijk
besluit van 2 September 1939, de personen
die, luidens artikelen 23, 25 en 32, aan gezegd besluit onderworpen zijn, voor zoveel ze aan de bedrijvigheid van een
vreemde of Congolese collectiviteit deelnemen, een bijdrage verschulcligd zijn
voor ieder bepaald naar de omvang van
zijn jaarlijks globaal inkomen, wanneer
ze uitsluitend of hoofdzakelijk buiten het
Rijk verblijven; dat onder die personen
cle beheerders en commissarissen van
vreemde naamloze vennootschappen zijn
begrepen;
Overwegende dat de alinea's 1, 2 en 6
van artikel 220 van gezegd koninklijk besluit, vervangen terzelfdertijd als artikel185, als volgt zijn opgesteld : « De bijdragen verschuldigd door de aan dit besluit onderworpen personen beoogd bij
llet artikel 185, worden gesto1't door de
vreemde of Congolese collectiviteit aan
wier bedrijvigheid zij deelnemen ll. «In
geen geval, nochtans, zullen de gezamenlijke bijdragen welke een vreemde of Congolese collectiviteit in uitvoering van de
voorgaande alinea te storten heeft, een
maximum overschri.iden vastgesteld uaar
verhouding van het aantal 11ersonen die,
op normale wijze, in Belgilc\, hun arbeid
of hun bedrijvigheid te haren dienste
stellen, in de voorwaarden, vermeld in de
twee laatste alinea's van het artikel 23 ll.
(( De vreemde of C 0 ngolese collectiviteiten
mogen vanwege de aan dit besluit onderworpen personen wier bijdragen zij te
betalen hebben, de terugbetaling dezer
lnatste eisen Jl;
Overwegende dat tlie bepalingen als uitwerksel hebben, niet het werkelijk bedrag
der bijdragen versclmldigd door de in nrtikel 185 bedoelcle personen ten lnste van de
neemde collectiviteit -te leggen, maar
hun een afzonderlijke verplichting op te
leggen, waarvan het voorwerp bepaald is
volgens regelen welke verschillen van deze
die op de verplichtingen van de aan dit
besluit onderworpen personen toepasseli.ik
zijn;
Overwegende dat ze een bijzonder regime van bijdragen inrichten, hetwelk
rechtstreeks en persoonlijk de vreemde of
Congolese collectiviteiten treft, en hun
alzo, in strijd met de wil van cle wetgever, de hoedanigheid toekennen van aan
bt~doeld besluit onderworpen person en;
Waaruit volgt dat met gezegde bepaJingen toe te passen, het bestreden vonnis
het in het middel aangeduid artikel 107
van de Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestre-

nmnn .. Hl-W. ·_ 30

den 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; veroorcleelt verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
uitspraak doencle in hoger beroep.
7 Juli 1949. - 1 6 kamer. - Voorzitte1·,
H. ·wouters, raadshee1; waarnemend voorzitter. - Ve1·slauuever, .H. Daubresse. Gel'i.ikl7~irlen·de con.clnsie, H. vV.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
- Pleite·r, H. della Faille d'Huysse.
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1" EPURA'l'IE INZAKE BURGERTROUW. - BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. - EEN ZELFDE FEll' DA'£ EEN
MISDRI.JF UI'l'MAAKT OP HOOFDS1'UK II, '.ri·
'l'EL I, llOEK JI, VAN HE'l' STRAFWE'lTIOEK Ell'
'!'EVENS OP DE WlcT Y.IN 22 J\1AAR'l' l!J40. ARREST VAN HE'!' MILI'rAIR GERECir.rSHOF DA'l'
HET EERSTE MISDRIJF NIET BEWEZEN EN RET
'l'WEEDE VERJAAUD YERKLAAR'l' EN DA'l' OP DE
Vli3-RDACH'rl~

GEEN 'l'OEPASSING MAAICT YAN AR'fJ-

KieLEN 2 OF 3 \'AN HET BESLL'IT-WE'.r. - L<ITERE INSCHRI,TYING DOOH DE KHI.JGSAUDI'l'EUJ:
OP DE LIJS1' VOORZIEX BLJ ,\R'l'IKEL 4 WEGENH
HE'rZELFDic FElT. - lN~CHRr.TYING ONWETl'ELIJK.
2° EPURA'l'IE INZAKE BURGERTROUW. - WET YAN 14 JUNI 1948. TOEPASSING DOOR Die RTRAFRECirfBANK IN GEVAL VAN VRIJSI'R.\AK. - UI'l'BRI<3IDING. 0VEREENSTEIIIMENDE Blcl'ERIGNG VAN HET
RECHT YAN DE KRJ.JGSAUDITEUR OM DE VERDACHTE IN TE SCHHI.JI'El'\ OP DE LIJST VOOHZIEN BIJ AR'l'IKEL 4.
1" Wanneer het miUtair {lerechtshof, bij
hetweUc een zeTtde feit aanhanuiu werd
uemaalct, hetwelk een misdrijf 1titmaalct
op hoofdstnlc II, tUel I, boelc II, van
het Stratwetboek en tevens op de wet
van 22 Maa·rt 19!,0, v66r het in werlcinu
treden van de ·wet van .t;, Jnni 1948, de
verdachte heett verzonden van de vm·volu·inu dom· te ve1·lclaren dat het misdrijf tegen de ·uitwendiue veiligheid van.
de Staat niet bewezen is en dat het
misd·rijf tegen de wet van 22 Maa1·t 1940
verjaard is, zonde1· dat het, zoals uezeud rechtscolleue het vermocht te doen,
toepassinu heett uemaalct van arlilcel 7
van. het besl1tU-wet van 19 September 1945 betrettende de ep1watie inzalce
buruertrouw, behoort het de 7c1'ijusaudite1tr niet mem· de verdachte in te schrij:ven wegens hetzelfde feit, op de lijst
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bi,j artikel
sl·uit-wet (1).

4

·van bedoelcl be-

2" Bi:i af'wijlcing vwn het besluit-wet ·vnn
19 Heptembe1· 194.5 betrej'fende de ep·ut·atie inzalce bnrgert·1·o·nw (art. 7), · legt
de tvet van 14 ,Jnni 1948 (a1·t. 7) op a.an
het rechtsprekend rechtscolleue, dr~t
rle verdachte ·urijspreelct ·weuens een
mi.srlrijf tegen de •tdtwendige veil-ighe·id
va.n rle Stnnt om een andere 1·eden dan
de verjaring vnn de zmblieke V01'cleri:n.IJ, toepnssin,q te mnlcen op · cle
venlnchte vwn n·rtUcelen 2 of .3 vwn cle
wet ·ind·ien de ve·rclachte z·ich bevimdt in
een van de bij die nrtilcelen voo·rziene
gevnllen; de wet ·van 14 Jwn:i 1948 legt
eveneens O!J aan rl-it ·rechtscollege rle verdachte -nU te· ·norli[Jen n-it leg te verschr~f
fen ove1· rale de fe-iten rlie rle toepnssing
·unn nrtilcelen 2 of .3 zomlen Tw.nnen wettigen, zelfs inrlien die feiten niet beg1·epen zijn ·in de telastlegging of er toe
nanleirl-ing hebben gegeven; indien de
·u1"ijsp·ranlc ·is t·nsse·ngelcomen nr~ het in
·werhing
t·rerlen
·van de
wet van
M .Twni 1948, mng de lc·rijusaud·itetw de
1;m·da.chte n·iet meer inschrijven op de
lijst vo01·z·ien bij artilcel 4, weuens andere fe-iten rlwn deuene omvat in de
telnstleg,q·inuen en ·wnn1'0mtrent het
rechtsp·relcend ·rechtscollege rle ve1·drwhte
heeft moeten u.Itnorligen ·u.Uleu te 1Jei·st·rekken.
(MONSIEUH, '1'. PROCUREUR-GENEHAAL TE GENT.)
ARRES1',

HE'l' HOF; - Gelet Oll het bestreden
arrest, gewezen door het Hof -van beroep
te Gent op 14 Februari 1949;
Over het enig middel, schending van
artikelen 5 en T uer wet van 14 .Juni 1948
betreffende de epuratie inzake burgertrouw, van artikel T van het besluit-wet
van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, van artikel 4
van de wet van 17 April 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
rechtspleging in strafzaken, van de artikelen 1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek en van het geloof gehecht
aan het arrest door het :Militair Gerechtshof te Gent op 15 Maart 1947 tussen partijen gewezen, cloordat het bestreclen arrest, na vastgesteld te hebben, enerzijds,
dat gezegd arrest van het militair gerechtshof het feit dat aanleiding gegeven had tot
cle vervolging ten laste van eiser niet bewezen verklaard had, zonder de vervallenverklaring van de door artikel 123semies
van het Strafwetboek aangewezen rech(1) Verge!. verbr., 5 Juli 1948 (Ar1·, Fe1'b1·.,
1948, blz. 372; Bull. en PASIC., 1948, l, 431);
21 Maart 1949 (zie boger,· Nz. 185; Bull. en
PASIC., 1919, I, 211).

ten uit te spreken, en, anderzijds, dat hetzelfde feit aanleiding· gaf tot latere inschrijving van eiser op de lijst voorzien
door het besluit-wet van 19 September
1945 en lloor de wet van 14 Juni 1948 betreffende de epuratie inzake burgertrouw,
beslist heeft dat de inschrijving gewettigd was, - wanneer artikel 5 van de wet
van 14 .Juni 1948 uitdrukkelijk bepaalt
dat, buiten twee uitzomlerlijke gevallen
die vreemd zijn a an de onderha vige zaak,
er geen geldige inschrijvingen op de lijst
kunnen gedaan worden buiten cle bij de
toepassing van het besluit-wet van 19 September 1945 gedane inschrijvingen,
wanneer, bijgevolg, de rechters over de
grond de wettigheid van de kwestieuze
inschrijvingen volgens artikel 7 van het
besluit-wet moesten beoordelen, - wanneer, volgens artikel T van voormeld besluit-wet, en ook volgens artikel 7 van
voorm:elde wet betreffende de epuratie,
het militair gerecht alleen bevoegd was
om te beslissen of eiser diende vervallen
verklaard te worden van de rechten door
artikel 123sem'ies van het Strafwetboek opgesomd, wanneer, cloordat het militair gerecht de vervallenverklaring niet verklaarcl ha<l, de krijg·saucliteur het recht
niet meer had eiser wegens hetzelfde feit
op de door de wet betreffende de epuratie
voorziene lijst te brengen en hem aldus
vervallen te verklaren van de bovenvermelde rechten, en wanneer, bijgevolg, de
rechters over de grond de latere inschrijving van eiser op de lijst als onwettig
hadden moet~n doen schrapven :
Overwegende dat, ten gevolge van een
beslissing van de krijgsauditeur van
25 April1947, aanleggers naam op de epuratielijst. werd gebracht wegens lidmaatschap van het N. S. J. V., bij toepassing
van het besluit-wet van 19 September 1945;
Overwegende dat door het bestreden
arrest wordt vastgesteld << dat aanlegger
voor het militair gerecllt werd geclaag-cl
uit hoofde van kwaadwillig eli wetens
's vijands politiek te hebben in de hand
gewerkt en tussen .Juni 1940 en September 1944 werkdadig deel te hebben genamen aan een staatsgevaarlijke groepering; ,dat, behalve zijn activiteit in het
N. S. J. V., aanlegger geen andere claden
heeft gesteld die het voorwerp ener strafvorclering· haddcn kunnen uitmaken en
dat het steeds hetzelfde feit is dat aanleiding heeft g·egeven tot de drie voormelde betichtingen; dat het militair gerechtshof bij arrest van 15 Maart 1947,
de eerste twee dezer betichtingen niet
bewezen en de derde verjaard hceft
verklaard, zonder dat de vervallenverklac
ring van de rechten voorzien bij artikel 123sex-ies van het Strafwetboek gevorderd of uitgesproken werd >> ;
Overwegende clat, luidens de bepaling
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-467van artikel 7 van !let besluit-wet ·van
19 September 1945, de strafrechtbanken

bij wie eeu der in hoofdstuk II, titel I,
boek II, van het Wetboek van strafrecht
voorziene misdrijven aanhangig is gemaakt, wanneer zij vrijspraak verleneu
om een andere reden dan de verjaring vap
de publieke vordering, de artikelen 2 en 3
dezer besluit-wet op de beklaagde mogen
toepassen, indien hij zich in een der
daarin bedoelde gevallen bevindt;
Overwegende dat, blijkens het verslag
aan de Regent dat het besluit-wet van
19 September 1945 voorafgaat, door de
bepaling van artikel 7 wordt beduid dat,
wanneer een persoon, die vervolgd is geweest wegens een bij hoofdstuk II, titel I,
boek II, van het Strafwetboek voorzien
misdrijf, vrijgesproken wordt om een andere reden dan de verjaring vnn de publieke vordering, het de strafrechtbank is,
bij wie clit misdrijf aanhangig werd gemaakt, die oordeelt indien de beklaagde
nit hoofde van hetzelfde feit en zonder
inachtneming van de strafrechtelijke omschrijving die er aan werd gegeven, vervallen moet verklaard worden van de
rechten · opgesomd in artikel 123sexies
van het Wetboek van strafrecht;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het militair gereclltshof waarbij een enkel en zelfde feit onder de omschrijving
van een misdrijf voorzien bij hoofdstuk II, titel I, boek II, van het Strafwetboek en tevens onder deze van een
inbreuk op de wet van 22 Maart 1940, aanllangig werd gemaakt, de telastleggingen
gegrond op hoofdstuk II, titel I, boek II,
van !let Strafwetboek, eenvoudig niet bewezen heeft verklaard, wijl het aileen,
wat betreft de telm:tlegging gegrond op de
wet van 22 Maart 1940, de publieke vordering vervailen' verklaarde door verjaring; dat het militair gerechtshof derhalve
voor het enkel feit van de telastlegging,
in zover het een misdrijf uitmaken kan
voorzien bij hoofdstuk II, titel I, boek II,
Yan het Strafwetboek, vrijspraak heeft
verleend om een andere reden dan de verjaring van de publieke vordering, en aidus,
krachtens artikel 7 van het besluit-wet
van 19 September 1945, de artikelen 2
en 3 van clit besluit-wet toepassen kon;
dat het militair gerechtshof niettemin ten
laste van aanlegger geen verval van rechten heeft uitgesproken, en dat het alsdan
aan de krijgsauditeur niet meer behoorde
aanlegger later, wegens l1etzelfde feit, in
te schrijven op de lijst voorzien bij
artikel 4 van het besluit-wet, en het hof
van beroep niet gerechtigd was aanleggers
inschrijving op de lijst te behouden;
Overwegende dat niet kan worden afgeleid uit de bepaling, welke onder alinea 2
door de wet van 14 Juni 1946 aan artikel 7
werd toegevoegd, dat, wanneer, onder toepassing der vroegere wetgeving, de straf-

rechtbank nagelaten had de vervallenverklaring van rechten nit te spreken, de
krijgsauditeur steeds gerechtigd bleef om,
krachtens artikel 4, de naam van een vrijgesprokene op de epuratielijst te brengen ;
Overwegende dat de bepaling van alinea 2 van artikel 7 van de wet van 14 Juni
1!J4S waarbij, wanneer het rechtsprekend
rechtscollege, uitspraak doende na de inwerkingtreding dezer wet, het verval van
rechten niet heeft uitgesproken, het aan
de krijgsauditeur niet meer behoort het
hem bij artikel 4 verleende recht uit te
oefenen wegens feiten waaromtrent de beklaagde uitgenodigd werd voor het rechtsprekend rechtscoilege uitleg te verschaffen, enkel aan de wetgeving werd toegevoegd ten gevolge van de wij.ziging welke
door de wetgever van 1948 aan de hoofdbepaling van artikel 7 werd aangebracht;
Overwegende dat artikel 7 van het
besluit-wet van 19 September 1945 de
strafrechtbanken enkel machtigde om de
artikelen 2 en 3 van het besluit-wet toe te
passen in de mate waarin de feiten bedoeld in de telastleggingen wegens inbrenk op de bepalingen van hoofdstuk II,.
titel I, boek II, van het Strafwetboek,
die hen werden onderworpen en waarvoor zij vrijspraak verleenden, vatbaar
waren voor toepassing van voormelde artikelen 2 en 3 van het besluit-wet, zodat
de krijgsauditeur steeds gerechtigd bleef
het recllt uit te oefenen hem verleend
door artikel 4 van het besluit-wet · voor
aile andere feiten welke geen aanleiding hadden gegeven tot voornoemde teIastleggingen en aan die telastleggingen
vreemd waren gebleven ;
Overwegende dat de gewijzigde hoofdbepaling van artikel 7 thans, krachtens de wet van 14 .Juni 1948, aan de
strafrechtbanken oplegt toepassing te
doen van de artikelen 2 en 3, na een beslissing van vrijspraak wegens telastleggingen gegrond op hoofdstuk II, titel I,
boek II, van het Wetboek van strafrecht,
en daartoe na te gaan inclien, zelfs buiten
de feiten welke begrepen zijn en aanleiding hebben gegeven tot de telastleggingen welke hen werden onderworpen, de
beklaagde zich niet, wegens andere feiten,
bevindt in een der gevailen welke door
artikelen 2 en 3 zijn voorzien;
Overw{~gende dat de bijgevoegde bepaling van alinea 2 van artikel 7 der wet van
14 Juni 1948 alclus tot doel strekt en voor
uitwerksel heeft, vo6rtaan, in geval van
vrijspraak zonder vervallenverklaring van
rechten. door de strafreclltbanken geveld
betreffende telastleggingen gegrond op
hoofdstuk II, ti'tel I, boek II, van het
Stra:f'wetboek, aan de krijgsauditeur het'
hem door artikel 4 van de wet verleende
recht te onttrekken; niet aileen wegens de
feiten welke begrepen zijn in de telast"
leggingen welke aan de strafrechtbanken
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werden onderworpen, mitar ook nog wegens alle feiten welke in die telastleggingen niet werclen omvat en er toe geen
aanleiding hebben gegeven, doch waaromtrent de strafrechtbanken, bij nakoming van de verplichting welke hen door
de wet wordt opgelegd, de beklaagden
zullen hebben uitgenodigd uitleg te verschaffen;
Overwegende dat het middel alclus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderl1avig arrest
zal worclen overgeschreven in de registers van llet Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant der vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.

11 Juli 1949. - 2e kamer. -· Voorzitter,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslarwevm·,
H. Vandermersch. - GeU:ilclnidenr'le conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. · Pleiter, H. ~trtlYe.
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KAMI~lL -

11

JuJi 1949,

1° GEWLJSDE.- S'rRAFZAKEN.- BunGERLIJKE VORDERING. - VONNIS DAT ZIOH ER
TOE BEPERKT EEN DESKUNDIGENONDERZDEK
'l'E BEVELEN EN EEN VOORSCHOT TOE TE KENNEN
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN · GEWIJSDE OMTHENT DE ON'l'V ANKELIJKHEID OF
DE GEGRONDHEID VAN DE

HURG~~RLIJKE

VOR.-

DERING.
2° ARBEIDSONGEV AL. Rrsrco DA'.r
ENIG VERBANO HEEFT J\oiET DE NOODZAKELIJKHEID VOOR DE ARBJCIDER ZICH 'l'E BEGEVEN VAN
DE PLAATS VAN HET WERK NAAR ZI,JN VERBLIJD'PLAATS. WAN!lEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDJNGEN AAN DE PERSOON VAN
DE ARBEIDER. - KAN DERGELI.JK HISICO UI'l'MAKEN.
3° ARBEIDSONGEVAL. - DADER VAN HET
ONGEVAL. - WERKMAN OF AANGES'l'ELDE VAN
DE WERKGEVER. - DIE SLECHTS EEN FOUT
OF EEN ONVRJJWILLIG WANBEDRIJF HEEFT
(1) Raadpl. verbr., 5 Juni 1944 (A1T. Ye,·b,·.,
1941, biz. 169; Bull. en PASIC., 1944, I, 371).
De in het arrest van 11 J uli 1949 bedoelde tussenvonnissen bevolen een deskundigenonderzoek
en kenden een voorschot toe, doch zij hielden
geen enkele vaststelling of beslissing in betreffende hetzij de ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering, hetzij haar gegrondheid.
(2) Raadpl. verbr., 30 October en 11 December 1947 (A1'1'. Yerbr., 1947, blz. 338 en 408;
Bull. en PAsw., 1947, I, 444 en 535).

BEGAAN.
SLACHTOFFER BESCHIK'l' NIET
OVER DE VORDERING VAN HET GEMEEN HECH1',
4° VOORZIENING IN VERBREKING. STHAFZAKEN. J3ESLISSING OVER EEN EIR
TOT GEDWONGEN 'l'USSENKOMST INGESTELD DOOR
DE VERDACH'l'E.- VDORZIENING DOOH DEVERDACHTE. - VOORZH;NING NIET BETEKEND. 0NONTVANKELIJK.

1° De besUssing van de straf1·echte1· r'lie,
recht cloende op cle bnrgerUjlw vorr'le'i'in,q, zich er toe beperkt een deslcuna·igenondei·zoek te bevelen en een voo1·schot toe te kennen nan r'le blt1·gerUj7ce
parUj heeft niet het gezng vctn het gew·ijsde ten aa:nz·ien van de ontvanlcelijlrheid of cle gegronr'lheir'l. van r'lie vorcle·ring (1).
2° Het wctnbecli'·ijf 'UUn verwonr'lingen bi,j
geb·rek aan voontitzioht of voorzorg, gepleegcl op r'le persoon van een arbeir'le1·,
h;an een i"isioo witmaken clat enig verbancl heeft met cle nooclzalceliilcheicl
V001' clie U1'beir'ler .zi.oh te begeven van ile
plants ·van z·ijn we1·Jc naar zijn verblijfplants (2). (Besl. van 24 December 1941,
art. 1; besl.-wet van 13 December 1945,
artt. 2 en 9.)
3° Art-ilcel 19, nUnea 3, ·van cle bij lconinkli:ilc besl-ttit . van 28 Septmnbe1· 1931 sa.rnengeo1·flende wetten behondt aan het
slaohtotrer van een ctrbeir'lsongeval cle
vorde'l'ing op groncl van het gemeen
Techt n·iet voor tegen r'le clade1· V(l,n het
on_qev(l,l wannee·r aeze laatste een arbeicler of nangestelde is van r'le wei'lcgeveT
en hij sleohts een font of een onvTiju,illig ·wanbecli'i:if heeft begaan (3) ..
4'' De voorzi.e·Mnu cloor de ve·rdnchte
tegen cle beslissing ove1· cle cloo·r hem i·II.Qestelde e·is tot uedwongen tltssenlcomst
is n'iet ontvwnkelijlc wannee1· zij niet
wenl betelcencl n(l,n cle pa1·tij te,qen
wellce zi} is ge-rioht (4). (Wetb. strafv.,
art. 418.)
(VERWIMP, '1'. DE I'IERE EN CONSOOH'l'EN.)
AHREST.
HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 19 Februari 1949 gewezen;
I. Wat betreft de voorziening door aanlegger ingesteld op 25 Februari 1949 :
Overwegende dat ]\l[r Duquesne, pleitbezorger bij het Hof van beroep te Brus(3} Voor het geval van vrijwillig wanbedrijf,
gepleegd tegen het slachtoffer door de arbeider
of de aangestelde van de werkgever, zie verbr.,
23 Mei 1935 (Bull. en PASIC., 1935, I, 255), alsmede de conclusie van de H. procureur-generaal
Leclercq v66r verbr., 8 Decelnber 1913 (BulL
en PAsic., 1914, I, 23).
(4) Verbr., 19 Augustus 1948 (A1T. Yerb1·.,
1948, blz. 404; Bttll. en PASIC., 1948, I, 467).
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sel, ingevolge eeu bijzomlere maelltiging
hem daartoe door aanlegger verleend op
15 Maart 1949, ter griffie van het hof is
verschenen, waar llij namens aanlegger ·
verklaarde af te zien van de ingestelde
voorziening;
II. Wat betreft de voorziening (loor
aanlegger ingesteld op 1 Maart 1949 :
Overwegende dat llet arrest waarteg·en
de voorziening werd ingesteld enkel uitspraak doet over de burgerlijke vonleringen;
A. In zover de voorziening geriellt is
tegen de beslissing van het bestreden .arrest over de vordering van de burgerlijke
partij :
Over llet eerste middel, sehentling van
artikelen 1319 en 1i:l51 van het Burgerlijk
Wetboek en van bet geloof gehecllt aan de
vonnissen van de Reclltbank van eerste.
aanleg te Brussel in zake der vnrtijen op
16 }februari 1946, 8 Augustus 1940 en17 October 1947 gewezen, alsook van artikel 97
van de Grondwet, doordat llet bestre<len
ar.rest beslist heeft dat bedoelde vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan, beslist
lladden over de ontvankelijkheicl en de gegrondheid van de eis van de burgerlijke
partij, alsook ovei· de burgerlijke aansprakelijkheicl van beticllte, eiser in verbreking; dat bijgevolg betichte niet meer
gerechtigd was, noch om zijn aansprakelijkheid te betwisten, noch om de mate
van die aansprakelijkheid te beperken
tot de door de samengeordencle wetten
op de arbeidsongevallen voorziene vergoedingen, noch om de Dienst .;.oor onderHuge hulpverleening (0. JVI. A.), als wettelijk indeplaatsgestelde van zijn werkgever, en als dusdanig burgerlijk verantWoordelijk voor de gevolgen van het
kwestieus ongeval, te dagvaarden. en doordat llet bestreden arrest, op grond van
die beslissingen, eiser veroordeeld heeft
aan <le burgerlijke partij de som van
307.807 frank te betalen, zijnde de algelwle schadevergoeding voor de gevolgen
van het ongeval, volgens de principes van
het gemeen recht, wanneer ·de drie bedoelde vonnissen, op burgerlijk gebied,
zich er toe beperkt hebben betichte te
veroordelen aan de burgerlijke partij
drie geldsommen, zijnde in 't geheel
21.000 frank te provisionelen titel te betalen, en wanneer dergelijke vonnissen
geen g·ezag van gewijsde hadden wat betreft het principe van de aansprakelijkheid, de toepasselijkheid der samengeordende wetten op de arbeidsongevallen,
de gegrondheid van de eis. der burgerlijke
partij tot betaling van de toegekende som
van 307.807 frank en de burgerlijke verantwoorclelijkheid van dP 0. :M. A. al::; indeplaatsgestelde van de werkgever van
betichte;
Ol'er'l\>egende dat, wat betreft de vordering tegen aanlc>gger ingesteld door de

bnrgerlijke partij De> Piere, het vonnis
van de Correctionele Heclltbank te Brussel del. 16 Febrnari 1946 zicll. er toe beperkt aanlegger te ve1·oordelen aan de
Jiurgerlijke partij een geldsom te betalen
te provisionelen titel en een deskumligenonderzoek te bevel en; dat elkeen der vonnissen door dezelfde rechtbank vervolgens
o)l 8 Augustus 11141i en 17 October 1947 nitgesprokt~n enkel Een bijkomemle geldsom
te vrovisionelen titel heeft toegestaun aan
de burgerlijke partij ;
Overwegencle dat, alclus, nit de beWoordingen van voormelde vonnissen blijkt dat
zi.i noch over de ontvankelijkheid, noch
over de gegrondheid van de eis van de
burgerlijke partij uitspraak hebben gedaan, en dat, wnar llet bestreden <tl'l'est
lleeft geoordeehl dat voormelde vonnissen
gezag van llet gewijsde llebben, llet de
wetsbepalinge)l l1eeft geschonden die in
llet middel worden aangewezen;
0Yerwegende dat het bestreden arrest,
weliswaar, bijkomende beweegredenen
uiteenzet tot staving zijner beslissing,
docll dat, zoals llierna zal worden uitgelegd in antwoord op het· tweede middel,
clie bijkomemle beweegreclenen de beslissing· vru1 llet bestreden arrest niet wettelijk kunnen reclltvaardigen;
Dat het middel aldus gegrond is;
Over het tweede middel tot verbreking,
schencling van artikel 19 van de wet van
24 December 1903 .op de herstelling van
de ::;chade voortspruitende nit de arbeidsongevallen en de wijzigende wetten, samengeordend door koninklijk beslnit van
28 September 1931, artikel 1 van het be:
sluit van· de seeretarissen-generaal van de
Ministeries van arbeid en sociale voorzorg en van financH~n betreffende de herstelling der scllade voortspruitende nit de
arbeidsongevallen del. 24 December 1941,
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, zonder te ontkennen en na impliciet aangenomen te
hebben, wat door de conclnsies van de
als llurgerlijk · verantwoordelijke rechtstreeks geclaagde partij 0. M. A. staande
gellouclen wenl, enerzijds, dat het kwestieus ongeval een arbeiclsongeval was,
welk zich voorgedaan had op het ogenblik dat het slaclltoffer, na voltrokken
arbeid, naar lmis terugkeerde Em zich
dus bevoncl op de. weg van de arbeid, en
anderzijds, dat het ongeval veroorzaakt
werd door betichte die een aangestelcle
was van de werkgever. van het slachtoffer, zonder ook te ontkennen, wat eveneens door dezelfde conclusies stanncle
gehonden wercl, clat de wetten op de arbei!lsongevallen, op grond vnn lwt besluit van de secretarissen-generaal . van
2-1 December 1!!41 dat er de toepassing
van· verpliclltend maakt op de arbeiclsongevallen die zich op de weg van de arbeid
voordoen, op het kwestieus ongeval. toe-
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passelijk waren, beslist heeft dat de burgerlijke partij - tweede verweerder in
verbreking, - zich vermocht te beroepen
op de beginselen van llet gemeen recllt om
aan betichte, eiser in verbreking, sclladevergoeding te vragen voor de algehele
schade door haar .geleden, buiten en boven
de forfaitaire vergoedingen door de wetten op de arbeidsongevallen voorzien, en,
op grond van die motivering, de eis van de
burgerlijke ]Jartij ontvankelijk en gegrond verklaard heeft en eiser veroordeeld heeft aan verweerder de som van
307.807 frank als schadevergoeding te betalen, wanneer artikel 19 van de samengeordende wetten OD de arbeidsongevallen bepaalt dat het slachtoffer van een arbeidsongeval het recht heeft, buiten de
forfaitaire vergoedingen, de herstelling
van de geleden scllade overeenkomstig de
regelen van het gemeen recht te eisen tegen de personen die aansvrakelijk zijn
voor het ongeval, de werkgever en zijn
werklieden of aangestelden uitgezonderd,
. en wanneer, bijgevolg, de e'is van de burgerlijke partij teg·en eiser noel! ontvankelijk noch gegrond was, - en in alle geval
doordat uit de bewoordingen van het bestreden arrest niet cluidelijk kan worden
uitgemaakt of het arrest in feite beslist
heeft dat het kwestieus ongeval geen arbeidsongeval was, clan wel in rechte beslist
heeft dat het slachtoffer van een arbeiclsongeval de algehele schadeloostelling van
de dader van het ongevriJ mag eisen op
grond van artikel1382 van het Bnrgerlijk
Wetboek, · zelfs wanneer die dader een
aangestelde was van zijn eigen werkgever; lletgeew een oncluidelijk(leid in de
:tuotiveting is die aan het Hof niet toelaat
zijn contri\lerecllt nit te oefenen over de
wettelijkheid van de bestreclen besl:issing :
Overwegencle dat door aanlegger v66r
de recllter over de grond werd opgeworpen dat de eis van de burgerlijke j:mrtij
niet ontvankelijk was, om reden dat llet
betwist ongeval zicll had voorgedaan op
de weg naar de arbeid en, aldus, onder
toepassing viel van de wetten op de
arbeidsongevallen, samengeordenll door
llet koniJiklijk besluit van 28 September
1931 en van het besluit van 24 December 1941, en dat, het slachtoffer en aanlegger beiden aangestelden zijnde van een
zelfde werkgever, het· slaclltoffer over
geen vordering tegen aanlegger kon beschikken krachtens artikel 19 van voormelde samengeordende wetten;
Overwegende dat op aanleggers bewering door het bestreden arrest werd geantwoord, enerzijds, dat « de persoonlijke
verantwoordelijkheid van betichte ter
zake betrokken is, in zover hij, na de
werkuren op de openbare weg en bij het
huiswaarts keren een misdrijf beging ll,
en anderzijds, dat de samengeordende
wetten op de arbeitlsongevallen Ofl grond

van het besluit >:an de secretarissen-generaal van 24 December 1941 << een beginsel
van maatschappelijke solidariteit instellen voornamelijk ten voordele van de burgerlijke partij dewelke zich steeds op de
beginselen van llet gemeen recht kan
blijven beroepen ll ;
Overwegencle dat geen enkel van die
beide motieven voldoende is om het afwijzen van aanleggers opwerping wettelijk te rechtvaardigen;
Overwegencle, immers, llat uit het feit
dat het ongeval zou veroo1;zaakt geweest
zijn door een misdrijf van onvrijwillige
verwondingen, · gepleegd bij het huiswaarts keren op de weg van de arbeid.
niet volgt clat het te wijten is « aan een
risico zonder enig verband met de noodzakelijkheid, waarin de werkman zich
bevond, om zich te verplaatsen ten einde
van de plaats, waar hij zijn werk verricht, naar zijn verblijfplaats terug te
keren ll (besl. van 24 December 1941,
art. 1; besl.-wet van 13 December 1945,
artt. 2 en 9) ;
Overwegende, anderzijds, dat indien
door artikel 19 van cle samengeordende
wetten op de arbeidsongevallen wordt
bepaald dat het slachtoffer van een
arbeidsongeval de vordering op groncl
van het gemeen recht behoudt tegen de
personen die voor het ongeval aansprakelijk zijn, die wetsbepaling nochtans uitdrukkelijk het geval uitzondert waarin
de verantwoordelijke persoon de werkgever zelf is of een zijner werklieden of
aangestelden en die persoon alleen een
fout of een onvrijwillig misdrijf lleeft
begaan;
Overwegencle dat het middel derhalYe
client te worden aangenomen;
B. In zover cle voorziening· g-erich t is
tegen dit deel van het bestreden arrest dat
betrekking lleeft op de vordering tot vrijwaring ingesteld tegen de Dienst voor onderlinge llulpverlening :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
blijkt dat de voorziening· werd betekend
aan de Dienst voor onderlinge hulpverlening waartegen zij is gericht; dat zij derhalve niet ontvankelijk is en dat het
derde middel, dat uitsluitend is gericllt
tegen de beslissing over de vordering tot
vrijwaring ingesteld tegen de Dienst voor
onderlinge hulpverlening, alclus insgelijks
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, clecreteert de afstand
van de voorziening ingesteld op 25 Februari 1949; verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het uitspraak
doet over de vordering door de burgerlijke
partij De Piere tegen aanlegger ingesteld ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van
!let Hof van beroep te Brussel en dat melc
ding er Yan zal worden gemaakt op de
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sing; veroordeelt verweercler De Piere,
4, van de wet van 23 Junl 1938 (art. 2 van
burgerlijke partij, tot de helft en aanleg- het · besluit van de secretaris-generaal van
ger tot de andere helft der kosten ; ver- het Ministerie van financH~n dd. 8 Juni
wijst cle zaak, aldus beperkt, naar het ' 1942) en van het besluit van de secretarisHof v>m beroep te Gent.
generaal van het :Ministerie van financien
del. 9 Juni 1942, wegens het feit dat het
11 .Juli 194!J. - 2e kamer. - VoorzUteT, Hof van beroep te Gent, door arrest van
H. cle Cocqueau des Mottes, raadsheer 11 Maart 1949, de planter Karel Eeman
waarnemencl vom·zitter. - Ve·rslaggeveT, niet veroordeeld lweft tot de betaling van
H. Vanclermersch. - Geli'iJc/:widende con- de acci.jnsrechten en tot een gelclboete gecl-usie, H. Raoul Hayoit cle 'l'ermicourt,
lijk aan het tienvoud van die rechten, om
eerste itclvocaat-generaal.
reden dat geen enkele wetsbepaling een
accijnsrecht bepaalt voor ongefabriceercle
tabak :
Overwegende dat Karel Eeman, tabukplanter, op vt>rzoek Yan de Minister van
2e KA;\1J•;H. 11 Juli 1949.
financHln werd vervolgd wegens het nietvertonen van de wettelijk gestelde opDOUANEN EN ACCIJNZEN. - FisCAAL brengst droge tabak van de oogst 1943 ;
REGIME VAN DE TABAK. - PLANTER DIE IN dat tegenover hem betaling wercl gevorGEBREKE BLIJF'l' . GEHEEL ZIJN OPBRENGS'f derd van de gesloken accijnsrechten en
DROGE 'l'AllAK 'l'E YERTONEN. ~ lNllREUK BE- van een geldboete gelijk aan tienmaal de
'l'EUGELD M~}l' EEN GELDBOE'l'E GELIJK AAN TIEN- gesloken accijnsrechten;
MAAL HE'f ON'fDOKEN RECHT EN DIE NIE'f MINOverwegende dat het bestreden arrest
DER DAN 1.000 FRANK MAG BEDRAGEN. - lNBREUK GEPLEEGD YOOR DE WE'l' VAN 31 DE- de feiten ten laste yan verweerder beweCEMBER 1947. - GEEN ACCIJNSRECH'f VOOR- zen ''erklaart; doch, overwegende dat
ZIEN \'OOR Dl'l' SOOR'l' 'fABAK. - STRAF DIE geen wetsbepaling het bedrag van het accijnsrecht op ongefabriceerde tabuk beKAN "\\rORUEN fl'OEGEPAST.
paalt, en clat << er ten laste van beklaagde
geen accijnsrecht, waarvan het bedrag
Ind·ien, li:Tachtens a1·tikel 7 vwn het /Jesl·uit
· van 10 J-uni 194.2 /Jet·reffende het 1·egime bij gebrek aan wetsbepaling niet kan berekend worden, en vervolgens geen gelcl'Uan cle inlandse ta/Jalc en krachtens a·rboete gelijk aan tienmaal clat recht, kan
t-ikel 3, § 1, van de wet van 23 ,Jttni 1938,
toegepast worden ll, verweerder enkel
gew-ljz-i,qd door m·tikel 2 van het /Jeslu.-it
heeft veroordeeld. tot de minimum geltlvan 8 Juni 1942, het in ge/J-relce /Jlijve-n
boete van 1.000 frank, voorzien bij artidoor de planter geheel cle op/Jrengst van
kel 3, § 1, van de wet vim 23 Juni 1938,
zijn oogst droge ta/Jalc te vertonen,
wordt /JestrMt met een gelclboete gel-ijlc gewijzigd door artikel 2 van het besluit
aan t-ienrnaal het ontdolcen 1·echt en d·ie van de secretaris-generaal van het Minis111iet minde-r dan 1.000 frank~ mag bedra- terie van financien van 8 J uni 1942;
gen, ·is d-it misdrijf, indien het tot V001'Overwegende dat, krachtens de wet van
weTp had n·iet-gefabriceenle tabalc en 23 Juni 1938, het accijnsrecht op de tabak
·ind·ie-n het we·rd ,(fepleegd v66r het in
een verbruiksrecht is, betaalbaar door de
1.verlc-inrt t-reden van de wet van 31 nefabrikant, en af te dragen door de vei.·cembe1' 1947 bet·ref{ende het {iscaal Tebruiker; dat de planter het accijnsrecht
,(fime van de ta/Jalc, niet stmf/JaaT, /Jij
slechts betalen en afrlragen moet voor d<~
ontstentenis ·van aca·ijns-recht voo·rzien
tabuk voorbehouden voor zijn eigen ge·voo1· cl·it soo1·t ta/Jalc, tenzij met een bruik ; dat de wet dan ook enkel het be,(feld/Joete va.-n minimum 1.000 frank (1).
drag van het accijnsrecht heeft bepaalcl
wat betreft de gefabriceerde tabak;
{BEHI£ER VAN DOT:ANEN EN ACCI.TNZEN, '!'. EEJ\.IAN.)
Overwegencle, weliswaar, dat artikel 2,
§. 1, van de wet van 23 Juni 1938, gewijARREST.
zigcl door het besluit van 31 .Tuli 1941,
HET HO]'; - Gelet op het bestreden de Minister van financien machtigt om
arrest, door het Hof van beroep te Gent het even welke maatregelen te treffen
om de hefting van het accijnsrecht te ver·OJ} 11 Mnart 194!} gewezen;
·Over het enig miclllel tot verbreking, zekeren en de bewaking van de tabakbe(1) · N aar luid van artikel 1 va11 de wet van

"31 December 1947 betreffende het fiscaal regime
van de tabak, wordt de in Belgie geoogste tabak of de uit bet buitenland in ongefabriceerde
ostaat ingevoerde tabak onderworpen aan de
.accijns geind volgens het voor rooktabak vast-

gestelde bedrag. De verslaggever van de .Ka~nercominissie voor :finanden en voo~· de begroting !Ieeft er op gewezen dat die wetsbepaling
een leemte van de vorige wetgeving aanvulde
(Parl. Be.,cheirlen, Kamer der volksvertegenwoordigers, ziHijd 19,1i-Wl8, n' 55).

-472plantingen te regelen; dat artikel 3, § 1,
van clezelfde wet, gewijzigcl door artikel 2
van het besluit van 8 Juni 1942, om het
even welke praktijken, die tot doel hebben
de belastbare vroducten aan de toepassing van het ingesteld accijnsrecht te onttrekken, strafbaar stelt met een geldboete gelijk aan tienmaal het ontdoken
accijnsrecht, zonder voor elk ge1'al beneden 1.000 frank te mogen blijven, eil vercler bevaalt dat de tabakplanter die zijn
beplanting of de opbrengst van zijn oogst
geheel of ten dele onttrekt of tracht te
onttrekken aan de bewaldngsmaatregelen
cUe gebeurlijk zouden voorgeschreven zijn
krach tens artikel 2, lid 1, onder toepassing
tlezer bepaling valt; dat cle wet niettemin
voor de ongefabriceerde tabak geen bedrag van accijnsrecht heeft vastgesteld;
Overwegencle dat de maatregelen van
bewaking cler beplantingen voorzeker werclen verscllerpt en de verplichtingen opgelegd aan de tabakplanters werden verzwaarcl cloor de latere wetgeving; dat, door
het besluit van 31 .Juli 1941, de hoeveelheicl
droge tabak werd bepaald die de tabakvlanter gehouclen is aan te geven aan het
beheer van accijnzen en uitdrukkelijk
voorzien wenl dat !let tekort aanleiding
geven zou tot toepassing van artikel 3
van cle wet van 23 Juni 1938; dat artikel 7 van het besluit van 10 .Juni 1942 aan
de tabakplanter oplegt ere algeheelheid
van zijn tabakoogst te vertonen en llet
tekort, in de mate waarin !let 2 t. 11. te
boven gaat, met accijnsrecht belastbaar
stelt; maar dat beicle besluiten, wat betreft de bestrafiing van het niet nakomen
van de verplichtingen welke zij opleggen,
steeds eenvouclig verwijzen naar de strafbepaling van !let gewijzigd artikel 3, §§ 1
en 2, van de wet van 23 .Juni 1938;
Overwegende dat artikel 1, §§ 1 en 2,
van· de wet van 23 Juni 1938 niet werd
vera,nderd door llet besluit van 8 Juni 1942
houdende wijziging en annvulling Ynn
voornoemde wet; clat echter door dit besluit aan artikel 3 van de wet een bijkomende bepaling werd toegevoegd, waarbij
aan !let hoofcl van het Ministerie van
financH!n werd opgedragen voor elke categorie van producten, forfaitair de kleinhandelsprijs te bepalen clie als grondslag
dienen moet voor de heffing van de recllten, alsook het bedrag der te heffen rechten op gefabriceerde tabak, aangeslagen
ten laste van onbekemlen, en op gefabriceerde tabak waarvan llet bezit of het
vervoer onregelmatig is, a lsmede 011
groene tabak of droge ongefabriceercle tabak die het voorwPrp uitmaakt van een'
on~rtrecling;

Overwegende dat het beslnit van 9 Juni
1\J42 door de secretaris-generaal van finan-

cien genomen in nitYoering dezer bijkomende b<'llilling cnkrl 011 ern forfaitaire

waarde de kleinhandelsprijs vaststelt
waarop het accijnsrecht client te worden
berekend betreffende tabuk in bladeren
ander dan groene tabuk of tabak waarvan
cle vervaardiging niet gans voltooicl is,
clocll clat het bedrag van het te heffen accijnsre·cht op ongefabriceerde tabak niet
bepnnlt;
Overwegencle dat het barema van 1 .Tuli
1942, in het Belgisch Staatsblarl bekend
gemaakt op 1 ,Juli Hl42, wanrop het belleer
zich beroept in zijn memorie, ook geen
acci.insrecht op ongefabriceerde tabak
Yoorziet;
Overwegende clat uit die bepalingen
niet kan worden afgeleicl dat, wat betreft het bedrag van het accijnsrecht, de
ongefabriceerde tabuk client te worden gelijkgesteld met rooktabak vermits {leze
het enig product is, met snuif en droge
pruimtabak, dat per gewicht is belastbaar
gesteld;
Overwegende immers dat de betaling
van het accijnsrecht en van een geldboete
geli.ik aan het tienvoud van clit recht,
waarmede de wet van 23 Juni 1\J38 cle .tabakplanter belast die zich schulclig maakt
aan niet-nakoming van cle verplicbtingen
die de wet hem oplegt, een straf uitmaakt;
clat een straf slechts wettelijk is wanneer
haar bedrag uitdrukkelijk door de wet
wordt vastgesteld; dat een straf niet analogiscll kan worden bepaald ;
Overwegende dat dientengevolge het
middel niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm(m werden nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat, beheer van financii'ln.
11 .Juli 1\J49. - 2e kamer. - l'oo-rzUte·r,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - TTe·rslagge1Jm·,
H. Vandermersch. - Gelijlcluirlende concl!usie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
a{lvocaat-generaal.
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STRAFZAKEN. VONNIS VAN VEROORDELIN~l
\VAARTEGEN RET OPENIJAAR MINIS'rERIE EN DE
VERDACHTE IN HOGER IJEROEP ZI.JN GEKOMEN.
ARREST DA'l' RET VONNIS BEVES'l'IG'l'. VOORZIENING DOOR DE VERDACH'l'E. - MIDDEL.
DA'l' HE'l' HOGEH JJEROEP VAN HJC'l' OPENIJAAR
MINIS'l'ERIE ~JN ZIJN VORDERINGEN OP DE 'l'ERECH'l'ZI'l"l'ING IlETREFT. ARRES'l' GEWEZEI\
ll!NNEN DE PERKEN VAN HIGT OVERDRAGEND Ul'f-
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-473WERKSEL VAN HET HOGICH BEROEP INGES'l'ELD
IJOOR DE AANLEGGER (1).
Is van belang ontbloot, en derhalve onontvanlceUjk, het m;iddel doo1· de verdachte, aanle_q_qe1· in veTbi·elcing, af.qeleid hient'it dat het hager beroep van
het openbaa.1· ministerie had rnoeten onontvankeli.ik of ongegrond ve·rklaanl
wonZen, en rlnt zijn vo1·deringen op de
terechtzUf'inu onwettelijk wnren, dan
wanneer het bestreden arrest, dat het
vonn·is bevestiut, we1·d uewezen b'innen
de perken van het overdntgend ·ttitweTlcsel van het hager beroep inuestelcl doo1·
de aanleguer (1) .

(noMs.)

HE'l' HOF; - Gelet. op het bestreden
arrest, op 30 Maart 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen;
Over het eerste mid del, >'Chencling >an artikel1 van het besluit-wet van 10 November 1945 en van artikel 97 .van de Grondwet, doordat het openbaar ministerie aan
aanlegger, die het voorstel aanvaardde,
een sanctie voorgesteld had van een gevangenisstraf van drie jaar met !evenslange ontzetting van de rechten opgesomd
in artikel 123sexies van het Strafwetboek,
en met het stellen onder toezicht der politie gedurende vier jaar, en dat, na verwerping van de minnelijke schikking
door een vonnis van de krijgsraad, en
nadat de publieke vordering haar verder
verloop had en het vonnis van de krijgsraad aanlegger veroorfleelcl had tot een
gevangenisstraf van vier jaar, en aanlegger hoger beroep ingestelcl had, ook hoger
beroep ingesteld wercl door het openbaar
ministerie, en het openbaar ministerie
v66r het militair gerechtshof, zoals blijkt
uit het proces-verbaal der terechtzitting,
fle bevestiging vorderde van het beroepen
vonnis, dan wanneer, luidens artikel 1
van het hierboven aangehaald besluit-wet,
na weigering van de voorgestelde sancties,
de publieke vordering haar verder verloop
heeft, zonder nochtans dat het openbaar
ministerie van het door hem gedaan voorstel mag afwijken, zodat het openbaar
ministerie de bevestiging niet vermocht te
vorcleren van een veroordeling boger clan
de voorgestelde straf, en zodat het hoger
beroep van het openbaar ministerie ongegrond en onontvankelijk was, hetgeen het
bestreden arrest' niet verklaart :
Overwegencle dat, naar luid van de aan(1) Zie verbr ., 10 J anuari 1944 (Bull. en
PAsrc., 19•t4, I, 149). Betreffende de macht van·
het militair gerechtshof in het geval voorzien
hij artikel 1 van het hesluit-wet van 10 Novem-

gehaalde wetsbepaling, indien de minnelijke schikking bij vonnis van de In·ijgsraacl verworpen wordt, de publieke vordering haar vercler verloop heeft ;
Dat het bestreden arrest de door de
eerste rechter uitgesprol,en straf tot een
gevangenisstraf van vier ja.ar niet verhoogd heeft ; dat het arrest aldus gewezen
werd binnen de perken van het overclragend uitwerksel van het door aanlegger
ingestelcl hoger beroep;
Overwegende, derhalve, clat noch de
aangeklaagde vorclering van !let openbaar
ministerie v66r bet militair gerechtshof,
nocll het hoger beroep van het openbaar
ministerie enig nacleel aan aanlegger berokkencl hebben en de wettigheicl van de
uigesproken veroordeling tot een gevange·nisstraf van vier jaar niet aantasten;
Waaruit volgt dat het millclel van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankeli.ik is;
Over het tweede middel (zonder belang) :
En overwegende clat de substantiio;le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 ,Juli 1949. - 26 kamer. - VOOi'Zitter,
H. de Cocqueau des :Nrottes, raaclsheer
waarnemel\d voorzitter. - V erslaggever,
H. de Clippele. - GeUjklttidende conclusie; H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaaL
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1° AMNESTIE. - BESLUI'l'-WE'l' VAN 20 SEP'l'EM:BER 1945. - NIE'l' 'l'OEPASSELIJK OP MISDRIJVEN RETEUGELIJ DOOR ARTIKEL 125 VAN DE
WET YAN 15 APRIL 1896 RETREFFENIJE DE FABRICATIE EN DE INVOER VAN ALCOHOL.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. S'l'HAFZAKEN. - DoUANEN EN ACCIJNZEN. MISDRIJF BETEUGELD DOOR EEN HOOFDGEVANGENISS'l'RAF EN DOOR EEN GELIJROE'l'E. - ARREST DA'l' IJE AMNES'l'IE TOEPAST OP DE GEVANGENISS'l'RAF EN DA'l' DE VERDACH'l'E VEROORDEEL'l' TO'l' DE GELDROETE. - VOORZIENING
,DOOR HE'l' OPENRAAR 1\HNISTERIE. - ENKEL
ONTVANKELIJK VOOR ZOVER ZIJ IS GERICHT
'l'EGEN DE RESLISSING RETREFFENIJE DE GEVANGENISSTRAF.
3° VERBREKING. DRAAGWIJD'l'E. STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN. - "
0NWE'l'TELIJKE 'l'OEPASSING, VAN EEN HOOFDher 1945, zie verbr., 20 October 1947 (Arr.
T'erb>-., 1947, hlz. 323; Bull. en PAsrc., 1947, I,
423); 21 Juni 1948 (A1"1". T'm·b,·., 1948, biz. 347;
Bull. en PAsrc., 1948, I, '!04, eP de nola 1).

-
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HET HOI!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Aangaancle cle niorziening van het openbaar ministerie :
Over het eerste miclclel, schencling van
artikel \17 van cle Grondwet, van artikel 125 cler wet van 15 Anril 1896, van
artikel 1, § 1, letter e, van !let besluitwet van 20 September 1945, cloorclat het
bestreclen arrest, na !let feit van exploitatie van een geheime stokerij bewezen te
hebben verklaarcl, beslist dat cle nit te
spreken gevangenisstraf, die de twee jaar
niet zon te boven gaan, vervallen is door
amnestie, het wanbeclrijf gepleegcl zijnde
v66r 31 October 1944, clan wann·eer het
wanbeclrijf van 'exploitatie van een geheinie:stokerij betengelcl is bij artikel125
van de wet van 15 April 1896 en de bij clit
artikel betengelcle wanbeclrijven ni.tgezondercl zijn van cle amnestie kraclltens artikel 3 van hogervermelcl besluit-wet :
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
na vastgestelcl te hebben clat verweertler

tot ten minste 21 J uli 1944 een geheime
stokerij geexploiteerd heeft, beslist dat; clit
feit genleegd zijnde v66r 31 October 1944
en, daar de nit te spreken gevangenisstraf
geen twee jaar zon te boven gaan, de
openbare vorclering door amnestie client
yervallen verklaarcl ;
Overwegencle echter clat de exploitatie
van een geheime stokerij betengelcl is bij
artikel 125 van de wet van 15 April 1896
betreffencle het vervaardigen en cle invoer
van alcohol, en dat de inbrenken on die
wetsbepaling door artikel 3, § 1, letter e,
van het besluit-wet van 20 September 1945
nitgezonclercl zijn van de amnestie;
Waaruit volgt clat die beslissing de in
!let micl<lel aangehaalcle wetsbepalingen
heeft geschomlen;
Dat het miclclel gegroncl is;
Over het tweecle midclel, schencling van
artikel !J7 van de Gronclwet, van artikelen 195 en 211 van het Wetboek van strafvorclering, cloordat het bestreden arrest,
na het beroenen vonnis te hebben te niet
geclaan, ter nitzonclering van de veroorcleling van een meclebeklaagde, van cle verbenrclverklaring, van de veroorcleling tot
tle kosten van eerste aanleg, opnieuw wijzencle, verweenler veroorcleelt tot een gelclboete van 10.000 frank, clan wanneer het
arrest artikel 123 van de wet van 15 April
1896 niet vermelclt, op hetwelk het cle veroonleling steunt :
Overwegencle clat het miclclel gericht is
tegen het bestreclen arrest in zover het
verweercler veroorcleelt tot een geldboete,
wegens exploitatie van een geheime stokerij ; clat cle vorclering tot toepassing van
clergelijke boete behoort aan het beheer
van donanen en accijnzen ;
Overwegencle dat de voorziening ingestelcl door het onenbaar ministerie tegen
het bestreclen arrest enkel ontvankelijk
is in zover zij de beslissing becloelt betreffencle cle hoofclgevangenisstraf ;
'
Waaruit volgt clat het miclclel niet ontvankelijk is ;
Aangaancle cle voorziening van het vervolgend beheer :
Overwegende clat cle bestreclen beslissing
wercl gevelcl op een rechtspleging waarin
de snbstantHo'le of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl
werclen en clat de uitgesproken veroorcleling tot lle gelclboete overeenkomstig cle
wet is;
Overwegencle clat, wat betreft cle vorclering van het beheer strekkencle tot cle veroorcleling tot betaling cler rechten, het

(1) Verbr., 6 December 1948 (A,.,., Ve1·br.,
1948, blz. 611; Bull. en PASIC., 1948, I, 696).
(2) Zie de nota's 2 en 3 onderaan verbr.,
16 December 1940 (B1tll. en PAsiC., 1940, I,
319).
(3) Zie verbr., 7 October 1940 (A1·r. Verb1·.,

1940, blz. 95; Bull. en PASIC., 1940, I, 246, en
de nota 1, biz. 247) ; 18 November 1946 (A,.,..
Ye,·b,·., 1946, blz. 384; Bull. en PAsic., 1946, I,
419, en de nota 1); 20 September 1948 (A1'1'.
Yerb1·., 1948, biz. 431; B,ll, en PASIC., 1948, I,
500).

GEVANGENISS'l'RAF.
VERBREKING 01' DE
VOORZIENING DOOR HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE.
VERBREKING EN VERWI.JZING BEPERK'l' TO'l'
DIT DEEL VAN HE'l' DISPOSI'l'IEF.

1° De m·isd.·1·ijven, betenyeld. d.oo1· arUkel 125 van de wet van 15 AprU 1896
betreffend.e de fabricatie en cle ·invoe1·
van alcohol, zijn ~tUyezonclenl vwn de
amnest-ic vedeend d.oo·r het besl~tit-wet
van 20 September 1945 (1). (Besl.-wet
van 20 September 1945, art. 3, §. 1, e.)
2° lnzal"e d.o~tanen en a.ccijnzen may het
openbaar ministerie zich in verb1·el"iny
voo1·z·ien tegen het ar·rest d.at, alhoewel
het cle verd.achte veroorcleelt tot een
geld.boete, ve'l'lclact·rt d.at de toepass·ing
van de hoofd.gevanuenisst?-af ve1·vctUen
·is cloo1· amnestic; cloch Z'ijn voorzienin,q
is slechts ontvanlcelijlc voor zove1· zij ue1'icht ·is teuen d.·ie laatste besUss·ing (2).
3° W anneer inzalce clo~tanen en accijnzen,
op de ·voo1·ziening van het openbcta·r min·isterie, de verbreldn,q worclt ttit,qesp·roken omclnt het arrest onwetteUjlc de vo·rd.erinu tot ve1·oo1·d.eUn{J tot cle hoofd.,qe·van{Jen·isstrat heett vervnllen ve'l'ltletanl
floor amnest·ie, is z·ij beperlct tot aU cleel
vnn het clispositief {3).
(PROCURE'GB-GENERAAL TE GEN'l' EN BEHEER VAN
DOUANEN ~~N ACCI,JNZEN, '1'. VAN DER STBUYF'l'.)
ARRES'r.

-475beheer geen middel inroept en dat het ' arrest, door het Hof van beroep te Gent
Hof er geen ambtshalve opwerpt;
op 11 Juni 1949 gewezen;
Om die redenen, verbreekt het bestreOver het enig middel tot verbreking,
den arrest, doch enkel in zover het, recht- schending, verkeerde toepassing of mindoende op de vordering van het openbaar stens verkeerde interpretatie van artikel15
ministerie, deze vervallen verklaart door van de wet van 14 Juni 1948, en van artiamnestie ; verwerpt de voorziening voor kel 7 van het Kieswetboek, samengeschahet overige; beveelt dat onderhavig arrest keld door koninklijk beslult van 12 Auguszal worden overgeschreven in de regis- tus 1928, en van de principes die de intrekters van het Hof van beroep te Gent en king van de wetten peheersen, cloorclat,
dat melding er van zal worden gemaakt alhoewel aan aanlegger bij toepassing van
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd de wet van 14 Juni 1948 al zijn rechten
arrest ; veroordeelt verweerder tot de werden teruggegeven, inbegrepen het 1
helft der kosten, laat de andere helft ten recht om te kiezen, door een vonnis van
laste van de Staat (beheer van douanen en de Rechtbank van eerste aanleg te Brugaccijnzen) ; verwijst de zaak, zoals hier- ge dat kracht van gewijsde heeft beboven beperkt, naar het Hof van beroep komen, het bestreclen arrest niettemin een
te Brussel.
beslissing bevestigt van het schepencollege der stad Brugge, waarbij geweigerd
l1 Juli 1949. - 2• kamer. - Voo1'ZitteT, wordt aanlegger op de kiezerslijsten in
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer te schrijven om reden dat, krachtens artiwaarnemend voorzitter. - VerslaggeveT, kel 7 van het Kieswetboek, iemand die tot
H. de Olippele. - Gelijl,,l·u,idende concln- een correctionele gevangenisstraf van een
sie,
Roger Janssens de Bistlwven, ad- maand minimum wordt veroordeeld ZIJn
vocaat-generaal.
kiesrecht verliest voor twintig jaar, dan
wanneer artikel 7 der Kieswet, een
andere wetsbepaling zijnde dan die van
artikel 15 van de wet van 14 Juni 1948,
2c KAMgrc - II Juli 1949.
welk een regime in voege brengt afwij1° VERKIEZINGEK. - KrESWE'l'BOEK, AR· kend van het gemeen recht, in zover ltet
'l'IKEL 7, 2o. - VEROOHDEELDEN TOT EEN COR- strijclig is met die nieuwe wetsbepaling,
RECTIONELE GEVANGENISS'l'RAF WEGENS MIS- moet aangezien worden als stilzwijgend
DRIJ~' VOORZIEN BIJ HOOFDS'l'UK II, TI'l'EL I, · afgeschaft :
Overwegende dat, waar in artikel 7, 2°,
HOEK II, VAN HE'l' STRAFWE'l'BOEK, GEPLEEGD
van het Kieswetboek de voor]opige schorIN OORLOGS'l'I,JD. - IN'l'REKKING.
sing wordt bedoeld van het uitoefenen van
2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. INGETROKKEN WE'£. - TREEDT NIE'l' OPNIEUW . het recht om te ldezen of om verkozen te
IN WERKING DOOR HET AFSCHAl<'FEN VAN DE worden ten laste van diegenen die tot een
correctionele gevangenisstraf worden ver- ·
WET DIE ZE HEEFT INGE'l'liOKKEN.
oordeeld wegens een in oorlogstijd gero AYtikel 7, 2°, van het K·ieswetboek, pleegde inbreuk op de bepalingen van
voor zoveel het de UjdeUjlce schorsing hoofdstuk II, titel I, boek II, van het
bedoelt va-n de rechten om te lciezen of Strafwetboek, die bepaling, die later werd
om ve1·Jcozen te wo1·den, van de persoovergenomen in artikel 2 van het besluitnen veroordeelcl tot een cor·rectionele wet van 6 Mei 1944, is afgeRchaft geweest
gevangenisst1··at wegens een misdri.if door artikel 10 van het besluit-wet van
VOO'I'Zi.en bij hoofdstu.k II, titel I, 19 September 1945; dat immers door dit
boelc II, van het St1·atwetboelc, ,qepleegd besluit-wet de VDorlopige schorsing van het
in tijd van oorlO!f, werd ingetroklcen uitoefenen van het recht om te kiezen of
doo1· artilcel 10 van het beslnit-wet van Dm verkozen te worden ten laste van voor19 Septembe·r .1945 en 'i.s t'J'onwens onve'l'- melde veroordeelden werd vervangen door
en·igbaa1' met het nienw lwtikel 123sep- de Ievenslange vervallenverklaring van
ties van het St-rafwetboelr- (1). (Wet van · die rechten;
14 Juni 1948, art. 10, § 2.)
.
Overwegende, weliswaar, dat llet be2° Een inget·mlclcen wetsbepaling treedt sluit-wet van 19 September 1945 evenniet op1viet1.w 'in we1·king do01· het ateens werd afgeschaft door artikel 14
schnffen vaq~ cle wet 1Ue ze heett in gevan de wet van 1948, doch dat een inge,
trokken wetsbepaling niet wederom van
t·ro k lcen (2) .
kracht worclt -ingevolge de afschaffing van
(VANDEN DRIESCH.)
de wet waardoor zij is afgeschaft geweest;
ARRES'l'.
Overwegende, ten andere, clat artikel 7,
RET HOF; - Gelet op het bestreden 2°, van het Kieswetboek, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 Augus(1). en (2) Verbr., 4 Juli 1949 (zie hager,
tus 1928, waar het een veroordeling tot
biz. 438; B·ull. en PAsrc., 1949, I, 497, en de een cor,rectionele gevangenisstraf wegens
een i:hbreuk op de· beparlingen van hoofdnota, biz. 4!J8).
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stuk II, titel I, boek II, van lwt Strafwetboek, gevleegd in oorlogstijd, bedoelt, en
artikel 10, § 2, van de wet van 14 Juni
1948, waarbij in het vVetboek van strafrecht onder nummer 123sepUes een nieuw
artikel wordt ingevoerd, onverenigbaar
zijn, vermits de eerste van !leze wetsbepalingen een voorlopige schorsing· van het
uitoefenen van het recht om te kiezen of
om yerkozen te worden invoert, welke
van rechtswege ·wordt opgelopen, terwijl
de tweede van deze wetsbepaling·en, deze
van het nieuw artikel 123sepUes, aan de
hoven en rechtbanken het vermogen laat
om cle veroordeelden vervallen te verklaren van die rechten en om clit verval levenslang uit te spreken of voor een termijn welke het hen zal belil~ven te bepalen;
Overwegende alclus dat, waar het be-streden arrest, _op grond van artikel 7,
2°, van het Kieswetboek, aanleggers verllaal lleeft afgewezen tegen de beslissing
van llet schepencollege der stad Brugge
waarbij zijn verzoek om op de kiezerslijsten te worden teruggebracht werd verworpen, ondanks hij in zijn burgerlijke
recllten was hersteld geweest bij toepassing van de wet van 14 .Tuni 1948 door een
vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge dat kracht van gewijsde
had verworven, llet bestreden arrest de
wetsbepalingen heeft geschonden die in
het middel worden aangewezen;
Om clie redenen, verbreekt bet bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant der vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van cle Staat; verwijst de zaak naar het Hof van. beroep te
Brussel.
11 Juli 1949. - 2c kamer. - TToo·rzUter,
H. de Cocqueau des lVIottes, raadsheer
waatnemend · voorzitter. - Verslaggeve'1·,
H. Vandermerscll. - Gel-ijlcl1tidencle concl~tsie, H. Roger Janssens de Bistlloven,
advocaat-generaal.

2°

KAMER.

II Juli 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DJ~ BURGERLIJKE PAH'l'l.T. - JVIEMORm NEERGELEGD
'l'lcJ:I GlUI•'FlJC YAN HET Hot' VAN VERBREKING
DOOR JllE PAR'l'I,J ZELF.
]lfEJ\IORIE NIET
ONTV ANKEL!.JK.

Is niet ont·va.-nl•elijlc, cle memo·rie vwn cle
lm.-r{ferlijke JJartij, eise·res ·in verlwekiny,
rloo·r cUe 1wrti.i zelf, zoncler cle a.mbtelijke t1t.ssen komst van een rulvoca.nt 11-ij

hct Tiof vall verbrekiny, neen1eleycl ter
.rtrijJie van flat hot (1). (Wetb. strafvord.,

art.

424;

besl.

van 15 :Maart 1815,

:nt. 53.)

(DUQL'AINE,

'1'.

MARIE1\'.)

AR.RES'l'.
HJ<l'l' HOF; - Gelet ov het bestreclen
vonnis op 18 Maart 1949 door de Correctione le Rech tbank te An twerpen gewezen ;
Overweg-encle dat eiser in verbreking,
burgerlijke partij, geen mid del tot staving
yan zijn verklaring in verbreking lleeft
voorgestelcl ;
Overwegende dat hij rechtstreeks aan
de griffie van llet Hof. .van verbreking een
memorie lleeft oYergemaakt zonder de
ambtelijke tlmsenkomst van een advocaat
bij voorbedoeld hof;
Dat, clerhalve, die memorie niet ontvan·
kelijk is (Wetboek van strafvordering,
art. 414 en besluit van 15 :Maart 1815,
art. 53) ; .
Overwegenlle verder dnt, wat de burgerlijke vorde~·ing betreft, llet Hof geen middel ambtshalve opwerpt;
Om die 'redenen, verwerpt de voorziening; veroorlleelt eiser tot de kosten en
tot het betalen van een vergoeding van
150 frank jegens de partij Marien ann
welke de voorziening betekencl wercl.

11 Juli 1949. - 2° lmmer. - Voo1·zitte1·,
H. de Cocqneau des l'liottes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - T1 ersla,qyeve1·,
H. Simon. Gel-ijlcl~ticlenae concl'!l.s-ie,
H. Roger Janssens de Bistlloven, advocaa t -generaal.

1"
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SCHIP-SCHEEPV AAR'l'. - BINNENSCHEEP. VAART. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 27 SEPTEMBER 1926 HOUDENDE REGLEMENT VAN DE
SCHEEPVAART OP DE BENEDEN-SCHELDE. MANCEUVRES VOORGESCHREVEN DOOR § 3 VAN
ARTIKEL 40 VAN VOORMELD BESLUIT.
l\1ANfEUVRES VOORGESCHREVEN OP GEHEEL DE
AFDELING VAN DE SCHELDE BEGREPEN 'l'USSEN
~;EN GRENS GELEGicN OP 1 KILOMETER S'l'ROOMOPWAARTS VAN.HE'l' ZUIDELI.TK UITEINDE DER
KAAIEN VAN ANTWERPEN EN DE NEDERLANDSE
GRENS EN N!ET ~;NKEL IN DE PLAATSEN EK
OMSTANDIGHEDEN BEDOELD IN §§ 1 EN 2 \'AN
AR'l'IKEL 40 VAN RET BESLUIT.
De toepns8'ilit[J ·vwn § 3 van wrt·ikel 40 ·va.-n
het kon.-inlcUjl,: besl·wU vrm .'27 Se1Jte·m1le·r
(1) Verbr., 13 Odober en 10 November 1947
(Arr. T'l'l·br., 1947-, blz. 321 en 3.59; Bull. en
PASIC., 19J.7, I, H7 ell 471).

-4771926, hou,dende reglement van de soheepvaaTt op de Beneden-Sohelde, voorsohrijvend dat wannee1· een vaa1·tuig
voo1· st1·oom vaa1·t en een manaJuvre van
zwaaien 1titvoert, ellc zid~ in de nabijheid bevindend sohip dat voor stroom
vaart ve1·ptioht is zijn vaart te vermindm·en totdat het vaartuig dat de ma1bW1tVre van zwaaien uitvoe1·t geen beletsel mee1· is voo1· het doorvaren, is niet
beperlct tot de smalle waters, bnt,ggen,
sluisgeulen of andem plaatsen en omstandigheden bedoeld i:n de §§ 1 en 2.
va11 dezeltde wetsbepaling. (Koninkl.

besl. van 27 September 1926 houdende
reglement betreffende de scheepvaart op
de Schelcle van af 1 kilometer boven het
zuidelijke uiteinde der kaaien van Antwerpen en de Nederlandse grens.)
(VENNOOTSCHAP « BURNET'!' STEAMSHIP COMPANY
LIMITED», '!'. DIENST VAN RET SEQUESTER.)
ARREST.
HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel
op 21 April 1948 gewezen;
Over het eerste middel, scllending van
artikel 40, van het koninklijk besluit van
27 September 1926 Iwndende het reglement
betreffende de sclleepvaart op de BenedenScllelcle en, voor zoveel nodig, van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist dat de gellele verantwoordelijkheid der aanvaring ten Iaste
van eiseres client gelegd en, bijgevolg, het
micldel verwerpt waarbij deze betoogde in
haar v6or · het hof van beroep genomen
conclnsies dat de verantwoordelijkheid
van de aanvaring aan verweerder te
wijten was, omdat de « Karnak ll § 3 van
voormeld artikel 40 niet had geeerbiecligd
welke oplegt aan elk vaartuig, .zicll in de
nabijlleid bevindend van een scllip dat een
manceuvre van zwaaiing uitvoert, te stoppen, indien het tegen stroom vaart, of zijn
vaart te verminderen totdat het opdraaiende vaartuig geen beletsel tot doorvaren meer biedt, indien het voor stroom
vaart, om reden dat « dit artikel 40 § 3
moet in verband gesteld zijn met de vorige
paragrafen van hetzelfde artikel, hetgeen bewijst dat dit artikel enkel geldt in
smalle waters, bruggen, sluisgeulen, enz. ll,
dan wanneer de toepassing van § 3 van
voormeld artikel 40 geenszins beperkt is
tot << smalle waters, bruggen, sluisgeulen ll
en dat de verplichting die ze oplegt aan
de vaartuigen, zicll in de nabijheid bevindende van een scllip dat een manmuvre
van zwaaiing uitvoert, dus client geeerbiedigd, welke de plaats weze waar die
manceuvre uitgevoerd wordt :
Overwegende dat het bestreden arre~t,
de beslissing van de eerste rechter hervormende, beslist dat de schnld van de

aanvaring door de « Towneley ll, aan de
eisende vennootschap toebellorende, aileen
moet worden gedragen, enerzijds, op grond
van de onvoorziclltigheden en fouten door
dat schip begaan en, anderzijds, omdat de
« Karnak ll op de plaats der botsing niet
verplicllt was zicll gaande te houden;
Overwegende dat, om de « Karnak ll
van die verplicllting te ontslaan, llet hof
van beroep beweert dat § 3 van artikel 40
·van het reglement van 27 September 1926,
lloudende reglement van de scheepvaart
op de Beneden-Schelde, in verband moet
worden gesteld met de vorige paragrafen
van het artikel en, derllalve, slechts toepasselijk is in smalle waters, bruggen,
sluisgeulen, enz.;
Maar overwegende dat die beperkende
uitlegglng van de bepaling niet kan aangenomen worden; dat de eerste twee paragrafen van artikel 40 toestanden regelen ·
welke niets gemeen hebben met de manceuvre van opdraaiing waarop de derde
paragraaf betrekking lleeft;
Dat daaruit volgt dat de bestreclen beslissing, met artikel 40, § 3, van het koninklijk besluit van 27 September 1926
nit te leggen, zoals zij llet geclaan heeft,
clie bepaling lleeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderllavig arrest zal
overgescllreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Br'ussel en clat
melding er van zal worden gemaakt op
de !cant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
14 Juli 1949. - 1e kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Smetrijns. Geliikl,niclemle conclusie, H. W.-J. Ganshof ·van der :Meerscll, advocaat-generaal.
- Ple1ters, HH. Van Ryn en Simont.
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BIDWI.JS. - GELOOF VERSCI!ULDIGD AAN DE
AIC'I'EN. - BunmmLrJKE ZAKEN. - CoNCLUsrEs WAARIN EEN PARTIJ AANBIEDT 'l'E BEWI.TZEN DA'r DE (( DE CUJUS ll ZICH REEF'!' VERBONDEN HAAH DE EIGENDOM VAN ZEKERE GOEDEREN
OYER TE DRAGEN. - ARREST DA1' DI'l' AANBOD
VAN BEWIJS YERWERP1' DOOR 'l'E BESLISSEN
DA'l' RET STREKT· TOT RET BEWIJS VAN RET
BESTAAN VAN EEN OVEREENKOMS'l' OMTRENT EEN
NIET-OPENGEVALLEN NALA'l'ENSCHAP. - 0NDUIDELIJKE CONCLUSIES. - GEEN SCHENDING VAN
RET AAN DE AKTEN YERSCHULDIGD GELOOF.
Antwoo1·dend op concl1tsies waarbij een
pa1·tij aanbiedt te bewijzen dat de de
cnjus zich heeft ve1·bonden haar de ei, genclom ove1· te d1·agen van zelcm:e goe-

-478deren vennelll ·in een gescll!l'-ift wawracm
zij de waa1·de van een begin vwn bewijs
floor geschTift hecht, schenclt het an·est,
llat cUt aambod afwijst met te beslissen
flat het tot voorwerp heett het bestawn
te bewijzen van een overeenlcomst ho·uclende toekenning post mortem van cle
eigenclom van m:fgoecleren en uU clien
hoofcle het ka·ralcte1· aannemende van
een overeenlcomst omt-rent een n·iet-open!feva.llen na,lntenschap, het nwn de conclns·ies versch·Ltlcligcl geloof niet zo cleze
lantste oncl·wicleUfk zHn.
(NO'l'I!:I:IEIRS, 'l'. NOTELTEIRS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 April 1948 door het Hof van
beroev te Brussel gewezeu ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1130, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat alhoewel aanlegger in conclusies aangaande de goederen te N eerloop had doen gel den ; « dat de cle c·uj·us
de verbintenis genomen had een geldige
titel ter hand te stellen, bij voorbeelcl een
optie, dat die verbintenis niet noodzakelijkerwijze een ongeldige overeenkomst
nopens een toekomstige erfenis moest uitmaken, dat niets belette onmiddellijk bij
voorbeelcl de naakte eigendom over te dragen of nog een schenking eisbaar op termijn te doen ... ; dat het geschrift aangevoerd als begin van bewijs, en niet als
volledige overeenkomst, slechts als begin
van bewijs mag beschouwd worden onder
dit opzicht en er onmogelijk kan nit afgeleid worden dat de geldige verbintenis,
waarvan het bewijs aangeboclen wordt,
een ong·elclig·e overeenkomst is omtrent
een toekomstige erfenis, vetmits juist het
tegenovergestelde, hetzij het ter hand stellen van een geldige titel formeel werd beloofd; dat die verbintenis niet ·uitgevoerd
wercl door het voorg·ebrachte stuk, maar
dit stuk een begin van bewijs van de verbintenis uitmaakt; dat het niet opgaat af
te leiden nit het stuk zelf - een testament ~ dat geen andere verbintenis genomen werd ll, en alhoewel aanlegger
aangeboden had te bewijzen : << dat de cle
mtjtts zich herhaalde malen uitdrnkkelijk
verbonden heeft hem een geldige titel ter
hand te stellen, waarbij hem het eigendom,'Jrecht op de voormelde goederen genaamd Neerloop werd toegekend ll, het bestreclen arrest verklaart : « dat beroeper ...
aanhaalt dat men dit geschrift zou moeten
aanzien als een begin van schriftelijk
bewijs ... van aard hem toe te htten, door
alle rechtsmiddelen, getuigenissen er in
begrepren, te bewijzen dat zljn moeder hem
een uitsluitend recht op die goederen in

lwar nalatenschap zou toegekend hebben·;
dat hij dan ook het bewijs van zekere feiten vraagt te mogen inbrengen, van aard
clie eis te staven; ... dat die feiten, al waren zij bewezen, ook het bewijs zouden leveren dat er tussen beroeper en zijn moeaer een overeenkomst was gesloten, omtrent een toekomstige erfenis; ... dat zulke overeenkomst volstrekt nietig is ... ; dat
het geschrift betiteld « coclicille )) dan ook
van alle wettelijke waarcle ontbloot is ll,
dan wanneer aanlegger werkelijk niet
.had staande gehouclen, noch aangeboden
had te bewijzen, dat het recht zekere
goederen te nemen in cle nalatenschap
van de overleclene hem door deze zou beloofd geweest zijn en dat het litigieus
bescheid een begin van schriftelijk bewijs van dergelijke verbintenis uitmaakte; dat, integendeel, aanlegger had
staande gehouden en had aangeboden te
bewijzen dat de overledene hem beloofd
had hem een geldige titel ter hand te stellen, hem de eigt>nrlom van de goederen
waarvan spraak toekennende en dat zulke
verbintenis geen overeenkomst betreffende een nalatenschap uitmaakte, waaruit volgt dat de rechters over de grond het
geloof hebben miskend clat verschulcligd
was aan de conclusies van aanlegger
(schencling van artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en,
tlaarenboven, niet op gepaste wijze de conclusies van aanlegger hebben beantwoord
(schencling van artikel 97 van de Grandwet) ; dat zij einclelijk de aangevoerde
verbintenis ntet konclen beschouwen als
een overeenkomst over een toekomstige
erfenis (schencling van artikel 1130 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overweg·encle clat het eerste ondercleel
van het micldel aan het arrest verwijt
het geloof te hebben geschonclen dat aan
!le conclusies is verschuldigcl en deze niet
te hebben beantwoorcl; in zijn tweecle onclerdeel, de overeenkomst waarvan het bewijs werd aangeboden, als een overeenkomst omtrent een toekomstige erfenis te
hebben bescllouwd;
Overwegende clat aanlegger, een door de
rle cu,jus geschreven stuk inroepende
dat niet gedagtel,;:end is, beweercle, enerzijds, daarin het bewijs te .vinclen van een
legaat in zijn voonleel, anderzijds, claarop
te steunen om door getuigenissen te bewijzen clat de cle cuj'lls zich verbonden had
hem cle eigendom over te maken van cle
litigieuze goederen ;
Overwegende clat het hof van beroep, na
er op te hebben gewezen dat het ingeroepen geschreven stuk als testament van
waarde ontbloot was, vaststelt dat het
evenmin waarde heeft als begin van
schriftelijk bewijs, daar de overeenkomst
betreffende dewelke aanlegger een aanvullend bewijs aanbood, slecllts een over-
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kon uitrnal>:en;
Overwegende dat de door aanlegger
genomen conclusies onduidelijk zijn; dat
ze de aarcl niet bepalen van de verplichting welke de (le cuj1ts jegens hem zou
aangegaan hebben;
Overwegende dat het hof van beroep,
clus, bij een interpretatie welke met de
woorclen van gezegcle conclusies niet onverenigbaar is, heeft kunnen oordelen dat
het aanbod van bewijs als voorwerp had
het. bestaan te bewijzen van een overElenkomst · welke, ·cle toekenning post ·mo·rtem van de eigenclorn van erfgoederen betreffende, uit dien hoofde het karakter
van een overeenkornst omtrent een toekomstige erfenis aannam ;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het tweecle en het derde middel
samen, het tweede, schencling van artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 1317,
1319, 1320,.1322 en 1515 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat aanlegger in zijn conclusies staande gehouden hebbende dat
<< de eerste rechter zich vergist nopens de
clraagwijdte van het hnwelijkscontract
van de echtgenoten Notelteirs-Destrijcker;
dat er inderdaacl nooit .door iemand betwist werd, noch betwistbaar is, dat de
begiftiging bij vooruitneming enkel slaat
en kan slaan op de menbelen die deel uitrnaken van de gemeenschap van aanwinsten en niet op de meubelen eigen aan de
man ingevolge erfenis; dat « het bijgevolg
niet mogelijk is tot een deling der meubelen over te gaan zonder de deling te bevelen der meubelen afhangende van de
nalatenschap van de vader en die nooit
verdeeld zijn geweest; dat verzakingen
niet mogen verondersteld worden en, bijgevolg, artikel 887, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek client toegepast te worden; dat beroeper formeel ontkent ooit
zijn deel afgestaan te hebben ll clat « cleze
betwisting alleszins niet zontler voorwerp
is, zelfs in geval van gelclige verzaking
aan het legaat, omclat andere bijzonclere
legaten zekere van die meubelen betreffen ll, en doordat, daar de eerste tlrie verweersters zich er toe beperkt hadclen in
conclusies staande te llouden dat llet meubilair waarvan spraak, in 1925 was verdeeld geweest ll, en dat << toentertijcl alle
kinderen akkoord gingen om clit meubilair
ann hun moeder af te staan, derwijze dat
het thans cleel uitmaakt van de nalatenschap der erflaatster ll, het bestreden arrest beslist « dat door het huwelijkscontract, de echtgenoten zicb, wederzijcls de
langstlevende begiftigden bij vooruitneming met al de meubelen; ... dat die menbelen dus met het overlijclen van M. Notelteirs, de eigendom geworden zijn van
zijn wednwe, en in haar patrimonium opgenomen zijn; .. . dat door het verzaken
van geintimeerden aan het legaat van het

vruclltgebruik van llet huis, Kerkstraat,
en van lie meubelen er zicll bevindende,
die menbelen deel uitmaken van de te verdelen massa, en dat die betwisting dan
ook zonder cloel is ll, dan wanneer die rnotivering dubbelzinnig .is, doordat ze niet
toelaat nit te maken of de rechters over de
grond al dan niet hebben geoorcleelcl of de
bedongen voorafneming de eigen meubelen
van de vooroverleden echtgenoot betrof,
nocll na te gaan of de rechters over de
grond cle conclusies van aanlegger op gepaste wijze hebben beantwoord (scllending
van artikelen 97 van de Grondwet en 1515
van het Burgerlijk Wetboek); dat,
daarenboven, de 1·echters over de grond,
zonder het geloof dat aan de conclusies
van de partijen dient gehecht en zonder
de uitwerksels van het gerechtelijk contract te miskennen, niet zouden kunnen
aangenomen llebben dat de voorafneming
was uitgeoefend geweest op de persoonlijke goederen van de vooroverleden echtgenoot, daar verweersters het niet hadden staande gehouclen en daar zij zich beperkt hadden bij de bewering clat de betwiste goecleren bij een vorige verdeling
door de kinderen aan hun moecler waren
afgestaan (schending van artikelen 1317,
1319, 1320, 1322, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); het derde, schending
van artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat, allwewel aanlegger in verbreking bij conclusies
regelmatig een micldel had aangevoerd
waarbij hij staande hield « dat de eerste
rechter zich vergist nopens de draagwijdte van het huwelijkscontract van de
echtgenoten Notelteirs-Destrijcker; clat
er inderclaacl nooit door iemand betwist
werd, noch betwistbaar is, dat de begiftiging bij vooruitneming enkel slaat en
kan slaan op de meubelen die cleel uitmaken van de gemeenschap van aanwinsten, en niet ov de meubelen eigen aan de
man ingevolge erfenis ll ; ... het bestreden
nrrest, in weerwil van het geloof dat client
gehecht aan de vermeldingen van het
lmwelijkscontract waarvan aanlegger de
bepalingen inriep, beslist : « dat door
het lmwelijkscontract de eclltgenoten zich
wederzijds de langstlevende begiftigden,
bij vooruitneming met al de menbelen, ...
dat die meubelen, dus met l1et overlijden
van M. N otelteirs, de eigenclom geworden
zijn van zijn wecluwe, en in haar patrimonium opgenomen zijn ll, dan wanneer,
luidens artikel 1 van cUt contract : « Iln'y
aura entre les epoux qu'une communaute
Teduite aux acquets, telle que ce regime est
regie par les articles 1498 et 1499 du Code
civil, de sorte que tons les apports taut
mobiliers qu'immobiliers, presents et futurs, de chacun des epoux clemeureront
exclus de la communaute taut activement
que passivement et resteront respectivement propres a chacnn des epoux )) en dat,

-480lnidens artikel 6 van hetzelfde contract,
(( le survivant des epoux prelevera par
preciput lors de la dissolution du mariage
ses habits, linges, harcles et bijoux, servant ou ayant servi a son usage personnel, on a l'usage de son conjoint predecede, ainsi que tons les meubles meublants, vim; et provisions du menag·e, ainsi
que tons les meubles corporels garnissant
!'habitation commune, autres que l'argent
comptant ... ll, waaruit volg·t dat de betwiste toekenning slechts sloeg op de gemeenschappelijke meubelen en niet een
gift nitmaakt welke 011 de eigen goecleren
van cle overleden echtgenoot sloeg, doch
een bedongen voorafneming clie enkel op
de g·emeenschrippelijke meubelen sloeg, en
daar het huwelijkscontract geen enkele
andere bepaling behelscle die van aard
was de beweringen van de bestreden
beslissing te rechtvaanligen, heeft cleze
lantste, bijgevolg, niet enkel het geloof
geschomlen dat is verschuldigd aan cle vermeldingen van gezegd huwelijkscontract,
doch ook nog de nitwerksels heeft miskencl van de huwelijksovereenkomsten
waarover het gaat en inzonclerheicl deze
welke voortvloeien uit het aannemen van
het regime van de gemeensC'hap beperkt
tot cle nanwinsten en van de clansule· van
de bedongen voorafneming welke ·door de
rechtsvoorganger cler partijen was voorzien (schencling van artikelen 1498, 1499
en 1515 van !let Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat llet arrest beslist dat
cle betwiste menbelen, tengevolge van het
verval van llet legaat waarvan ze het
voorwerp zijn, moeten begrepen worden
in de te verdelen massa; dat !let claarnit
afleidt clat aanlegger geen belang er bij
heeft, clesbetreffencl, tot twee venlelingen
te doen overgaan;
Overwegende dat die reden, welke door
het midclel niet worclt bestreden, volstant
om het beschikkeml gecleelte te rechtvaarcligen waarbij het hof van beroep aanlegger clienaangaantle zonder grief verklaart; dat, clus, de reclen, - hieruit afgeleicl dat sommige menbelen a an de cle
C'll,jns, door het vooroverlijclen van haar
man, waren toegevallen krnchtens cle bepalingen van llet tussen de eclltgenote
Notelteirs-Destrijcker nangegaan lmwelijkscontract, - overboclig· is;
Dat de midclelen niet ontvankelijk zijn;
Over het vierde miclclel, schemling van
artikelen 112, 113, 828, 1134, 1135, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 928, 931, 942 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging en 97 van·
de Grondwet, doordat, aanlegger doen
gelden llebbencle clat er als notaris-vereffenaar een andere notaris diende benoemd
te worden in vervanging van lVIr Van
Cauwenbergll, door de eerste rechter benoemd, en er naclruk op gelegd hebbende
in conclusies : dat << beroeper verklaarcle

dat hij er geen bezwaar tegen had dnt
notaris Van Cauwenbergh, notaris van
mevronw De Breyne, toegevoegd zou worden a ls tweede notaris a an de notaris
door de rechtbank volgens cle wet als notaris-vereffenaar aan te stellen bij gebrek
aan akkoord der partijen ll, dat <c vermoeclelijk ingevolge een misverstancl notaris
Van Cauwenbergh, die de notaris is van
mevrouw De Breyne, aangestelcl wercl al;;
notaris-vereffenaar; ll
dat « beroeper
zich princi11ieel verzet tegen de aanstelling
van notaris Van Cauwenbergh als notarisvereffenaar mnclat lli.i de notaris is van
een der partijen, te meer clie partij alzo gevnar loopt llaar neutraliteit te zien in llet
gedrang brengen, waartoe zi.i geen belang·
heeft, en zoals reeds gebleken is ll ; ... dat
« beroeper clan ook cloet gelden dat de
notaris-vereffenaar door !let llof moet uitgekozen worden buiten de not:uissen van
de parti.ien << llet bestreden arrest verklaart clat << beroeper (aanlegger) opwerpt
dat de notaris-vereffenaar door de rechtbunk benoemcl, ook notaris van mevrouw
De Breyne is, en dat hij zich dan ook tegen die benoeming verzet ; ... dat die toestaml bcstond, als partijen, beroeper er in
begreven, voor lle eerste rechter, zich nkIwor<l verklaarcl hebben over die benoeming van i\'P' Van Cnuwenbergh, als notaris-vereffenanr ll; dat « er geen enkel element v66r llet llof gebracht is, van aarcl clie
verandering in cle zienswijze van beroeper
te rechtvaarcligen ll ; . . . dat « er clan ook
geen reclenen zijn om aan de vraag· gevolg·
te geven en een andere notaris aan te stellen ll, clan wanneer ·annlegger, ver van
v66r cle eerste rechter zich akkoord te
llebbf'n YPrklnarcl over tle aanstelling van
l'\P' Van Cauwenbergh als notaris-vereffenaar, in conclusies had staancle gehonden clat «om redenen van fmniliaal belang
verweercler er geen bezwaar tegen lleeft
clnt de tweecle notaris door nanlegsters en
door mevrouw DeBreyne voorgesteld (hetzij notaris Van CauwenbergllJ zon worden
toegevoegcl ann cle notaris door cle rechtbank :um te stellen ll en aan de rechtbank
had gevrangcl « te bevelen clat tot de vereffening· en vercleling cler nalatenscllappen
en onvenleeldheclen znl worden overgegaan,
niet ten overstaan van notaris Leclef te
Antwerpen, notaris door aanlegsters voorgesteld, !maar cloor een notaris door de
reclltban'k v:m ambtswege aan te stellen,
buiten alle aanbevelingen van partijen.
cloch mits toevoeging aan die notaris van
notaris Van Cauwenbergh welke te clien
titel cloor alle partijen eensluiclencl worclt
voorgesteld ll, waaruit volgt dat het bestreden arrest het geloof heeft geschonden
clat client gellecht aan de door aanlegger
v66r cle eerste recllter genomen conclusies (schending van artikelen 1317, 1319,
1320 en1322 van het Burgerlijk Wetboek),
niet gepast lleeft geantwoord op de con-
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clusies door aanlegger in hoger beroep
genomen (schending van artikel 97 van de
Grondwet), en de uitwerksels heeft miskend van het door aanlegger gegeven akkoord over de aanstelling van .M:r Van
Cauwenbergh als tweede notaris toe te
voegen aan de van ambtswege aan te
duiden notaris-vereffenaar (schending van
artikelen 112, 113, 828, 113J en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek, 928, 931, 942 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging) :
Over het eerste en het derde ondercleel :
Overwegencle dnt aanlegger v66r de
eerste rechter geconcludeerd heeft tot de
aanstelling van notaris Van Cauwenbergh
als vereffenaar, zich enkel verzettende tegen de aanstelling van notaris Leclef; dat
de omstancligheid da t hij daarenboven zou
gevraagcl hebben dat een vereffenaar
ambtshalve zon worden aangeduid om,
samen met :i\11' Van Oauwenbergh, op te
treden, niet OllYerenigbaar is met de door
het bestreden arrest op dat punt gegeven
interpretatie;
Overwegende dat het tweede onclerdeel
van het midclel tegen !let arrest aanvoert clat het de door aanlegger in hoger
beroep genomen conclusies niet heeft beantwoorcl;
Overwegencle dat cle uiteenzetting zelf
van !let middel bewijst dat clit verwijt
niet gegrond is ; dat het hof van beroep
het verzoek tot vervanging van l\P' Van
Canwenbergh van de hand heeft gewezen
om de dnbbele reden dat de eerste rechter
·die ministeriele officier had aangeduid op
verzoek zelf vim aanlegger, wanneer de
thans aangehaalde redenen tot wraking
reeds bestonden, en dat aanlegger geen
nieuwe grief aanvoerde welke zijn verandering van ·houding zou rechtvaanligen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten alsook tot de vergoeding van 150 fr~
jegens de verwerende partijen.
14 .Tuli 1949. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raad13heer waarnemend voorzitter. ·- Ve1·sla,qgever, H. de Cocqueau
des .M:ottes. - Gelijlcluiclencle condu.sie,
H. vV.-J. Ganslwf van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite·r8, HH. Simont en
VanRyn.

VACA:\'TIEKAMER. -

22 JuJj 1949.

HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONOLUSIES. - VOORWAARDEN VEREIST OPDAT ZIJ
MOETEN WORDEN HEANTWOORD.
De st1·atrechter is slechts gehouclen conclusies te beantwoorclen wannee1· zij
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moncleling we1·den genomen dom· cle ver·
dachte of wannee1· zij 1·egelmatig
schriftelijk bij die rechtm· aanhangig
we1·den gemaalct (1). (Grondwet, arti-

kel 97.)

(DAVID.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het ar!jest, op

7 Juli 19•16 gewezen door het Militair

Gerechtshof, zetelende te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, cloordat het bestreden arrest de door aanlegger bij conclnsies voorgedragen verdecliging niet beantwoord heeft :
Overwegencle dat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt wegens oplichting
en het dragen in 't openbaar van een
uniform, een lint of andere onderscheidingstekenen die hem niet toekwamen;
Overwegencle clat blijkt noch nit het bestreden arrest, noch nit enig ander stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan, dat
aanlegger v66r het militair gerechtshof
hetzij monclelinge conclusies genomen
heeft, hetzij geschreven conclnsies bij dit
rechtscollege aanhangig heeft gemaakt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de bestreclen beslissing geveld werd op een procedure
waarin de substantiele of op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefcl en dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - VooTzitter, H. Louveanx, voorzitter. - Ve'l'slaggever, H. Fettweis. - Gelijlclu.idende
concl-nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Kaisin (van de Balie bij het Hof van
beroep te Luik).

YACA:\''l'IEJKAMER. -

22 Juli 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIHCE VORDERING. - CONCLUSIES BEWEREND
DAT DE BIJS'l'AND, VERLEEND DOOR EEN MAN AAN
ZIJN ECHTGENOTE, EEN DOOR RET BURGERLIJK
WETBOEK OPGELEGDE YERPLICH'l'ING IS. ARREST DA'l' VASTSTEL1' DAT DE MEDEWERKING
IN DE EXPLOITATIE VAN EEN HANDEL NIET DERGELIJKE VERPLICHTING UITMAAKT.
ARREST WETTELIJK GEMOTIVEERD.
(1) Verbr., 8 Juni 1938 (A,., .. Yerbr., 1938,
biz. 128; Bull. en PAsrc., 1938, I, 201, en de
nota 2, biz. 202).
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voo1· een man bijstan(l te ve1·Zenen aan
z·ijn echtgenote slechts de nitvoeTing is
van ecn clooT het Bn·rgerlijk Wetboek
opgelcg(lC veTplichting, het an·est clat
beslist (lat cle meclewe1'lcing in ae explo·itaUe van ae handel V(m (le echtgenote
v1·eema is aan (le ve1·pUchtingen wellce
het BnTgerl'ijlo 1Vetboe7c oplegt aan (le
man tdt hoofcle van zijn hoeaanighci(l
van gez·inshoofcl (1).

(PROUVEUR, T. DAUGE EN DEMELENNE.)'
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op bet arrest, op
14 Juli 1948 door bet Hof van beroep te
Luik gewezen;
Overwegende dat Mr J. Van Ryn, advocaat bij bet Hof van verbreking, handelende krachtens een bijzondere lastgeving,
op 11 October 1948 verklaard heeft dat
Denise Pronveur,
echtgenote Gilbert
Abrassart, afstand doet van de voorziening in verbreking cloor haar op 22 Juli
1948 ingesteld tegen het arrest door het
Hof van beroep te Luik op 14 Juli 1948
gewezen, doch enkel voor zoveel cUe voorziening gericht is tegen de beslissing over
de vordering van de burgerlijke partij
Demelenne ;
Over bet eerste middel, schencling van
artikelen 1319 en 1320 van bet Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat bet middel, cloor zijn
ontwikkeling nader bepaald, aan bet arrest verwijt beslist te hebben dat de door
aanlegster genomen conclnsies slechts betrekking hadclen op de mogelijke chmr
van cle band van ondergeschiktheicl van
de man ten opzichte van zijn vrouw, wanneer de conclusies de mogelijkheid van
bet bestaan van dergelijke band van
ondergeschiktheid betwistten en, dienvolgens, op de conclusies geen passencl antwoord gegeven te hebben;
Overwegende dat bet arrest geenszins
beweert dat cle conclusies van aanlegster slechts de in bet middel bepaalde
draagwijdte hebben, dat bet zegt dat een
der in de conclusies voorkomende beschouwingen die draagwijdte heeft;
Maar overwegende dat, de bijzonclerste
bewering cler conclusies onclerzoekende, te
weten het bestaan zelf van een band van
onderg·eschiktheid tnssen de man en zijn
vrouw, bet arrest beslist dat clergelijke
band kan bestaan wanneer « zoals in
zake, de. man zijn medewerking aan zijn
echtgenote heeft verleend, door bet antovoertnig van deze laatste te bestnren
en haar klanten te bezoeken; dat hij
(1) Verg. verbr., 15 Mei 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 243).

zodoende niet heeft afgezien van het gezag van de, man, dat de wet hem
toekent, maar er zich toe beperkte, op
handelsgebiecl, fnncties waar te nemen die
gans vreemd bleven aan de rechten en
voordelen welke de wet hem toekent in bet
zeer verschillend gebied van bet besturen
van het huishonden ll;
Dat bet arrest aldns het aan de conclnsies verschnldigcl geloof niet heeft geschonden en deze beantwoord heeft;
Overwegencle dat het midclel in feite
niet opgaat;
Over bet tweede middel, schending van
artikel 97 van cle Grondwet, cloorclat het
bestreden arrest aanleg·ster burgerlijk
verantwoordelijk verklaart voor veroorclelingen ten laste van beklaagcle en ten
voordele van verweerder uitgesproken,
om de reclen clat beklaagcle op het ogenblik van bet ongeval de aangestelde was
, van aanlegster, zijn echtgenote, zonder het
micldel te beantwoorclen waarbij aanlegster, in haar v66r het lwf van beroep genom en conclnsies, beweerde clat << het
feit voor een man hnlp en bijstand aan
zijn echtgenote te verlenen slechts de nitoefening is van een verplichting welke
het Bnrgerlijk Wetboek hem wegens bet
bnwelijk oplegt, en welke, clienvolgenB, op
zicbzelf geen band van ondergeschiktheid
kan bebelzen ll :
Overwegencle dat nit het antwoord verstrekt op bet eerste middel blijkt dat bet
arrest vaststelt dat de verplicbtingen
welke Gilbert Abrassart jegens aanlegster, zijn ecbtgenote, betreffende de bancl~l van cleze laatste op zich had genomen, gans vreemd waren aan de ver-.
plicbtingen well'e bet Bnrgerlijk W etboek
hem wegens het bnwelijk oplegcle nit
boofcle van zijn hoedanigbeid van gezinsboofcl;
W aarnit volgt dat bet arrest het micldel
cler conclusies beantwoorcl heeft en dat
het miclclel in feite niet opgaat;
Om clie reclenen, decreteert cle afstancl
van de voorziening voor zoveel deze gericbt is tegen de beslissing over cle vordering van de burgerlijke partij Demelenne
gewezen; verwerpt de voorziening voor
bet overige; veroorcleelt aanlegster tot de
kosten.
22 Jnli 1949. - Vacantiekamer. - Voo·rzitte1·, H. Louvenux, voorzitter. - Versl(tggeve1·, H. Fettweis. - GeUjlclniclencle
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.

VACANTIEKAMillR. -

22 Juli 1949.

HERZIENING. - FElT DAT DE VEROORDEELDE NIET IN STAAT WAS TE BEWIJZEN
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IN DE ONMOGELIJKHEID ZOU HEBBEN GESTELD
DI1' FElT TE BEWIJZEN. .AANVRAAG NIET
ONTVANKELIJK.

Is niet ontva1tlcelij lc, de aanvraag tot herziening die gesteund is op een feU dat
de veroo1·deelde niet in staat zo1t geweest zijn te bewijzen Ujdens het geding, wannee·r de aanm·age1· geen enlcele
omstnndigheid inroept clie hem in de onmogeUjlcheid heejt gesteld clit teit te
bewijzen (1). (Wetb. strafvord., arti-

kel 44g, go.)
(PLATTEAU, T. BELGISOHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dd. 13 December 1948, door
Mr Henry Van Leynseele, advocaat bij het
Hof van verbreking, ondertekend, en
waarbij de H. Clovis Platteau, kolenhandelaar, wonende te Ohievres, Molenstraat, 10, de herziening aanvraagt van
een vonnis op tegenspraak gewezen door
de Krijgsraad te Bergen, op 2g November 1945, welk hem hieraan schuldig verklaart, te Ohievres, arrondissement Bergen, of elders in Belgie of buiten het
grondgebied, tussen 1 Januari 1941 en
g1 Juli 1942, aan de vijanden van de
Staat hulp verschaft ,te hebben in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munities, hetzij dat de inbreuk
tegen Belgie gepleegd werd, hetzij dat zij
gepleegd werd tegen de bondgenoten van
Belgie optredende tegen de gemeenschappelijke vijand, hetzij dat zij gepleegd
werd tegen elke Staat die, zelfs afgezien
van een verdrag van bondgenootschap,
oorlog voert tegen een Staat, waarmede
Belgie zelf in oorlog is, het misdrijf gepleegd geweest zijnde uit winstbejag, met
de omstandigheid dat verdachte in het
door de vijand bezet grondgebied verbleef
en dat verdachte zijn bedrijvigheid ten
dienste van de vijanden van de Staat gesteld heeft, ten einde voor hun rekening
grondstoffen of bewerkte stoffen, producten levensmiddelen of dieren zoals voorzie~ onder 1°, 2° en go van § 2 van artikel 115 van het Strafwetboek te verzamelen; dat gezegd vonnis hem wegens die
feiten veroordeelt, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, tot vijf jaar
gevangenisstraf, tot de kosten, tot de ver(1) Raadpl. verbr., 13 Mei en 2 December
1946 (ATr. Ym·b1·., 1946, blz. 179 en 427; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 189 en 459); 29 November
1948 (An·. Ye1·br., 1948, blz. 601; Bull. en
PASIC., 1948, I, 685)_; LEs NOVELLES, Procedu1·e
penale, d. II, b. I, blz. 558, n" 185 tot 187).

beurdverklaring

van

een

som

van

BOO.OOO frank, bedrag der vergelding van

cle bedrijvigheid van de verdachte en tot·
de betaling a an de burgerlijke partij, Belgiselle Staat, van een schadevergoeding
van 200.000 frank;
Overwegende dat het vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan ;
Overwegende dat de veroordeelde tot
staving van zijn aanvraag beweert dat het
bewijs van zijn onschuld schijnt te blijken
uit een feit dat hij niet in staat was te
bewijzen wanneer hij op 23 November 1945
v66r de Krijgsraad te Bergen verscheen,
te weten, het door de burgemeester van
Ohievres, de heer Oriquelion, bevestigd
feit dat de Duitsers de vervoerders van de
streek met bedreigingen opeisten om aan
het vliegveld te Ohievres te werken;
Gelet op het met redenen omkleed gunstig advies van drie advocaten bij het Hof
van· beroep te Brussel, met tien jaar inschrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tussen te komen op 1g December 1948, ten verzoeke
van aanlegger aan de Belgische Staat,
burgerlijke partij, l:)etekend;
Gelet op het verzoekschrift om tussen
te komen door de burgerlijke partij, Belgiselle Staat, ter griffie van het Hof op
10 Februari 1949 neergelegd ;
Overwegende dat aanvrager op de bepaling van go van artikel 44g van het
vVetboek van strafvordering steunt (wet
van 18 Juni 1894);
Dat, tot staving van zijn aanvraag, hij
het feit inroept dat door de burgemeester
van Ohievres, de heer Oriquelion, ter gelegenheicl van latere tegen andere personen ingespannen vervolgingen bevestigd
werd, dat de Duitsers de vervoerders met
bedreigingen opeisten om aan het vliegvelcl te Ohievres te werken;
Maar dat hij geen omstandigheid inroept welke hem in de onmogelijkheid zou
gesteld hebben, tijdens het geding, het bestaan en de ernst der bedreigingen van de
vijand te bewijzen welke de opeising zouden vergezeld hebben en waarvan hij het
voorwerp zou geweest zijn om aan het
vliegveld te Ohievres te werken;
Om die redenen, ontvangt de tussenkomst van de burgerlijke partij, Belgiselle Staat; verwerpt als niet-ontvankelijk de aanvraag tot herziening ; veroordeelt aanvrager tot de kosten zowel jegens de publieke als jegens de burgerlijke
partij.

,

22 Juli 1949. -

Vacantiekamer. - Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - . Vm·slnggever, H. Fettweis. - Gelijlclttidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van
d'Huysse.

Leynseele

en

della

Faille

48422 Juli 1949,

Luik gewezen;
Over het enig midclel, schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, van artikelen 40, 65, · 66, 67 en 100 van het Strafwetboek, artikel 225, alinea 8, van de algemene wet del. 26 Augustus 1822, doordat
het bestreden arrest beslist heeft clat,
wanneer twee misdrijven in fiscale zaken
een enkel feit uitmaken, artikel 65 van het
Strafwetboek moet toegepast worden, en
doorclat het Hof van beroep te Luik met
artikel 100, alinea 2, van het Strafwetboek geen rekening heeft gehouclen :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
cle verweerder schuldig verklaart : 1° aan
geheim bezit van een deel van een stokerijtoestel, namelijk een slang, rnisclrijf
voorzien door artikelen 38, § 1, en 117,
1°, van de wet van 15 April 1896 en gestraft met gelclboete; 2° om het voorgeschreven register niet gehouclen te hebben,
misdrijf voorzien en met gelclboete ge-

straft door artikelen 38, § 5, en 115, 6°,
van dezelfde wet;
Overwegende dat het arrest verweerder slechts tot een enkele straf veroordeelt om de redenen dat de tweede betichting nooclzakelijkerwijze nit de eerste
vloeit en dat artikel 65 van het Strafwetboek toepasselijk is zelfs inzake iubreuken op de tol- en accijuswetten wanneer
twee misdrijven een zelfde feit uitmaken;
Overwegende dat artikel 100,, alinea 2,
van het Strafwetboek, dat vermeldt dat
geen toepassing van cle bepalingen van het
eerste boek van dit wetboek zal geschieden wanneer zij tot gevolg zou hebben
gelclstraffen te verminderen, gesteld om
de inning van de fiscale rechten te verzekeren, artikel 65 van die bepalingen niet
uitsluit;
Overwegende, dat cle wetgever, zonder
twijfel van artikel 100, alinea 2, afwijken
mag;
Dat, wanneer een wet op de douanen en
accijnzen verschillencle straffen voorziet
voor een bepaald misdrijf enerzijds, en
l'lnclerzijcls voor het feit dat dit misdrijf
uitmankt, wanneer het met een bijzondere
ornstnndigheid is gepleegd, men aannemen
moet dnt, nanr de bedoeling van de wet,
de toepassing van de straf gesteld voor
het tweede misdrijf deze uitsluit van de
straf gesteld voor het eerste;
:M:nar overwegende dat het feit, beteugeld door de artikelen 38, § 1; en 117, 1°,
van de wet van 15 April 1896; en het feit,
beteugeld door de artikelen 38, § 5, en 115,
6°, van dezelfde wet, onderscheiden feiten
zijn;
Dnt, inderdaad, het misdrijf van geheim
bezit van een stokerijtoestel bestaat, niet
in het voorhanden hebben van dit toestel
zonder clat het in een register ingeschreven zij, maar in het onder zich hebben
zonder hiervan de aangifte te hebben gedaan bij de ontvanger der accijnzen van
het gebied; dat het niet-houden van het
voorgeschreven register door cle bezitter
van een stokerijtoestel gestraft wordt zonder onderscheid tussen het gevnl waarin
het toestel nan de ontvanger der nccijnzen
aangegeven werd en dit waarin het bezit
van het toestel geheim is;
Overwegende dat de toepassing van een
enkele geldboete wegens die twee misdrijven dus slechts zou kunnen gerechtvanrdigd worden door de reden dat die misdrijven de uitvoering zijn van een enkel
strafbaar inzicht van hun dader;
Overwegende echter dnt, in dergelijk
geval, artikel 65 van het Strafwetboek
slechts, in schending van artikel 100, ali-

(1) Verbr., 6 April en 9 Mei 1949 (zie hager,
blz., 239 en 307; Bull. en PASIC., 1949, I, 270 en
345); 4 November 1946 (ATJ'. Ye>'ln·., 1946,
blz. 366; Bull. en PASIC., 1946, I, 399, en de

nota 1) ; studie van de• H. advocaat-generaal
Janssens de Bisthoven in Revue de dToit pt>nal
et de c1·iminologie, 1937, blz. 22; verg. verbr.,
25 Februari 1924 (B"ll. en PAsrc., 1924, I, 215).

VACANTI:mKAMillR. -

1°

STRAF. DoUANEN EN ACCIJNZEN.
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
SAMENVOEGING VAN DE GELDBOETEN. UITZONDERING.

2°

DOUANEN EN ACCIJNZEN. GEHEIM BEZIT VAN STOKERI.JTOESTEL. NIETHOUDEN VAN HET VOORGESCHREVEN REGISTER.
0NDERSCHEIDEN MATERIELE FElTEN.
TOEPASSING VAN EEN ENKELE GELDBOETE. 0NWETTELIJKHEID.

1o Wanneer een zeljcle jeit ve1·schillencle
nvisd'l"ijvcn tegen cle wettcn 01J cle clottancn en accijnzcn ttitmaakt, mocten cle
gelclboeten voo1·zien voor elk van clie
miscl1·ijven wonlen samengevoegfl (1),
behonclens afwij lcing voorzien cloo1· de
wet; cle1·gelijlce ajw·ijlcing vloeit voort
h·ierwit da.t cle wetgeve1· een zeljcle jeit
met veTschUlencle stntffen heeft bete·n~
gclcl1uuw gelanr1 hct wo1·dt gcpleegcl met
of zoncle1· een bijzonclerc omstanclighe·icl.
2° Het gehcim bezit van cen stoke·l"'ijtoestel en het n·iet-ho~ulen van hct voo?·gesch·rwuen register cloo1· cle bezitte1· van
om het even wellc stolcer·ijtoestcl, zijn
onclerscheiclen mnterWle fe·iten,· cle toepnss'i.ng van een enkele gelclboete wegens
clie twee misclrijven is onwettelijlc.
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. RlBECAI.)
ARREST.

RET HOF ; ---: Gelet op het arrest, op
12 April 1948 door het Hof van beroep te
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nea 2, van het Strafwetboek, op de door
een wet op de accijnzen gestelde geldstraffen zou kunnen toegepast worden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onclerhavig 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 het bestreden arrest; veroordeelt
verweerder tot de kosten; ·verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo1'zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Depresseux (van de Balie bij het Hof
van beroep te Luik).

VACANTIEJKAMEJR. -

22 Juli 1949,

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST DAT EEN VERZET ONGEDAAN VERKLAART.
- MIDDEL GERIOHT TEGEN HET ARREST GEWEZEN BIJ VERSTEK OVER DE GROND. - 0NONTVANKELIJK.
Is niet ontvanlcez.ijlc, tot st(tving van de
voon:·iening tegen een a1'rest dat, wegens
niet-verschijning, een ve1·zet ongedaan
verlclaart, het m'icldel gericht tegen het
mTest gewezen bij verstek over de
omnd (1).

(DE HANDSCHUTTER, T. BILLEMONT.)
ARREST.

22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijlclnidende
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.

VACANTIEJKAMEJR; -

22 Juli 1949,

1° DOUANEN EN ACCI.JNZEN. - VERBEURDVERKLARING VAN DE SMOKKELGOEDEREN. - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE
WAARDE VAN DE NIE'r-VERTOONDE GOEDEREN. STRAF.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN. J\IIISDRIJF TEGEN DE WETTEN OP DE DOUANEN
EN ACCIJNZEN. - PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. - VEROORDELING TOT DE VERBEURDVERKLARING VAN DE SMOKKELGOEDEREN. VEROORi>ELING TOT DE BETALING VAN DE
WAARDE VAN DIE GOEDEREN. - 0NWETTELIJKHEID.
1° Inzalce misdrijven tegen de wetten op
de douanen en accijnzen, is de vei·ben1·dverlcla1·ing van de smolclcelgoede1·en een
st1·at, alsmede, voo1· het geval van nietvertonen van die goederen, de vemordeling tot betaling van h1tn waa1'de (2).

(Wet van 6 April 1843, art. 22.)
2° Wannem· de p1tbl-ielce vo1·de1·ing, ontstaan 1tit een misd·rijf tegen de wetten
op de douanen en accijnzen, ve1·jaa1·d is,
lc1mnen de ve1·beurdverlcla·ring van de
smolclcelgoede1·en of cle veroo1·deling van
de verdachte tot betal-ing van de waarde
van die niet · vertoonde goede1·en, niet
worden ~tiJgesprolcen (3j .1

(BEHEER VAN

FINANCIT~,

T. BELLOT.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20. December 1948 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen het arrest van 20 December 1948 waarbij het verzet van de beklaagde tegen een arrest bij verstek van
28 October van hetzelfde jaar wegens nietverschijning ongedaan werd verklaard;
Overwegende dat de micldelen, ingeroepen in de memorie, neergelegcl tot staving van de voorziening, gericht zijn tegen clit laatste arrest waarvan het Hof
geen kennis heeft ;
En overwegencle dat de substantH~le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

HET HOF ; - Gelet op het arrest, op
2i Juli 1948 gewezen door het Hof van
beroep te Luik, zetelencle in correctionele
zaken;
Over het enig micldel, schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 4, 5, 37,
226 en 239 der algemene wet del. 26 Augustus 1822, 19, 22 en 23 van de wet del.
6 April 1843, doordat het arrest het geloof,
dat aan het proces-verbaal client gehecht,
heeft miskencl, waar het de veroordeling
tot het betalen van de waarcle der niet
vertooncle geestrijke dranken niet heeft
uitgesproken :
Overwegende dat verweerder vervolgd
was wegens het voorhanclen hebben van
geestrijke drunken zoncler geldige bescheiclen; dat het bestreden ,arrest de pu-

(1) Verbr., 29 December 1947 (A,··r. Verb1·.,
1947, blz. 432; Bull. en PAsrc., 1947, I, 563).

(2) en (3) Verbr., 20 Jrmi 1949 (zie hager,
blz. 403; Bull. en PAsrc., 1949, I, 456).

ARREST,
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bliek;e vordering verjaard verklaart en
verweerder slechts tot de betaling van de
·douanerechten en. tot de verbruikstaxe
yeroordeelt;
·
. Overwegende clat de artikelen 21 en 23
van de wet van 6 April 1843 cle verbeurdverklaring bevelen van de geestrijke dranken welke verweerder voorhanden houdt
zonder geldige bescheiden; dat, wanneer
de bezitter de verbeurclverklaring onmogelijk maakt door niet-vertoning van de
geestrijke dranken, welke niet gedekt zijn
door geldige bescheiden, hij .veroordeeld
moet worden tot betaling van de waarde
er van;
Overwegende dat inzake inbreuken op
de wetten van douanen en accijnzen, cle
verbeurdverklaring van de smokkelgoederen, en in geval van niet vertonen derzelve, de veroordeling tot cle betaling van
hun waarde, straffen zijn; dat ze dienvolgens niet vermogen te worden uitgesproken, wanneer de publieke vordering,
zoals in onderhavig geval, door verjaring
vervallen is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; zegt dat de kosten ten laste van de
Staat zijn.

VAN EEN HOGERE GRAAD OF VAN GELIJKE GRAAD
DAN DE VERDAOHTE MOET ZIJN. - BEPALING
NIET VAN TOEPASSING OP DE MAGISTRATEN OF
AMBTENAREN BENOEMD TOT REOHTERLIJKE
~'UNOTIES, AFGEZIEN VAN HUN HOEDANIGHEID
VAN RESER.VEOFFICIER.

5° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN. VOJ\'NIS VAN DE KRI.JGSRAAD. - HOGER BEROEP DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. - 0NTVANKELIJK ZELFS WANNEER HET VONNIS ZIJN
VORDERINGEN HEEFT INGEWILLIGD.
6° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTERrE. - DRAAGW!JDTE.
7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTlllN. STRAFZAKEN. ARGUMENTEN VOORGESTELD IN PLEITTERMEN. REOHTER NIET YERPLIOHT ZE TE BEANTWOORDEN.

1° 1Vnnnee1· in strnjznTcen de ,·echte1· in

STRAFZAKEN.
TOT ZICH TREKKEN. - VERPLICHTEND KARAKTER.
2° REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - TOT ZIOH TREKKEN. MILITAIR GEREOHTSHOF. - GEEN VERWITTIGING VAN DE VERDACHTE. ~1AAKT GEEN
SOHENDING UIT VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. MILITAIR GEREOHTSHOF. ARREST GESTEUND OP DE VERRICHTINGEN VAN RET VOORONDEHZOEK. - VOORZIENING. - MIDDEL AFGELEID UI1' DE NIETIGHEID VAN DIE VERRIOHTINGEN. - 0NTVANKELIJKHEID.
4° REOHTERLIJKE INRIOHTING. MILITAIRE RECHTSCOLLEGES. - 0FFICIER DIE

hoge1· bemep het be·roepen vonnis te niet
cloet en dnt cUe vernietiging niet is gernotiveenl cloorclnt cle eerste 1·echter onbevoegd wns of clnt cle znnk bij die ?'echter niet wettelijlc annhnnm:g we1·d gemnnkt, is hij er toe ve1·plicht 7t.itspmalc
te doen ove1· de gmncl (1). (Wetboek
strafvorcl., art. 215.)
2° W nnnee1· het militwir ge·rechtshof ·in
hager be?'OetJ beslist, wordt de ,·echtsple_qing in tJ?"incipe op st7tlcken vervolgcl;
clienvolgens lcnn, in cle THtidige stnnd vnn
cle wet_qeving, cle ornstandigheid clnt de
verdcwhte e·r vnn niet wenl verwitti,qrl
clat het militair gm·echtshof de ?'echtsple_qing v66r cle eerste 1·echter en het
bemepen vonnis zo1t te niet cloen en zou
u.itsp1·nctk cloen ove1· cle fi?"Ond, geen
schencUng vctn cle rechten vnn de verdecli[ling 1titnwken (2). (Besluit-wet van
27 Januari 1916, art. 3.)
3° TV ctnnee1· het cw1·est vnn het rnilit(ti1·
ge·rechtshof gestenncl is 011 (le ve?TichUngen 1!cm het vo01'o1ulerzoek geclnnn
aooT cle lc?·ijgsn·uclitem·, zijn cle rniclclelen, nfgeleid 7!it cle niet(qheicl vnn c/.ie
ver?"ichtinrten, ontvnnlcelijlc (3).
4o De bepctUngen vnn artilcelen 82, 83 en
140 vwn cle wet vnn 15 Jwti 1899, naa1·
htid wcw1·vnn cle ojjicier, die een ?'echtm·lijlce f7LncUe wannwernt, ten OtJzichte
vnn ae venlnchte n;iet lctge·r in g1·nacl
mn[l zijn en zelfs sorns een hoge1·e grnnd
moet hebben, z-i_in nlleen vctn toetJnss·ing
op de ojJicie1·en a·ie, in clie hoeclnnigheid,
gemepen z·ijn om ?'echte?·lijlce f7tncties
7t'it te oefenen; zij zifn niet van toepassing op de mag1strnten of ctmbtenn1·en
benoemcl tot die f7tncties, nfgezien

(1) en (2) Verbr., 15 Maart 1948 (A1·r. Ye,·b,·.,
1948, blz. 151; Bull. en PASIC., 1948, I, 171);
25 April 1949 (zie hoger, blz. 271; Bull. en
PASIC., 1949, I,· 306) .'

(3) In dit geval, immers, eigent het arrest
zich de nietig heid toe van die verrichtingen
(verbr., 6 April 1949, zie hager, blz. 240; Bull.
en PASIC., 1949, I, 271).

22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo?·zitter, H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slag_qeve1·, H. Fettweis. - Gelijlcltdclende
conclnsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
'

VACANTIEKA111illR. -

22 Juli 1949.

1° HOGER BEROEP. -

-487· van hnn hoedanighe·id ·van ?'ese·rveofficie'l'.
5° Het 1·echt van de lwijgsct·ttdite~tr om
hoge1· bemep in te stellen tegen de vonnissen van de lcrijgs'l'aad is niet beperlct
tot de gevallen waaT'in clie vonnissen
m:et alle de vonleringen van het openbaa'/' ministerie hebben ingewilligd. (Be-

sluit-wet van 27 Januari 1916, art. 1.)
6° Belwzulens in het geval vooTzien bij
cwUlcel 1 van lzet besl~t.it-wet van 10 Novembe?· 194.1, dTaagt het hoge'l' bemep
van het openbaar min·iste1·ie, indien het
ontvanlcelijlc ·is, ctan cle 1·eohter in hoge1·
bemep de kennis op van cle tntblieke
vorde1·ing zoals z·ij v66'1' cle ee1·ste ?·echte·r aanhangig wenl gem·aalct (1).
7o De rechte1· is niet ver]Jz.icht de a1·gu.menten te beantwoonlen clie slechts in
pleittennen z·ijn vooTgesteld.
(VAN GASTEL, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, gewezen• op 16 Januari 1949 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over cle publieke vorderin"' ·
O;~r het eerste midclel, schencling van de
rechten van de verclecliging, van artikel 97
van de Grondwet en van verscheidene andere wetsbepalingen, namelijk van artikel 215 van het Wetboek van strafvorclering, cloorclat het bestreclen arrest de in
eerste aanleg v66r de krijgsraad gevoerde
rechtspleging nietig heeft verklaarcl en de
stukken van het onclerzoe)l: v66r clie raacl
uit de clebatten heeft verwijclerd :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
na vastgestelcl te hebben clat. de zaak bij
de krijgsraad wettelijk aanhangig was gemaakt, de rechtspleging v66r clit rechtscollege gevoerd en het beroepen vonnis
heeft vernietigd, wegens de onregelmatige
samenstelling van die raad;
Dat, na souverein vastgesteld te hebben
dat het vooronderzoek en het onclerzoek
v66r het hof gedaan de zaak in staat stelclen om beslecht te worden, het arrest
over de groncl uitspraak heeft geclaan;
Overwegencle dat aanlegger geen retlenen heeft om er over te klagen clat het
militair gerechtshof hem niet verwittigcl
heeft van zijn inzicht om de zaak tot zicl!
te trekken en om over de groncl uit te
spreken;
Dat die tot zich trekking inderclaacl
niet eenvouclig willekeurig is, maar een
(1) Verbr., 13 April en 25 October 1948 (Arr.
Ve·rb1·., 1948, blz. 212 en 515; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 248 en 593).

wettelijke verplichting uitmaakt welke
door artikel 215 van het Wetboek van
strafvorclering a an het ,hof opgelegd
worclt;
Overwegende dat aanlegger evenmin
onwetend kon zijn hieromtrent clat, wanneer het militair gerechtshof in hoger
beroep beslist, de rechtspleging krachtens
artikel il van het besluit-wet van 27 Januari 1916 in principe op stukken vervolgcl wordt ;
Dat het bestreden arrest, dienvolgens,
noch de rechten van de verclediging, noch
de in het miclclel bedoelde wetsbepalingen
schenclt;
Over het tweecle micldel, schending cler
rechten van de verdecliging en van verscltillencle bepalingen van het Wetboek
van strafrechtspleging voor het leger, namelijk van artikel 76, 95, 83 en 140, en van
artikel 3 van het besluit-wet cld. 27 Januari 1916, cloordat het militair gerechts·
hof beslist heeft clat de zaak kon beslecht
worden namelijk op groncl van het vooronclerzoek ; clan wanneer de auditeur en
de commissarissen van de Veiligheicl van
de Staat die dit onderzoek cleclen, lager in
graad of, in die graad, beneden de clienstouclerclom van beklaagcle zijn ;
Overwegencle clat het bestreden alT€st
namelijk gegrond is op het vooronclerzoek;
Overwegencle clat uit de samenvatting
van urtikelen 82, 83 en 140 van de wet van
15 .Juni 1899- volgens clewelke de. officier,
die het ambt waarneemt van krijgsauditeur of van een rechterlijke functie, ten
opzichte van een betichte niet lager in
g1·aucl mag zijn, en zelfs soms een hogere
graacl moet hebben, clan die van de betichte - blijkt clat die bepalingen enkel
van toepassing zijn op de officieren die, in
die hoeclanigheicl, geroepen zijn om rechterlijke functies waar te nemen en niet op
magistraten of ambtenaren tot die functies benoemcl, zoals in zake, afgezien
van de omstancligheicl clat ze cleel uitmaken van de reservekaclers van het leger;
Dat -het midclel in rechte niet opgaat;
Over het clercle miclclel, schencling cler
rechten van de verclecliging en namelijk
van artikelen 43, 44 en 211 van het Wetboek van strafvorclering, 101 cler wet van
15 Juni 1899, 31 van de wet dd. Zi Januari 1916, cloorclat het militair gerechtshof op groncl van een vooronclerzoek ver·
klaart uit te spreken, wanneer clit onder·
zoek een deskuncligenonclerzoek bevat
welk noch formt1lier van eeclafiegging,
noch enige vermelcling van de iclentiteit
van de cleskunclige bevat :
Overwegende clat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt clat, op 17 Juli 1946,
de Substituut-krijgsaucliteur Ugeux; heer
Hubert Harveng aangecluicl heeft als des·
kundige-rekenplichtige in de zaak, en de-
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heeft afgenomen ;
Dat de verslagen, door deze laatste op
27 Juni en 12 Juli .1947 opgestelcl, zijn
hancltekening clragen;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het viercle middel, schending van
de rechten van de verdediging en namelijk
van artikelen 3 cler besluit-wet del. 27 Januari 1916, 101 van de wet del. 15 Juni
1899, van artikelen 8, 31, 39 en 40 van de
wet del. 15 .Tuni 19-35 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, doordat het hof
uitspraak heeft geclaan op de stukken van
het vooronderzoek, dan wanneer cle vertaling van de stukken van cUt omlerzoek,
in 't Nederlands en in vreemde talen opgesteld, niet geclaan werd door een beeedigcle'
tolk en dat verscheidene stukken niet vertaald werden :
Overwegende dat de beweerde nietigheicl v66r de rechter over de groncl niet
ingeroepen werd; dat ze gedekt is door
het arrest van veroorcleling clat op tegenspraak tegen aanlegger geveld wercl en
dat zelf niet aangetast is door nietigheicl
wegens schencling der wet van 15 Juni
1935 (art. 40) ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfcle en het zesde middel,
schending van artikel 202 van het Wethoek van strafvordering, 104 van de wet
del. 15 Juni 1899, doorclat : 1° het bestreden
arrest verklaart het door de krijgsauditenr ingestelcl huger beroep te ontvangen,
dan wanneer het vonnis van de krijgsraacl
recht heeft geclaan op al de vorcleringen
van het openbaar ministerie en clezes huger beroep derhalv'e niet ontvankelijk was
en in alle geval niet gegrond; 2° het arrest de beschikking van het beroepen vonnis gewijzigcl heeft welk verklaarcle dat
de betichting 2, B, eercler het misclrijf
tegen artikel 118bis van het Strafwetboek
uitmaakte dan het misclrijf tegen artikel 121bis van hetzelfcle wetboek, dan
wanneer de toestand van de betichte op
strafgebiecl niet kon gewijzigcl worden
vermits het huger beroep van het openbaar miriisterie niet ontvankelijk was :
Overwegencle clat, noch de in het midclel
ingeroepen wetsbepalingen, noch artikel 1
van het besluit-wet del. 27 Januari 1916,
dat aan de krijgsauditeur het vermogen
verleent huger beroep in te stellen tegen
de door cle krijgsraclen nitgesproken vonnissen, dit recht beperken tot de gevallen
waarin de eerste rechter niet al de vorcleringen van het openbaar ministerie heeft
ingewilligcl ;
Dat, onder voorbehoucl van de bijzondere bepaling van artikel 1 van het beslnit-wet del. 10 November 1945, het regelmatig huger beroep van het openbaar ministerie aan cle rechter in huger beroep de
kennis van ·de publieke vordering op-

draagt zoals cleze v66r de eerste rechter
aanhangig gemaakt werd ;
Dat de twee micldelen in rechte niet opgaan;
Over het zevende middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten van de verclediging, doordat het
bestreclen arrest niet met reclenen is omkleed en de argnmenten niet heeft beantwoord welke aanlegger in verbreking in
pleittermen deed gelden :
·
Overwegende dat aanlegger niet bepaalt
waarom het bestreclen arrest naar de zin
van de wet niet zou gemotiveercl zijn;
Dat die oncluiclelijkheid aan het Hof niet
toelaat het eerste onderdeel van het middel te beantwoorden;
.
Overwegende, wat het tweede onderdeel
betreft, dat geen wetsbepaling de rechter
verplicht de argnmenten te beantwoorden
welke slechts bij pleidooi zijn voorgesteld;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
TI. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vorderingen
van de burgerlijke partijen :
Over het enig midclel, schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 113, 115, 117 en 121bis van het
Strafwetboek, artikelen 3 en 4 van de wet
del. 17 April 1878, artikel 33 van de wet
del. 15 Juni 1899, artikel 1 van het beslnitwet del. 27 Januari 1916 en 97 van de
Gronclwet, cloorclat het bestreden arrest
onvoldoende gemotiveercl is, waar het noch
de font, noch de werkelijkheid of de
uitgestrektheid cler schade, noch het oorzakelijk verbancl tussen de font en de
schade vastgesteld heeft, noch te welken
titel de schaclevergoedingen aan de verschillende burgerlijke partijen zijn toegekend :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies van aanlegger over clit punt, het
beschikkend gedeelte van het arrest op
voldoende wijze gerechtvaarcligd is door
de vaststelling dat de misdrijven, waarop
cle burgerlijke vorcleringen steunen, bewezen zijn; dat << deze ontvankelijk en
gegrond zijn en dat elke burgerlijke partij
in de hierna bepaalde sommen de billijke
vergoeding van het onclergaan nadeel zal
vinden ll ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Vom·"
zUter, H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slnggeve1·, H. Connart. - Gelijlchtidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Linclemans (van cle Balie bij het Hof
van beroep te Brnssel).
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1°

VONNISSEN

EN

22 Juli 1949.
.ARRESTEN.

00RREOTIONELE REOHTBANKEN. GEEN VERPLIOHTING IN ELKE ZAAK GETUIGEN TE HOREN
OP DE TEREOHTZITTING.

2o

HOGER BEROEP. REOHTSHOF.
STUKKEN.

-

BESLIST

MILITAIR
IN

PRINCIPE

GEOP

1 o Geen enlcele, wetsbepaUng legt op aan
de correctionele rechtbanlcen, ttitspraalc
doencle 'in ee1·ste aanleg of in hager bemep,, in ellce zaalc getttigen te horen op
de terechtzitting (1). (W etb. strafvord.,

art. 190 en 221.)
2° H et miUtair gerechtshof, ttUspraalc
doende in hoge1· bemep, ooTdeelt In ]Jrincipe op stttlclcen (2). (Besluit-wet van

27 Jannari 1916, art. 3.)
(ROBERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
9 Maart 1949 gewezen door het Militair
Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Overwegende dat de voorziening ingesteld werd tegen al de bescl!ikkingen van
het bestreden arrest, clan wanneer zekere
claarvan de aangiften aan de "lijancl, vermeld onder de beticl!tingen 2, '! en 5, alsook, het cleel van de betiC'hting van aangifte aan de vijand, vermeld onder 1, niet
bewezen verklaren en het vervallen door
verjaring van de publieke vorclering vaststellen wat betreft het ander deel van de
betichting vermeld onder 1; clat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is voor zoveel ze tegen die beslissingen gericht is ;
Wat de beslissing betreft gewezen op de
samenhangende betichting nr 3, welke het
misclrijf uitmaakt voorzien door artikelen 2 en 4 van het besluit-wet van
10 Januari 1941 inzake de door de vijancl
genomen maatregelen l!ouclende ontheffing
uit het bezit :
Over het eerste miclclel, schencling van
artikelen 153, 154, 155 en 190 van het Wetboek van strafvorclering van toepassing op
de rechtspleging v66r de militaire rechtscolleges, doordat l!et bestreclen arrest,
het beroepen vonnis en de voorafgaande
rechtspleging vernietigd hebbencle wegens
onregelmatige samenstelling van de krijgsraad, en bij wijze van tot zich trekking
beslissencle, slechts kon gevelcl worden op
groncl van de stukken van het geheim onclerzoek door de krijgsaucliteur ingesteld,
en cloordat het militair gerechtshof zelf
(1) Verbr., 16 Decen~ber 1946 (A1'1'. Verbr.,
1946, blz. 440; Bull. en PASIC., 1946, I, 475).
(2) Zie het voorgaand arresb.

niet is overgegaan tot het verhoor op te·
genspraak onder eed, in openbare terechtzitting, cler getuigen wier verklaringen
v66r de krijgsraad vernietigcl werden :
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat de zaak, ten gevolge van het onclerzoek waartoe ter zitting van het hof werd
overgegaan, in staat is om ten gronde beslecht te worden; clat het bepaalt dat de
verdachte ondervraagd werd, clat het
openbaar ministerie in zijn vorclering en
Mr Bogaerclt van de Balie te Brussel in
de midclelen tot staving van de verdediging gehoord werclen ;
Overwegende dat, aldus, uit de beslissing blijkt dat gebruik wercl gemaakt van
andere bewijsmidclelen dan van het door
de krijgsauditeur ingesteld onderzoek;
Dat het eerste onderdeel van llet middel
in feite niet opgaat;
Overwegencle dat de wetsbepalingen betreffencle het onderzoek ter zitting v66r
de mil'ltair rechtscolleges, evenals v66r de
correctionele reclltbanken, nocll aun de
eerste rechter nocll aan de rechter in boger beroep opleggen in elke rechtspleging
getuigen ter tereclltzitting te horen; dat
het militair gerechtshof, zetelende in
hoger beroep, in principe op stukken- beslist (besluit-wet del. 27 Januari 1916,
art. 3);
Overwegende dat llet tweecle onclerdeel
van het micldel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit
dat de publieke vordering vervallen is door
verjaring, llet militair gerechtshof vaststellend dat de verjaring welke gescllorst
werd door llet besluit-wet van 29 .April
1943 tot op 15 Februari 1945 en welke, van
die datum af, opnieuw heeft gelopen, gestuit wercl door een onclervraging van
verdachte door de krijgsauditeur, op
29 Juli 1945, en dat het militair gerechtshof geen latere stuiting vermeldt, dan
wanneer llet arrest slecllts op 9 Maart
1949 geveld werd;
Overwegencle clat de door het arrest vermelcle stuitingsdaacl der verjaring van de
vublieke vordering, dagteken,t van 29 Juli 1946;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
En overwegende clat de substantHo>le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voot·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijlclnidende
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Bogaerdt (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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1° OORLOG. VAN 18 OCTOBER
DRAAGWIJDTE.
2° MISDRIJF. GING. BEVEL
KLAARBLIJKEND

22 Juli 1949.

VERDRAG VAN DEN HAAG
1907. - ARTIKEL 3. GROND VAN RECHTVAARDIVAN EEN MEERDERE. CRIMINEEL

KARAKTEH

VAN

DIT BEVEL. - l\1AAKT GEEN GROND VAN RECHTVAARDIGING UIT VOmt DE ONDERGESCHIKTE.
1° A1·tilceZ 3 vcm het venlrag vcm Den
Haay van 18 Octobe1· 1907, yoeclrJelce1Wcl
cloo1· cle wet vctn i25 M ei 1910, heeft yeen
ancler voonoerp dan cle ve'l'antwoonlelijlcheicl van cle o01·logvom·encle Staten in
te voe1·en in geval.van schencling vnn het
1·eglement betreffencle cle oo·rlogswetten
en -gewoonten; clit a1·tilcel is cUenvolgens
niet toepasselijlc op cle vemntwoonlelijlcheicl van cle onclenlanen vnn clie
Staten.
2° De omstancz.ighe·icl clat een ove1·heiflspersoon heeft gehanclelcl op het bevel
van een van z·ijn meercleTen mnalct geen
g·roncl 1Htn ?'echtvaanUg·ing ttU wannee1·
cle oncle?·yeschilcte zich niet heeft lcnnnen ve1·y·issen nopens het cr-im·ineel 7ca1'alcte1· van het hem yeyeven bevel (1).

(Strafwetb., art. 70, 151 en 260; wet van
20 Juni 1947, art. 3.)
(STRAUCH EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Maart 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
I. "\Vat de voorziening van aanlegger
Strauch betreft :
Over het eerste micldel, scllencling der
rechten van de verdediging, doordat aanlegger als getuige in het vooronderzoek
ondervraagd werd en de tijd ,niet gehad
heeft om zijn verclediging v66r de krijgsraad voor te bereiden :
Overwegende dat het middel vreemd is
aan de bevoegdheicl en dat llet enkel de
reclltspleging geclurencle het vooronderzoek en het onclerzoek v66r de eerste recllter bedoelt; dat het voor de eerste maal
niet v66r het Hof van verbreking kan
worden ingeroepen (wet van 29 April 1806,
art. 2);
Over het tweede micldel, schending van
cle recllten van de. verdecliging, doordat
de terechtzittingen elkander ovvolgden
ondanks de afwezig·heicl van aanlegger,
dan wanneer zijn afweziglleid veroorzaakt was door de gevolgen van een epileptische aanval waarvan het militair ge(1) Verbr., 4 Juli 1949 (zie boger, blz. 445;
PASIC., 1949, l, 506).

Bull. en

rechtshof de werkelijkheid niet heeft willen aannemen :
Overwegende dat het middel het mili·
tair gerechtsllof lwofdzakelijk verwijt
een epileptische aanval, waardoor aanlegger zijn afwezigheid op de debatten
zou gerechtvaardigd hebben, als geveinsd
te hebben beschouwd;
Overwegencle uat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
aanlegger zijn afweziglleicl door zijn gezondlleidstoestand zou gerechtvaarcligd
hebben, noch dat zijn verdecliger, die tijdens zijn afwezighekl pleitte, om me reden een versclmiving >Cler debatten zou
aangevraagcl hebben; dat het middel in
feite niet opgaat;
Over het derde miclael, afgeleid hieruit
dat de betichting B v·66r het militair gerechtshof noch ingeroepen noch besproken
zou geweest zijn :
Overweg·encle dnt het middel uitsluitend
de tweede betichting betreft; dat, ware
het aangenomen, de enkele uitgesproken
straf noclltans gerechtvaarcligd zou blijven door de vaststellingen van het arrest
betreffende de eerste betichting;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over de andere middelen :
Overwegencle dat voor het overige aanlegger slechts feitelijke beschouwingen
inroe11t welke aan de beoordeling van het
Hof ontsnappen;
II. Wat de voorziening van aanlegger
Asthalter betreft :
Overwegencle dat aanlegger slechts feitelijke beschouwingen inroept welke aan
de beoordeling van het Hof ontsnappen;
III. W at de voorziening van aanlegger
JYIuller betreft :
Over het eerste micldel, schending van
artikel 3 van de aanhef van het verdrag
van Den Haag, doordat het bestreclen arrest de persoonlijke verantwoordelijkheicl
van aanlegger aanneemt : '
Overwegencle dat het bestreden arrest
wettelijk beslist heeft dat artikel 3 van
het verdrag van Den Haag del. 18 October 1907, door de wet van 25 Mei 1910
goeclgekeurcl, geen ander voorwerp heeft
clan de verantwoordelijkheicl van de oorlogvoerencle Staten in te voeren in geval van
schending van het reglement betre:ffencle
de oorlogf'wetten en -gewoonten; dat cUt
artikel op de verantwoordelijkheid van de
onderdanen clezer Staten clienvolgens niet
kan toegepast worden;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het tweede miclclel, afgeleicl uit de
onmogelijkheicl, waarin aanlegger zich
bevoncl, te onclerscheiden of de slachtoffers oorlogvoerenden waren en om cle
bepalingen van artikel 1 van het verdrag
van Den Haag te kennen :
Overwegende dat het middel slechts
feiten betwist waarvan de beoordeling
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Over het dprde middel, schending van
artikelen 70, 71 en 260 van bet Strafwetboek, 97 van de Grondwet, doordat. het
bestreclen arrest het aan aanlegger door
zijn meerderen gegeven bevel en de zedelijke dwang niet aangenomen heeft als
grond van rechtvaardiging en het micldel
afgeleid uit de onoverwinnelijke dwaling
van aanlegger omtrent de onwettelijkheid
van het bevel niet heeft beantwoord :
Overwegeude dat het bestreden arrest
de middelen, door aanlegger afgeleicl uit
het bevel van zijn meerderen, uit de onoverwinnelijke dwaling en uit de zedelijke dwang, wettelijk van de hand lleeft
gewezen waar het vaststelt, enerzijds, da:t
hij zich nopens het crimineel karakter
van· hf't hem gegeven bevel niet kon vergissen, clat rlit karakter aan niemand kon
ontsnappen en, anderzijds, dat hij dit bevel uitvoerde zonder zelfs getracht te
l1ebben het te ontwijken, wanneer hij er in
geslaagd was zich aan de uitvoering van
een vorig bevel te onttrekken;
Dat het middel niet kan a:ingenomen
worden;
0\-er het vierde middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest het feit, dat amilegger geweigerd heeft de gevangenen
terecht te stellen, niet als verzachtende
omstandigheid heeft beschouwd :
Overwegende dat de aanneming van verzachtencle omstandigheden, wanneer ze
wettelijk aanneembaar zijn, afhangt van
de souvereine beoordeling cler feiten door
de ·n!ch ter over de groncl ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
W at de voorziening van aanlegger
J\!Iehden betreft :
Over het enig micldel, schending van
artikel 71 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest, na aangenomen te
hebben dat de eerste daad van aanlegger gerechtvaardigd was door het bevel
van zijn meerderen en door dwang, nan
nanlegger verwijt zich tegen de herhaling
van die daden niet te hebben verzet :
Overwegende dat nit het bestreclen arrest niet blijkt dat het de eerste daad
van aanlegger als gerechtvaardigd zou
.beschouwd hebben; dat het arrest breedvoerig en wettelijk de bewering van aanlegger, afgeleicl uit het bevel van de overheid en nit de dwang, beantwoordt met
vast te stellen dat aanlegger het crimineel karakter van het door hem ontvangen bevel gekend heeft vermits hij beweerde clat het afschuwelijk was en clat
hij er van cc ontstelcl )) was, en dat hij
anclerzijds nochtans niets gepoogd heeft
om zich aan die terechtstelling te onttrekken, wanneer hij onder zijn ogen het voorbeeld had van soldaten van de Wehrmacht die opstand maakten wanneer

Asthalter hun aangekondigd had dat de
gevangenen gingen terechtgesteld worden ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Wat de vier aanleggers betreft :
Overwegende dat de substantiille of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo1·zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Sohier. GeUjklnidende
concz,usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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22 Juli 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VRAAG
TOT ONDERHOREN VAN GETVIGEN. - VONNIS
DAT DE REDEN OPGEEB'T WAAROM Dl'l' VERHOOR
NUT'l'ELOOS IS. - VONNIS WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is wettelijlc gemotivee1·d, het vonnis cla.t,
ant·woonlenll op een verzoelc van de vm-~
clachte tot het oncle1·hon3n van getuigen,
lle reden opgeeft waa.rom rUt verhoor
1Httteloos is.

(FALESSE, T. MIERAS EN PRINS.) '
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 Maart 1949, in boger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Bergen, gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening de beslissing over de tegen aanlegger gewezen publieke vordering bedoelt :
Over het middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de inbreuken op de verkeerspolitie ten laste gelegd van aanlegger
bewezen heeft verklaard, zonder acht te
slaan op zijn conclusies waarbij hij feitelijke omstandigheden van aard om hem te
verontschuldigen inriep, en zonder het
door hem gedane aanbod van bewijs door
getuig·enissen te beantwoorden :
Overwegende dat de getuigen J\!Ioriot en
Lefebvre van wie aanlegger, in zijn conclusies in boger beroep, het verhoor vroeg,
alhoewel uitgenodigd om vo6r de eerste
rechter te Yerschijnen, verstek hebben gedaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
steunende op de verklaringen welke die
getuigen a an de rijkswacht en nan de politie gedaan hadden, hierop wijst dat cc de
enkele verklaring van Moriot, die zich op
50 meter van de plants van het ongeval bevoncl, niet volstaat om te bewijzen dat
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tuig in aanrijding is gekomen met dit beroep te Brussel gewezen ;
van aanlegger, zich nog op 300 meter
I. Wat de voorziening van Cortois bevan deze laatste bevond wanneer Falesse treft : ·
A. Voor zoveel de voorziening gericht is
bij het achteruit rijden op de steenweg
terug kwam ll, 't is te zeggen oP de hoofd- tegen de beslissing gewezen over de puweg; dat, volgens het vonnis, « de verkla- blieke vordering :
ring van getuige Lefebvre integendeel er
Over het enig middel, schending van
toe strekt te bewijzen dat Mieras op korte artikelen 97 van de Grondwet, 50, 52 en 55
afstand was wanneer aanlegger wegreed van het koninklijk beslnit del. 1 Febrnari
om de rechterkant van gezegde rijweg te- .1934, doordat het bestreden arrest beslist
rug in te nemen ll ;
dat de Visverkoperstraat hoofdweg was
. Overwegende dat, door die beschouwin- ten opzichte van de Antoine Dansaertgen, het bestreden arrest cle redenen gaf straat door Cortois gevolgd, en die bewaarom, naar het oordeel van cle rechter, slissing rechtvaardigt door de reden dat
nieuw verhoor van die getuigen een tot er op cle Antoine Dansaertstraat slechts
de veropenbaring van de waarheid nutte- .een spoorlijn loopt, de bocht welke het
spoor van de Antoine Dansaertstraat verloos was;
Dat het vonnis, dienvolgens, op cle con- bindt met een van de sporen van de Visclusies een passend antwoorcl geeft en dat verkoperstraat slechts een eei:tvondige aanhet middel in feite niet opgaat;
sluiting zijnde zonder onafhankelijk beOverwegende dat de substanW:!le of staan, dan wanneer aanlegger in conop straf van nietigheid voorgeschreven clnsies beweerde dat er op de Antoine
rechtsvormen werden nageleefd en dat de Dansaertstraat twee spoorlijnen liepen,
beslissing overeenkomstig de wet is ;
en dat artikel 52 van het koninklijk beII. In zover de voorziening de beslissing slnit van 1 Febrnari 1934 vermeldt : « In
bedoelt gewezen over de burgerlijke vor- de bebonwde kommen worden als hoofddering van aanlegger tegen betichte Mieras wegen beschouwd in de hieronder aangeen de firma Jan Prins, burgerlijk verant- geven volgorde : ... 4° de openbare wegen
woordelijke partij ;
waarop twee of meer spoorlijnen lopen;
Overwegende dat aanlegger geen bijzon- 5° de openbare wegen waarop een spoorder middel inroept en dat het Hof er van lijn loopt ll, zonder onderschei.d te maken
ambtswege geen opwerpt;
tnssen het geval waarin de meerdere
Om clie redenen, verwerpt de voorzie- spoorlijnen voortkomen nit het bestaan.
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten van onderscheiden sporen en deze waarin.
en tot een vergoeding van 150 frank je- meerdere spoten voortkomen uit het gelijktijdig bestaan van een spoor en van
gens verweerders.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo1·- een aanslniting :
Overwegende clat het bestreden arrest
zUte1·, H. Lonveanx, voorzitter. - Vet·de gehele verantwoordelijkheid van de
slaggever, H. Connart. - GelijlcluitJ,ende
aanrijding tnssen de vrachtauto van aanconclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
legger en de auto van Venegoni op
eerste advocaat-generaal.
Pleitet·s,
legt, hierop stennende dat, op het
HH. Renmont en Paternostre (beiden van Cortois
ogenblik van het ongeval aanlegger nit
de Balie te Bergen).
de Antoine Dansaertstraat te Brussel
kwam, secnndaire weg ten opzichte van
de door Venegoni gevolgde Visverkoperstraat, en doordat hij de verkeersvoorVACANTIEKAM!iJR. 22 Juli 1949.
rang van die weggebruiker niet geeerbieVERKEER. - 0PENBARE WEG WAAROP TWEE digd heeft ;
Overwegencle dat het arrest zijn besli8SPOORLI.JNEN ·LOPEN. - VER'l'AKKING ZONDER
ONAFHANKELIJK BES'l'AAN. - Is GEEN SPOOR- sing grondt op de vaststelling dat er
op de Visverkoperstraat twce spoorlijnen
LIJN.
lopen en dat, volgens de bepalingen van.
Maakt geen t·weede spoorlijn 1t:it, naa1· de
de Wegcode (art. 52, 4° en 5°), van kracht
zin bedoeld bij artikel52, 4°, van de Wegop het ogenblik van de aanrijding, hetcode, zoals het van lcracht was v66r zij op 10 December 1!J46, die straat het
het beBl1tit vctn 16 Octobe1· 1947, de ve·r- karakter van hoofdweg had ten opzichte
ta.klcing clie geen onafhanlwlijlc bestaan van de Antoine Dansaertstraat waarop
heeft en die het g,elijlctijcUg ve-rlceer van
slechts een Sl100l'lijn loopt;
twee t1·ams niet toelaat, de ene op de
Dat de bestreden beslissing, de door
spoorlijn zelf, de andere op lle ve·rtalcaanlegger bij conclnsies aangehaalde beweking.
ring beantwoordend, hierop wijst dat men,
naar de zin van de hierboven vermelde
(CORTOIS, T. VENEGONI.)
reglementaire beschikking, niet mag beARREST.
schouwen als een tweede spoorlijn, de verBET HOF ; - Gelet op het bestreden takking welke, bij het naderen van het

.,
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kruispunt gevormd door de kruising van
de Visverkoperstraat en van de Antoine
Dansaertstraat, de enkele spoorlijn van
de ene verbindt met een van de spoorlijnen van de andere, om de reden chit die
vertakking geen onafhankelijk bestaan
heeft en het gelijktijdig verkeer van
twee trams in de Antoine Dansaertstraat
niet toelaat;
Overwegende dat, alzo uitspraak doende, het arrest artikel 52, 4°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 juist
heeft toegepast ;
En overwegende dat de substantH!le of
DP straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing wettelijk is ;
B. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de vorclering cler burgerlijke partijen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder micldel inroept en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt;
II. Wat de voorzieningen van de burgerlijke partijen Marie-Louise Veekman,
echtgenote Vloeberg-.Jacobs en .Jean .Jacobs tegen Venegoni betreft :
Overwegende dat, tengevolge van de
vrijspraak van Venegoni,. het bestreden
arrest deze Iaatste van alle burgerlijke
verantwoordelijkheid wegens het ongeval
jegens aanleggers heeft outlast :
Overwegencle dat l1et enkel door deze
laatsten ingeroepen midclel slechts de herhaling is van cUt door Oortois opgeworpen en om clezelfcle redenen client verworpen te worclen ;
Dat, voor het overige, het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt Oortois tot de helft
der kosten, de andere helft ten laste
zijnde van cle burgerlijke partijen Veekman, echtgenoten Vloeberg-.Jacobs, en
.Jean .Jacobs; veroordeelt bovendien deze
laatsten tot een schadevergoecling van
150 frank jegens Venegoni.

22 .Juli 1949. - Vacantiekamer. - VooTzitteT, H. Louveaux, voorzitter. - Ve?·slag,qeveT, H. Connart. - Gelijlchtidende
concltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.
PleUm·s.
HH. Simont, Struye en Van Leynseele.

VACANTIEKAMER. -

22 Juli 1949.

GELIJK IS. - ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF.
- WAARRIJ EEN TUSSENGESCHIL, VREEMD AAN
DE BEVOEGDHEID, WORDT GEVOEGD BIJ DE GROND
VAN DE ZAAK. ~ :iHET BEVEL 'IOT VOORLOPIGE
TENUITVOERLEGGING. VO~RZIENING 1'EGEN
DE BESCHIKKING VAN VOORLOPIGE 'IENUITVOEHLEG3IN(l. - VoORZIENING ZONDER BELANG.

3° BINDENDE BEOORDELING DOOH
DE RECHTER OVER DE GRUND. .STRAFZAKEN. - SCHADE REROKKEND AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. - BINDENDE BEOORDELING. - ONTSLAAT NIE'l' VAN DE VERPLICH'l'ING DE CONCLUSIES 'IE BEANTWOORDEN.
4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUrTEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
S•rRAFZAKEN. BURGERLLJKE VORDERING. - 00NCLUSIES VAN DE VERDACH'IE. DIE UIT ZEKERE FEI'IEN DE AFWEZIGHEID AFLEIDEN VAN OORZAKELIJK VERBANO TUSSEN
HE'!' MISDRIJF EN DE SCHADE. ~ VEROORDEI,ING TOT HERS'I'ELLING VAN DE SCHADE.
- GEEN VASTS'l'ELLING VAN DE ONJUISTHEID
VAN DE FElTEN OF VAN DE GEVOLGTREKKING
DOOR DE VERDACHTE. - 0NWETTELIJKE YEROORDELING.
1°.Het a1·Test, dat zioh er toe bepet"lct een
fjJSsengesohil te voegen bij de gmnd van
de zaalc, verwerpt de betretfende dit
tnssengescha genomen conolnsies niet.

2° De venlaohte heett er geen belan.f! bij
te beweren dat cle 1·echte1· in hager bemep zonder voldoende Tedenen de voo1·lopige tenttitvoedegging heett bevolen
van een op tegenspraaJc gewezen arrest
dat een t·ussengeschil, v1·eemd aan de bevoe,qdheid, voegt bij de grand van rle
zaalc, daaT de voorz·ieniitg tegen clit a·r?·est niet ontvanlcelijlc is v66T het e·inda1'Test (1).
3° Zo, bij geb1·elc aan conclusies, de 1·eohter sou.ve1·ein de dooT de bu1·geTlij lee
part-i.j geleclen schade mamt, heett hij
noohtans de ve1·plichting de reden aan
te dt~iden waamm hij de wi.jze van be1·elcening van die sohade, vooTgesteld
dooT die paTtij en betwist cloo1· de veTdachte, heett aangenomen (2).
4o Wanneer cle venlaohte, in conolusies,
u.it zekeTe feUen afieidt dat er geen
oo1·zalcelij lc ve1·uand bestaat tttssen het
miscl'l'ijf en de schade aangeviJerd doo·r
de bttrge?'lijlce paTtij, mag de reohte1· de
ve1·dcwhte niet vemordelen tot he?·stelling van d·ie sohacle zonde1· het niet-bestaan vast te stellen van de in conclu-

1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
S1'RAFZAKEN. - VOEGEN VAN EEN TUSSENGESCHIL BI.T DE GROND VAN DE ZAAI<. - I\1AAKT
GEEN VERWERPING UIT VAN DE CONCLUSIES
OVER HET TUSSENGESCHIL.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MO-

(1) Zie vm;br., 27 Juni 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 214), wat betreft het hager )Jeroep, en
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de voorziening in verbreking.
(2) Verbr., · 24 Januari 1949 (zie hager,
blz.- 63; Bull. en PASIC., 1949, I, 70).
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gevolgtrelpking on,juist is.
(ALBERT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST (1).

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
arresten, op 8 Maart en 9 April 1949 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Luik;
'
Overwegencle dat aanlegger op 25 Maart
1949 afstand heeft gedaan van de voorziening welke hij op 8 Maart 1!l49 tegen
het arrest van dezelfde clag had ingesteld ;
I. Over de voorziening van 12 April 1949
tegen het arrest van 8 Maart 1949 :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreden arrest, in plaats van de conclusies van aanlegger te beantwoorden strekkende tot het verhoor van verschillende
getuigen, zich er toe beperkt het tussengeschil bij de groncl cler zaak te voegen,
zonder de redenen van die impliciete verwerping van de conclusies aaB te geven :
Overwegencle, enerzijcls, dat de samenvoeging van het tussengeschil bij de grond
der zaak geen verwerping van de conclusies uitmaakt; dat na zijn arrest del.
8 Maart 1949 het militair gerechtshof ingelicht door het onclerzoek waartoe' het
overging, het door aanlegger ingediend
verzoek tot verhoor van getuigen vermocht
in te willigen inclien het zulks tot cle veropenbaring van de waarheid nuttig
achtte;
Overwegende, anderzijcls, clat het de samenvoeging van het tussengeschil bij de
groncl cler zaak wettelijk heeft gerechtvaarcligcl, met vast te stellen clat de samenvoeging geclaan werd in het belang van
een goecle rechtsbecleling, en clat het hof
bij arrest del. 9 April 1949 een gemotiveercle beslissing heeft gevelcl over de
door aanlegger genomen conclusies;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle miclclel, schending van
artikelen 173, 203 en 407 van het Wetboek
van strafvorclering, doorclat het bestreclen
arrest de voorlopige tenuitvoerlegging,
welk het beveelt, niet bijzoncler met reclenen omkleeclt :
Overwegencle clat het arrest, waarbij
een tussengeschil bij de grond cler zaak
worclt gevoegcl, een voorbereiclende beslissing is, slechts vatbaar voor voorziening
na het eindarrest; clat alzo de voorlopige tenuitvoerlegging, bevolen nietteg·enstaancle die voorziening, aan aanlegger
(1} Een eerste arrest wercl in de onclerhavige
zaak gewezen de 17 Januari 1949 (zie hager,
blz. 35; Bull. en PAsrc., 1949, I, 42).

geen nadeel heeft kunnen berokkenen · clat
het midclel bij gebrek aan belang niet' ontvankelijk is ;
'
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing wettelijk is ;
II. Over de voorziening tegen het arrest
van ~ April 1949 :
A. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vorclering :
Over het enig micldel schencling van
artikel 97 van cle Grond~et, cloordat het
bestreden arrest de conclusies niet beantwoord heeft waarbij beklaagde al de
bestandclelen betwistte van de te zijnen
laste gelegcle betichtingen, en het arrest
dat aanlegger veroordeelt, onclanks eli~
conclusies, uit hoofde van de betichting A.,
op groncl van het oud artikel 118bis van
het Strafwetboek, in zijn reclenen geen
voldoencle bestancldelen aanhaalt waaruit
het kwaad opzet v66r 29 Januari 1943 zou
blijken:
Overwegende clat op aanleggers betwisting zijner schuld, en op de door hem in
conclusies voorgestelcle argumenten strekkencl tot .bewijs dat het niet duidelijk
is dat hij, met misdadig inzicht en. wetencle clat hij zijn land verraadde de
politiek van de vijand gecliencl heeft,' het
bestreden arrest op passende wijze door
· een nauwkeurige ontlecling van aanleggers
geclraging antwoordt en uit deze afleidt dat hij met kwaad opzet de politiek
en de oogmerken van de vijand heeft in
de hand gewerkt;
Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
W at het tweede en het zesde onclerdeel
betreft :
Overwegende dat die onderdelen de ontoereikendheid der motivering van het arrest betreffende de andere betichtingen
aanklagen; dat, waren ze aangenomen
de enkele uitgesproken straf gerechtvaa/
cligcl zou blijven door de vaststellingen
van het arrest betreffende de betichting A ·
dat geen van die twee onderdelen van het
midclel aldus ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
B. Voor zoveel de voorziening de beslissing bedoelt over de vorclering van
de burgerlijke partij, Belgische Staat :
Over het enig middel, schencling van
artikel 97 cler Gronclwet, doordat het bestreclen arrest de conclusies niet beantwoordt waarbij beweerd wordt dat het
nadeel, door de Belgische Staat ingeroepen, niet bestaat :
Overwegende dat aanlegger in zrJn
conclusies namelijk staande hield dat de

-495gehele som van 250.000 frank, gevorclercl
: door de Staat ten titel van schadevergoeding, verschillencle artikels begreep zonder
verband met het misdrijf en geen rekening hield met het cleel der verantwoordelijkheid welke ten laste van Duitsland
viel; clat aanlegger alzo de grond betwistte van de berekening van het nacleel,
zoals die berekening door de burgerlijke
partij was opgemaakt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aan de burgerlijke partij de gevraagcle
som van 250.000 frank toekent, zich er toe
beperkend vast te stellen dat aanlegger
haar een nacleel heeft berokkend en dit '
nadeel naar billijkheid te schatten, zonder
de conclusies te beantwoorclen; dat het
aldus de in het middel vermelde bepaling
schendt;
a. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt over de vordering van de burgerlijke partij Gauthier :
Overwegende dat aanlegger geen midclel
. inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
D. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt over ·de vordering der burgerlijke
partijen echtgenoten GustinJ.ronclelli en
Colot:
Over het midclel, schending van artikel 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest de conclusies van aanlegger niet beantwoorclt welke het misdrijf /1' betwistten :
Overwegende clat aanlegger bij conclusies beweerde dat de door hem gedane
aangifte de oorzaak niet was van de aanhouding der slachtoffers, cUe maatregel
beslist en voorbereid geweest zijncle v66r
zijn aangifte; clat, anderzijds, indien hij
door de Duitsers in die expeditie medegenomen werd, hij er geen rol in gespeeld
had:
Overwegende dat het arrest zich er toe
beperkt vast te stellen dat << de beklaagde
deel nam aan de zaak, genoemd van
Sallet, waar de leden van de families Tondelli en Gustin aangehouden werden >> ;
Dat die motivering de conclusies niet
beantwoordt en de in het midclel vermelde
bepalingen schendt;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening del. 8 Maart 1949; verbreekt net bestreclen arrest, doch enkel
voor zoveel het uitspraak doet over de vordering van de burgerlijke partijen, Belgiselle Staat, echtgenoten Gustin-Tonclelli
en Colot; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; zegt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal worden gemaal't op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij,
Belgische Staat, tot een zesde der kosten,
de partijen Gustin en Oolot tot een zesde

der kosten en aanlegger tot twee derde
der kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - VoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslag,qever·, H. Sohier. Gelijlcltt'iclende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt
eerste advocaat-generaal. Pleiters'
HH. de Laever (van de Balie bij het Hof
van beroep te Luik) en della Faille
cl'Huysse.
VACAN'l'IEKAMEJR. -

22 Juli 1949,

1° BJ<JWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD
GELOOF.- STRAFZAKEN.- DAGVAARDING. ~
lNTERPRETATIE DOOR DE RECHTER OYER DE
GROND. - VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE DAGYAARDING. - SOUYEREINE IN~'ERPRETATIE .
2° DOUANEJN ElN ACCIJNZEJN.-- INYOER
IN BELGIE. - GEBREK AAN VOORAFGAANDE
\'ERKLARING AAN DE GRENS VAN RET BELGISOH-LUXEMBURGS EJCONOMISCH VERBOND.
- W ANBEDRIJF GEPLEEGD IN BELGIE.
1° De inter·zHetatie, d·ie de r·echter· over de
gmnd geeft aan een dagvctctnl-ing, is sottverein wanneer z·ij veren·igbctar is met
de bewoor·dingen dezer dctgvctard·bng (1).
2° H et wanbed1"ijf van ·invoer vctn een
voe-rt'lt·ig in BelgiC, zonder· voorafgaandel'ij lee ver-Jclar""ing ctan de D·ttitse-Gr·oother·togelijlce gr·ens, is een wctnbedrijf
gepleegd in BelgiiJ.

(DAWIR, T. BEHEER VAN DOUANEN EN ACOIJNZEN.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het arrest, op
31 .lVIaart 1949 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
Over het enig middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest ttltr·a petita
beslist heeft, doordat geen wettekst de
Belgische overheden bevoegdheid toekent
om kennis te nemen van een wanbedrijf
gepleegd in het Belgisch-Luxemburgs Elconomisch Verbond, maar in het Groothertogelijk gebied, en dat de dagvaarding er
toe strekt te doen geloven dat aanlegger in Belgie gevonden werd, zijn voertuig besturende, wanneer het tegenoverge-·
stelde bewezen is :
Overwegende dat, volgens het eerste onderdeel van het middel, de dagvaarding
slechts de verklaring bedoelt vereist voor
het binn_enkomen in Belgie, en geen gewag
(1) Verbr., 28 April 1947· (A1·r·. Ye1'b1·., 1947,
biz. 138; B"ll. en PASIC., 1947, I, 18()); 14 Juni
1949 (zie hager, biz. 385; B"ll. en PAsrc., 1949,
I, 436).
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maakt van het Belgisch-Luxemburgs Economisch Verbond, noch op een onwettelijk
binnenkomen in het gebied van dit verboncl; dat, door uit dien hoofde te veroordelen, het arrest 1tltrn petitct beslist
heeft;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
clat de clagvaarcling de invoer van een
autovoertuig becloelt zonder voorafgaancle
verklaring, « hetzij aan het eerste kantoor, hetzij aan om het even welk kantoor waar zulks moest geschieden )) ; dat
door die laatste woorden, de dagvaarding
o. m. verwijst naar het kantoor voorzien
bij cle overeenkomst del. 25 Juli 1921, goeclgekeurd door de wet van 5 Maart 1922, en
waarbij een Economisch Verbond tussen
BelgH~ en het Groothertogclom opgericht
worclt;
Overwegencle dat die interpretatie van
de clagvaarding met haar bewoordingen
verenigbaar en, clienvolgens, souverein is;
Overwegende dat, in strijd met wat het
tweede onclercleel van het micldel beweert,
het ten laste van aanlegger gelegcl wanbedrijf in Belgie gepleegd werd; clat clit
wanbedrijf inclerdaacl bestaat, niet enkel
hierin geen invoerverklaring aan de
Duitse-Groothertogelijke grens gedaan te
hebben, maar wel een autovoertuig in Belgie ingevoerd te hebben zonder voorafgaandelijk clergelijke verklaring geclaan
te hebben;
Overwegencle, eindelijk, clat de bewering in het clercle onclercleel, te weten clat
aanlegger in Belgie niet gevonden wercl,
zijn voertuig besturencl, door de vaststellingen van het arrest tegengesproken
worclt;
Waaruit volgt clat het eerste en dercle
onclercleel van het miclclel in feite niet
opgaan en clat het tw~ecle ondercleel in
rechte faalt;
Overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat cle
beslissing wettelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

VACA~TIJUCAMIIJR. -

22 Juli 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING. -STRAFZAKEN. - VOORZIENING NA VOORZIENING NIE'l' ONTVANKELIJK. - TOEPASSING VAN
DIE REGEL OP DE ARRESTEN VAN RET MILITAIR
GERECHTSROF.
2° HERKENNING VAN DE EENZELVIGHEJ;D VAN EEN VEROORDEELDE. - ARTlKEL 518 VAN RET WETHOEK VAN STRAFVORDERING.
WETSBEPALING VAN TOEPASSING OP DE MILlTAIRE
RECRTSCOLLEGES.
3° HERKENNING VAN DE EENZELVIGHEID VAN EEN VEROORDEELDE. - INTERPRicTATIE vAN DE BESLISSING VAN VEROORDELING. - RET RECHTSCOLLEGE DAT TOT DE RERKENNING OVERGAA'l',
HEEF'l' GEEN Ul1'SPRAAIC MEER TE DOEN OVER.
DE BEVOEGDHEID NOCH KENNIS TE NEMEN VAN
DE BEOOTIDEELDE FElTEN.

1° Wnnnee1· een vom·zien·ing, ge1·icht te_qen
een an·est van het m'ilita·ir ge?·echtshof,
wenl verworpen om een anclere 1"eden
clan de schencling vnn cle wet vnn
15 Jmti 1935 betrejfende het geb?'uilc der
talen in ye1·echtsznlcen, is cle nieuwe
voo·rziening, gericht floor dezelfde aanlegge?· tegen clezelfde besliss·ing, niet
ontvanlcelijlc (1). (Wetb. strafvord.,

art. 438 ; wet van 8 Maart 1948.)
2° Artilcel 518 van het Wetboelc vnn st?-atvonled?l (! is toepnsseUj 7c op de militai1·e
rechtscolleges (2).
3o Het 1·echtscollege, dnt cle eenzelv·igheicl
vnn een persoon, moet herlcennen clie het
vroeger heett veroorcleelcl, bepe'l'lct zieh
e·r toe cle beslissing van veroonleliny te
interp·reteren; het heeft geen uitsp1·anlc
mee1· te doen over z·ijn bevoegclhe·id om
lcennis te nemen van de beoonleelcle feiten noch om clezelfcle opnie·nw te beoo?·delen (3).

(NOLLOMONT, T. TINAN'f.)
ARREST.

22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voorzitte·r, H. Louveaux, voorzitter. VMslaggeve?·, H. Fettweis. - Gelijlcluidencle
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.

HE'J: HOF ; - Gelet op de bestreclen
arresten, cloor het Militair Gereclltshof,
zetelencle te Brussel, gewezen op 1 Juli
1948 en 4 Mei 1949 ;
Overwegende clat, wijl aanlegger tegen
het arrest del. 1 Juli 1948 op 9 Juli 1948
reeds een voorziening in verbreking had

(1) Verbr., 31 Mei 1949 (zie hager, blz. 364;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 407). Omtrent de mogelijkheid, voor dezelfde aanlegger, achtereenvolgens twee voorzieningen in te stellen tegen het
arrest, gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling, tot verwij zing naar het hof van
assisen, zie verbr., 24 Januari 1949 (zie hager,

blz. 64; Bull. en PASIC., 1949, I, 71, en de
nota 1, blz. 72).
(2) Verbr., 13 November 1944 (Bull. en
PAsrc., 1945, I, 25); 3 November 1947 (A1'!'.
Ve1·b1·., 1947, blz. 345; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 456).
(3) Verbr., 3 November 1947, aangehaald in
de nota 2.
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ingesteld, en wijl ZIJn eis bij arrest
dd. 14 Maart 1949 verworpen werd om een
andere reden dan een nietigheid volgend
nit een overtreding van de wet van 15 .Tuni 1935, zijn voorziening del. 6 Mei 1949 tegen hetzelfcle a1Test van 1 Juli 1948 niet
ontvankelijk is (Wetb. strafvord., art. 438;
wet van 8 Maart 1948, art. 1) ;
Over de voorziening tegen het arrest
van 4 Mei 1949 ingecliencl :
Over de vier miclclelen samen, schencling
van artikel 97 van de Gronclwet, 22, 231.
518 en 519 van het Wetboek van strafvorclering, 1 en 2 van het besluit-wet van
26 Mei 1944, 1 van het besluit-wet dd.
9 Januarl 1945, 434 en volgencle van het
Strafwetboek, doorclat het bestreden arrest de conclusies niet beantwoordt waarblj · de bevoegdheicl van het militair gerechtshof betwist wordt om de aangeklaagcle feiten te beoorclelen, alsook zijn
bevoegclheicl om tot een herkenning van
eenzelvigheicl over te gaan, en zich tegenspreekt met te verklaren het gewijsde van
het arrest del. 1 Juli 1948 niet te kunnen
wijzigen en dit arrest nochtans op aunlegger van toepassing te maken :
Overwegende clat het bestreden arrest
op passende en wettelijke wijze de conclusies van aanlegger beantwoorclt met
vast te stellen clat, enkel verzocht om te
beslissen of aanlegger Guy Nollomont,
welke de persoon is die veroorcleeld werd
onder de eenzelvigheicl van Guy Nollemont, bij arrest del. 1 Juli 1948, van hetzelfcle rechtscollege, het militair gerechtshof de macht. niet heeft om de bevoegdheicl na te gaan van de rechter die clit
arrest velcle noch om opnieuw kenriis te
nemen van definitief beoorcleelcle feiten;
Dat, inderclaad, artikel 518 van het
Wetboek van strafvorclering, hetwelk bepaalt dat de herkenning van de eenzelvigheicl van een veroorcleelde, die ontvlucht is en achterhaalcl worclt, zal geclaan worden door het hof clat zijn veroordeling uitgesproken heeft, de toepassing
van die bepaling op cl!~ militaire rechtscolleges niet ui tsl ui t ;
Overwegencle dat de herkenning van de
eenzelvigheid van een persoon, door hetzelfcle rechtscollege veroordeelcl, slechts
een interpretatie van de beslissing van
veroorcleling is ;
Dat het dus niet tegenstrijclig is, enerzijds, tot die herkenning over te gaan en,
anclerzijcls, vast te stellen dat, wat door
de geYnterpreteercle beslissing beslist
werd, niet kan gewijzigcl worden;
En overwegencle clat de substanWlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing wettelijk is ;
om' die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
VERBR., 1949. - 32

22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo1··
zitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Sohier. Gelijlcluidende
concljtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

·

22 JuJi 1949.

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET VAN
DE VERDAOHTE IJEPERKT TOT DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BURGERLI.JKE PARTIJ TOEGELATEN OM DEEL TE NEMEN
AAN DE DEBA'rTEN OVER HE1' VERZET.- WETTELIJKHEID.
2° VERZET. - VoNNIS VAN DE KRI.JGSRAAD.
- GEWEZEN BIJ VERSTEK. - BEKENDMAKING. - HODFDSTRAFFEN. - BETEKENIS VAN
DIT WOORD.
1° Niettegenstaande de ve1·dachte, verwezen bij verstelc zowel wat de publieke
als wat de burgeTlijlce vorde1-ing bet1·ett, zljn ve1·zet heett beperlct tot de
beslissing ove1· de pjtblieke vorde1·ing,
moet de burgerlij lee pa1·tij wo1·den toegelaten om deel te nemen aan de debatten ovm· het verzet, daar de vrijspraalc van de venlachte de veroordeling
van de b!wgerlijlce pa1·tij tot de lcosten
van de publielce vordering zo1t medebrengen (1).
2o De belcendmalcing bij !tittrelcsel van een
vimnis gewezen bij ve1·stek door de
lcrij'gsmad, zoals voorzien bij a1·t·ilcel 9,
al-inea's 2 en 3, van het besl!tit-wet van
26 Mei 1944, moet onde1· mee1· de horfdsfi·atfen vennelden; dienvolgens moet
zij geen. melding malcen van cle veroorclel'i-ng tot veroeu.rclverkla1"ing, noah van
de toelcenn·ing aan de Schatlcist voorzien bij aTtilcel 123ter van het Strafwetboek (2). (Besl.-wet van 1 Juli 1946,
art. 1.)

{HEINEMAN, T. TUBBAX EN BAYARD.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 6 Mei 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Luik ;
Over bet eerste micldel, schencling van
het advies van de Raad van State dd.
12 November 1806, van het principe tantmn clevolutnm q!tant!t.m appelatqtm, van
de regelen betreffende het gezag van het ·
gewijscle, van artikel 202 en volgencle van
het Wetboek van strafvorclering en, boven(1) Verbr., 22 November 1948 (An·. T'e1'b1'.,
1948, blz. [!78; Bull. en PASIC., 1948, I, 657).
{2) Omtrent het begrip « hoofdstraf », raadpleeg verbr., 11 December 1933 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 97) en de nota 2.
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doorclat, alhoewel aanlegger zijn verzet
beperkt had tot het gecleelte van het vonnis bij verstek del. 17 lVlei 1947, hetwelk
o"l'er cle pnblieke vorclering uitspraak
deed, en alhoewel dit vonnis kracht van
gewijscle verkregen had. in zover het aanlegger tot schaclevergoecling jegens de
burgerlijke partijen veroorcleelcl heeft,
cleze laatsten niettemin geclagvaarcl werclen om v66r het militair gerechtshof te
verschijnen, waar ze het woord kregen en
waar de voorzitter in hun tegenwoorcligheicl lezing gaf van het arrest;
Overwegende dat, alhoewel aanlegger
zijn verzet aan cle burgerlijke partijen
niet betekencle, cleze laatsten clienclen toegelaten te worden om cleel te nemen aan
cle clebatten v·66r het militair gerechtshof
uitspraak doencle op het verzet tegen de
beslissing gewezen over de publieke vordering, cla.ar cle gebeurlijke vrijspraak
van aanlegger cle veroonleling vnn die
partijen tot de kosten: van cle publieke
vorclering moest mecleslepen;
Dat het middel in rechte. niet opgaat;
Over het tweecle micldel, schencling van
de wet del. 7 November 1946 en van het
besluit-wet del. 1 Juli 1946 :
Overwegencle clat aanlegger enkel de
nietigheicl inroept van cle bekenclmakingen
bij uittreksel van het vonnis tegen hem
bij verstek op 17 Mei 1947 gewezen, omclat
die bekenclmakingen; verschenen in het
Belgisch Staatsblacl en in het clagblad
La Wallonie, verzuimd hebben melding te
mall:en van zekere hoofclstraffen die, volgens het miclclel, ten laste van aanlegger
werclen uitgesproken, te weten : de bijzondere verbeurclverklaring en cleze ten bate
van de Schatkist, en, dienvolgens, de termijn van verzet niet hebben doen lopen;
Overwegende dat het arrest terecht beslist dat onder de lwofclstraffen, waarvan
artikel 1, 4°, van het besluit-wet van
1 Juli 1946 cle vermelcling voorschrijft in
de uittreksels der beslissingen, bekend te
maken bij toepassing van artikel 123oct-ies
van het Strafwetboek en 3 van het besluit-wet van 26 lVlei 1944, de bijzondere
verbeurdverklaring en cle toekenning aan
de Schatkist, door artikel 123te1· van het
Strafwetboek voorzien, niet vermogen te
worden gerangschikt ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegencle dat voor het overige de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen na(1) Verbr., 24 Maart en 14 Juli 1947 (A1"1·.
Y e1'b1·., 1947, blz. 100 en 261; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 135 en 335); 26 October 1948 (A1'1·.
V e1"b1·., 1948, blz. 526 ;· Bt,ll. en PA.src., 1948,
I, 604) ; 14 J uni 1949 (zie hoger, blz. 385; Bull.
en PAsrc., 1949, I, 437); zie eveneens verbr.,

geleefd en dat lle beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; ve~·oonleelt aanlegger tot cle kosten.
22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voor:l!'itter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve·rslctggever, H. Oonnart. - GeUjlcl7ticlende
concl7tSie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.

VACANTIEKAMEJlL -

22 Juli 1949.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
vAN DE STAAT. - ARTIKEL 115, § 2,'
3o EN 4°, VAN RET STRAFWETBOEK.
MISDRIJF DA'l' EEN HULP AAN DE VIJAND ONDERSTELT. - BEGRIP.
H et materieel bestanclcleel van het misclrijf, beteiwelcl doo·r Mt'ilcel 115, § 2,
3° en 4o, van het St1·ajwetboelc, is een
h~tlp aan de vijctnclen van de Staat, d. i.
een hulpve·rschajjing aan cUe vijanden
wellce van cta·rd ·is de behoejten van lwn
oM·logseconomie te voldoen (1).

(AUDITEUR-GENERAAL, T. DE BROE.)
ARREST (2).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden·
arrest, op 24 J anuari 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen cle beslissing over de p:nblieke vorclering :
.
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van cle Gronclwet, cloordat het
bestreden arrest, om aan de private vijanclelijke firma's, aan dewelke cle aangeklaagcle leveringen geclaan werclen, de hoedanigheicl van vijanclen van de Staat te
betwisten, op de beschouwing steunt dat
beklaagcle cle zekerheid had dat die leveringen bij cle burgerlijke bevolkingen van
Polen en Oekrai:ne, bonclg·enoten van Belgie, zouclen te recht komen, beschouwing
die tegengesproken worclt door de vaststellingen van het arrest : 1° dat er tussen verclachte en cleg-ene wien cle leveringen toegezonclen werclen - 't is te zeggen
cle gezegde bnrgerlijke bevolkingen noch in rechte noch in feite enig verband
bestoncl; 2° clat een der kopende Duitse
firma's een cleel cler waren deed leveren
in een bewaarplaats van cle Z. A. J\11., organisme der vij anclelijke mogendheicl :
22 Februari 1921 (Bull. en PASIC., 1921, I, 265) ;
18 Februari 1924 (ibid., 1924, I, 209).
(2) Een eerste arrest werd in de onderhavige
zaak gewezen de 26 October 1948 (An·. Yerbr.,
1948, blz. 526; Bull. en PAsrc., 1948, I, 604).

-499. Overwegende dat het niet tegenstrijdig diend hebben, uitsluitend deze ZIJn die
is te beweren dat de leverancier ·en de door artikel 115, ·§ 2, go en 4°, van het
}aatste beste=eling van de goederen met Strafwetboek bedoeld zijn, zoals dit artielkander zonder verband waren, maar dat kel door het besJuit-wet van 25 Mei 1945
de leverancier niettemin de zekerheid had verklaard werd;
dat de goederen de bestemming zouden
Overwegende dat, met vast te stellen
bereiken welke hij hun gaf, te weten een dat een der bestanddelen van het misdrijf,
burgerlijke bevolking, bondgenoot van beteugeld door artikel 115, § 2, go en 4o,
Belgie, en niet in vijandelijke handen zou- van het Strafwetbciek, de levering is van
den geraken ;
hulp aan de vijanden van de Staat, 't is
Over.wegende, anderzijds, dat er even- te zeggen een levering van aard in de bemin tegenstrijdigheid bestaat tussen die hoeften van de ooriogseconomie van de
laatste vaststelling en de door het arrest vijand te voorzien, het bestreden arrest
vermelde omstandigheid, dat enkele. leve- zich naar de wet heeft gedragen;
ringen door de firma Dehage, die ze ontDat het middel in rechte niet opgaat ;
vangen had, naar. een bewaarplaats van
En overwegende dat voor het.overige de
de .z. A. M., vijandelijk organisme, werd substantiele of op straf van nietigheid
gesttmrd ;
voorgeschreven rechtsvormen werden na:Oat het arrest inderdaad nader bepaalt geleefd en dat de beslissing wettelijk is;
dat gezegde firma alzo handelde om geII. Voor zoveel. de voorziening gericht
makkelijker de factuur op te maken, maar is tegen de beslissing· over de burgerlijke
dat « de bestemming van die goederen de~ vordering van de Belgische Staat;
Over het eerste middel, schending van
zelfde was » ;
: aTtikel 97 van de Gronclwet, gebrek aan
' Daf het middel in feite niet opgaat;
·over het tweede middel, schending van beweegredenen; onduidelijkheid en dubartikel 97 van de Grondwet, doordat het belzinnig·lleid van de beweegredenen, alsbestreden arrest verzuimd heeft cle regel- ook strijdigheid van redenen · wat gelijk ·
matige conclusie van het openbaar minis- staat met een gebrek aan.redenen, ·en over
terie te beantwoorden waarbij beweerd het tweede middel; schending van artiwerd dat de leveringen, wegens de om- kel 115' van het Strafwetboek, van artistandigheden waarin ze · uitgevoerd wer- kel 97 van de Grondwet, 1g82, 1g3g en 1g34
den, aan de vijanden van de Staat ge- van het Burger1ijk Wetboek :
Overwegende dat die middelen tegen het
daan waren :
Overwegende dat het arrest zijn be- bestreden arrest dezelfde bezwaren aanslissing namelijk steunt hierop dat niet voeren als deze welke ingeroepen werden
· bewezen is dat de leveringen, zoals ze tegen de beslissing· gewezen ·Over de pudodr verweerder gedaan werden, een hulp blieke vordering;
Dat uit llet antwoord op deze laatste
aan de vijand zouden uitmaken;
Dat het arrest nader bepaalt dat pri- blijkt dat de middelen, ingeroepen tegen
vate organismen, in bezet grondgebied ge~ de beslissing geveld over de burgerlijke ·
vestigd en waarvan de rol zich beperkte vordering', niet gegrond zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzietot 'het ontvangen der goederen besteind
voor geallieerde bnrgerlijke bevolkingen, ning; veroordeelt de Belgische Staat, burniet, kunnen beschouwd worden als vijau- gerlijke partij tot de kosten en tot een
vergoeding van 150 frank jegens verweerden ,van de Staat;
·
bat . het . arrest, derwijze, op passende der.
wijze de conclusies van aanlegger beant22 Juli 1949. - Vacantiekamer. - Voo1·woord heeft;
. ·
zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. ---, Ver- ·
· Over het derde middel, schending van slaggever, H. Connart. - Gelijlcl~tidende
artikel 115 van het Strafwetboek, aange- aonalnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
vuld en nader bepaald door het besluit-wet eerste advocaat-generaal.
PleUers,
del. 25 Mei 1945, doordat het bestreden HH. della Faille d'Huysse en Van Leynarrest, opdat de leveringen strafbaar zou- seele.
den zijn, vereist dat ze niet in voorwerpen zouden bestaan ontbloot van alle karakter dat een h ulp aan de. Duitse oorlogseconomie zou kunnen uitmaken, dan wanneer de leveringen, van welke aard ook, VACANTIEKAMER. - 8 September 1949,
strafbaar zijn wanneer ze, wegens de oms,tanC!ig;)leden waarin ze werden gedaan, 1° RECHTERLIJKE INRICHTING. KRI.TGSRAAD. LOTING VAN ,DE MILITAIRE.
van een schuldige gedienstigheid doen
LEDEN. EJEDAFLEGGING. --,-- BEWIJS.
Nijken om in de behoeften van de bezetter te .voorzien :
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
Overwegencle dat de feiten, welke tot
STR,~FZAKEN, GETUIGE GEHOORD ZONDER,
grond van. de vervolgingen en van de· vorEED. PROCES-VERRAAL VAN DE TERECHT-,
deringen van het openbaar ministerie geZITTING DAT YASTSTELT DAT DIE GETUIOE DE-
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FINITIEF VEROORDEELD WERD. - V ASTSTELLING ONVOLDOENDE OM DE ON'l'ZE'l'TING VAN RET
HECHT OM IN REOHTEN GE'l'UlGENIS AF 'l'E LEGGEN TE BEWIJZEN.
3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE EEN ONREGELMA'l'IG V06R DE EERSTE REOHTER GEDANE VER.KLARING UIT DE DEBATTEN VERWIJDER'l'. GEEN VERPLIOHTING DE VERDAOHTE DAARVAN TE VERWI'l'TIGEN.
4° VONNISSEN EN ARRES'l'EN. - DisPOSITIETI'. - BESLISSING VAN DE REOHTER.. PLAATS IN DE 'l'EKST VAN RET VONNIS. - ONVERSOHILLIG.
5° BEWIJS.- UITGIFTE VAN EEN ARREST.GETYPTE OTI' GESOHREVEN VERMELDINGEN. GELDEN ALS BEWIJS TOT BETIOHTING VAN VALSHEID.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - 1\i[IDDEL DAT AANVOER'l' DA'l'
DE BUR.GERLIJKE PARTIJ NIET R.EGELMATIG
WERD VERTEGENWOORDIGD v6oR DE RECHTER
OVER DE GROND. - 1\bDDEL NIET VOORGESTELD
v66R DIE REOHTER. - 0NONTVANKELIJK.

fende de b(i hem aanhanrtiu gemaakte
V01'cle1·ing (3).
5o De vennelcUngen, zowel ae gesch1·evene
als cle gety1Jte, van ae uitgifte van een
U?TeSt, gelflen als bewijs tot betichting
van valsheicl (4).
6° !J1ag n1.et voo1· de ee1·ste maal wo1·rlen
voorgesteld v661' het Hot van verb?'elcing, het miclclel afgeleid hieruit clat de
bu1·gerUjlce pa1·t·ij niet 1·egelmatig we1·rl
ve1·tegenwoo•·cl·igd v661· rle 1·echter over
cle grana (5).

(VANBEUREN, T. BELGISOIIE STAAT.)
ARREST.

van cle terechtzitting van cle lwijgs1·aacl
clat cle miUtaire leclen van clit ?'echtscollege we1·clen aangewezen cloo•· ttitlot·ing, met aancltticlinp van cle rZatum van
cle loting, alsmecle cle vaststelling clat zij
cle vereiste eecl hebben afgelegcl, met
aancluiding van de wetsbepaling die het
eedfO?'mttlie?' bepaalt, malcen het bewijs
uit van cle wettelijkheid van die verrichtingen wannee1· clesbet?·efjend geen
betwisting 1:s opgerezen v661- cle •·echte1·
ove1· de gmncl (1) .
2° De vermelcling van het pmces-ve1·baal
van cle terechtzitting clat een getttige
definitief vemorcleelcl we1·d, zonder nade?·e bepaling, is niet volcloende om te
bewijzen flat ,flie gettti,qe ontzet is van
het recht om in rechten getnigenis af te
leggen, tenzij om e1· enlcel inlichtingen
te geven (2).
3o De ee?'biecl voo1· de •·echten van cle ve•·clecl·iging verplicht cle •·echte?' in hoge1·
beroep niet, welke voornemens is een
onregelmatig v66r cle ee1·ste •·echter geclcme ver7clctring 1dt cle dC'batten te ve•·w·ijde,·en, aaarvan de verdachte vooraf
te venvitt'iyen.
4° Is een beschiklcencl gedeeUe, wellce oolc
zijn plaats weze in de telcst van het vonnis, al hetyeen cle •·echte1· besUst bet?·et-

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Maart 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vorde"
ring:
Over het eerste middel, schend,ing van
artikel 8 van het besluit-wet van 27 Mei
1944, doorclat het proces-verbaal cler openbare terechtzitting van de krijgsraad van
9 .Tanuari 1949 weliswaar vermeldt dat de
officieren aangecluid werden om te zetelen
ingevolg·e loting geclaan op 2~ l>ecember
1948, doch clat geen eensluidC>nll prucesverbaal van die loting bij ue bunuel berust, zoclat het onmogelijk is na te gaan
of de krijgsraad regelmatig sniuengestelll
was;
Over het tweecle middel, scllemlinl!: van
urtikel 54 van de wet van 15 Juni 1899,
doordat het proces-verbaal der tereclltzitting van de krijgsraad dd. 20 Janumi 1949
weliswaar vermeldt dat de leclen van de
krijgsraad de door de wet voorgeschreven
eed hebben afgelegd, doch zonder te vermelden dat, na lezing van het eedformu' lier, de voorzitter rechtstaande en de
hand opheffende heeft gezegd « Ik zweer
het )) en dat iecler der andere leden van
cle krijg·sraad op zijn beurt heeft gezegd
« Ik zweer het )), dan wanneer dit voorschrift van openbare orde is :
Overwegende dat de processen-verbaal
van de terechtzittingen van de krijgsraad
van 29 J anuari 1949 en van 1 Februari
1949 vermelden dat de officieren van de
krijgsraad de eed afgelegd hebben in de
bewoordingen van artikel 54 der wet van
15 Juni 1899 en dat die officieren aangecluid werden om te zetelen ingevolge de

(1) Verbr., 2 Maart 1948 (AT?'. T' e•·b•·., 1948,
blz. 120; Bull. en PAsiC., 1948, I, 137, en de
nota 3, blz. 138).
(2) Zie verb!·., 8 Augustus 1946 (A,~·. Ye•·b•·.,
1946, blz. 280; Bull. en PAsrc.; 1946, I, 309);
22 December 1947, motieven (An·. T' erb?·., 1947,
blz. 428; Bull. en PAsrc., 1947, I, 558).
(3) Verbr., 10 Juli 1947 (Arr. Ye•·b•·., 19,17,

blz. 253; Bull. en PAsrc., 1947, I, 328, en de
nota 1, blz. 329) ; 2 Mei 1949 (zie hager, blz. 283;
Bull. en PASIC., 19 119, I, 319).
(4) Verbr., 29 September 1947 (A1-r. Verb?·.,
1947, blz. 298; Bull. en PAsrc., 1947, I, 388).
(5) Vaste rechtspraak, a.m. verbr., 7 Februari 1949 (zie hager, blz. 98; Bull. en PASIC.,
1949, blz. 109).

1 o De vaststelling in het pmces-ve•·baal
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loting gedaan op 22 December 1948, en dat
Over het vierde middel, schending van
een dezer officieren, de kapitein-comman- artikel 195 van het W etboek van strafvordant Proth, zetelt in vervanging van de dering, doordat het bestreden arrest in
kapitein-comman'dant Smet, wettig belet; zijn beschikkend gedeelte de feiten niet
Overwegende dat, vermits de wettigheid vermeldt waaraan het aanlegger schulvan de uitloting en van de eedaflegging dig verklaart, dan wanneer die feiten op
van de officieren van de krijgsraad v66r straf van nietigheid in het beschikkend
de rechter over de groJid niet betwist gedeelte moeten vermeld worden :
werd, de regelmatigheid van die verrichOverwegende dat het bestreden arrest
tingen voldoende bewezen is door de ver- beslist dat de telastleggtngen A, B en a
meldingen van de llierboven aangeduide bewezen zijn ;
processen-verbaal;
Dat het aldus aanlegger schuldig verDat de middelen, clerllalve, niet kunnen klaart aan die feiten, omschreven in het
aangenomen word err;
inleidend gedeelte van het arrest, volgens
Over llet derde middel, scllending van de bewoorclingen van de wet;
artikelen 155, 189 en 190 van het Wetboek
Overwegende dat de wet niet bepaalt op
van strafvordering en van de rechten van welke plaats het beschikkend gedeelte en
de verdediging, doordat het bestreden ar- de motivering van een vonnis moeten voorrest de verklaring door getuige Kuyl v66r komen; dat al hetgeen de rechter beslist
de eerste rechter afgelegd nit de debatten betreffende de voor hem aanhangig gegeweerd heeft, dan wanneer het vol- maakte vonlering, ter zake de telastlegdoende blijkt nit het proces-verbaal van ging omschreven door het openbaar mide terechtzitting van de krijgsraacl dat nisterie, welke ook zijn plaats zij, beschikdie getuige ontzet was van de rechten kend gedeelte is;
voorzien bij artikel 31 van het StrafwetWaaruit volgt dat het middel feitelijke
boek en, alclus, terecht enkel onderhoord grondslag mist ;
wercl ten titel van inlichting, en dan wanOver het vijfde middel, schending van
neer het militair gerechtshof de verdedi- artikel 97 van de Gronclwet, van artikeging vooraf moest verwittigen dat zij die , len 195, alinea's 1 en 2 van het Wetboek
verklaring ging weren opdat zij clesaan- van strafvordering, doorclat aanlegger
gaancle zou hebben kunnen conclucleren vervolgcl was om tussen 10 Mei 1940 en
vermits, in haar verweermiddelen, de BO Januari 1943 het misdrijf gepleegd te
verdediging juist de verklaring van Kuyl hebben voorzien bij artikel 118b'is van het
aanhaalcle tegenover de verklaring van Strafwetboek (gewijzigcl bij het besluitBlommaert, thans door het militair ge- wet van 17 December 1942), dan wanneer
het bestreden arrest niet vaststelt dat
rechtshof aangenomen :
Overwegende dat het proces-verbaal van aanlegger gehandeld heeft met kwaad
de krijgsraad vermeldt dat getuige Kuyl, opzet, voorwaarde vereist door dit artide:finitief veroordeeld en ontzet van de kel 118bis, en de datum niet aanduidt ·
rechten voorzien bij artikel 31 van het sedert wanneer de misdrijven gepleegd
Strafwetboek, de eed niet aflegt en enkel werden, zodat onmogelijk kan worden naonderhoord wordt ten titel van inlichting; gegaan of er geen. verjaring bestaat :
Overwegende· dat aanlegger vervolgd
Overwegende dat de enkele vaststelling
dat de getuige Kuyl definitief veroordeeld was onder meer om, tussen 10 Mei 1940
was, zonder enige aanduiding van de aard en 30 Januari 1943, met kwaad opzet
der veroordeling of van de feiten 'die er 's vijands politiek te hebben gediend; dat
toe aanleiding gaven, aan het militair ge- het bestreclen arrest die telastlegging A
rechtshof niet toeliet na te gaan of voor- bewezen verklaart met clien verstande dat
noemcle Kuyl ontzet was van het recht die feiten gepleegd werden van Mei 1940
om in rechten een getuigenis af te leggen; tot 28 Januari 1943 en aldus duidelijk het
dat het arrest aldus met reden beslist kwaad opzet aanstipt, alsook de datum
heeft dat geen wettig bewijs bestond van der feiten;
die ontzetting en het alclus dit getuigenis
Waaruit volgt dat het micldel feitelijke
gronclslag mist ;
nit de de batten moest weren;
Over het zesde miclclel, er bestaat geen
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het mid del in rechte ohgegrond is ; zekerlieid omtrent de werkelijke inhoud
Overwegende dat de rechter over de van het bestreden arrest, cloorclat bijvoegrond, cUe ter zake de verklaring van ge- gingen geclaan werden in groene inkt, te
tuige Kuyl geweerd heeft, souverein de weten : 1 o in cle motivering is een naam
bewijskracht en de geloofbaarheid van de onkennelijk gemaakt en vercler is bijgegetuigenissen beoordeelt, zodat de omstan- schreven «maar dat de toegepaste · straf
digheid dat de verdediging wilde conclu- niet in evenrecligheid is met de ernst van
deren en bewijzen clat die getuige terecht de gepleegde feiten >>; 2° in het beschikonderhoord werd zoncler eed, de rechten kend gedeelte is bijgeschreven « en de Ieden van het militair gerechtshof >> :
der verdediging niet geschonden heeft ;
Dat het tweede onderdeel van het midOverwegende dat de eensluiclende uitdel niet kan aangenomen worden ;
gifte van het bestreclen arrest getypt is
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en dat. de in het middel aangeduide passussen geschreven zijJ;t met de pen ;
Overwegende clat cle griffier die eensluidende uitgifte ondertekend heeft;
Overwegende dat de geschrevene zowel
als de getypte melclingen van een eensluidende uitgifte van het arrest, tot betichting van valsheid llet bewijs leveren van
de bewoordingen der beslissing ;
Da,t het middel feitelijke gronclslag
mist;
_En overwegende vercler dat de substantiio~le of op straf van nietigheW voorg'escllreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig cie
wet is;
II. Iri zover cle voorziening gericllt is
teg·en de beslissing . over cle vorclering van
de burgerlijke partij :
Over het miclclel : de stelling van de burgerlijke partij, Belgische Staat, ter terechtzitting voor de krijgsraad, haar conclusies voor de krijgsraa{l en daarna vonr
llet militair gerechtshof zijn onregelmatig, doordat de Staat moest vertegenwoordigd worden door de minister en door de
directeur der reg"istratie en der domeinen
dan wanneer niet de directeur, maar ee~
z~kere « De Riclder ll de akten tekende
in plaats van cle clirecteur en het niet
blijkt dat de minister zijn macht zou overgedragen llebben :
Overwegende dat llet middel, vreemd
aan een geschil betreffende de bevoegdheid en aan de openbare orde, v66r cle
rechter over de groncl niet opgewoqJen
werd·
· Dat llet nie1,1w is en, clerhalve, niet ontvankelijk;
Om die rederten, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de .kosten.

verwijflm·e·n (1). (Wetb. van strafvorcl.:;

art. 79.)
(VAN DAELlit)
ARREST.

H. Roger Janssens de Bisthoven aclvo:
caat-generaal.
'

RET HOF; - Gelet op het arrest op
31 Maart 1949 door llet Hof van be~~ep
te Gent gewezen;
.
.Over het ~iddel ambtshalve . afgeleid
mt de scllenclmg van artikel 79 van llet
W etboek van strafvorclering :
Overwegencle dat llet zittingblacl cler terechtzitting van de . correctionele i·echtbank del. 27 Mei 1948 vermeldt dat de twee
ter zake opgeroepen getuigen de eecl hebben. afgelegd cc de gehele waarheicl, niets
clan de waarheicl te zeggen, zo helpe miJ
God)) en dat een clezer. getuigen, <tie gehoorcl werd, zeven jaar o_ud is ;
·
Overwegende clat de bepaling van
artikel 79 van het W etboek van strafvordering, luidens dewelke kinderen, beneden
cle leeftijd van vijftien jaar slechts bij
wijze van inlichting en zoncler aflegging'
van de eed mogen gehoord worden een
substantiiHe rechtsvorm uitmaakt · '
Overwegende dat het bestreclen' arrest,
cloor het beroeDen vonnis te bevestigen
om cle enkele reden dat cc het feit ten
laste van verclachte bewezen is gebleven zoals door cle eerste rechter aangenomen en beoordeeld ll, en zonder llet onwettig afgelegd getuigeilis te verwijcleren
zich de nietigheid heeft toegeeigend waar:
mede cle procedure v66r de eerste rechter
en het beroepen vonnis behept waren en,
{lerhalve, de bij llet middel ingeroepen
wetsbepaliilg· scllendt;
Om clie reclenen, verbreekt llet besti·eclen
arrest; beveelt clat onclerhavig arrest zal
worden overgeschreven in cle registers
van llet Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal worden gemaakt
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat:
verwijst cle zaak naar het Hof van beroel)
te Brussel.

8 September 1949.

Voo1·Z'itter, H. Wouters, raaclsheer wa!]:rJ
nemend voorzitter.. Verslaggeve1:;
H. Bareel. - Gelijlcl!t1.clencle conchtsie,

8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

VoorzUte·r, H. Wouters, raaclsheer waarnemericl.voorzitter. ___: Verslaggeve1·, H. de
Clippele. Gelijkl~ticlencle
concMtsie

op

8 September 1949. VACANTIEKAM))]R. -

VONNISSEN EN ARRESTEN. .,...,- SmAF. ZA:[CEN. - J\II!NDERJARIGE BENEDEN DE VIJFTIEN JA~R, GjiJHOORD ONDER EED DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. ,.-,--ARREST VAN RET
·rroF VAN BEROEP. DAT DIE VERKLA:RING NIET
1JIT DE DEBATTEN VERWIJDERT. - NIETIGHEID.
H et ho1·en oncle1· eecl cloo1· cle co1Tect'ionele
-rechtbank van een get~tige beneclen cle
leefUjcl V(tn v·fjftien jaar maalct het vonnis ongelcUg, ctlsm.eae het cw1·est ant
gezegcl vonnis bevestigt zoncle1· cle .01M"egehryntige verlclctr·ing u'it cle clebatten te

Vacantiekamer. ' -

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat~generaal.

VACANTIEKAMER. -

8 September 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN, EN
ARRES'l'EN. - S·rRAFZAKEN. - DUBBEk
ZINNIGE REDEN. - GEBREK AAN REDENEN.
(1) Verbr., 15 April 1942 ·(A•·•·. Ve•·b•·., 1942,
blz. 43; Bull .. en PAsrc., 1942, J, 89, en' de
nota's 1 en 2).

-

503 :___

Is behept met dubbelzi1Vnigheid, gelijlcstaande met een gebTek aan 1·edenen,
het an·est dat de venlaohte m·ijszweelct
va1t een misd?'ijf inzalce dottane en aooijnzen om de enlcele 1·eden dat de verdaohte de vom·ziene 1·eohten heeft betaald. (Grondwet, art. 97.)
(BEHEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. HOFLACK.)
ARREST.

HET HOF.; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 28 Februari 1949 gewezen;
Overwegende dat, luidens de verklaring
yan voorziening, deze enkel is gericht
tegen dit deel van llet bestreden arrest
waarbij het de beslissing van de eerste
rechter heeft bevestigd welke verweerclers
heeft ontslagen van de vervolging wegens
de telastlegging B : « zich schiildig te
hebben gemaakt aan een ondermaat van
309 liter, 3 deciliter, alcohol aan 50 t. h.
G. L. T. 15° C., de toegelaten speling van
algemene opneming in zijn likeurfabriek ll;
Over het enig midclel tot verbreking,
schencling van artikel 97 van de Gronclwet,
.yan artikel 11 der wet van 12 December
1912, houclende invoering van speciale
taxes op de inheemse en vreemcle brandewijnen, zoals dit artikel werd gewijzigcl
bij artikel 3 van het koninklijk besluit
van 27 October 1934, cloorclat het bestreden arrest, ten onrechte, verweerders
heeft vrijgesproken van de betichting B,
onder voorwenclsel dat de firma Hofiack
de voorziene rechten betaald had op .de ondermaat vastgestelcl op einde 1943, dan
wanneer het betalen van dergelijke rechten de overtreding niet doet verclwijnen
en dat, derhalve, de boete van vijfmaal
de accijnsrechten en de bijzondere verbrnikstaxe clienden toegepast en, zeer subsidiair, Ollcluiclelijkheid cler motivering,
welke met een gebrek aan motivering gelijk client gesteld, doorclat het Hof van
verbreking zich niet kan vergewissen of,
wanneer de rechterH over de grond van
beta:Iing van rechten gesproken hebben,
zij aileen de gewone accijnsrechten en
taxes hebben becloelcl of ook de boete voorzien in de laatste alinea van gezegd artilrel 11 :
Overwegende clat, tot staving van de beslissing wa:irbij de vrijspraak van verweerclers wegens de telastlegging B worclt
bevestigcl, door het bestreclen arrest eenvoudig worclt aangehaalcl dat « de heer
bierckx heeft verklaard dat de firma
Hofiack ·de voorziene rechten betaald heeft
op de onclermaat van 309 liter, 3 deciliter,
alcohol die bij haar op het eincle van 1945
wercl vastgesteld ;" dat de telastlegging B

dus insgelijks niet kan aangenomen worden tegen de verdachten ll;
Overwegende clat nit die motivering niet
duidelijk kan worden uitgemaakt, of, het
hof nit de vaststelling van de betaling vari
de voorziene accijnsrechten heeft afgeleicl clat, zoals verweercler het beweercle,
de vastgestelcle onclermaat van 309. liter,
3 deciliter, alcohol slechts het gevolg was
van een materiele vergissing bij het overschrijven in het accijnzenregister 122 aang·aande een hoeveelheid alcohol waaromtrent verweercler door de betaling der
accijnsrechten nochtans aan ai zijn belas~
tingsplichten had voldaan en dat, derhalve, werkelijk geen onclermaat bestond,
ofwel of het hof heeft geoorcleeld dat de
betaling van de accijnsrechten, na de vaststelling van de onclermaat en van de 'gepleegcle inbreuk op de bepalingen cler wet,
voor uitwerking heeft verweerclers te onttrekken aan de toepassing van de boete
bepaalcl bij artikel 11 van de. wet van
12 December 1912, gewijzigcl bij artikel 3
van het koninklijk besluit van 27 October 1934;
Overwegencle dat de motivering van het
bestreclen arrest alclus clubbelzinnig voorkomt; clat die clubbelzinnigheicl gelijk
staat met een gebrek aan motivering, en
het bestreclen arrest alclus de bepaling
heeft geschonclen van artikel 97 van de
Grondwet;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, cloch enkel wat betreft cUt cleel
waarbij het de beslissing van de eerste
rechter heeft bevestigd welke verweerclers
ontslagen heeft van de vervolging wegens
de telaS'tlegging B; beveelt clat onderhavig
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 gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders
tot de kosten; verwijst de zaak alclus beperkt naar het Hof van beroep te Brussel.
8 September 1949. -

Vacantiekamer, -

Voorzitte1·, H. ·wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Vanclermersch. - GeUjlclttidende oonolnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.

VACAN'l'IEKAMmn. -

8 September 1949.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZA'KEN. ARREST VAN HET MILITAIR
GERECHTSHO!i'. J'\IIIDDEL GESTEUND OP ONREGELMATIGHEDEN DIE ALLEEN HET VOORONDERZOE'K BETRE!i'FEN. l\IJIDDEL NIET VOORGESTELD v66R DE RECHTER OVER DE GROND.
0NONTVAN'KELIJKHEID.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
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FEITELI.JKE BEWERING DIE
IN DE BESLISSING NOCH IN
DE PROCEDURE. MIDDEL

GESTEUND OP EEN
GEEN STEUN VINDT
DE STUKKEN VAN
MIST IN FEITE.

\1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL BETRE~'FENDE EEN
NIET VOOR VASTSTAAND GEHOUDEN 1'ELASTLEGGING. 0NONTVANKEL1JK.

4° MIDDELEN 'rOT VERBREKING. STRAFZAKEN. NIET ONDERGETEKENDE MEMORIE. W ORDT NIE'l' IN ACH'f GENOMEN
. DOOR HE'l' Hm'.
man~ worclen
voor·gestelcl v66r· het Hot van ver'br·elcing, het miclrlel gestenncl op onr·egelmatigheclen rl·ie enkel het clo01" de lcdfgsa1tcliteur _qerlctan voomncler·zoelc betr·etfen (1).
2° Mist teUelijlce gmnclslag, het miclclel gesteuncl op een teUelijlce bewedng wellce
geen stenn vindt in cle bestreclen beslissing, noah in de stulclcen vnn de prooecl-!tr·e waamp het Hot acht ver·mag te
slann (2).
3° Is niet ontvankelifk, bij gebr"elc aan be~wng, het midcle~ met betr·elclcing op een
telastleggin(J wctar·van de verclachte
wercl vr·-ifuespmken.
4° Het Hot van ver·1Jrelcing slnat geen aoht
op een gesohTitt, betiteltl « memol'ie )),
neer·geleua tot stewing van de voorz·i6n·ing in verbr·elcinr;, clooh flat geen hamltelcen·ing rlrnagt (3).

1 o Mag niet vom' ae ee·rste

(CROONEN EN VAN SLAGMOLEN,
T. CAMPS EN CONSOORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; ~- Gelet op het bestreden
arrest, {loor het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, op 22 Februari 1949
gewezen;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Julius Croonen :
Over het eerste mid{lel tot verbreking,
schencling van de rechten van de verdediging door onregelmatigheclen gepleegd
zowel in het vooronderzoek, als ter zitting
in eerste aanleg :
Overwegende dat, in zover door het middel onregelmatigheden worden aangeklaagd welke slechts het vooronderzoek
zouuen aantasten, die onregelmatigheden
niet werden opgeworpen vo6r de rechter
over de grond, en niet voor de eerste maal
(1) Verbr., 3 Mei en 2 September 1948 (Ar.,·.
Yerbr., 1948, blz. 250 en 4U; Bull. en PASIC.,
1948, I, 292 en 485).
{2) Vaste rechtspraak, o.m. verbr., 2 M€i
1949 (zie hoger, blz. 288; Bull. en PASIC., 1949,
I, 324).
(3) Vaste rechtspraak, o.m. verbr., 28 Juni
19~8 {Bull. en PAsrc., 1948, I, 416).

kunnen worclen ingeroeDen v66r het Hof
van verbreking;
Overwegende dat, wat betreft de aangeklaagde tekortkomingen, welke zouclen begaan geweest zijn in de loop van de
rechtspleging in eerste aanleg, aanleggers
beweringen geen steun vinden noch in het
bestreden arrest, noch in enig stuk van
de proceclure waarop het Hof acht vermag te slaan en zij, derhalve, feitelijke
grondslag missen ;
Over het tweecle middel tot verbreking,
schending van de rechten van de verdediging, cloordat een onderzoek ingesteld
door het auditoraat OD verzoek van aanleggers verdediger en gegrorid op de verklaring afgelegd door een lid van de
G. F. P., ondanks aanleggers herhaald
aandringen, niet volledig werd uitgevoercl;
Overwegende dat het micldel slechts betrekking· heeft op ten laste van aanlegger
gelegcle feiten welke zich zouden hebben
voorgeclaan te Putte, doch dat hij hoofdens die feiten vrijgesproken werd;
Overwegencle clat aanlegger alclus geen
belang erbij heeft cle scheruling van zijn
rechten van verdecliging in te roepen tijdens een onderzoek betreffende een telastlegging welke te zijnen voorclele aanlei ..
ding heeft gegeven tot vrijspraak ;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Eclwurd Van Slagn'lolen :
Overwegencle dat in de verklaring van
voorziening geen enkel miclclel wordt ing-eroepen;
Overwegende clat, tot staving van de
voorziening, op 25 Februari 1949 een geschrift ter griffie van het Hof van verbreking werd neergelegd onder de benaming
van « memorie voor voorziening )), hetwelk
geen handtekening draagt;
Overwegende clat, bij gebrek aan handtekening, clit geschrift niet kan beschouwcl worden als een stuk der rechtspleging en clat het, derhalve, door het Hof
niet in acht kan worden genomen;
En overwegende, voor beide aanleggers,
clat het bestreclen arrest werd gewezen op
een procedure waarin de substantiille of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig .de
wet is; dat, wat betreft de beslissing over
de burgerlijke vorderingen, geen bijzonclere middelen werclen ingeroepen en het
Hof er geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers elk tot de
helft cler kosten.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Voo,rz-itter·, H. Wouters, raudsheer waarnemencl: voorzitter.
Verslag_qever·,
H. Vandermersch. - GeUjl.'ltticlencle oonol'LtS'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

nclvocaat-generaal.
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8 September 1949. · hoofdelijk, slechts tot een enkele geld-

STRAF.
DOUANEN EN ACCIJNZEN.
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. SAMENVOEGING VAN DE GELDBOETEN.
W annee1· een zelfde feit verschillende misdrijven tegen de wetten op de douanen
en accijnzen ttitma(tkt, moeten de geldboeten voo1·zien vom· iede1· van die nvisd1'ijven worden samengevoegd, beholtdens afwij lcing voo1·zien doo1· de wet (1).

(Strafwetb., artt. 65 en 100, al. 2.)
(BEHEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. VANDEPERRE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
18 Februari 1949 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
Aangezien de voorziening aileen gericht
is tegen de beschikking van voornoemd arrest waarbij verweerders slechts tot een
enkele geldboete werden veroordeeld;
Over het enig middel, schending van
artikelen 38, § 1,117 en 127 van de wet van
15 April 1896, van artikel 33, § 2, van de
wet van 10 April 1933, van artikel 1 van
het ministerieel besluit van 30 April 1934,
genomen in uitvoering van artikel 38, §§ 5
en 6, van de voormelcle wet van 15 April
1896, van artikel 5 van voormelcl ministerieel besluit, doordat het bestreden arrest,
alhoewel betichten te recht stonden wegens
de betichtingen B en C, hetzij wegens
niet-aangifte van het bezit van een stooktoestel en w~gens vervoer zonder borggeleibrief van dit zelfde toestel, ze slechts
veroordeeld heeft tot een enkele geldboete
van 1.000 frank, verlloogd met 60 deciem,
hetzij 7.000 frank, dan wanneer voormeld
. artikel 117 voor de niet-aangifte van een
stooktoestel een minima boete van 2.000 fr.
(onverminderd de opdeciemen) voorziet,
terwijl het vervoer zonder borggeleibrief
beteugeld wordt met een geldboete van
1.000 frank tot 5.000 frank krachtens voormeld artikel 127, zodat de uitgesproken
straf aan de voorschriften der wet niet
beantwoordt :
Overwegende dat het bestreden arrest
ten laste van verweerders voor bewezen
houdt de betichtingen van : 1 o bezit van
een stooktoestel waarvan geen aangifte
werd gedaa:il bij de ontvanger der accijnzen van het gebied, en 2° vervoer zonder
borggeleibrief van een stooktoestel;
Overwegende dat het arrest, om reden
dat voormelde feiten eenzelfde strafbare
gedraging uitmaken, artikel 65 van het
Strafwetboek toepast en verweerders,
(1) Verbr., 6 April, 9 Mei en 22 Juli 1949
(zie boger, biz. 239, 307 en 484; Bull. en PAsrc.,
1949, I, 270, 345 en li55).

boete van 1.000 frank, verhoogd met 60 deciem, veroordeelt;
Overwegende dat ieder van de voor
vaststaand gehouden misdrijven krachtens
artikelen 117 en 127 van de wet van
15 April 1896 met een geldboete wordt beteugeld;
Overwegende dat die boeten geldstraffen uitmaken die gesteld zijn om de inning vail de fiscale rechten te verzekeren;
dat hieruit volgt dat artikel 65 van het
Strafwetboek n'let toegepast vermocllt te
worden, daar die toepassing een vermindering van '~'oornoemde geldstraffen zou
medebrengen (Strafwetb., art. 100, lid. 2).
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het verweerders hoofclelijk tot een geldboete van
1.000 frank, verhoogd met 60 deciem, of
een vervangende gevangenisstraf van een
maand wegens voornoemde telastleggingen veroordeelt; 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; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak, alzo
beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
8 September 1949. - Vacantiekamer.
Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Bareel. - Gez.ijlclwidende conclltsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo'
caat-generaal.

VACAN'l'IEJKAMEJR. -

8 September 1949.

1° STRAF. - WANBEDRIJF. - VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF. - :MAXIMUM DRIE MAANDEN.
2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DIE HET WETTELIJK MAXIMUM OVERSCHRIJDT. - VERBREKING EN VERWIJZING BEPERKT TOT DIT
DEEL VAN HET'BESOHIKKEND GEDEELTE.
1° De wegens een wanbedrijf ttitgespmken
ve1·vangende, gevangenisskaf mag de
rlrie ma.anden n·iet overschrijden (2).

(Strafwetb., art. 40.)
2° W a.nneer een an·est van ve1·oo1·deling
wm·dt verbrolcen omdat de rechtm· een
ve1·vangende gevangenisstraf heett ttitgespmlcen cUe het wettelijlc maximum
ove1·schrijdt, zijn de ve1·brelcinp en de
verwijzing bepei·lct tot dit deel van het
beschikkend gedeelte (3).
(2} en (3) Verbr., 14 Maart 1949 (zie hoger,
biz. 170; B1tll. en PASIC., 1949, I, 195, en de
nota 1).
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ARREST.

HEJT HOF ; -

Gelet op het arrest, op

1 April 1949 door het Hof van beroep te

Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 40 van het
Strafwetboek :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
cle beschikking van het beroepen vonnis
bevestigt, waarbij cle correctionele rechtbank, na aanlegger uit hoofcle van cliefstal tot een gevangenisstraf van vijf jaar
en tot een geldboete van 500 frank, verhoogd met 90 deciem, te hebben veroorcleeld, bevolen. heeft clat, bij gebrek aan
betaling van cleze geldboete binnen de wettelijke termijn, dezelve door een gevangenisstraf van vijf maanclen zal vervangen worden ;
Overwegende clat aanlegger wegens een
wanbedrijf wercl veroordeeld; dat, luiclens
artikel 40 van het Strafwetboek, de vervangende gevangenisstraf, die hem kon
opgelegd worden, cle duur van drie maanden niet mocht overschrijclen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door het beroepen vonnis te bevestigen,
waar clit vonnis de duur van de ·vervangende gevangenisstraf op vijf maanden
heeft bepaalcl, de bii het middel ingeroepen wetsbepaling schendt;
Eln overwegencle dat, voor het overige,
de substantiele of op straf van niet;igheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest, cloch slechts in zover het de beschikking van cle eerste rechter bevestigt
waardoor een vervangende gevangenisstraf van vijf maanden worclt toegepast ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in cle registers van het
Hof van beroep te Brussel en clat melcling
er van zal gemaakt worclen op de kant
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ;
veroordeelt aanlegger tot de helft cler kosten, het overige ten laste van de Staat
blijvencl; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroepte Gent.
'8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Voo1·zitte1·, H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Bareel. - Gelijkl1liclencle concl!nsie,

H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.

v~CANTIEJKAMER. -

8 September 1949.

REJCHTEJN VAN DEl VEJRDEJDIGING. STRAFZAKEN.

-

NEERLEGGING

DOOR

RET

OPENBAAR MINISTERIE, NA RET SLUITEN DER
DEBATTEN, VAN EEN NOTA ALS ANTWOORD OP DE
·cONCLUSIES VAN DE VERDACHTE. '-- NOTA
NIET MEDEGEDEELD AAN DE VERDACHTE. G!tEN HEROPENING VAN DE DEBATTEN. AnRES'!' VAN VEROORDELING DAT VERWIJST NAAR
SCHENDiiiG
DE STUKKEN VAN DE BUNDEL. VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

De 1·echten vctn fle venleclig·ing wonlen
geschonclen wannee1·, na het sl1titen van
fle clebatten, het openbaar rnin·iste1··ie een
note£ b·ij cle bmtflel voeut als antwoonl
op cle .conclns·ies van fle venlachte en
flat, zoncle1· rneflecleUng van clie nota aan
cle venlachte en zoncle1· hempening van
fle clebatten, een ctn·est van veroonlelinrf
wonlt uwwe.?:en, hetwellc nawr de stu,Jclcen van cle b·unclel ve·rwi.jst {1).
(VAN DEN MAEGDENBERG, 'l'. BELGISCHE
JACOBS EN BRIL.)

STAAT,

ARREST.

BElT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 15 Maal:t 1949 door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Antwerpen;
Over het eerste micldel tot verbreking,
schencling· van artikelen 153, 190, 210
en 211 van het vVetboek van strafvorclering, 144 van de wet van 18 Jt1ni 1869 op
de rechterlijke inrichting en 133 van cle
wet van 15 Juni 1899, en schending·van de
rechten van cle verdecliging, doordat bij
de bundel gevoegd werclen, na de sluiting
der c].ebatten en cle inberaadstelling van de
zaak door het militair gerechtshof, verschillencle {locumenten ge'inventariseercl
onder de nrs 45 tot 49, te weten, nota's
door de aucliteur-generaal en door cle bur~
gerlijke partijen Gerard Jacobs en Alexander Bril opgestelcl, bevattencle nieuwe
middelen over al de punten van de betichtingen, en bovencliim een plan van cle gemeente Zanclvliet en twee kopijen van
Duitse bescheiclen, clit alles zonder clat nit
cle bun del bli jkt dat ze a an eiser in verbreking regelmatig werclen medegecleelcl,
en clan w1rnneer eiser, ·wegens gebrek aan
heropening van cle debatten, niet bij
machte is geweest cle inhoud er van te
betwisten of te beantwoorclen :
Overwegende clat, luidens het procesverbaal van ·de terechtzitting van het
militair gerechtshof van 23 Februari 1949,
cle debatten op die datum gesloten werclen
(1) Zie verbr., 30 Januari 1940 (A1T. Ye~·b1·.,
1940, blz. 10; Bull. en PASlC., 1940, I, 25, en
de nota); 7 April 1943 (A,-,·, Yerbr., 1943,
blz. 81; Bull. en PAsrc., 19<13, I, 130, en de
nota); 3 Januari en 25 April 19>19 (zie hager,
blz. 8 en 260; Bull. en PASIC., .1949, I, 10 en
295).
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verklaard, en dat blijkt nit de stukken
van de procedure dat, werkelijk, na die
datum, op 25 Februari 1949 namens de
burgerlijke partijen Jacobs en Bril aan
·ae voorzitter van het militair gerechtshof een nota waarbij een plan der gemeente Zandvliet en twee kopijen van
Duitse bescheiden ware1~ gehecht, werden
overhandigd, alsmede op 26 Febrnari 1949
door het openbaar ministerie een nota in
antwoord op aanleggers conclusies ; dat
die stukken bij de bundel werclen gevoegd;
Overwegencle dat, - wat betreft de nota
van het openbaar ministerie, welke, naar
lnid van het begeleidend schrijven gericht aan de voorzitter van het militair
gerechtshof, de door aanlegger neergelegde conclusies beantwoordde - niet blijkt
dat die nota vMr de uitspraak van het
arrest aan aanlegger werd medegedeeld,
noch zelfs dat aanlegger kennis zou hebben gehad van de neerlegging dezer nota ;
Overwegende dat geen heropening der
debatten werd bevolen om aan aanlegger
toe te Iaten kennis er van te nemen, en
dat nit de bewoordingen van het arrest
niet kan worden afgeleid dat het hof geen
.rekening zon hebben gehonden met be-doelde nota, vermits 'het arrest verwijst
naar de stnkken zonder nadere bepaling ;
Overwegende dat het arrest aldus de
wetsbepalingen heeft geschonden die in
het mid del worden aangewezen;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over cle publieke vordering, de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vorderingen;
· Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant der vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partijen tot de kosten; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anclers samengesteld.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Voor·zittfw, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Vandermersch. - Gel-ijlcl!tidende concl!tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
.advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van

Ryri. en della Faille d'Huysse.

VACANTIEKAMER. ~

8 September 1949.

VOORZIEJNING IN VERBREJKING. TERMIJN. ARREST VAN VEROORDELING GEWEZEN BIJ VERSTEK. VoORZIENING DOOR
HET BEHEER VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE
PAR'l'IJ. VOORZIENING INGESTELD V66R. DE
BE'l'EICENING VAN RET ARRES'l'. 0NONTVANKELIJX.

Is niet ontvanlcelijlc de voorziening, ger·icht door het beheer van financU!n, ver·volgende part-ij, tegen een arTest van
ve·roMdeling, gewezen bij verstelc, en
da,t, 'op het ogenblilc van de voorziening,
nan de veroordeelde niet was betelcend (1). (Wetb. strafvord., art. 413;

wet van 9 Maart 1908, art. 3.)

·

(BEHEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. MER'l'ENS.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op llet arrest, op
7 Maart 1949 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening:
Overwegende dat het bestreclen arrest,
bij verstek tegen verweerder gewezen,
deze laatste tot een geldboete heeft veroordeelcl en een verbeurdverklaring heeft
uitgesproken ;
·
Overwegende dat voornoE>JUd arrest
slechts op 29 Maart 1949 op verzoek van
aanlegger wercl betekend;
•
Dat hiernit volgt dat de voorziening,
op 14 Maart 1949 ingesteld, voorbarig
en niet ontvankelijk is (Wetb. strafvord.,
art. 413, gewijzigd door artikel 3 der wet
van 9 Maart 1908) ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Vom·zitter·, H. Wouters, raadsheer waar'
nemend voorzitter.
Versla.ggever,
H. Bareel. - Gelijlcl!tidencle conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. '--

8 September 1949.

VONNISSEJN EN ARRES'I'EN. -

STRAF-

ZAKEN. GETUIGE OPNIEUW GEHOORD NA
EEN EERSTE \'ERKLARING 'l'E HEBBEN AFGELEGD ONDER EED. HERHALING VAN DE EED
NIET VOORGESCHREVEN DOOR DE WE'l'.

Geen ·en Teele wetsbepalin_q vereist· cle her"
hal'ing vnn de wettelijlce eed door· een
uetnige die, na onder eed een ee1·ste verlclarin_q te hebl)en afgelegd v661· de C01'1'ectionele 1'13chtbanlc, opnie~tW wo1·dt geho01'd doo1· die rechtbnnk in de· zelfde
zaak (2).

(1) Verbr., 5 April 1932 (Bull. en PASIC.,
1932, I, 237); 6 December 1943 (ibid., 1944,
I, 95).
(2} Verbr., 15 Mei 1894 (B-ull. en PASIC., 1894,
I, 207); 10 December 1934 (ibid., 1935, I, 75).

508(ROES, T. GlELEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestn!den
arrest, op 18 Februari 1949 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
• • • •

0

• •

Over het eerste middel, schending van
artikelen 71 tot 86, meer bepaaldelijk van
artikel 75 van het W etboek van strafvordering doordat, tijdens de plaatsschouwing, de genaamde Severi een mondelinge
uitleg heeft verstrekt, uitleg waarmede de
correctionele rechtbank rekening heeft gehouden en die door het hof in zijn arrest
werd overgenomen, alhoewel voornoemde
de vereiste eecl niet had afgelegd vooraleer hij bewuste uitleg gaf :
Overwegencle dat het proces-verbaal van
de zitting cler Oorrectionele Rechtbank te
Hasselt van 19 Juni 1948 vermeldt clat
Frans Severi gehoorcl werd als getuige
nadat hij, onder aanroeping van Gods
naam, de eed had afgelegd in de bewoordingen van artikel 155 van het Wetboek
van strafvordering waarheen artikel 189
van clat wetboek verwijst; dat de plaatsschouwing vervolgens op 10 Juli 1948 geschiedde;
Overwegencle dat een getuige, die de
eecl heeft afgelegd, gedurencle gans de behandeling cler zaak aangezien worclt als
antwoordencle onder eed op al de hem gestelde vragen ;
Dat noch artikel 326 van het Wetboek
van strafvorclering, hetwelk toelaat een
getuige opnieuw te horen, noch enige andere wetsbepaling vereist dat de door
artikelen 155 en 189 voorgeschreven eed
bij het tweecle verhoor opnieuw worde afgelegcl, wanneer bij het eerste onderhoor
aan die wettelijke voorschriften werd voldaan;
Over het tweede middel,
Overwegencle bovendien dat cle substimtiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Aangaancle de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vorcleringen :
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot cle vergoecling van 150 frank ten opzichte van de burgerlijke partij De
Wever.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

VoorzUte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslctrtuever,
H. Simon. Gelijkl1t'iclencle conclusie,

H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.

VACANTIEKA.MER. -

8 September 1949.

1° VERJARING IN S'l'RAFZAKEN. STUI'l'INGSDAAD. - vVANBEDRlJF. - Von.
DERING EN VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
STREKKEND TO'l' HE'l' ONDERHOREN VAN
DE VERDACH'l'E EN TOT HET NAGAAN VAN ZI.JN
VERKLARING. YORDERINGEN UITGELOKT
DOOR DE VERDACHTE, 0NDERZOEKSVERRICHTINGEN DIE DE VERJAUING STUITEN.
2° POLITIE VAN DE KOOPHANDEL. -BESLUIT-WET VAN 22 JANUARI 1945. - 0PEISING VAN DIEREN DOOR DE MINISTER VAN
ECONOMISCHE ZAKEN. - NIET AFHANKELIJK
VAN EEN WEIGERING 'fE LEVEll EN,
3° POLITIE VAN DE KOOPHANDEh BESLUIT-WET VAN 22 JANUARI 1945. - 0PEISINGEN. - PLEEGVORMEN.
1° Z'ijn oncleTzoelcsver·l"ichUngen, wellce fle
ve·rjcwing van cle pnbUelce vo1·cle·ring,
ontstaan wit een wwnbec!-rijf, k1tnnen
stuite·11c, cle vonle1·ingen vwn cle p!·ocnI'C'lt'l' des Kon'ings skelckencl tot het oncle!'hm·en van cle venlachte en tot het
nagaan pan zijn ve'J'klcwing, zelfs inclien
z'ij wenlen 1t#gelolct cloor cle verclach te (1) •
2° A·rUTcel 3 vwn het besl·wit-wet vnn 22 J an1ta'l'i 1945, nacw l·wicl waa1·vwn cle minister van economische zctlcen mctg ove·rgaan tot opeising vcm cUeren, stelt cle
·ztitoetening van clie macht n·iet afhanlcelijlc van het voorctfgcuuul bestaan van
een we·igering te leve1·en.
3° De betelceni'ng vcm een opeising, geclawn Tc1·achtens arUTcel 3 vnn het besl1tit-wet vcm 22 J an-ua1··i 1945 floor cle
bevoegcle ministe1·, wonlt cloo1· cle wet
aan geen enlcele pleegvonn oncle·rworpen.

(DE KOSTER, T. MINISTER VAN ECONOMISCHE
ZAKEN.)
ARHEST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 1 December 1948 en 9 April
1949 door het Hof van beroep te Gent
gewezen;
I. Aangaancle de voorziening tegen het
op 1 December 1948 gewezen arrest :
'
In zover de voorziening gericht is tegen
cle beslissing over cle publieke vordering :
Over het middel : het bestreden arrest
beslist dat de verjaring· van cle publieke
vordering· gestuit werd {loor de vorderingen van de procureur des Konings del.
24 April1947 en 19 Mei 1947 om de reden
dat die vorcleringen strekken tot het on(1) Verbr., 19 November 1928 (Bttll. en
PAsrc., 1929, I, 26) en de nota 2; 13 October
1936 (ibid., 1936, I, 383) en de nota 2, blz. 384;
11 Maart 1940 (ibid., 19'10, I, 85) en de nota 2.

-509derhoor van beklaagde en het nagaan van
zijn verklaringen en dat die. verklaringen
gevolgd zijn door het voorstel tot minuelijke schikking : 1 o dan wanneer dit voorstel als redeu van de gebeurlijk uit te
oefenen pnblieke vordering vermeldt :
« geen. gevolg te hebben gegeven aan een
opeising van vlees ll, terwijl daarentegen
de later ingestelde pnblieke vordering dit
ander misdrijf bedoelt : een opeisingsbevel tot levering ter markt van dieren niet
te hebben uitgevoerd, zodat de door llet
arrest vermelde vorderingen, te weten de
kantschriften van 24 April en van 14 Mei
1947, betrekking hebben op de minnelijke
schikking aangaande het niet-Ieveren van
vlees, maar geenszins op de publieke vordering wegens het niet-uitvoeren van een
opeisingsbevel betreffende dieren; 2° dan
wanneer het proces-verbaal van onderhoar, als gevolg op die kantschriften
meldt, dat de proctireur des Konings verlangt te weten waarom aanlegger opgezocht wordt en niet werd vergoed en welk
zijn uitleg is, zodat die kantschriften enkel officieuze vragen waren om aan de
procurenr des Konings toe te laten te
kunnen antwoorden op de vragen door
aanlegger zelf gesteld, doch geen akten
van vervolging of van onderzoek :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de verjaring van de publieke·
vordering gestuit werd door de vorderingen van de procureur des Konings del.
24 April 1947 en 14 Mei 1947, ,daclen van
onclerzoek of van vervolging; dat het zijn
beslissing steunt op de vaststelling dat die
vorderingen strekken tot het onderhoor
van beklaagde en tot het nagaan van zijn
verklaringen, en dat « llet nog duidelijker
blijkt dat kwestieuze vorderingen de naclere bepaling der omstandigheden beoogden ten einde llet openbaar ministerie toe
te laten een beslissing te nemen omtrent
de gebeurlijk in te stellen vervolging, als
men inziet dat onmiddellijk daarna, het,
in dergelijke zaken gebruikelijk vooraf"
gaand voorstel tot minnelijke schikking,
aan beklaagde werd gedaan ll ;
Overwegende dat aanlegger tot staving
van llet middel beweert dat het voorstel
tot minnelijke schikking, dat volgde op
zijn onderlloor, gedaan werd omdat hij
geen gevolg zou gegeven hebben aan een
opeisingsbevel van vlees;
Overwegencle, ecllter, dat die bewering
geen steun vindt in enig stuk der reclltspleging, noch in de meldingen van llet bestreden arrest ;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, waar aanlegger v66r
het llof van beroep inriep dat de door de
procnreur des Konings voorgeschreven
plichten bevolen werden op aanvraag van
aanlegger zelf, llet bestreden arrest antwoordt ·dat aanlegger onderhoord werd

ten einde llet openbaar ministerie toe te
Iaten een beslissing te nemen omtrent de
in te stellen vervolging, en dat het feit
da t de onderzoeksmaa tregelen door beklaagde zelf werden uitgelokt, ze lmn
stuitend karakter niet ontneemt;
Overwegende da t de vorderingen van
de procureur ·des Konings tot onderzoeksverrichting·en, hetzij alll.btshalve, hetzij op
vraag van beklaagde zelf, akten van onderzoek blijven, welke verricht zijn om de
open bare vordering te kunnen instellen ;
Dat het arrest een juiste toepassing van
de wet gemaakt heeft ;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van het middel in rechte ongegrond is;
En overwegende dat de substantii:De of
op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen·
de beslissing over de vordering van de
burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege·
geen opwerpt ;
II. Aangaande de voorziening gericht
tegen het op 9 April 1949 gewezen arrest :
In zover de voorziening gericht ·is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over llet eerste middel, scllending van
artikelen 3, 5 en 9 van het besluit-wet van
22 .Januari 1945, doordat het bestreden
arrest aanlegger veroorde'elt wegens llet
niet-uitvoeren van een opeisingsbevel betreffende dieren, dan wanneer dit besluitwet enkel de bevoorrading van het land
bedoelt alsook het beteugelen van het verzuim van levering, en het arrest niet aanstipt dat aanlegger aan een leveringsverplichting zou te kort gekomen zijn :
Overwegende clat llet be>:treden arrest
de veroordeling grondt op de vaststelling
dat artil;:el 3 dergelijke reglementering
bevat en dat de inbreuken er tegen, bij
artikel 5" met de 'straffen bepaald bij artikel 9 beteugeld worden ;
·
Overwege1ide dat naar luid van dit artikel 3 de minister van economische zaken
overgaan mag tot opeising van clieren, en
dat de opeising door de wet van het voorafgaand bestaan ener weigering te leveren niet afhankelijk is gesteld;
- Waaruit volgt dat het middel in rechte
grondslag mist;
Over het tweede micldel, artikel 4 van
het besluit-wet van 22 .Januari 1945 is in
het arrest niet aangeduid allloewel dit
artikel 4, a linea b, juist de weigering tot
leveren voorziet, terwijl de door het arrest aangel1aalde artikelen 3 en 5 het gemis aan levering niet voorzien :
Overwegende clat artikel 4, letter b, het
geval voorziet, vreemd aan de zaak, van
hen die weigeren te verkopen of te leveren-

-510met het inzicht nit een verwachte stijging
van de prijzen winst te halen;
Dat de cloor het arrest aangehaalde
artikelen 3 en 5 ·cUt ancler wanbedrijf betengelen, voorzien in de telastlegging, te
weten de inbrenk tegen een opeisingsbevel:
Waarnit volgt dat het midclel niet kan
aangenomen worden ;
Over het vierde miclclel, gebrek aan motivering, schencling van artikel 3, alinea 4,
van het beslnit-wet van 22 Jannari 1945,
cloordat het bestreclen arrest niet voldoencle antwoorclt op de verweermidclelen
van aanlegger, claar het niet nagaat of
het bevel tot opeising wel een regelmatig
opeisingsbevel was naar de zin van artikel 3, alinea 4, vermits het niet vaststelt
clat aanlegger in gebreke waste leveren en
vermits het opeisingsbevel niet getekencl
was in opclracht van de minister, noch gedagtekend, en dat het niet betekend werd
en niet venneldt dat er opeising· was mits
vergoeding :
Overwegencle cJat het bestreclen arrest,
op het verweermiddel door aanlegger afgeleid nit de omstancligheid. clat hij niet
te kort gebleven was aan een verplichting
tot levering, antwoorclt dat de opeising
door cle .wet van het bestaan van enige
overtrecling op de ravitaillering niet afhankelijk gesteld is ;
Dat het arrest vaststelt dat het opeisingsbiljet getekencl werd in opclracht
van de minister en verwijst naar artikel 3, waarnit. volgt dat het ging om een
opeising tegen vergoecling, en clat aanlegger te bekwamer tijd verwittigcl is geweest. van dag en plaats waar de opgeeiste clieren moesten geleverd worden;
Overweg·ende dat die vaststelling volstaat en dat de betekening van de opeising door de wet aan geen bepaalde
vormvereisten onclerworpen is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het zesde micldel,
En overwegencl verder 'lat de snbstantH\le of op straf van nietigheid voorgeschreven recbtsvormen wenlen nageleefd
en dat cle beslissing overeenkomstig de
wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de. beslissing over de vorclering cler bnrgerlijke partij :
Overwegende clat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel·
inroept en clat het Hof er van ambtsweg·e
geen opwerpt ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Voo1·zitter, H. W onters, raaclsl1eer waarnemencl voorzitter. - Ve·rslaggever, H. cle
Clippele.
Gelijlcl·uiclencle conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven,
caa t-generaal.
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8 September 1949.

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. VOLDOENDE AANDUIDING, IN
DE DAGVAARDING, VAN RET VOORWERP VAN DE
VORDERING.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AAN RET ARREST EEN ANDERE BESLISSING TOESCHRIJFT
DAN DEGENE WELKE RET INHOUDT. MIDDEL
MIST IN FEITE.

3° l\HDDELEN TOT VERBREKING. STR.AFZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS EEN
OVER.BODIGE REDEN BESTRIJDT. 0NONTVANKELIJKREID.

1 o De ·1·echte·r o·ver cle g1·oncl beoorcleelt·
so·twe1·e·in of cle cla[JvaanUng om te versch'ijnen v66·1· cle stratrechtbank volcloencle het voo·r-wer1J van cle vo1·aering
aanclwiclt (1).
2° .IJ![·ist te·itel-ijlce gronclslag, het miclclel
ant nan het best·reclen n1-rest een a1ule1·e
besl!iss·ing toesclwijft clan clege·ne -welke
het ·inhouclt (2).
3° Is niet ontvnnkel!ijk, bij geb?'ek nan
belnng, het m-i.clclel ant slechts een ovm·bocl·ige 1·eaen van het best1·eclen n1Test
bet1·ett (3).
(DE COSTER.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het arrest, op
19 Maart 1949 door het Hof van beroep te
Brnssel gewezen;
Over llet eerste middel, scllencling van
artikel 182 van llet W etboek van strafvorclering, en van artikel 97 van de Grondwet, doordat de termen van de inleidencle
dagvaarding en van de akte van lloger
beroep cle betichte niet toelieten zijn verdecliging voor te dragen, en doorclat llet
bestreden arrest de claarover door aanlegger genomen conclnsies niet beantwoordt :
Overwegende clat aanlegg·er v66r de
correctionele rechtbank was geclaagcl ge- ·
weest nit lloofde van, te Geel, op 1 Jnni
1948, werkgever zijncle, twaalf werklieden
-te llebben doen of laten werken, in strijcl
met llet besluit-wet van 14 l\1e.i. 1946, betreffencle cle lonen en weclclen, en met llet
beslnit van de Hegent van 7 November
(1) Verbr., 11 Maart 19<1<6 (A1-r. Yerbr., 19<1<6,
blz. 96; Bull. en PAsrc., 19<1<6, I, 99).
(2) Verbr., 12 April 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 242).
(3) Verbr., 29 November 19<1<8 (A1·r. Yerb1·.,
1948, blz. 598; Bull. en PASIC., 1948, I, 681).

-5111946; dat aanlegger v6or bet bof van be-

I;oep inriep dat de telastlegging niet na ar
de termen van de wet was opgesteld en
aan duidelijkbeid ontbrak;
Overwegende dat bet arrest vermeldt
dat aanlegger « niet onwetend is gebleven
van. de processen-verbaal die te zijnen
laste werden opgesteld te bekwamer tijd
en door cle daartoe bevoegde overbeid ... en
blijk beeft gegeven de draagwijdte van bet
onderzoek ten voile te beseffen en tevens
bewust te zijn van zijn strafrecbtelijke
verantwoordelijkbeid ll ;
Overwegende, enerzijds, dat die overwegingen van de recbter over de grond
tot zijn souvereine beoordeling behoren,
en, anclerzijds, clat het arrest, door fle
hierboven aangebaalcle bescbouwingen, de
conclusies van aanlegger behoorlijk beantwoordt;
Dat het mid del in feite niet opgaat ;
Over het tweecle middel, scbending van
artikel 97 van de Gronclwet en van artikelen 1, 3, 7, 8, 9 en 12 van het besluitwet van 14 Mei 1946, van bet besluit van
de Regent del. 7 November 1946, en van
artikel 3, alinea 2, van het besluit-wet
van 14 September 1945, doordat bet bestreclen arrest : 1 o bet besluit-wet van
14 September 1945 aanbaalt, wanneer aanlegger claar niet voor vervolgd worclt;
2° bet besluit-wet van 14 September 1945
als gronclslag van bet besluit van de Regent van 7 November 1946 legt, wanneer
die gronclslag in artikel 3 van bet besluitwet van 14 Mei 1946 te vinclen is, besluitwet clat slecbts in beperkte mate een reglementering van de lonen toelaat, te weten « op een boger beclrag ll; 3° zegt dat
bet verplicbtend opleggen van een verboging van lonen, onvermijclelijk bet tot
stand komen van minimumlonen meesleept, wat niet juist is, daar de maximumlonen in geen geval de minimumlonen
moeten zijn, of niet nooclzakelijkerwijze
minimumlonen na zicb slepen; 4° ten onrecbte de berekeningswijze als verstoord
aanziet, vermits zij altijcl dezelfde is gebleven, betzij per stuk, betzij in claggeld
en clat er lwogstens zou kunnen gezegd
worden clat aanlegger bet vaststellen van
het loon bemoeilijkt zou hebben :
Over de eerste twee onclerclelen :
Overwegencle clat het arrest vermelclt,
eerst, dat artikel 3 van bet besluit-wet
van 14 Mei 1946 de toepassing voorziet
van de beslissingen getroffen door de nationale paritaire connnissie voor zoveel
zij tot stand kwamen v66r 15 April 1946
op grontl van artikel 3, alinea 2, van het
besluit-wet van 14 September 1945; clat
het arrest vercler verklaart dat bet besluit
van de Regent van 7 November 1946 niets
anclers doet clan een dergeli.ike beslissing,
getroffen op 24 Januari 1946, bindend te
maken, waaruit volgt clat bet arrest de
gronclslag van het besluit van cle Regent

cld. 7 November 1946 in het besluit-wet
van 14 Mei 1946 vindt; dat bet arrest
artikel 3, alinea 2, van bet besluit-wet·
van 14 September 1945 slechts aanbaalt
omclat artikel 3 van bet besluit-wet van
14 Mei 1946 van de bepaling gewag
maakt;
Dat de eerste twee onderdelen van het
micldel feitelijke grondslag missen ;
Over bet clerde ondertlcel :
Overwegende clat bet arrest, waar het
vermelclt dat de verplichtend opgelegde
verboging der lonen onvermijtlelijk l!et
tot stand komen van minimumlonen meesleept, slechts een overbodige motivering
aanhaalt, die geen invloed op zijn beslissing k on ui toefenen ;
Dat het derde onclerdeel van het middel
clerhalve van belang ontbloot is en dus
niet ontvankelijk is;
Over het viercle onderdeel :
Overwegende dat de bij dit onclercleel
bestreclen overwegingen van het arrest
feitelijke OlllStandigheden betreffen, die
tot de souvereine beoordeling van de rechter over de groncl behoren, en aan het
toezicbt van het Hof ontsnappen;
En overwegende dat de substanW~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
8 September 1949. -

Vacantiekamer. -

Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggever,
H. Bareel. - GeUjlclttidende conClusie,

H. Roger Janssens cle Bisthoven, aclvocaat-generaal.

VACANTIEKAMillR. -

8 September 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING. JHILI'fiE. BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD DIE DE AANLEGGER VODRI:,DPIG AFKEURT. VERZOEK STREKKENDE TOT INLIJVING. Is GEEN VOORZIENING.

Ilan n·iet nls een vo01'ziening in ve1'brelcing worden bescho7tWd, het ve1·zoelc
st-relclcende tot inlijving vnn de nanlegge1· d·ie als t-ij delij Tc ongeschilct we1·d etfgelceu.nl door de he1·7cetwingsrnctd (1).
(DE WIJZE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing van de Herkeuringsraad te
Brugge, op 31 Mei 1949 genomen;
Overwegencle dat aanlegger, die bij de
bestreclen beslissing wercl afgekeurd als
(1) Verbr., 2 Februari 1948 (A1·r. Verbr.,
1948, biz. 65; Bull. en PASIC., 1948, !, 73).
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tijdelijk ongeschikt, bij het verzoekschrift
welk hij tot het Hof heeft gericht, enkel
verkla::n:t « wenselijk liever te dienen met
zijn kla~, inclien hij voor de dienst is geschikt ll;
Overwegende dat dergelijk verzoek
niet als een voorziening in verbreking kan
worden beschouwd;

Om die redenen, verwerpt het verzoek.
8 September 1949. - Vacantiekamer. Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Versla_qgever,
H. Vandermersch. - Gelijklnidencle concl1tsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
advocaat-generaal.

