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ARRESTEN VAN HET HOF ~VAN VERBREKING
NEDERLANDSE TEKSTEN
JAARGANG 1950

2" KAMEH; -

19 September 1949.

'1° STRAF.- VE.HBEURDVERKLARING.ONWETTELIJKE UITOEFENING VAN DE
GENEESKUNDE. BIJZONDERE WETTEN DIE AFWIJKEN VAN ARTIKEL EN 42
EN 43 VAN HET STRAFWETBOEK. ARTIKELEN 42 EN il3 NIET TOEPASSELIJJL

20 GENEESKUNDE,- ONWETTELIJKE
UITOEFENING. VEHBEURDVERKLARING VAN DE TOESTELLEN EN WERKTUIGEN DIE TOT DIE UITOEFENJNG GEDIEND HEBBEN OF BESTEMD ZIJN. WET VAN 18 JULI 1946. BIJK01\JENDE STRAFRECHTELIJKE SANCTIE DIE
DE WE'fTELIJKE KENTEKENEN VAN EEN
STHAF VEHTOONT.

30 GENEESKUNDE. - ONWETTELIJRE
UITOEFENING. VERBEUHDVEHKLARING VAN DE TOESTELLEN EN WERKTUIGEN. MISDHIJF GEPLEEGD v66n
HET IN WEHKING THEDEN VAN DE WET
VAN 18 J ULI 1946. ONWETTELIJKHEID.

4° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. GEDEEL'fELIJKE
VERBREKING OMDAT HET ARREST EEN
VEHBEUHDVEHKLAHING BEVEELT BUITEN DE DOOH DE WET VEREISTE VOORWAARDEN. VEHBREKING ZONDER
VEI\WIJZING.

1° De artikelen 42 en 43 van het Strafwet-

bo.ck zijn niet toepasselijk inzalce onwetMlijke uitoefening van de geneeslmnde
vermits, bij eigen bepalingen, de bijzonde!'e wetten tot betwgeling van dit
misdrijf hebben afgeweken van die artikelen (1).
(1), (3) en (3) Zie het hiernastaand arrest.
VERBR.,

1950. -

1

2° De ve1·beurdverklaring, voorgesclweven
door de wet van 18 Juli 1946 houdende
wijziging van artilcel 18 van de wet van
12 JY[aart 1818, van de toestellen en
werktuigen die tot de onwettelijke uitoefening van een talc van de geneeskunde
gediend hebben of bestemd zijn, maakt
een bijlcomende strafrechtelijke sanctie
uit die de wettelijlce lcentelcenen van een
straf heeft en die de voordelen treft welke
de overtreder uit de toestellen en instntrnenten halen kan, zelfs indien hij geen
eigenaar er van is (2).
3° De verbeurdverklaring van de toestellen
en werktuigen, die tot de onwettelijke
uitoefening van een tak van de geneeslcunde gediend hebben of besternd zijn,
mag niet uitgesproken worden wanneer
het rnisdrijf v66r het in wm·king treden
van de wet van 18 Juli 1946 werd gepleegd {3). (Strafwetb., art. 2.)
4° Wanneer cen gedeeltelijke verbreking
wordt uitgesprolcen orndat het arrest een
1Jerbew·dverklaring !weft bevolen bt~iten
de dam· de wet vereiste voorwaarden, is
er geen aanleiding tot verwijzing {4).
(DEJARDIN, '1'. OPENBAAR
MINISTERIE.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 3 Februari 1949 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat, zowel uit de bewoordingen van de voorzienirig, als uit de door
aanlegger neergelegde memorie blijkt dat
de voorziening enkel gericht is tegen het
gedeelt~ van de beslissing welke de ver-

(4) Vergelijk het hiernastaand arrest.

-2beurdverklaring van de toestellen uitspreekt die tot het plegen van het misdrijf
gediend hebben of bestemd waren ;
Over het middel van ambtswege
schending van artikelen 9 en 97 van de
Grondwet, 2, ~2 et ~3 van het Strafwetboek 18 van de wet van 12 Maart 1818,
door'de wet van 18 Juli 19~6 aangevuld,
en 10 van het koninklijk besluit van
1 Juni 193~, doordat het bestreden arrest
de verbeurdverklaring heeft uitgesproken
van de toestellen welke tot het pleg·en
van het misdrijf gediend hebben of bestemd w_aren, dan wanneer geen wetsbepaling die verbeurdverklaring toeliet :
Overwegende dat het bestred.en arrest
- om de aanlegger tot een geldboete van
25 gulden, tot de verbeurdverklaring der
in beslag genomen geneesmiddelen en
bovendien tot de verbeurdverklaring der
toestellen welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, te veroordelen, - bij verwijzing
naar het vonnis van eerste aanleg, vaststelt dat aanlegger tussen December 194~
en September 1945, de tandheelkunde in
het Rijk heeft uitgeoefend, zonder houder
te zijn van het diploma, het bekwaamheidsgetuigschrift of de VPijstelling, voorzien bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 J uni 193~ ;
Overwegende dat dit besluit geen misdrijf of straf instelt welke door de wet
niet voorzien zijn ; dat het zich er toe
beperkt, voor de tandheelkunde, de voorwaarden te bepalen welke de wet van
1818, in algemene bewoordingen voor de
uitoefening van de geneeskunde stelt;
Overwegende dat, in zake, de door het
bestreden arrest voor vaststaand gehouden feiten het misdrijf uitmaakten bij
artikel 18 der wet van 12 Maart 1818
voorzien, hetwelk de uitoefening door
een onbekwaam persoon, "van enige tak
der geneeskunst hoe ook genaamd " beteugelt; dat die feiten dienvolgens strafbaar waren met de door dit artikel voorziene straffen, vermits het koninklijk besluit van 1 J uni 193~, voor de bestraffing
naar de algemene wet van 1818 verwijst;
Overwegende dat artikel 18 van gezeg·de wet aanvankelijk slechts de verbeurdverklaring van de geneesmiddelen
als bijkomende straf voorzag; dat het de
wet van 18 Juli 1946 is die aan die bepaling heeft bijg·evoegd de verbeurdverklaring " van de toestellen en instrumenten
die gediend hebben of bestemd zijn tot
het plegen van het misdrijf " ;
Overweg·ende dat de vraag gesteld
wordt of, in zake, die verbeurdverklaring,
door de wet niet bevolen v66r dat het

misdrijf gepleegd werd, wettelijk tegen
aanlegger mocht uitgesproken worden ;
Overwegende dat uit de voorbereidende werken en uit de memorie van toelichting der wet van 18 Juli 1946 blijkt
dat de verbeurdverklaring welke zij beveelt, onder zekere oogpunten het karakter van een politie- en veiligheidsmaatregel hebbende, zich tot de toestellen en
werktuigen moet uitbreiden die het eig·endom van niet-verdachte derden zouden
zijn; dat daaruit nochtans niet volgt dat
die verbeurdverklaring een maatregel van
]outer administratieve aard is, uitsluitend
bevolen in het openbaar belang; dat ze, ·
inderdaad, niet tot doel strekt voorwerpen buiten omloop te stellen die op zichzelf nadelig of gevaarlijk zijn voor de
maatschappij en waarvan de verbeurdverklaring, zelfs in geval beklaagde vrij.
werd gesproken, zich opdringt ;
Dat, daar de verbeurdverklaring slechts
mocht uitgesproken worden in geval van
veroordeling·, zij een bijkomende strafrechtelijke sanctie uitmaakt ; dat, indien
zij het karakter heeft van een maatregel
van openbaar nut, in zover zij er, onder
meer; toe strekt de toestellen en werktuigen, waarvan de veroordeelde een
onwettelijk gebruik maakt, aan deze·
laatste te ontnemen, ze anderzijds tot
doe] strekt een misdrijf te beteugelen
met de voordelen te treffen welke de
overtreder uit die toestellen en instrumenten halen kan; dat zij van die kant,
al de wettelijke kenmerken van een straf
vertoont;
Dat daaruit volgt dat zij, bij toepassing
van artikel 2 van het Strafwetboek, niet
kon uitgesproken worden wegens feiten
welke begaan werden v66r het in werking
treden van de wet die ze instelt;
Overwegende, anderzijds, dat de artikelen ~2 en ~3 van het Strafwetboek inzake onwettelijke uitoefening van de
geneeskunde niet dienen toegepast, vermits de bijzondere wetten welke die misdrijven beteugelen, · bij van voormelde
artikelen afwijkende en eig·en bepalingen een bijzondere verbeurdverklaring hebben ingesteld;
Dat dienvolgens, door de verbeurdverldaring van de toestellen te bevelen welke·
tot het plegen van het misdrijf gediend
hebben of bestemd waren, het bestreden
arrest een onwettelijke straf heeft toeg·epast, en, alzo, de in het middel bedoelde·
bepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het deverbeurdverklaring van de toestellen.
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die tot het plegen van het misdrijf gediend hebben of bestemd waren, uitgesproken heeft; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissiilg ; legt de kosten ten laste
van de Staat ; zegt dat er geen aanleiding
tot verwijzing bestaat.
19 September 1%9. -

2 6 kamer. -

Voorzitter, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende conclusies, H. Colard, advocaat-generaal.

28

KAMER. -

19 September 1949.

fo STRAF.

VERBEURDVERKLARING.
0NWETTELIJKE UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNDE. BIJZONDERE
WETTEN DIE AFWIJKEN VAN .ARTIKELEN q2 EN q3 VAN RET STRAFWETBOEK. ARTIKELEN 42 EN q3 NIET
TOEPASSELIJK.

2° GENEESKUNDE.- ONWETTELIJKE
UITOEFENING. VERBEURDVERKLARING VAN DE TOESTELLEN EN INSTRUMENTEN DIE TOT DIE UITOEFENING GEDIEND HEBBEN OF BESTEMD ZIJN. WET VAN 18 JULI 1%6.- STRAF.

3° GENEESKUNDE. -

ONWETTELIJKE
UITOEFENING. VERBEURDVERKLARING VAN DE TOESTELLEN EN INSTRUMENTEN. MISDRIJF GEPLEEGD VOOR
HET IN WERKING TREDEN VAN DE WET
VAN 18 JULI 19q6. ONWETTELIJKREID.

qo WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
GEWOONTEMISDRIJF. NIEUWE
WET .DIE DE STRAF VERZWAART.- TOEPASSELIJK INDIEN DE FElTEN, GEPLEEGD
NA RET IN WERKING TREDEN VAN DIE
WET, VOLSTAAN OM RET MISDRIJF UIT
TE MAKEN.

S0 VERWIJZING NA VERBREKING.
GEDEELTELIJKE VERBREKING GEGROND OP DE ONMOGELIJKHEID VOOR
HET HoF VAN VERBREKING TOEZICRT
UIT TE OEFENEN OP DE WETTELIJKHEID
VAN EEN VERBEURDVERKLARING. VERBREKING MET VERWIJZING.

6°

GENEESKUNDE. TANDHEELKUNDE.- HODDER VAN EEN TITEL DIE
HEM MACHTIGT DE TANDHEELKUNDE

(1), (2) en (3) Zie het voorgaand arrest.

UIT TE OEFENEN. VOERT NIET PERSOONLIJK DE DADEN UIT DIE HIJ MAG
VERRICRTEN. EERSTE INBREUK. STRAF DIE MAG WORDEN TOEGEPAST.

1° De artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek zijn niet toepasselijk inzake onwettelijke uitoefening van de geneeskunde
vermits, bij eigen bepalingen, de bijzondere wetten tot beteugeling van dit
misdrijf hebben afgeweken van die artikelen (1).
2° De verbeurdverklaring, voorgeschreven
door de wet van 18 Juli 1946 houdende
wijziging van artikel 18 van de wet van
12 Maart 1818, van de toestellen en
instrumenten die tot de onwettelijke uitoefening van een tak van de geneeskunde
gediend hebben of bestemd zijn, is een
straf (2).
3° De veJ"beurdverklaring van de toestellen
en instrumenten die tot de onwettelijke
uitoefening van een tak van de geneeskunde gediend hebben of bestemd zijn,
mag niet woJ"den uitgesp·roken wanneer
het misdrijf v66r het in werking treden
van de wet van 18 Juli 1946 werd gepleegd (3). (Strafwetb., art. 2.)
qo Een gewoontemisd1·ijf mag niet worden
gestraft met een zwaardere straf, voorzien door een nieuwe wet, tenzij de
feiten, na het in werking t1·eden van die
wet gepleegd, volstaan om dit misdrijf
uit te maken. (Strafwetb., art. 2.)
S0 Wanneer een gedeeltelijke vel"breking
wordt uitgesproken omdat het arrest aan
het Hof van verbreking niet toelaat zijn
toezicht over de wettelijkheid van de
bevolen verbeurdverklaring uit te oefenen,
geschiedt zij met verwijzing (q).
6° De houder van een titel, welke hem machtigt de tandheelkunde uit te oefenen, doch
die persoonlijk de daden niet uitvoert
welke hij mag verrichten, wordt, de
eerste maal, gestraft met een geldboete
van 25 gulden (5). (Kon. besl. van
1 Juni 193q, art. 7 en 10; wet van
12 Maart 1818, art. 19.)
(DELPIRE EN BOEVER,
T. « UNION DES DENTISTES

».)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Mei 1%9 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

(4) Verbr., 6 April1949 Arr. Verbr .. 194.9,
blz. 229; Bull. en PAsiC., 1949, I, 261 ). Vor·
gelijk het voorgaand arrest.
(5) Zie verbr., 23 Maart 1936 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 199).
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Over de voorziening van Delpire
Frantz :
Over hllt middel van ambtswege :
schending van artikelen 97 van de Grond"
wet, 2, <l2, q3 van het Strafwetboek,
18 van de wet van 12 Maart 1818, 10 van
het koninklijk beslnit van 1 Juni 19%,
enig artikel van de wet van 18 Juli 1946,
doordat het bestreden arrest de verbeurdverklaring van de grondstoffen,
toestellen en instrumenten, de tandartszetel daarin begrepen, beveelt, die gediend hebben of bestemd zijn om het misdrijf te plegen, steunende zowel op artikelen q2 en 43 van het Strafwetboek als
op het enig artikel van de wet van 18 Juli
1946, dan wanneer artikelen q2 en q3 van
het Strafwetboek ter zake niet toepasselijk zijn en de wet van 18 Juli 1946
slechts toepasselijk is op de feiten die na
haar inwerkingtreding gepleegd werden :
Overwegende dat de bijzondere wetten,
welke de onwettelijke uitoefening van de
geneeskunde beteugelen, bij eigene bepalingen welke van het gemeen recht afwijken, een bij zondere verbeurdverklaring
hebben ingevoerd ;
Dat artikelen q2 en q3 van het Strafwetboek derhalve in, zake niet toepasselijk waren en de door het' bestreden
arrest uitgesproken bijzondere verbeurdverklaring niet konden rechtvaardigen ;
Overwegende dat de verbeurdverklaring, voorzien door het enig artikel van
de wet van 18 Juli 1946, houdende wijziging van artikel 18 van de wet van
12 Iviaart 1818, een straf is;
Dat, krachtens artikel 2 van het Strafwetboek, die verbeurdverklaring' slechts
kan bevolen worden tot bestraffing van
een misdrijf dat gepleegd werd na de
inwerkingtreding van de wet die de straf
bepaalt;
Overwegende dat de wet van 18 Juli
19q6 slechts in werking is getreden op
H Augustus 1946 ;
Overwegende dat, naar luid van het
arrest van verwijzing' der kamer van
inbeschuldigingstelling, het gewoontemisdrijf, door het bestreden arrest voor
vaststaand gehouden, was uitgemaakt
door feiten welke sinds min dan drie jaar
,waren gepleegd ;
Dat, om de derwijze opgestelde betichting bewezen te verklaren, de bestreden beslissing op verscheidene feiten
wijst, zonder ze echter in de tijd te bepalen; dat uit de vasts telling betreffende
de verjaring nochtans blijkt dat strafbare feiten, met Kerstmis 1945 gepleegd,
ten laste van aanlegger voor vaststaand
gehouden werden ;

Dat het bestreden arrest aldus aan
het Hof niet toelaat na te gaan of het
gewoontemisdrijf bewezen is wat betreft
enkel na 13 Augustus 19q6 gepleegde
feiten;
Dat de verbeurdverklaring' dienvolgens,
voor zoveel zij gegrond is op de wet van
18 Juli 19q6, niet gerechtvaardigd is;
Overwegende, voor het overige, wat de
beslissing aangaat over de publieke vordering gewezen, dat de substantiiile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
b eslissing wettelij k is ;
Wat de beslissing betreft over de vordering' van de burgerlijke partij gewezen,
dat aanlegger geen enkel middel inroept
en dat het Hof er van ambtswege geen
opwerpt;
Over de voorziening van Boever :
Over het middel van ambtswege :
schending van artikel 19 van de wet van
12 Maart 1818 en 10 van het koninklijk
besluit van 1 J uni 193q, doordat de uitgesproken straf van 50 gulden onwettelijk is :
Overwegende dat de ten laste van
aanlegger gelegde feiten, welke het
misdrijf uitmaken, hierin bestaan : niet
overeenkomstig de voorschriften van artikel 7 van het koninklijk besluit van
1 Juni 193q persoonlijk de daden te hebben verricht welke tot de tandheelkunde
behoren en voorzien zijn bij artikelen 3,
q en 5 van gezegd besluit;
Overwegende dat voormeld artikel 7
geen misdrijf heeft ingesteld, doch zich
er toe beperkt heeft, voor de toepassing
van artikel 19 van, de wet van 12 Maart
1818, de wijze vast te stellen waarop zij
die de tandheelkunde, tak van de genees"
kunde, uitoefenen, gehouden zijn hun
beroep uit te oefenen ;
Dat het alzo voor vaststaand gehouden
misdrijf dit is voorzien en beteugeld bij
artikel19 van de wet van 12 Maart 1818,
hetwelk een geldboete van 25 gulden als
straf voor de eerste maal bepaalt; dat
artikel 10 van heL koninklijk besluit van
1 J uni 1934 naar die straf verwijst waar
het bepaalt dat " de overtredingen van
de bepalingen van dit besluit zullen
worden gestraft met de bij de wet van
12 Maart 1818 voorziene straffen »;
Overwegende, dienvolgens, dat het
bestreden arrest, vermits het op geen
herhaling' wijst, slechts een geldboete van
25 gulden mocht uitspreken; dat, waai'
het aanlegger tot een geldboete van
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50 gulden veroordeelt, het de in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering de vernietiging medebrengt van
de over de vordering van de burgerlijke
partij gewezen beslissing ;
Overwegende dat het in die voorwaarden zonder belang is de door aanlegger
ingeroepen middelen te onderzoeken ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, wat Delpire betreft, doch in
zover enkel het de verbeurdverklaring
van de grondstofien en voorwerpen, in
de motieven van de beslissing aangeduid,
heeft uitgesproken ; verwerpt de v:oorziening van Delpire voor het overige;
verbreekt het bestreden arrest, wat
Boever aangaat, in al zijn beschikkingen
aangaande zowel de publieke vordering
als de vordering van de burgerlijke partij ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Luik en dat J11elding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger Delpire
tot een vierde en de verwerende partij
tot de drie vierde der kosten ; verwijst
de zaak, alzo beperkt, naar het Hof van
beroep te Brussel.
19 September 1%9. - 28 kamer. Voorzitter, H. Connart, raadsheer waarnemehd voorzitter.
.
Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijkluidende conclusies,
l\1. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 September 1949.

to VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. RECHTER OVER
DE GROND Dlk NAGELATEN HEEFT TE
VEROORDELEN TOT DE GELDBOETE DIE
TERZELFDERTIJD ThWEST WORDEN UITGESPROKEN ALS DE GEVANGENISSTRAF.
- GEHELE VERBREI(ING.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - GEHELE VERBREKING BEVOLEN OP DE VOORZIENING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. VOORZIENING VAN DE VERDACHTE ZONDER VOORWERP.

sprolcen als de gevangenisstra{, is de
verbreking geheel (1).
2° Wanneer de gehele verbreking wordt
uitgesprolcen op 'de voorziening van het
openbaar ministerie, wordt de voorziening van de verdachte zonder voorwerp.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, T. WARCHAWSKY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 November 19q9 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen.;
Over het middel door de publieke
partij afgeleid uit de schending van
artikel 21 van het Strafwetboek :
Overwegende dat de bestreden beslissing de betichting van poging tot namaken of vervalsing van keurijzers, matrijzen, cliche's, platen of aile andere
voorwerpen dienende tot het vervaardigen van bankbiljetten, waarvan de
uitgifte door een wet of krachtens een
wet toegelaten is, alsook deze van namaking of vervaardiging van keurij zers,
matrijzen, cliche's, platen of aile andere
voorwerpen dienende tot die vervaardiging, ten laste van beklaagde gelegd,
bewezen verklaart ;
Dat zij de andere ten laste van deze
laatste gelegde betichtingen niet bewezen
verklaart;
Overwegende dat de vaststaand verklaarde feiten voorzien zijn bij hoofdstuk III, titel III, hoek II, van het
Strafwetboek ; dat, dienvolgens, daar
voor dit geval een geldboete niet bijzonder voorzien is, de rechter over de
grond gehouden was de bij artikel 214
van het Strafwetboek voorziene geldboete uit te spreken ;
Dat het bestreden arrest niettemin, na
beslist te hebben een enkele straf toe
te passen wegens de eenheid van strafbaar opzet, de verdachte uit hoofde van
de vermelde betichtingen tot een gevarrgenisstraf veroordeelt, zonder de bij de
in het middel bedoelde wetsbepalingen
voorziene geldboete uit te spreken ; waaruit volgt dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de verbreking, op
voorziening van het openbaar ministerie
uitgesproken, de voorziening van Warchawsky zonder voorwerp laat ;

1o Wanneer het Hof de verbreking beveelt

omdat de rechter over de grond heeft
nagelaten te veroordelen. tot de geldboete
die terzelfdertijd mo.est worden uitge-

(1) Zie verbr., 20 December 1948 (Arr.
Verbr., 1948, biz. 652; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 740).

-6Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch voor zoveel het de
beklaagde schuldig verklaart aan de
te zijnen laste gelegde inbreuken op artikelen 51 et 180 van het Strafwetboek
en hem dienvolgens tot vijf jaar gevangenis en tot bijkomende straffen veroordeelt ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Warchawsky tot de kosten ; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep
te Luik.
19 September 1949. - 2° kamer. Voorzitter, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende conclusies, H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 September 1949.

VERKEER. - OPENBARE WEGEN GELEGEN LANGS BEIDE KANTEN VAN EEN
BEVAARBARE WATERLOOP. - Jl.iiAKEN
GEEN OPENDARE WEG MET MEER DAN
EEN RIJWEG UIT.
Maken geen openbare weg rnet rneer dan
een rijweg uit, de openbare wegen gelegen langs beide kanten van een bevam·bare waterloop. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 52, gewij zig·d bij
besluit van de Reg·ent van 16 October 194 7, art. 3.}

{GOFFAUX EN BLIJWEERT,
T. BOOGAERTS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het vonnis,
de 23 October 1948 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over de voorziening van betichte
Goffaux Maurice :
Wat de beslissing over de publieke
vordering betreft :
Over het eerste middel : schending
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis, in zijn beweegredenen, de feitelijke middelen door aanlegg·er ingeroepen, bij reg·elmatig v66r
de rechtbank genomen conclusies, niet
beantwoordt, feitelijke middelen waaruit aanlegger terecht afleidde dat het

complex " Henegouwenkaai en Barthelemylaan " te Brussel, verkeersweg door
hem gevolgd, beschouwd moest worden
als rijbaan met meer dan Mn rijweg,
rijbaan die in de bebouwde kommen
altijd hoofdweg is, welke ter plaats waar
de aanrijding tussen zijn voertuig en dit
van de burgerlijke partij geschiedde, in
samenloop kwam met een andere rijbaan,
de Gentse steonweg, waarop ten minste
een spoorlijn loopt, rijbaan welke insgelijks altijd in de bebouwde kommen als
hoofdweg beschouwd wordt :
Overwegende dat, bij regelmatig v66r
de rechter in hoger beroep genomen conclusies, beklaagde staande hield dat hij
verkeersvoorrang genoot omdat hij van
rechts kwam op het kruispunt van een
verkeersweg met meer dan een rijweg
en een openbare weg waarop een spoorweg loopt, en dat het complex Henegouwenkaai en Barthelemylaan, verkeersweg
door hem gevolgd, een rijbaan met meer
dan een rijweg uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de Barthelemylaan en de
Nieuwpoortlaan, enerzijds, en de Henegouwenkaai en Koolmijnenkaai, anderzijds, geen verkeersweg met meer dan
een rijweg uitmaken omdat zij gescheiden
zijn door een bevaarbare waterweg; dat
het alzo de conclusies op passende wijze
beantwoordt;
Overweg-ende dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het tweede middel, genomen
hieruit dat het bestreden vonnis, na
vastgesteld te hebben dat de twee rijwegen « het complex Henegouwenkaai
en Barthelemylaan '' uitmakende, gescheiden waren door een bevaarbare
waterweg, daaruit afleidt, en om die
enkele reden, dat gezegd complex geen
verkeersweg met meer dan een rijweg
kon zijn, dan wanneer de wetsbepaling·en,
betreffende de verkeerswegen met meer
dan een rijweg, om de door het bestreden
vonnis ingeroepen reden en, om die reden
aileen, uit het begrip "verkeersweg met
meer dan een rijweg )) twee of meerdere
rijweg·en niet uitsluiten welke nauw evenwij dig· en niet gescheiden zijn door gebouwen, waar de zichtbaarheid van het
verkeer van de ene rijweg op de andere
altijd mogelijk is, en welke verbonden
zijn door dwarswegen die de doorgang
van de ene rijweg naar de andere toelaten;
Overwegende dat, luidens artikel 52
van het besluit van 1 Februari 1934,
gewijzigd bij artikel 3 van het besluit
van 16 October 194 7, houdende Alge-
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meen Reglement op de verkeerspolitie,
de openbare wegen met meer dan een
rijweg, in de bebouwde kommen, als
hoofdwegen worden beschouwd ; dat,
door te weigeren de langs elke kant van
een waterweg gelegen openbare wegen te
beschouwen als een openbare weg met
meer dan een rijweg, het bestreden vonnis
artikel 52 juist heeft toegepast;
Overwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid hieruit dat het bestreden vonnis, wijzend
op een betichting welke het bij vergissing bewezen verklaart, de eisen van de
burgerlijke partij heeft ontvangen en
ingewilligd, dan wanneer de rechtbank
zich onbevoegd had moeten verklaren
om er kennis van te nemen :
Overwegende dat de rechtbank de beslissing waarbij zij de eisen van de burgerlijke partij heeft ingewilligd, gesteund
heeft op een betichting welke zij bewezen
verklaard heeft;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
Wat de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke partij Boogaerts Pierre betreft :
Overwegende dat geen bijzonder middel wordt ingeroepen en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt ;
Over de voorziening van Blijweert
J ozef, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overweg·ende dat niet blijkt dat die
voorziening betekend zou geweest zijn
aan de partijen waartegen zij gericht is;
dat zij, bij toepassing van artikel 418
van het Wetboek van strafvordering,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke verweerder tot
de kosten van zijn voorziening.
19 September 1949. -

ze

kamer. -

Voorzitte1·, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever
H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie:
H. Colard, advocaat-generaal.

ze

KAMER. -

TALING VAN DE WAARDE DER NIET VER·
TOONDE GOEDEREN. - STRAF. - MAG
NIET WORDEN UITGESPROKEN WANNEER
DE PUBLlEKE VORDERING DOOR VERJARING VERVALLEN IS.
Inzake misdrijven tegen de wetten op de
douanen en accijnzen, is de verbeurdV~1_-klaring van de sm~kkelgoede1·en of,
b~.J gebrek aan vertontng van die goederen, de veroordeling tot betaling van
hun wadtrde, een straf welke niet mag
worden uitgesp1·oken wanneer de pu?lieke vordering door verjaring vervallen
ts (1). (Wet van 6 April1843, art. 22.)

(DENEYER EN CONSOORTEN, T. BEHEER
·VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 22 Augustus 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is t~gen de veroordeling, ten titel
van verbeurdverklaring·, tot de betaling
van 504.502 frank, som welke de tegenwaarde van de niet vertoonde alcohol vertegenwoordigt;
Over het middel van ambtswege :
schending van artikelen 19, 22 tot 25
van de wet dd. 6 April1843, 22 en 26 van
de wet dd. 17 April 1878, doordat het
arrest, door aanleggers te veroordelen tot
de betaling van de niet vertoonde alcohol
een straf heeft uitgesproken, hoewel d~
publieke vordering door verj aring vervallen was :
Overwegende dat inzake douanen en
accijnzen de veroordeling tot de betaling
van de waarde der gesmokkelde en niet
vertoonde goederen de verbeurdverklaring vervangt en dus hetzelfde karakter
van straf als deze laatste heeft ·
Dat, door die veroordeling· t~n laste
van aanleggers ten titel van burgerlijke
schadeloosstelling uit te spreken, na de
verjaring van de publieke vordering vastgesteld te hebben, het bestreden arrest
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
schendt;
Om die redenen, verbreekt het arrest
doch in zover het aanleg·gers tot de beta:
ling van de niet vertoonde alcohol, hetzij
504.502 frank veroordeelt; zegt dat er
geen aanleiding tot verwijzing bestaat ;

19 September 1949.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VERBEURDVERKLARING VAN DE SMOKKELGOEDEREN. - VEROORDELING TOT BE·

(1) Verbr., 20 Juni en 22 Juli 1949 (Arr.
Verbr., 1949, blz. 403 en 485; Bull. en PAsrc.,
1949, I, 456 en 556); 24 October 1949 (zie
verder, blz. 99; Bull. en PAsrc., 1950, I, 109).
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legt de kosten ten laste van de Staat ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
19 September 1949. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en verslaggever, H. Connart,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gel·ijkluidende co·nclusie, H. Co lard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 September 1949.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING
VAN CONTRA VENTIONALISERING EN EEN
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE
POLITIERECHTBANK. 0NBEVOEGDHEID GESTEUND HIEROP DA'l' HET GECON'l'RAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF,
VERWEZEN NAAR DE POLITIERECIITBANK, VERKNOCIIT IS MET EEN WANBEDRIJF DA'l'BEHOORTTOTDE BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE HECHT·
BANK.- NAZICHT DOOR HET HOF VAN
VERB-REKING.
CORRECTIONELE
RECHTBANK BIJ WELKE I-IET TWEEDE
WANBEDRIJF AANHANGIG IS GEMAAKT.
MISDRIJVEN DIE VERKNOCHT SCHIJNEN TE ZIJN.- VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING. PERKEN.

Ten einde het rechtsgebied te 1·egelen wanneer de co?Tectionele !'echtbank, uitsp·raak
doende in hoger be1·oep, zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
een door de raadkamer regelmatig gecontraventionaliseerd wanbed1·ijf om reden
dit misdrijf verknocht is met een wanbedTijf behorend tot de bevoegdheid van
de correctionele rechtbank, zetelend in
eerste aanleg, ziet het Hof van verbreking
na of het tweede wanbedrijf regelmatig
werd aanhangig gernaakt bij de correctionele rechtbank en of de beide misdTijven verlmocht schijnen; zo ja, vemietigt
het de beschikking van de raadkamer, doch
enkel in zover die beschikking de bevoegdheid van de politierechtbanlc !weft aangenomen om ove1· het gecontraventionalisee!'d wanbedrijf uitspraalc te doen en
verwijst het de aan de politierechtbanlc
opgedragen vervolging nam· de correc(1) Verbr., 25 April en 14 Juni 1949 (Arr.
Verbr., 1949, blz. 262 en 379; Bull. en PAsiC.,
19.49, I, 297 en 431). Raadpleeg het in de-

tionele rechtbank b·ij welke het wanbedrijf hangend is ten einde terzelfdeTtijd te worden uitspraak gedaan over het
geheel van de vervolgingen (1).
'
(PROCUREUR DES KONINGS, T. HENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, ingediend
door de Procureur des Konings bij de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik;
Overwegende dat, bij beschikking
dd. 7 Augustus 1948, de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, verzachtende
omstandigheden bepalende, Hens Leon v66r de bevoegde politierechtbank heeft verwezen, om te Luik,
op 20 Juni 1948, bij gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg, doch zonder het
inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen aan Meurisse Jean en aan Simon
Anne te hebben toegebracht;
Overwegende dat de Politierechtbank
te Luik op 10 November 1948 ter zake
een vonnis velde waartegen hager beroep
werd ingesteld ; dat, bij vonnis dd. 11 J anuari 1949, de Rechtbank van-eerste aanleg te Luik, zetelende in hager beroep,
zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de betichting ten
laste van Hens, oordelende dat dit wanbedrijf verknocht is met een misdrijf dat
ten laste van Meurisse kon geleg·d worden
en dat niet in de bevoeg·dheid viel van
de politierechtbank ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer dd. 7 Augustus 1948 en het
vonnis van 11 J anuari 1949 in kracht van
gewijsde zijn geg·aan en dat hun strijdigheid een geschil van rechtsgebied medebrengt dat de gang· van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de Procureur des
Konings te Luik op 2 Februari 1949
Meurisse Jean rech tstreeks he eft do en
dag·vaarden v66r de Correctionele Rechtbank te Luik, om, te Luik, op 21 Juni
1948, onvrijwillig, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, slagen of verwondingen aan
Simon Anne toegebracht te hebben ; dat
die zaak immer hangend is ;
Overwegende dat de feiten ten laste
van Hens Leon v66r de Politierechtbank
zelfde zaak gewezen arrest .van 2 Mei 1949
(Arr. Verbr., 1949, blz. 286; Bull. en PAsiC.,
1949, I, 323).
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te Luik gebracht, en deze aan Meurisse
Jean verweten, waarvan de Correctionele
Rechtbank te Luik door de rechtstreekse
dagvaarding· kennis kreeg, verknocht
schijnen; dat een goede rechtsbedeling
dienvolgens vergt dat dezelfde rechtbank
terzelfdertijd kennis er van neemt;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van
de Raadkamer der Rechtbank van eerste
aanleg te Luik, doch enkel !n zover zij
de bevoegdheid van de politierechtbank
aangenomen heeft om over het regelmatig
gecontraventionaliseerd wanbedrijf, ten
laste gelegd van Hens Leon, uitspraak te
doen; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de rechtspleging ten
laste van Hens Leon naar de Correctionele
· Rechtbank te Luik, zetelende in eerste
aanleg, om aldaar terzelfdertijd beslecht
te worden als de zaak ten laste geleg·d van
Meurisse Jean, ontstaan uit de rechtstreekse dagvaarding.
'19 September '1%9. - 2e kamer. Voorzitter, H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Sohier. Gelijklnidcnde conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 September 1949.

VERKIEZINGEN. - SCHORSING VAN
HE'r RECHT OM 'l'E. KIEZEN EN OM VERKOZEN 'l'E WORDEN. - KIESWE'l'BOEK,
ARTIKEL 7, 2°. - VEROORDEELDE TOT
EEN
CORRECTIONELE
GEVANGENISSTRAF. lNBREUK VOORZIEN BIJ
HOOFDSTUK II, TI'l'EL I, BOEK II VAN
HET STRAFWE'l'BOEK, GEPLEEGD · IN
OORLOGSTIJD. - !NTREKKING.
Artikel 7, 2°, van het Kieswetboek, voor
zoveel het de tijdelijke schorsing bedoelt
der rechten om te kiezen en om verkozen
te worden, van de personen tot een coT·rectionele gevangenisstmf verooTdeeld wegens een inbreuk voorzien b·ij hoofdstuk I I, titel I, boek I I van het Strafwetboek, gepleegd in oorlogstijd, werd
ingetrokken door artikel 10 van de
besluit-wet van 19 SeptembeT 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw
en is trouwens onverenigbaar met ·het
nieuw artikel 123septies van het Straf-

wetboek. ('1) (Wet van H
art. 10, par. 2.)

Juni 1948,

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
T. DECOLLE.)
ARREST.
I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Februari 1%9 door het I-I of
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel : schending van artikelen 25, 28, 93, 97 van de Grondwet, 10,
paragraaf 2, en 15 van de wet dd. H Juni
'19loc8, 7, 2°, van de Kieswet, 1 van de besluit-wet dd. 8 April '1917, 4 van de besluit-wet dd. '17 December '1 %2 en, voor
zoveel nodig, van artikel 31, 2°, van het
Strafwetboek en ·13 van de Kieswet dd.
12 April '1894., 123sexies van het Strafwetboek, 123septies van hetzelfde wethoek (door artikel '10, paragraaf' 2, van
de besluit-wet dd. 19 September 1945
afgeschaft), doordat het bestreden arrest,
het vonnis der Rechtbank van eerste
aanleg te Aarlen dd. 3 December 1%8
nopens dit punt bevestigende, de draagwijdte van de vervallenverklaring tegen
Decolle uitgesproken beperkt en dit voor
een termijn van drie jaar te rekenen van
af 28 November 1 94.5, dag van de uitspraak van het in kracht van gewijsde g·etreden vonnis van de Krijgsraad te Aarlen, en waarbij de beli'mghebbende veroordeeld werd, wegens aangifte aan de
vijand, tot drie jaar g·evangenis en
waarbij vastgesteld werd dat hij vervallen is van de rechten opgesomd bij artikelen '123sexies en 31 van het Strafwetboek, daarin begrepen de rechten om te
kiezen of om verkozen te worden, wanneer de wet dd. 14 J uni 1948, inzonderheid in haar artikel 15, indien zij aan de
vervallenverklaarde personen toelaat onder de vroegere wetgeving de opheffmg of
de beperking van de door hen opgelopen
vervallenverklaring of de tegen hen uitgesproken ontzetting aan te vragen, wanneer die ontzetting niet het gevolg· is van
een veroordeling tot een criminele straf,
geenszins de draagwijdte van artikel 7,
2°, der Kieswet dd. 12 April1894 (samengeschakeld bij koninklijk besluit dd.
12 Aug·ustus 1928 in uitvoering van de
wet dd. 11 Augustus 1928) aantast noch
beperkt, artikel dat uitsluitingen en opschorsingen van het kiesrecht oplegt, ipso
facto medegebracht door deer in vermelde
(1) Verbr., 4 en 11 Juli 1949 (.Arr. Verbr.,
1949, biz. 438 en 475; Bull. en PAsiC., 1949,
I, 497 en 547).

-10·veroordelingen en onder meer een onbe- verkozen te worden, terwijl de nieuwe
kwaamheid van twintig jaar indien de bepaling aan de hoven en rechtbanken
uitgesproken straf minstens een maand is de mogelijkheid voorbehoudt de veroorwanneer het gaat, zoals in zake, over een deelden van gezegde rechten vervallen te
veroordeling wegens een der misdrijven verklaren en die vervallenverklaring hetvoorzien bij hoofdstuk II, titel I van zij levenslang uit te spreken, hetzij voor
boek II van het Wetboek van strafrecht, de tijd welke zij bepalen;
zoals het gewijzigd werd inzonderheid bij
Waaruit volgt dat, door te beslissen
de besluit-wet dd. 8 April 1917 (arti- dat artikel15, alinea's 2 en 3 van de wet
kel 121 bis, van het Strafwetboek bedoe- dd. ill Juni 1948 aangaande de hierboven
Jende) en het bestreden arrest aldus een bepaalde veroordelingen toegepast mocht
wetsbepaling·, waarvan de toepassing worden, zonder acht te slaan op het oud
niet mocht onderworpen worden aan een artikel 7, 2°, van het Kieswetboek, het
interpretatie of een regeling door de bestreden arrest geen der in het middel
hoven en rechtbanken, geschonden en bedoelde bepalingen heeft geschonden;
verkeerd ge'interpreteerd heeft :
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorOverwegen de dat artikel 7, 2°, van het
Kieswetboek, voor zoveel het de tij de- ziening ; legt de kosten ten laste van de
lijke opschorsing bedoelt van het uit- Staat.
oefenen der rechten om te kiezen of om
19 September 1949. ~ 2" kamer. ~
verkozen te worden van de personen verVoorzitter
verslaggever, H. Connart,
oordeeld tot een correctionele gevange- raadsheer en
waarnemend voorzitter. ~
nisstraf wegens inbreuk op hoofdstuk II, -Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advotitel I, boek II van het Strafwetboek, in
oorlogstijd gepleegd, na in artikel 2 van caat-generaal.
de besluit-wet dd. 6 Mei 1 %A, hernomen
te zijn geweest, door artikel 10 van de
besluitwet dd. 19 September 1%5 werd
1" KAMER.~ 22 September 1949 .
.afgeschaft ;
- Dat die laatste besluit-wet inderdaad
voor die veroordeelden de door het Kies- 1° OPENBARE ORDE. ~ ARBEIDSONGEVAL. ~ WETSBEPALING DIE DE
wetboek voorziene tijdelijke schorsing
ONDERNEMINGEN AANDUIDT WELKE
van het uitoefenen der rechten om te
ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WETGEkiezen of om verkozen te worden, heeft
VING BETREFFENDE DE ARBEIDSONGEvervangen door de levenslange ontzetting
VALLEN. ~ WETSBEPALING VAN OPENvan gezeg·de rechten ;
BARE ORDE.
Overwegende, echter, dat de besluitwet dd. 19 September 1%5 zelf door 2° BERUSTING IN EEN BESLISSING.
~ ARBEIDSONGEVAL. VONNIS DAT
artikel ill van de wet dd. ill J uni 1948
BESLIST DAT EEN ONDERNEMING NIET
werd afgeschaft ;
IS ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING
Maar overwegende dat een vervallen
BETREFFENDE DE ARBEIDSONGEVAL·
bepaling niet impliciet opnieuw in wer- LEN.~ BERUSTING DOOR DE ARB EIDER
king treedt door bet vervallen van de wet
ZONDER GEVOLG.
welke zij afgeschaft had ;
Overwegende, voor het overige, dat 3° ARBEIDSONGEVAL. ~ ONDERNEartikel 7, 2°, van het Kieswetboek, samenMING DIE GEWOONLI.JK EEN OF MEER
geschakeld door het koninklijk besluit
WERKLIEDEN BEZIGT GEDURENDE TEN
dd. 12 Augustus 1928, in zover het de
MINSTE 'l'WEE MAANDEN PER JAAR. ~
personen bedoelde veroordeeld tot een
BETEKENIS VAN DIE LAATSTE WOORcorrectionele gevangenisstraf wegens inDEN.
breuk op hoofdstuk II, titel I, hoek II
van het Strafwetboek, in oorlogstijd 1° De wetsbepaling, die de ondememingen
aanduidt welke onderworpen zijn aan de
gepleegd, en artikel 10, paragraaf 2, van
wetgeving betreffende de vergoeding van
de wet dd. 14 Juni 1%8, dat in het Strafde schade voortspruitende uit de m·beidswetboek een nieuw artikel 120sept·ies
ongevallen, is van open bare or de (1).
heeft ingelast, onverenigbare bepalingen
(W etten samengeordend bij koninkzijn; dat het eerste een tijdelijke van
lijk besluit van 28 September 1931,
rechtswege opgelopen opschorsing inart. 1.)
voerde van het recht om te kiezen of om
(1) Raadpleeg verbr., 16 Maart 1939 (Arr~
Verbr., 1939, blz. 96; Bull. en PASIC., 1939,

I, 148); 7 Febrnari 1946 (Arr. Verbr., 1946,
blz. 52; Bull. en PAsiC., 1946, I, 59).
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Het HOF; ~ Gelet op de bestreden
vonnissen, onderscheidenlijk in hoger beroep gewezen op 13 Juli 1945 en 23 Mei
1946 door de Rechtbank van eerste aanleg
te Tongeren ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid aangevoerd tegen de voorziening
in zover deze gericht is tegen het
vonnis van 13 J uli 1945 :
Overwegende dat het zonder belang
is na te gaan of aanlegger, door zonder
voorbehoud tot het door g·ezegd vonnis
bevolen onderzoek over te gaan, in die
beslissing berust heeft; dat de wetsbepaling, die de ondernemingen aanduidt
welke onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de vergoeding der door
een arbeidsongeval veroorzaakte schade,
van openbare orde is: dat aanlegger
dus niet geldig in het bestreden vonnis
kon berusten;
Waaruit volgt dat .de grond van niet·ontvankelijkheid niet kan aangenomen
worden;
Over de twee tniddelen samen : het
-eerste : schending van artikel 1, in het
bijzonder artikel 1, alinea's 1 en 2,
.artikelen 2, 3 en 9 van de wetten betref-

fende de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
samengeordend bij koninklijk besluit
d. d. 28 September 1931, en van artikel97
van de Grondwet, doordat de bestreden
vonnissen : a) het vonnis van 13 J uli
1945, alvorens recht te doen, beslist heeft
dat.. het betwist ongeval slechts als een
arbeidsongeval kon beschouwd worden
indien aanlegger bewijzen kon dat zijn
werkgever in 1942, jaar van het ongeval,
in zijn onderneming verschillende werklieden, gedurende verschillende maanden, waarvan een werkman gedurende
minstens twee maanden, te werk had
gesteld; b) het definitief vonnis, van
23 Mei 1946, ·geweigerd he eft aan het
ongeval de aard toe te kennen van een
arbeidsongeval in de zin der in het mid del
bedoelde wetten, om reden dat het door
het eerste vonnis aldus vereist bewijs
niet zou geleverd zijn geweest, daaren]loven de omstandigheid dat in 1943
een of meerdere werklieden gewerkt hadden in de onderneming gedurende meer
dan twee maanden zonder uitwerksel
verklarende omdat het ongeval zich voorgedaan had in. 1942, j''aar gedurende hetwelk de onderneming niet voldaan had
aan de voorwaarde gesteld door artikel 1,
alinea 2, van de wet betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, de twee vonnissen hebbende alzo uitspraak gedaan
nietteg·enstaande de in feite vaststaande
bewering, ~ althans en in ieder geval
door die vonnissen niet tegengesproken, ~ dat de onderneming, waarin aanlegger werkzaam was, slechts aanvang
had genomen in September 1942, enkele
dagen v66r het ongeval, en hebbende
alzo, tot onderwerping van de· werkgever
aan de wet betreffende de vergoeding
van de arbeidsongevallen, als voorwaarde
gesteld dat die werkgever werkelijk
een werkman gebezigd heeft gedurende
minstens twee maanden binnen het tijdverloop aileen der laatste vier maanden
van het jaar 1942, dan wanneer aan de
wet wettelijk onderworpen zijn de werkgevers die gewoonlijk een of meer werklieden gedurende twee maanden per jaar
bezigen, zodat de bestreden vonnissen,

(1) Vergelijk verbr., 2 Mei 1946 (An·. Verbr.,
1946, blz. 162; Bull. en PASIC., 1946, I, 168);
:20 Februari 1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 55;
.Bull. en PAsrc., 1947, I, 73 en de conclusie
van het openbaar ministerie); 23 September
1948 (.Arr. Verbr., 1948, biz. 437; Bull. en
PAsro., 1948, I, 506) ; verbr., Fr., 9 J"uni 1905

(Dall. per., 1905, 1, 72); 23 Maart 1933 (Dall.
hebd., 1933, biz. 299).
(2) Verslag van de Centrale Sectie der Kamers van volksvertegenwoordigers (Pasin.,
1930, blz, 336) ; DELARUWIERE et NAMECHE,
La reparation des dommages resultant des accidents du travail, uitg. 1947, nr 2, biz. 15.

:2° De arbeide1· lean niet geldig berusten in

een vonnis dat beslist dat een onderneming niet is onderworpen aan de wetgeving betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen (1).
:3° In artikel 1 van de samengeordende
wetten betreffende de vergoeding van de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, bedoelen de woorden : « wanneer de werkgever gewoonlijk een of meer
werklieden bezigt gedurende ten minste
twee maanden per jaar », zowel het burgerlijk jaar als het maatschappelijk jaar;
ztj vereisen niet dat dezel{de arbetder zou
hebben gewerkt gedurende ten minste
twee maanden in de loop van het jam·
van het ongevq,l (2).
·{BILLEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ASSURAN'l'IE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND ».)
ARREST.
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hun beslissing een voldoende reden te
geven, gelijkstaande met een gemis aan
beweegredenen, de toepassing van de wet
op het geval niet konden weigeren enkel
en aileen omdat het niet zou bewezen
zijn g·eweest dat de onderneming·, waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan, een
werkman gedurende minstens twee maanden gebezigd had in de loop van het burgerlijk jaar van het ongeval, en zonder te
onderzoeken of de onderneming niet zo
ingericht was dat zij normaal dergelijke
bezigheid vereiste in het tijdverloop van
een volledig dienstj aar, zelfs indien die bezigheid voortgezet werd na het burgerlijk
jaar waarin de onderneming begonnen
was en waarin het ongeval zich had voorgedaan ; en het tweede : schending van
artikel 1, in het bijzonder artikel 1,
alinea's 1 en 2, en van artikelen 2, 3 en 9
van de wetten betreffende de verg·oeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, samengeordend bij
koninklijk besluit dd. 28 September 1931,
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis van 23 Mei 1946
heeft verklaard dat de wet betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevall en niet toepasselijk
was op het betwist ongeval om de verkeerde, en in ieder geval onvoldoende of
dubbelzinnige reden dat, indien vaststaat
dat drie werklieden door de werkgever
gebezigd werden tijdens het jaar van het
ong·eval, het nochtans niet zou bewezen
zijn geweest dat er door een hunner zou
gewerkt zijn geweest gedurende minstens
twee maanden, daar diegene van de drie
die het !angst gewerkt heeft slechts gedurende negen en twintig dagen heeft gearbeid, alzo als voorwaarde tot de toepassing van de wet stellende - alhoewel de
wet zulks niet vereist - dat een zelfde
werkman zou te werk gesteld geweest zijn
in de onderneming gedurende minstens
twee maanden per jaar, of, ten minste, tot
staving van zijn beslissing· een onvoldoende of dubbelzinnige red en gevende, gelijkstaande met een g·emis aan beweeg-redenen, doordat het vonnis niet toelaat te
bepalen of het uiteindelijk tot de niettoepasselijkheid der wet op het betwist
geval besloten heeft, omdat het in rechte
van oordeel was dat de toepasselijkheid
van de wet afhing van voormelde voorwaarde, of omdat het in feite geoordeeld
heeft dat in de onderneming, waarin aanlegger aan het werk was gesteld, er,
tij dens het j aar van het ongeval, niet een
of meerdere werklieden werkzaam zijn
geweest die, hetzij samen, hetzij achter-

eenvolgens, g·edurende minstens twee
maanden zouden hebben gearbeid :
Overweg·ende dat de wetgever, door te
bepalen dat aileen die ondernemingen,
waarin de werkgever gewoonlijk gedu~
rende ten minste twee maanden per jaar,
een of meer werklieden te werk stelt ond'er
de toepassing der wet vallen, geenszins
het burgerlijk jaar van het ongeval, met
uitsluiting van het maatschappelijk jaar,
op het oog heeft gehad ; dat die bepaling enkel tot doel strekt de toepassing
van de wet uit te sluiten op gelegenheidsondernemingen ;
Overwegende dat, naar de door de rechter over de grond gegeven interpretatie,
de onderneming, welke op het einde van
het burgerlijk jaar geen twee maanden
bestaan telt, uit de toepassing· van de
wet zou gesloten zijn, al telde ze duizenden werklieden ;
Dat het onredelijk is aan de wetgever
dergelijke bedoeling toe te schrijven ;
Overwegende, anderzijds, dat de wet
niet vereist dat een en zelfde werkman
ten minste twee maanden in de loop
van het jaar van het ongeval zou hebben
gewerkt;
Overwegende dat de bestreden vonnissen, door er anders te hebben over·
beslist, de in de middelen aangeduide
wetsbepalingen geschonden hebben ;
Om die redenen, verhreekt de bestreden
vonnissen ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg·
te Tongeren en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde heslissingen ; veroordeelt de
verwerencle vennootschap tot de kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt, zetelende in
hoger beroep.
22 September 1949. - t e 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. Delacroix en della Faille
d'Huysse.
1° KAMER.- 22 September 1949.
1° ERFENISSEN. KLEINE NALATENSCHAPPEN. - RECHT TOT OVERNEMING NAAR SCHATTING. - KENNISNEMING DOOR DE VREDERECHTEH.
2° REniENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. -WET VAN 16 MEI
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HET 1-IOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 Maart 19~ 7 door de Vrederechter van het kanton Kruishoutem
gewezen;
Over het eerste middel : schending
van artikelen 388, 389, 390, ~50, ~6~,
~65, ~66, 1123, 112~ en 1125 van het
Burgerlijk Wetboek, van artikelen 1,
2, 3, ~en 5 van de wet van 16 Mei 1900
betreffende de erfregeling voor de kleine
nalatenschappen, van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de vordering door eerste verweerster
ingesteld ontvankelijk heeft verklaard,
alhoewel zij tegen " Verleyen Emile,
geboren te Gent, de 6 Juli 1933, onder
voogdij zijner moeder Dhondt Gabrielle "• gericht werd en alhoewel het
vonnis vaststelt dat aileen " verweerders
in persoon verschenen "• dan wanneer
Emile Verleyen, minderjarig zijnde, niet
in persoonlijke naam kon gedagvaard
worden, noch in persoon verschijnen,
daar hij, zowel in de rechtspleging als ter
zitting, door zijn voogdes en zijn toeziende voogd ad hoc moest vertegenwoordigd zijn :
Overwegende, dat, luidens artikel ~

der wet van 16 Mei 1900, de aanvraag
bij de vrederechter door een verzoekschrift wordt aanhangig gemaakt ; dat de
belanghebbenden .door de griller verwittigd worden ten einde te verschijnen ;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, op
die verwittiging v66r de vrederechter verschenen zijn : de minderjarige Verleyen
Emile, zijn voogdes en de toeziende
voogd;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aarigenomen worden ;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 1, 2, 3 en ~ van de wet van
16 Mei 1900 betreffende de erfregeling voor
de kleine nalatenschappen, 718, 723,
72~, 731, 739 en 7~0 van het Burgerlijk
Wetboek, van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis de
vraag van eerste verweerster tot overneming van het huis dat van de nalatenschap van wijlen Verleyen Emile
afhing, ontvankelijk verklaart en inwilligt om reden dat artikel ~ van de wet
van 16 Mei 1900 niet vereist dat het huis,
waarvan de overneming aangevraagd
werd, door de verzoeker tot overneming
bewoond is, zonder na te gaan of de
andere vereisten van de wet van 16 Mei
1900 vervuld waren, dan wanneer artikel ~ van de wet de overneming slechts
toelaat " van de woning, tijdens het
overlijden, door de de cujus, zijn .echtgenoot of een zijner afstammelingen betrokken ... hetzij van het huis, de meubelen, de gronden die de bewoner van
het huis persoonlijk en voor eigen rekening in gebruik had " en dan wanneer
het vonnis, integendeel, erkent dat het
kwestieus huis door Dhondt Gabrielle,
schoondochter van de erflater en, bij ·
gevolg, door geen van zijn afstamrrielingen bewoond was :
Overwegende dat de minderjarige Verleyen Emile in de zaak betrokken is in
zijrr hoedanigheid van kleinzoon van de
de cujus, hoedanigheid welke aile partijen hem erkennen;
Dat, anderzijds, uit het bestreden
vonnis blijkt dat het kwestieus huis, bij
het overlijden van de de cujus, bewoond
was door gezegde minderjarige en zijn
moeder;
Overwegende dat de vrederechter niet
verplicht was uitdrukkelijk te wijzen op
het bestaan van de bij artikel ~ der
wet van 16 Mei 1900 voorziene voor-

(1). Verbr., 10 October 1946 (A1·r. Verbr.,
l!J<J,6, b1z. 331 ; Bull. en PASIC., 1946, I, '358);

19 Juni 1947 (Arr. Ve1·br., 1947, biz. 219;
B11.ll. en PAsrc., 1947, I, 288).

1900

BETREFFENDE DE ERFREGELING
VOOR DE KLEINE NALATENSCHAPPEN.DOOR DE WET VOORZIENE DOCH NIET
BETWISTE VOORWAARDEN.- RECHTER
NIET GEHOUDEN HET BESTAAN EH VAN
VAST TE STELLEN.

1° N aar luid van artikel 4 van de wet

van 16 Mei 1900, wordt de aanvmag
tot overneming, naar schatting, van een
kleine nalatenschap, aanhangig gemaakt
bij de. v1·ederechter, niet door een dagvaardi'ng betekend aan de belanghebbenden, maar door een verzoekschrift;
de belanghebbenden worden door de griffier uitgenodigd om te verschijnen.
2° De vrederechter, die, overeenlcomstig
artilcel 4 van de wet van 16 Mei 1900,
lcennis neemt van een verzoek tot over-.
neming, is niet verplicht uitdTukkelijk
te wijzen op het bestaan van de bij dit
artikel voorziene voorwaarden wanneer
dit bestaan niet wordt betwist door de
belanghebbenden (1).
(DHONDT EN CONSOORTEN,
T. VANDEN DAELE EN CONSOORTEN.)
ARREST.
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waarden, wanneer dat bestaan niet
betwist was ; dat hij geantwoord heeft
op het enig tegen het verzoek aangevoerd
middel, afgeleid hieruit dat het kwestieus huis niet bewoond was door de verzoekster;
Dat het middel niet'gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers q. q. tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens verweerders.
22 September 1949. - 1 e kamer. -:-Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mottes. _:__ Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul I-layoit de Termicourt, eerste advocaat-g_eneraal. - Pleiter, H. della Faille d'I-luysse.

1e KAMER.- 22 September 1949.
WERKRECI-ITERSRAAD. - BESLISSING DIE GEEN BEKNOPTE SAME NV ATTING VAN DE EIS EN VAN DE VERDEDIGING VAN DE VEROORDEELDE PARTIJ
BEHELST. - ONWETTELIJKHEID.
Is onwettelijk de beslissing, gewezen door
de we1·kr'echtersraad, die geen beknopte
samenvatting van de eis en van de verdediging van de veroordeelde partij
behelst (1). (Grondwet, art. 97; wet
van 9 Juli 1926, art. 77, al. 2.)

(N. V. «ANCIENS ETABLISSEMENTS SERCK ll,
T. MEIRLAAN.)
ARREST.
HET HOF; -:------ Gelet op de bestreden
beslissing door de Werkrechtersraad te
Gent, kamer voor werklieden, op 6 Februari 19!.8 gewezen ;
Over het eerste middel : schending
van artikel 97 van de Grondwet en van
artikel 77 van de wet van 9 Juli 1,926
op de werkrechtersraden, doordat de
bestreden beslissing verzuimd heeft, zoals
de wet het voorschrijft, het voorwerp
van de vordering· en het standpunt van
verweerster, thans eiseres in verbreking, samen te vatten, zodat het Hof
van verbreking zich in de onmogelijkheid bevindt de wettelijkheid van de
beslissing na te gaan :
(1) Verbr., 17 October 1935 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 9) ; 10 October 1946 (An·. Verb1·., 1946,
bl. 331; Bull. en PAsiC., 1946, I, 358).

Overweg·ende dat de bestreden beslissing, in strij d met artikel 77 van de wet
van 9 Juli 1926 op de werkrechtersraden,
geen beknopte samenvatting van de eis
en van de verdediging behelst ; dat zij
enkel aanstipt dat " de afwezigheid van
eiser op de arbeid gerechtvaardigd is bij
toepassing van de ingeroepen bepalingen; dat namelijk bewezen is dat die
afwezig·heid te wijten was aan een
staking afgekondigd door een represen~
tatieve arbeidsorganisatie na vaststelling
der mislukking van verschillende vruchteloos gebleven pogingen tot verzoening )) ; dat die gronden van het bestreden vonnis niet toelaten in te zien
welke de wederzijdse aanspraken derpartijen zijn geweest;
Dat in die omstandigheden het Hof
van verbreking niet bij machte is zijn
toezicht over de wettelijkheid van debeslissing uit te oefenen ;
Dat het middel derhalve gegrond is ;.
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de reg·isters van-de Werkrechtersraad
te Gent, Kamer voor werklieden, en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten·;
verwijst de zaak naar de vVerkrechtersraad te Brugge, Kamer voor werldieden_
22 September 19!.9. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - . Pleiter, H. Van
Leynseele.

1 e KAMER. -

22 September 1949.

1 o HUUROVEREENKOMST. - HANDELSHUUROVEREENKOMST. HUURVERLENGING OVEREENKOMSTIG DE BESLUIT-WET VAN 12 MAART 19!.5. VONNIS DAT AAN DE HUURDER EEN
HUURVERLENGING VERLEENT WAARVAN DE DUUR KORTER IS DAN DIE
WELKE HIJ HAD GEVRAAGD. - 0NTSTENTENIS VAN HOGER BEROEP. -MAAKT GEEN BELE'l'SEL UIT TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 8 VAN DE BESLUIT-WET VAN 12 MAART 194o5 NOCH
, VAN ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN
31 JULI 1947.
2o HUUROVEREENKOMST. - HANDELSHUUROVEREENKOMST.- WET VAN
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-1531 JULI 194 7. - INTREKKING VAN DE
HUURVERLENGING VOOR DE HUURDER
DIE EEN ONROEREND GOED BEZIT DAT
VOLSTAAT VOOR ZIJN BEHOEFTEN. -BE·
PALING DIE NIET VAN 'fOEPASSING IS OP
DE HUURDER VAN EEN GOED DA'f BES'fEMD IS VOOR HET DRIJVEN VAN EEN
HANDEL.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis de 8 April1948, gewezen in hoger
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne;
Over het enig middel : schending van
de bepalingen van de wet van 31 Juli
194 7 houdende uitzonderingsbepalingen·
inzake huishuur en, in het bijzonder, van
artikelen 1, 3, 4, paragraaf 5, en 43 doordat het bestreden vonnis : a) verklaart dat
een akkoord tussen partijen aangaande
een beperkte huurverlenging aan deze het recht ontneemt de nieuwe wet
in te roepen, dan wanneer die wet van
toepassing is niettegenstaande elke strijdige overeenkomst; b) buiten de door de
wet voorziene gevallen de wettelijke verlenging van een huurovereenkomst verwerpt, betreffende een huis bestemd tot
het drijven van een handel;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegeride dat nit de aan het Hof
overgelegde stukken blijkt dat ver-

weerder, verhuurder van een tot het drijven van een handel bestemd onroerend.
goed, bij exploot dd. 28 November 1947,
aanlegger tot uitdrijving uit de verhuurdegoederen heeft gedagvaard ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
in hoofdorde aan aanlegger het recht
vntzegt om de bij artikelen 1 en 43 van
de wet van 31 Juli 1947 voorziene huurverlenging te genieten om reden dat aanlegger geen hoger beroep heeft ingesteld
tegen een vonnis dat op 22 November
1946 door de Vrederechter van het kanton Roesbrugge-Haringe werd gewezen,
« handelwijze die te beschouwen is als.
een akkoord tussen partijen, welke hun
het recht ontneemt de wet van 31 Juli
194 7 in te roepen >>;
Overweg.ende dat het vonnis van.
22 November 1946, overeenkomstig de
besluit-wet van 12 Maart 1945, aan
aanlegger een huurverlenging heeft toegestaan tot 31 Augustus 194 7, zonder deuitdrijving van aanlegger op die datum
te bevelen;
Overwegende dat noch de besluit-wet.
van 12 Maart 1945 noch de wet van
31 Juli 1947, die door haar artikel 40 de
eerste intrekt, als een akkoord aanzien,.
dat een beletsel uitmaakt voor de toepassing van hun bepalingen, de onthouding·
van de huurder hoger beroep in te stellen
tegen een vonnis waarbij hem een bepaalde huurverlenging wordt verleend;
Overwegende, inderdaad, dat artikel 8
van het besluit-wet van 12 Maart 1945 be-paalde dat « ten minste drie maanden_
v66r. het verstrijken van de termijn van
verlenging, die hetzij bij overeenkomst,.
hetzij bij minnelijke regeling v66r devrederechter, hetzij bij vonnis werd vastgesteld, de huurder zijn verzoek kan hernieuwen >>;
Overwegende dat artikel 42 van de wet
van 31 Juli 1947, waarbij,- indien, v66rde inwerkingtreding van de wet, een nog
niet ten uitvoer gebrachte beslissing is
ingetreden waartegen niet in hoger beroep kan gekomen worden wat de grond
betreft, en welke ontruifning gelast, het de huurder toegelaten is verzet aan
te tekenen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg·, - geen onderscheid maakt tussen het geval waarin de
beslissing, waartegen niet meer in hoger
beroep kan gekomen worden in eerste
aanleg werd gewezen en het geval waarin
de beslissing in hoger beroep werd gewezen;

(1) Raadpieeg verbr., 3 December 1948
(.Arr. Verbr., 1948, biz. 605; Bull. en PASIC.,

1948, I, 690); 4 November 1949 (zie verder,.
biz. 107; Bull. en PAsiC., 1950, I, 117).

1° De omstandigheid dat de huttrder van
een tot het drijven van een handel be·
stemd goed geen hoger beroep heefl inge·
steld tegen een vonnis, gewezen overeen·
komstig de beslnit-wet van 12 Maa1·t
1945, hetwelk hem een hnn1·verlenging
toestond waarvan de duur korter is dan
die welke door hem werd aangevraagd,
maakt geen beletsel uit voor de toepassing van artikelB van gezegde besluit-wet
noch van artikel 1 van de wet van
31 Juli 1947·(1).
2° A1·tikel 4, paragraaf 5 van de wet van
31 Juli 1947, naar luid waarvan de
rechter de hunrverlenging lean intrekken
voor elke huurder die een onroerend goed
bezit, dat voor zijn behoeften volstaat, is
niet van toepassing op de huurder van
een goed dat bestemd is voor het drijven
van een handel. (Wet van 31 Juli 1947,

art. !±3.)
(DURNE~ ~ DEPOER~)

ARREST.

------- ------------------
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Dat het eerste onderdeel van het mid del
gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis in bijkomende orde weigert ten voordele van
aanlegger de bij artikel ~3 van de wet van
31 Juli 1947 voorziene verlenging toe te
passen om reden dat, luidens artikel ~. ·
paragraaf 5, van dezelfde wet, de rechter
de verlenging kan intrekken voor elke
}murder die een onroerend goed bezit, dat
voor zijn behoefterl volstaat, en die, na
de inwerkingtreding van de wet, over het
goed beschikt of l1eeft kunnen beschikken ·
O~erwegende echter dat uit de tekst
zelf van het hiervoren aangeduid artikel ~3 blijkt dat de bepaling van artikel ~.
paragraaf 5, niet van toepassing is op de
lmurder van een goed dat bestemd is voor
het drijven van een handel;
Waaruit volgt dat het vonnis de in het
middel aangeduide bepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig
arrfJst zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te leper, uitspraak doende in hoger
beroep.
22 September 1949. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de
Gel~jkl1tidende
Cocqueau des Mottes. conclnsie, I-I. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en Van Leynseele.

2e KAMER. -

26 September 1949.

WEGENIS.- STEDEBOUW. - GEBOUW
OPGERICHT IN OVERTREDING MET ARTIKEL 18 VAN DE BESLUIT-WET VAN
2 DECEMBER 1946. - AFBRAAK BEVOLEN DOOR DE RECHTER. - ZONDER
JVIOTIVEHING ONDERvYORPEN AAN EEN
DOOR DE BESLUIT-WET NIET YOORZIENE VOORWAARDE. 0NWET'l'ELIJKE BESLISSING.
Wanneer eei1 gebonw werd opgericht in
overtreding met artikel18 van de besluit(1) Vergelijk verbr., 6 October 1936 (Bull.
en PASIC., 1936, I, 379).

wet van 2 December 1946 betreffende de
stedebonw, is onwettelijk het arrest dat,
zonder motivering, de afbraak van het
gebouw aan een door gezegde beslnit-wet
niet voorz·iene voorwaarde onderwerpt (1).

(BELGISCHE STAAT, T. KENNENS.).
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het arrest,
op 17 Maart 1949 door het Hof van beroep
te Luik gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 1, 18, 27 en 30 van de besluitwet dd. 2 December 1%6 betreffende de
stedebouw, 3 en~ van de wet van 17 April
1878 bevattende de voorafgaande titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 161 en 189 van het Wetboek
van strafvordering, 1107, '1134 en 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, van het gerechtelijk contract
en van het geloof dat client gehecht aan
de akten die dat g·erechtelijk contract inhouden en van artikelen 25, 29, 30, %
en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, uitspraak cloende over
de eis van de Belgische Staat, Minister
van openbare werken, hurgerlijke partij,
de heklaagde, verweerder in verbreking·,
heeft veroordeeld, om de wederrechtelijk
opgerichte gebouwen af te breken, binnen
de twee maanden van de goedkeuring van
de urbanisatieplannen, doch " in zoverre
slechts de geschillige gebouwen of percelen in gezegd plan zullen begrepen zijn ,,
en doordat aldus het bestreden arrest, dat
dienaangaande niet gemotiveerd is, willekeurig en spijts de in naam van de Belgiselle Staat, Minister van openbare werken, regelmatig genomen conclusies, de
herstelling van de inbreuk doet afhangen
van een door de wet niet voorziene en
door de hevoegde minister niet aangenomen voorwaarde welke het hof van beroep dus de macht niet had voor te schrijven :
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder op strafgebied veroordeelt nit
hoof de van : op het grondgebied omschreven door het koninklijk besluit, waarbij
tot het opmaken van een algemeen of
bijzonder plan van aanleg werd besloten,
gebouwd- of weder opgebouwd te hebben
zonder voorafgaande geschreven en uitdrukkelijke toelating van de Minister van
openbare werken of zijn afgevaardigde
(artikel 1, 18 en 27 van de besluit-wet
van 2 December 1%6);
_.
.
Overwegende dat aanlegger zich ter
zake als burg·erlijke partij stelde en v66r
het hof van beroep vorderde dat ver-
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weerder veroordeeld zou worden " de
wederrechtelijk opgerichte gebouwen af
.te breken binnen de vier en twintig uur
na de betekening van het tussen te
komen vonnis » en dat, bij gebreke daaraan te voldoen, de burgerlijke partij zou
gemachtigd zijn de afbraak op kosten
van verweerder uit te voeren ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de enige reden dat de eis van de burgerlijke partij "ontvankelijk is en, overeenkomstig artikel 27 van voormelde besluitwet (2 December 1946), in de gevraagde perken dient ingewilligd te worden behalve wat aangaat de geeiste termijn van vier en twintig uur », verweerder veroordeelt de wederrechtelijk opgerichte gebouwen af te breken binnen
de twee maanden van af de goedkeuring
van het stedebouwplan doch "slechts in
zover de geschillige gebouwen of percelen in gezeg·d plan zullen begrepen zijn »;
Overwegende dat de voorziening die
laatste beschikking van het arrest bestrijdt;
Overwegende dat- het arrest, waar het
de toewijzing van de eis van de burgerlijke partij aan het hierboven aangehaald
voorbehoud onderwerpt, van aile motivering is ontbloot en, derhalve, artikel 97
van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het over
de burgerlijke vordering van aanlegger
beslist ; beveelt dat onderhavig arrest
overgeschreven zal worden in de registers van het Hof van beroep te Luik en
dat melding ervan zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroep te Brussel.
26 September 1949. - 2" kamer. Voonitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verlaggeve1·, H. Bareel. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix.

2 6 KAMER.-

26 September 1949.

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- GETUIGEN.- EED. -----:.
AANROEPING VAN DE GODHEID. GEEN SACRAMENTELE FORMULE.

BEPALING. BREKING .

GEEN GROND TOT VER-

1°- De bewoo_rdingen van de aanroeping .van
de Godhetd, vereist voor de geldigheid van
de eed van de getuigen, zijn niet sacramenteel (1).
2° Een misslag in de aanduiding, door de
voorzitter van een strafrechtbank, van de
toegepaste wetsbepaling, maakt geen grond
tot verbreking uit. (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414.)
(DE DONCKER, 'f. VAN IMPE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 1 April1949 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening g·ericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending·
van artikelen 97 van de Grondwet, 418,
419 van het Strafwetboek, 8 7 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934
op de verkeerspolitie, en schending van
de rechten van de verdediging, doordat
het bestreden arrest, in weerwil zijner
vaststelling van zekere tegenstrijdigheden
in de getuigenissen, toch uit de behandeling van de zaak tot het besluit komt dat
het voertuig van eerste aanlegger onverlicht stilstond op het ogenblik waarop de
duisternis ingetreden was en dat de verplichting zich aan eerste aanlegger opdrong zjjn voertuig te verlichten, zonder
te bepalen waarin die tegenstrijdigheden
bestonden, noch waarom zij niet overwegend waren en de levering van het verschuldigd bewijs door de " behandeling »
van de zaak niet uitsloot, - en zonder
te bepalen waarin die " b_ehandeling » tot
een radicale 'uitsluiting van de vastgestelde tegenstrijdigheden aanleiding gaf :
Overwegende dat het bestreden arrest
vermeldt dat " niettegenstaande zekere
tegenstrij digheden in de getuigenissen,
het door de behandeling van de zaak v66r
het Hof is gebleken dat de autocamion
van verdachte onverlicht stilstond op het
ogenblik van de botsing te 19 u. 25 » en
de namen van vijf getuigen bijvoegt op
welker verklaringen die vaststellingen
steunen;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
aldus klaar en duidelijk beslist dat de door
aanleggers aangevoerde tegenstrijdig-

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MISSLAG IN DE
AANDUIDING VAN DE 1'0EGEPAS1'E WETSVEllBR.,

1950. -

2

(1) Verbr., 29 J"uli 1948 (.Arr. Verbr., 1948,
blz. 401 ; Bull. en PAsrc., 1948, I, 464).

-18heden niet van die aard zijn dat zij de
bewijskracht van de vijf aangenomen getuigenissen ontzenuwen;
Overwegende, anderzijds, dat de bewijskracht van de in de loop van de procedure afgelegde g·etuigenissen in feite
souverein door de rechter over de grond
wordt beoordeeld en aan de controle van
het Hof ontsnapt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede mid del: schending van
artikelen 97 en 127 van de Grondwet,
1 van het besluit van de Souvereine
Vorst dd. 1 November 18H, van het
koninklijk besluit van 18 September 18%
en van artikel155 en 189 van het Wethoek van strafvordering·, doordat uit de
vermeldingen van het zittingblad van de
correctionele rechtbank niet blijkt dat de
door dit rechtscollege onderhoorde getuigen de eed hebben afg·eleg·d met het uitspreken der woorden "Zo helpe mij
God'':
Overwegende dat het zittingblad der
terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde del. 9 J uli 1%8 vermeldt dat de getuigen « de eed hebben
afgelegd de gehele waarheid te zeggen en
niets dan de waarheid, onder de aanroeping van God '' ;
Overwegende dat die vermelding het
naleven van de wettelijke voorschriften
over de eed doet blijken ; dat, inderdaad,
zo de eed, om gelclig· te zijn, onder de
aanroeping· van de Godheid moet geschieden, de formule dezer aanroeping
nochtans niet sacramenteel is ;
Dat het middel in rechte faalt; ·
Over het derde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 418, 419 van het Strafwetboek en
van artikel 8 7 van het Algemeen Verkeersreglement, en schending van de
rechten van de verclediging, doordat het
bestreden arrest de inbreuk op artikel 87
van het verkeersreglement, betichting B,
aanneemt en bewezen verklaart om de
enige reden dat het voertuig van aanlegger " onverlicht stond '' en dat op gezegd ogenblik de duisternis ingetreden
was en er voor de verdachte verplichting·
bestond zijn auto te verlichten )), wanneer
die overweging de bestanddelen van de
ten laste van eerste aanlegger door het
arrest gelegde inbreuk op artikel 87 van
het Alg·emeen Reglement op het verkeer
niet vaststelt ; en doordat het arrest, in
zijn beschikkend gedeelte, niet artikel 87 van het Algemeen Reglement op
het verkeer vermeldt, maar artikelen 85
en 86, die andere inbreuken voorzien dan

deze waarover het hof van beroep diende
te beslissen :
Overwegende, enerzijds, dat de betichting B, die door het arrest bewezen
wordt verklaard, omschreven was in de
bewoordingen zelf van artikel 87 van de
Wegcode;
Dat mitsdien, waar een motiefvan het
arrest hierop wijst dat het voertuig van
aanleggers " onverlicht ,, stond, het zowel
het gebrek aan private en publieke verlichting als het gebrek aan lichten op
het voertuig zelf beoogt ;
Overwegende, anderzij ds, dat een eis
tot verbreking hierop niet kan gegrond
worden dat de voorzitter van het hof van
beroep, ter terechtzitting, artikelen 85
en 86 van de Wegcode zou hebben aangeduid in stede van artikel87 van dezelfde
code (Wetb. strafvord., art. 411 en 414) ;
Dat aldus het eerste onderdeel van het
micldel feitelijke grondslag mist en
dat het tweede onderdeel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken straffen deze bij de wet bepaald niet te hoven gaan;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het vierde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten van de verdediging, doordat het
bestreden arrest, waar het zijn oordeel
rechtvaardigt omtrent de verantwoordelijkheid van het ongeval, die gedeeltelijk ten laste van het slachtoffer moet
gelegd word'en, verscheidene feitelijke
omstandigheden onbeoordeeld laat, welke
aanleggers inriepen om te bewijzen dat de
gehele Vj8rantwoordelijkheid ten laste van
het slacntoffer diende gelegd :
Overwegende dat aanleggers, bij conclusies v66r het hof van beroep genomen,
uit acht feitelijke omstanclig·heden afleidden " clat het slachtoffer op gevaarlijke, onvoorzichtige en onoplettende
wijze stuurde ))' en derhalve het volledig
verantwoordelijk was voor het ongeval;
Overwegende dat het arrest aanneemt
dat het slachtoffer " onvoorzichtighedim
en nalatigheden )) heeft begaan, en vervolgens de maat bepaalt waarin de gedrag·ingen van het slachtoffer als oorzaak van
het ongeval kunnen beschouwd worden;
Dat het arrest aldus de conclusies op
gepaste wijze beantwoordt en wettelijk
g·emotiveerd is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

:l

-19Om die redenen, verwerpt de voorziening; v:e·roordeelt aanleggers tot de kosten.
26 September 1949. - 2° kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bareel.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2° KAMER. -

26 September 1949.

VERKEER. HIERARCHIE VAN DE
OPENBARE WEGEN.
0PENBARE
PLAATS. - VOORRANG TEN AANZIEN
VAN DE ANDERE WEGEN. lNGETROKKEN DOOR HET BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 16 OCTOBER 1947.
Sedert het in werking treden van het besluit
van de Regent dd. 16 Octobe1' 1947,
hebben de openbare plaatsen, in de
bebouwde kommen, geen voorrang meer
ten aanzien van de andere openbare
wegen ('1). (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 52, 1°, gewijzigd door het
besluit van de Regent dd. 16 October 1947, art. 3.)

(VAN DEN BROECK,
T. P. V. B. A. « AUTOBUS KRUGER ».)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
te. Turnhout op 22 April 1949 gewezen;
Over het enig middel : verkeerde toepassing van artikelen 52, 54, 55 en 56
van de Wegcode, in zover het bestreden
vonnis de eisen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij gegrond
verklaarde " omdat de botsing gebeurde
op een openbare plaats », terwijl het
nieuw artikel 52 (besluit van 16 October 194 7) a an de openbare plaatsen geen
enkele voorrang verleent :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegg·er veroordeelt wegens inbreuk op
de bepalingen van artikel 51, 1° en 2°,
van de Wegcode, gepleegd op 23 Augustus 1948;
Overwegende dat de beschikking van
het bestreden vonnis op de enige reden
(1) Wat betreft de v66r het besluit van de
Regent dd. 16 October 1947 van kracht zijnde
reglementering, zie verbr., 20 December 1948

is gegrond dat de openbare weg bereden
door de aangestelde van de burgerlijke
partij een openbare plaats uitmaakt gelegen in een bebouwde kom en, derhalve,
een hoofdweg is ;
Overwegende dat artikel 52 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934
waarbij de openbare plaatsen waren ge~
rangschikt onder de verkeersweg·en die
in een bebouwde kom als hoofdwegen
waren beschouwd, gewijzigd werd door
artikel 3 van het besluit van de Regent
van 16 October 194 7, welk in voege is
getreden op 9 November 1947; dat,
luidens het nieuw artikel 52 van de
Wegcode, de openbare plaatsen thans
niet meer uiteraard als hoofdwegen
worden beschouwd ;
Overwegende dat de motivering van
het bestreden vonnis derhalve zijn
beschikkend gedeelte niet wettelijk rechtvaardigt en dat het mid del gegrond is;
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
de verbreking medebrengt van de beslissing over de burgerlijke vordering ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Correr.tionele Rechtbank
te Turnhout en dat melding er van zal
gedaan worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen, zetelende in hoger
beroep.
26 September 1949. - 2° kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, "H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2° KAMER. -

26 September 1949.

VERANTWOORDELIJKI-IEID' BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN. - KIND SLACHTOFFER VAN
EEN MISDRIJF. 0VERLIJDEN. BEHOVING VOOR DE OUDERS VAN DE
KANS HUN KIND, MEERDERJARIG GEWORDEN, AFSTAND TE ZIEN DOEN VAN
RET GEDURENDE ZIJN MINDERJARIGHEID VERDIEND LOON. - BEHOVING
Arr. Verbr., 1948, biz. 64.6; Bull. en PAsrc.,
(48, I, 732).
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HET HOF; - Gelet op het arrest,
op ~ April1949 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening· gericht is
tegen de beslissing over de door het openbaar ministerie ingestelde vordering :
Over het enig middel : schending van
artikelen ~2 en 85, A 11, van het koninklijk besluit van 1 Februari 193~, van
artikelen ~18, 419 en ~20 van bet Strafwetbuek en van artikel 97 van de Grondwet, doordat : eerste onderdeel : het
bestreden arrest als fout aanziet het feit
dat eerste aanleg·ger aan de autovoerder,
die uit de tegenovergestelde richting
kwam, door afwisselend en vlug zijn
schijnwerpers te doen werken, te kennen
heeft gegeven dat hij verblind was en
dat de autovoerder die verblinding moest
doen ophouden, wanneer die verrichting
dieg·ene is bij artikel 85, A 11, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 193~
voorgeschreven, en wanneer dienvolgens
het feit, zich naar die wetsbepaling te
hebben gedragen, geen fout kan uitmaken ; tweede onderdeel : het bestreden arrest de conclusies, waarbij aangevoerd werd dat eerste aanlegger gepoogd had zijn voertuig stil te houden
toen hij verblind werd, niet anders bespreekt dan door de vermelding dat
eerste aanlegger verklaard heeft dat hij,
overeenkomstig de voorschriften van
.artikel 85, A 11, van het koninklijk
besluit van 1 Februari 193~, afwisselend
en snel zijn schijnwerpers had doen werken om de bestuurder, die uit de tegen-

overgestelde richting kwam, te verwittigen dat hij verblind was ;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
g·eenszins als fout aanziet het feit dat
eerste aanlegger afwisselend en vlug zijn
schijnwerpers heeft doen werken, maar
hierop souverein wijst dat aanlegger,
gelet op de omstandigheden, "had moeteri
vertragen of zelfs zijn voertuig tot stilstand te brengen , ;
Overwegende, anderzijds, dat de conclusies van eerste aanlegger geen oorzaak van overmacht aanvoerden die hem
verhinderd zou hebben het voertuig tot
stilstand te brengen ;
Waaruit volgt dat het eerste onderdee! van het middel op een verkeerde
interpretatie van het arrest rust en dat
de bij h~et tweede onderdeel bedoelde
conclusies cleg·elijk beantwoord werden;
En overwegende dat de substanWile
of op s traf 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
vorderingen :
A. Betreffende de burgerlijke vordering van de echtgenoten VanderhaegheGoossens :
Over het middel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
van artikel 97 van de Grondwet,' doordat het bestreden arrest de veroordeling
van aanlegger tot betaling van een som
van 90.600 fr. uit hoofde van materiele
schade steunt op de overweg·ing dat,
gelet op de maatschappelijke rang van
·het gezin en de goede verstandhouding
tussen ouders en kinderen, men aannemen moet dat het slachtoffer, eens
meerderjarig geworden, zijn rechten zou
hebben verzaakt, zelfs voor een gedeelte
van de lonen dat hij zou hebben verdiend
gedurende zijn minderjarigheid, wanneer
de eenvoudige gebeurlijkheid van een
verzaking door meerderj arig· g·eworden
zoon van rechten welke van die aard
zijn dat ze zijn ouders niet toelaten over
zijn loon te beschikken, het bewijs van
een schade niet kan opleveren, wanneer
het arrest de conclusies onbeantwoord
laat, waarbij aanleggers opwierpen dat
verweerders niet aantonen dat zij het
loon van het slachtoffer gedurende een
tijdspanne van vijf jaar hadden kunnen
genieten, en wanneer het arrest geenszins aanstipt dat de door het slachtoffer

(1) Zie in verschillende zin : verbr., 19 October 1937 (Bull. en PASIC., 193.7, I, 298 en

de voetnota); 2 Mei 1949 (.Arr. Vm•br., 1949,
blz. 290; Bull. en PAsiC., 1949, I, 326).

DIE EEN SCHADE KAN UITMAKEN DIE
MOET HERSTELD WORDEN.

Indien de omstandigheden van de zaak
moeten doen aannemen dat een minderjarig ki"nd, slachto ffer van een dodelijk
ongeval veroorzaakt doo1· een misdriif,
bij zijn meerderjarigheid afstand zou
hebben gedaan, in voordeel van zijn
ouders, van het loon ve1·diend gedu7'ende zijn minderjm·igheid, kan de
7'echte7' wettelijk beschouwen als een
nadeel geleden door de ouders, hetwelk
moet worden he1·steld door de dader van
het ongeval, de beroving van de leans
van die afstand te genieten (1).
(PREUMONT, T. VANDERHAEGHE.)
ARREST.

-1

-21verwezenlijkte winsten de kosten van
zijn onderhoud zouden hebberi overschreden :
Overwegende dat aanlegger v66r het
hof van beroep deed gelden, enerzijds,
dat de inkomsten verworven door de
arbeid en de bedrijvigheid van een minderjarig kind niet aan de ouders kunnen
ten goede komen en, anderzijds, dat
verweerders niet bewijzen dat zij het
loon van het slachtoffer gedurende een
tijdspanne van vijf jaar hadden kunnen
genieten en, subsidiair, dat de jaarlijks
onderg·ane derving niet met vijf kon
vermenigvuldigd worden maar met de
tegenwoordige waarde van vijf annui:teiten tegen 4 t. h., dat wil zeg·gen, 4,451;
Overwegende dat het arrest zijn beschikking betreffende de door verweerders opgelopen mat_erHHe schade steunt
op de overweging dat " gezien de sociale
rang van de familie en de goede verstandhouding tussen ouders en kinderen, dient
aangenomen te worden dat het slachtoffer, eens meerderj arig g·eworden, desaangaande ten voordele van zijn ouders
zijn rechten zou hebben verzaakt zelfs
voor het gedeelte van de lonen dat
hij als minderjarige zou hebben -._g·ewonnen »;
Overwegende dat uit die motivering
blijkt dat het arrest, als grond van het
materieel nadeel uit het ongeval ontstaan, niet de beroving van de goederen
voortvloeiende uit de arbeid van het
slachtoffer aanneemt, maar de beroving
van de kans waarop de ouders, gezien de
sociale rang en de goede verstandhouding, mochten rekenen dat hun zoon,
meerderjarig geworden, hun de hem door
artikel 387 van het Burgerlijk Wetboek
toegekende rechten zou hebben afgestaan;
Overwegende dat het arrest hiermede
zijn beschikking betreffende de materHile schade op geen onwettelijke grandslag steunt ;
Overwegende, anderzijds, dat gelet op
de conclusies waarbij aanlegger zich
ertoe beperkte zekere feitelijke omstandigheden te betwisten of in te roepen,
zonder de redenen aan te wijzen waarom
die omstandigheden dienden verworpen
of aangenomen te worden, het arrest,
steunende, zoals het deed, op de voorgebrachte bewijsstukken en op een schatting ex ae'quo et bono, het bedrag van het
opgelopen materieel nadeel souverein kon
vaststellen ;
B. Betreffende de vorderingen der burgerlij ke partij en Vangerhaeghe Marcel,

Simone en Roger, Vanderdood, Cokaerts
en Van De Put :
Overwegende dat aanlegger geen bij.
zonder middel inroept en dat het Hof
er ambt~halve geen opwerpt ;
. 0?1 dw redenen, verwerpt de voorzrenmg; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
26 September 1949. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termic?urt, eerste advocaat-generaal. PlMter, H. Botson (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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VERKEER. -

ARREST. DAT VASTSTELT
DAT DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG NAAR LINKS HEEFT GEZWENKT
OM EEN AANRIJDING MET EEN STIL·
STAAND VOERTUIG TE VERMIJDEN. V ASTSTELLING W AARUIT NIET KAN
WORDEN AFGELEID DAT DE BESTUUl\DER HET STILSTAAND VOERTUIG HEEFT
VOORBIJGESTOKEN.

H et arrest, dat vaststelt dat de bestuurder
van een voertuig naar links heeft gezwenkt om een aanrijding met een s,ilstaand voertuig te vermijden, stelt niet
vast dat die bestuurder het stilstaand
voe1·tuig heeft voorbij gestoken.
(COOMAN, T. DROESBEKE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden'
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 24 Februari 1949 gewezen ;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 der Grondwet en 35
en 36 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 op het verkeer, doordat
het bestreden arrest enerzijds verklaart
dat de eerste aanrijding, waarvoor Cooman gans de verantwoordelijkheid draagt,
de enige oorzaak is van de tweede aanrijding ten gevolge waarvan Droesbeke
Frans door de auto van De Bode dodelijk
getroffen werd, en dat De Bode geen fout
heeft begaan door de hindernis uitg·emaakt door de stilstaande triporteur van
'\Vynants, de persoon van Cooman en
zijn gevallen moto naar links voorbij te
steken, en anderzij ds vaststelt : 1o op

-22een niet uitdrukkelijke maar desniettemin
stellige wijze dat De Bode de stilstaande
triporteur voorgestoken heeft, zonder
zich voorafgaandelijk verzekerd te hebben dat de weg vrij was aan de linkerzijde over een voldoende lengte om alle
gevaar voor ongevallen te vermijden;
2° dat de zichtbaarheid ter plaats van de
aanrijding onvoldoende was ten gevolge
van de gebrekkige lokale verlichting, en
doordat die strijdigheid van de beweegredenen dient gelijk gesteld met een
gebrek aan motivering ;
A. In zover het middel is gericht tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Overweg·ende dat, ware het zelfs bewezen dat aanleggers medebeklaagde,
De Bode, eveneens een fout zou hebben
begaan, aanleggers veroordeling niettemin gerechtv'aardig·d zou wezen door
de bevindingen van het arrest, welke
door het middel niet worden bestreden en
waardoor een fout ten laste van aan.
legger wordt vastgesteld;
Overwegende dat het middel derhalve
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zover het middel is gericht tegen
de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat het middel hierop
is gegrond dat het bestreden arrest zou
hebben vastgesteld dat d·e genaamde
De Bode een verboden voorbijstekingsbeweging van twee voertuigen zou
hebben uitgevoerd ;
Overwegende echter dat enkel uit het
bestreden arrest blijkt dat De Bode, ten
einde een ongeval te vermijden waartoe
aanleggers foutieve handeling aanleiding
gaf, een tamelijk brede zwenking naar
links zou hebben uitgevoerd ;
Overwegende dat het middel derhalve
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende, wat aangaat de
publieke vordering, 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 voor- .
ziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
26 September 1949. -

2e kamer.

(1) Vergelijk verbr., 7 J"uli 1947 (A1·r.
Verbr., 1947, blz. 251; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 325) en 24 Mei 1948 (Ar1·. Verbr., 1948,
blz. 292; Bull. en PAsrc., 1948, I, 339).

Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER.- 26 September 1949.

1°

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. -BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945 EN WET VAN 14 J UNI
1948. - ARREST DAT BESLIST DAT DE
AAN DE BELANGREBBENDE AANGEZEGDE BESLISSING VAN DE KRIJGSAUDITEUR GEGROND IS. -ARREST DAT
RET BESTAAN VAN DE IN DIE BESLISSING
BEPAALDE FElTEN VASTSTELT.
2° EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.- WET VAN 14 JuNI 1948.FElT BEDOELD BIJ ARTIKEL 3, 5°. KAN EEN BESTANDDEEL UITMAKEN VAN
HET FElT BEDOELD BIJ ARTIKEL 2, 2°.
3° EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. -WET VAN 14 JuNI 1948.
-ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
DAT DE DUUR VAN RET DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN VERVAL VERKORT. BESLISSING VAN DE EERSTE RECRTER OP TEGENSPRAAK GEWEZEN. - ARREST DAT BESLIST DAT HET
VERVAL AANVANG ZAL NEMEN OP EEN
LATERE DATUM DAN DIE VAN HE'l' VONNIS. - ONWETTELIJKREID.

1° Het aTrest, dat beslist dat de aan de
belanghebbende, overeenkomstig de besluit-wet van 19 September 1945 en
de wet van 14 Juni 1948 betreffende de
epu1'atie inzake burgertrouw, aangezegde
beslissing van de krijgsauditeu1· gegrond
is, stelt het bestaan van de in de betekende beslis.sing bepaalde feiten vast (1).
2° De hulpveTlening aan een partij, beweging of organisme, bedoeld bij artikel 3,
5°, van de wet van 1.4 Juni 1948, betreffende de epu1·atie inzake bu!'gertrouw,
kan een bestanddeel uitmaken van de
toetreding tot die partij, beweging of
organisme, bedoeld bij artikel 2, 2°, van
gezegde wet (2).
3° Het arrest van het hof van beroep dat,
bij toepassing van artikel 6 van de wet
van 14 Juni 1948 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw, de duur verlwrt van
(2) Vergelijk verbr., 28 April, 24 November
en 1 December 1947 (Ar1'. Verbr., 1947,
biz. 139, 374 en 385; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 180, 492 en 507).
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-23het ve1·val van zekere rechten, uitgesproken door een op tegenspraak door de
rechtbank van eerste aanleg gewezen vonnis, kan niet wettelijk beslissen dat het
verval een aanvang zal nemen op een
latere datum dan die van het beroepen
vonnis. (Wet van 14 Juni 19t.8, art. 6;
besluitwet van 19 September 19t.S,
art. 6.)
(BEYENS, T. PROCUREUR-GENERAAL
TE LUIK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Luik
op 2 Maart 1949 gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 2, 2°, 3, S0 , en'4 van de wet
van 14 Juni 1948 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw, voor zoveel nodig
van de artikelen 2, 2°, 3, so, en t. van de
besluit-wet van 19 September 19t.S betreffende de epuratie inzake burgertrouw,
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest het verzet van
eiser tegen zijn inschrijving op de door
artikel t. van gezegde besluit-wet en gezegde wet voorziene lijst ongegrond verklaard heeft en de vervailenverklaring
van de bij artikel123sexies van het Strafwetboek voorziene rechten uitgesproken
heeft, na enkel en aileen vastgesteld te
hebben dat eiser lid van het V.N.V. geweest was sinds 19t.O - begin 1941 tot
einde 1943, doch zonder vast te stellen dat
op gezegde datum het algemeen bekend
was dat die partij de politiek, de propaganda of de plannen van de vijand in de
hand we~·kte, wanneer de vervallenverklaring slechts gewettigd is indien die vasts telling gedaan wordt, dan wanneer de
door het arrest uitgesproken vervallenverklaring bijgevolg niet gemotiveerd is,
zoals door artikel 97 van de Grondwet
vereist wordt :
Overwegende dat het bestreden. arrest,
behalve wat betreft de duur der vervailenverklaring, het vonnis bevestigt waarbij
de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt een beslissing van de krijgsauditeur
had bekrachtigd welke aan aanlegger op
.3 Augustus 1946 werd aangezegd; dat die
beslissing, welke regelmatig door verweerder wordt voorg·ebracht, uitdrukkeJijk vermeldt dat aanlegger « vervailen
wordt verklaard van de rechten opge.somd in artikel 2, 2°, van de besluit-wet
van 19 September 194S, wegens toetreding tot een partij, beweging of organisme van politieke of culturele aard, en

meer bepaald het V.N:.V. (Vlaams Nationaal Verbond), terwij1 het algemeen bekend was dat die partij, beweging of organisme de po1itiek, de propaganda of de
piannen van de vijand in de hand
werkte >>;
Overwegende dat het middel aldus
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede mid del: schending van
artikelen 2, 2°, 3, S0 , van de wet van
14 J uni 1948 betreffende de epuratie inzake burgertrouw en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben, enerzijds, dat
eiser toegetreden was tot het V.N.V., anderzijds, dat zijn lidmaatschap zich er toe
beperkt had het jaarlijks lidgeld te betalen, en ten slotte dat eiser aldus de V.N.V.
partij geldelijk had gesteund, eiser van
de door artikel 123sexies van het Strafwetboek voorziene rechten vervailen verklaard heeft ;
Eerste tak: zonder echter aan te duiden
op .welke wettelijke bepaling het zijn
beslissing staafde, en, meer bepaald, of
eiser vervallen verklaard werd op grond
yan artikel 2, 2°, uit hoofde van toetreding· tot een duitsgezinde partij, ofwel op
grand van artikel 3, S0 , uit hoofde van
hulpverlening aan een dergelijke partij,
en zonder bijgevolg aan het Hof toe te
laten zijn toezicht over de wettelijkheid
van de bestreden beslissing uit te
oefenen;
Tweede tak : wanneer het intrinsiek
tegenstrijdig was, en in aile geval in
strijd met gezegde artikelen van de wet
van 14 J uni 19t.8, ofwel te beslissen dat
het bestaan van de door artikel 2, 2°,
voorziene toetreding bewezen was door
het bestaan van de door artikel 3, S0 ,
voorziene hulpverlening,
hetgeen
hierop zou neerkomen : a) een zwaardere
fout bewezen te beschouwen om reden
dat een lichtere fout bewezen is, en b) eeri
toetreding bewezen te beschouwen door
een hulpverlening die uiteraard geen toetreding uitmaakt, - ofwel te beslissen
dat een en zelfde feit, namelijk een jaarlijks lidgeld te betalen, terzelfdertijd
de beide schuldige daden uitmaakt die
voorzien worden Em door artikel 2, 2°, en
door artikel 3, S0 , hetgeen hierop zou
neerkomen : eenzelfde feit vatbaar te rnaken voor twee verschillende toepassingen
van de wet betreffende de epuratie, vermits in de tekst van de besluit-wet van
19 September 194S, het hulpverlenen niet
zo streng bestraft werd als het lidmaatschap, het eerste aanleiding gevende tot
een facultatieve, het tweede tot een verplichte vervailenverklaring, en vermits

-24in de tekst van de wet van H J uni 1948 wanneer hoger vermelde wetsbepalingen
de schuldige daden voorzien door arti- de rechter over de grond verplichten
kel 3, 5°, lichter voorkomen dan deze de termijn van de vervallenverklaring te
bepalen, zonder hem afhankelijk te rnavoorzien door artikel, 2, 2° :
Overweg·ende dat het bestreden arrest ken van een toekomstige gebeurtenis, en
tot staving zijner beslissing uitdrukke- wanneer artikel 6 aan eiser het recht toelijk vaststelt dat « beroeper zijn toetre- kende zich in verbreking te voorzien zonding einde 1. 940 - begin 1941 bij het der daardoor in de duur zijner vervallenV.N.V. en de handhaving van dit lidmaat- verklaring benadeeld te worden :
schap tot einde 1943 bekent » en aldus
Overwegende dat uit het bestreden arzonder dubbelzinnigheid het behouden rest blijkt dat aanlegger, wiens inschrijvan aanleggers inschrijving op de epura- ving op de lijst voorzien bij artikel 4 van
tielijst op grond van de bepaling van het besluit-wet van 19 September 1945
artikel 2, 2 °, van de wet van H J uni 1948 werd aangezegd door de krijgsauditeur op
3 Augustus 1946, tegen die beslissing rerechtvaardigt ;
Overwegende, wel is waar, dat het g·elmatig verzet heeft gedaan binnen de
bestreden arrest vervolgens, in antwoord termijn door de wet bepaald; dat aldus,
op het verweermiddel waarbij door aan- wanneer het verzet bij de rechtbank van
legger werd opgeworpen dat hij " geen eerste aanleg aanhangig werd gemaakt,
intellectuele of materiele daad had ge- die inschrijvil1g niet definitief was geworsteld om he:t enkel feit zijner aansluiting den;
bij het V.N.V. te bevestigen », hierop
Maar overwegende dat het beroepen
wijst dat « gebleken is dat, zo aanlegger vonnis, dat op tegenspraak werd gewezen
de vergaderingen en betogingen dezer op 29 N 6veml:lei'T946,-1mt · verzet ongeantivaderlandse groepering niet heeft bij- grond heeft verklaard; dat, luidens artigewoond, hij niettemin regelmatig jaar- kel6 van voormeldebesluit-wet, dit vonnis
lijks zijn lidgeld betaald heeft » en dat uitvoerbaar was bij voorraad en dat der« dergelijke steunverlening, hoe gering zij
halve aanleggers vervallenverklaring van
ook weze, meer doeltreffend en tevens de rechten voorzien in artikel 123sexies
meer kenschetsend was dan een passieve van het Strafwetboek op de dag van
aanwezigheid bij vergaderingen of spreek- dit vonnis aanvang heeft genomen ;
beurten »;
Overwegende dat, indien het hof van
Overwegende dat die beweegreden beroep waarbij aanleggers hoger beroep
nochtans enkel tot doel strekt de werke- tegen dit vonnis aanhangig werd gelijkheid, de ongedwongenheid en de vrij- maakt, gerechtigd was bij toepassing· van
willigheid van aanleggers toetreding bij de artikelen 2 en 6 van de wet van
het V.N.V. te kenmerken en niet het feit H Juni 1948, de uitgesproken vervallenzelf van het handhaven dezer toetreding verklaring te beperken en zelfs te niet te
vast te stellen dat vooraf reeds door een doen, het nochtans niet gemachtigd was,
andere motivering was vastgesteld ge- bij handhaving van de vervallenverklaweest;
ring en zelfs bij verkorting van de duur er
Overweg·ende dat aldus door het be- van, te beslissen dat zij enkel aanvang
streden arrest niet wordt beslist dat de nemen zou op een latere datum dan die
uitkering aileen van een jaarlijks lidgeld van het beroepen vonnis ;
op zich zelf het handhaven der toetreding
Overwegende dat het middel dus geuitmaakt en dat het middel, dat gegrond grond is;
is op een: verkeerde interpretatie van het
Om die redenen, verbreekt het bebestreden arrest, in feite niet opgaat ;
streden arrest, doch enkel in zover l1et
Over het derde mid del: schending van beslist heeft dat de uitgesproken verde artikelen 2, 3 en 6 van de wet van vallenverklaring slechts aanvang nemen
14 J uni 1948 betreffende de epuratie in- zal van af het in kracht van gewijsde
zake burgertrouw, doordat het bestreden treden van het arrest; beveelt dat onderarrest eiser van de hierboven bepaalde havig arrest zal worden overgeschreven
rechten vervallen verklaard heeft voor een in de registers van het Hof van beroep te
termijn van tien jaar, aanvang nemend Luik en dat melding er van zal gemaakt
van af het in kracht van gewijsde treden worden op de kant van de gedeeltelijk
van het arrest, hetgeen er op neerkomt vernietigde beslissing ; verwerpt de voor-.
de duur van de vervallenverklaring te ziening voor het overige; veroordeelt aanlaten afhangen, en van het uitoefenen van leg·ger tot twee derde der kosten; laat
het recht van eiser om zich in verbreking een derde der kosten ten laste van de
te voorzien, en van de datum van het te Staat ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
vellen arrest van het Hof van verbreking, naar het Hof van beroep te Brussel.
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-2526 September 1%9. - 2• kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Struye.

2 8 KAMER.- 26 September 1949.
1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. ~ ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 2°, VAN HET
STRAFWETBOEK. VERZENDER DIE
VOOR DE LEVERANCIER EN VOOR DE
VIJAND DE VERVOERMIDDELEN VOOR DE
TE LEVEREN IVIATERIALEN OPSPOORT, DE
VOORWAARDEN VAN HET VERVOER BESPREEKT EN OVER DE OPZENDING BESLIST. - TUSSENPERSOON IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 2°,
VAN IIET STRAFWETBOEK.
2o MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- EENVOUDIGE JIIANUTENTIONNARIS.
DIE
DEELNEEMT AAN IIET LADEN EN LOSSEN
VOOR REKENING VAN DE BEVRACHTER.- Is GEEN TUSSENPERSOON IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 2°,
VAN HET STRAFWETBOEK.
H andelt als tussenpersoon in de zin van
artikel 115, paragraaf 2, 2°, van het
Strafwetboek, de verzender die, zowel voo1·
de leverancier als voor de vij and, de vervoermiddelen voor de te leveren materialen
opspoort, de voorwaarden van het ve1'VOC1'
bespreekt, zowel in het belang van de
leverancieT als in dat van de vijand, en over
de opzending beslist en deze verzekert (1).
2° Handelt niet als tussenpe·rsoon in de zin
van artikel 115, paragraaf 2, 2°, van het
Strafwetboek, de eenvoudige manutentionnaris van materialen geleverd aan de
vijand en vervom·d te water, zijn bedrijvigheid bepe1·kt zijnde tot het laden en
lossen voor rekening van de bevrachter (2).

t
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(RANDAXHE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

arrest, gewezen de 29 April1949 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen;
Over het enig middel : schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, aangevuld door artikel 1 van de besluitwet van 25 Mei 1945, inzonderheid van
paragraaf 2, 2° en 4°, van gezegd artikel,
en voor zoveel nodig, van de artikelen 64
en 67 van het Wetboek van !coophandel betreffende de makelaars, alsook
97 der Grondwet, doordat het arrest beslist heeft dat de tussenkomst van aanlegger in hoedanigheid van verzender of
manutentionnaris bij de verzendingen
van bakstenen aan het « Bautechnisch
Beschaffungsamt " volstaat om hem te
doen doorgaan als tussenpersoon zoals
bepaald bij 2° van paragraaf 2 van
artikel 115 van het Strafwetboek, dan
wanneer gezegde wetsbepaling slechts die
personen bedoelt welke goederen « verschaft" hebben als tussenpersoon, t.t.z.
de makelaars bij de aankoop of de verlcoop van de goederen of producten in
kwestie, terwijl de verzender en de manutentionnaris hun bedrijvigheid beperken tot eenvoudige dienstprestaties onafhankelijk van de levering zelf en die
door de strafwet niet beteugeld worden :
Overwegende dat de aangeklaagde beslissing als enig bewezen misdrijf aanneemt de tussenkomst van eerste aanlegger bij het Ieveren aan de vijand door
de naamloze vennootschap « Briqueteries
De Neef, Freres " van bakstenen bestemd voor militaire doeleinden ;
Overwegende dat v66r de rechter over
de grond aanleggers betwist hebben dat
bedoelde tussenkomst de stoffelijke elementen van een inbreuk op artikel 115,
paragraaf 2, van het Strafwetboek
verenigde;
Dat het bestreden arrest daarop antwoordt dat eerste aanlegger voormelde
wetsbepaling heeft overtreden doordien
hij als tussenpersoon bakstenen lteeft geleverd wetende dat zij voor het uitvoeren
van militaire werken moesten dienen ;
Overwegende dat die beslissing is gegrond op de vaststelling dat eerste aanlegger opgetreden is, eerst als « gemandateerde verzender " van de leverancier
en als « vertrouwensverzender " van de
vijand en dat hij voor deze laatste de gunstigste bevrachtingsvoorwaarden heeft
bekomen ; dat voorzeker eerste aanlegger

Verbr., 1947, blz. 261; Bull. en PAsrc., 1947,

(2) Zie 0APITANT, Dictionnaire, vo Manutention; zie ook W etboek van koophandel,

I, 335); 14 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949,
blz. 385; Bull. en PAsrc., 1949, I, 436).

art. 91, boek II, titelli (wet van 28 November 1928, art. 1, A, § III, 2°).

(1) Vergelijk verbr., 14 Juli 1947 (Arr.

-26daarna zijn tussenkomst heeft beperkt
tot deze van een manutentionnaris handelende voor rekening van een bevrachter aangeduid door de leverancier, maar
dat de manutentionnaris en de gem'andateerde verzender tussenpersoon zijn in de
zin welke door artikel 115, paragraaf 2,
2o, aan dat woord is gehecht;
Overwegende dat, blijkens de beweegredenen van het arrest, door de uitdrukking « gemandateerde verzender "• het
militair gerechtshof de persoon heeft bedoeld welke, in de plaats van de leverancier en met de goedkeuring van de vij and
wien het geleverde bestemd was, de middelen opspoort tot vervoer van de materialen of producten die moeten verschaft
worden, de voorwaarden van hetvervoer
bespreekt zowel in het belang van de
leverancier als in dat van de vij and, en over
de opzending beslist en deze verzekert ;
Overwegende dat degene, die derwijze
optreedt, een persoon is door wiens
bemiddeling· de levering van materialen,
grondstoffen of producten aan de vijand
wordt gedaan en dientengevolge, in strijd
met datgene wat door het middel wordt
beweerd, een persoon is die handelt als
tussenpersoon in de zin van artikel 115,
paragraaf 2, 2°, van het Strafwetboek;
Overwegende, in tegenstelling, dat inzake vervoer op zee of op rivier, de eenvoudige manutentionnaris van materialen of producten deze niet verschaft aan
degene wien zij bestemd zijn, zelfs niet
als tussenpersoon; dat zijn bedrijvigheid
beperkt is tot het lossen en laden voor
rekening van de bevrachter;
Overwegende dat, voor zover het beslist over de publieke vordering, het bestreden arrest slechts een enkele straf uitspreekt en geen enkele som, goed, of voordeel aan de Schatkist verworven verklaart bij toepassing van artikel 123tm·
van het Strafwetboek, gewijzigd door de
wet van 7 Juni 1948;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte alzo gerechtvaardigd is door de
vaststellingen van het arrest betreffende
de bedrijvigheid van eerste aanlegger als
gemandateerde verzonder, waaruit volgt
dat aanleggers geen belang hebben bij hun
middel dat, derhalve, niet ontvankelijk
is·
'overwegende dat de substantii3le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nagekomen werden en dat
de uitgesproken straffen wettelijk zijn;
Overwegende, met betrekking tot de
beslissing· over de vordering van de burgerlijke partij, dat de vergoeding van
250.000 frank toegekend aan deze partij

slechts gerechtvaardigd blijft in de maat
waarin zij als voorwerp heeft de herstelling van de schade veroorzaakt door de
bedrijvigheid van eerste aanlegger als
gemandateerde opzender;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen in zover het
aanleggers veroordeelt naar aanleiding
van de eis van de burgerlijke partij ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
militair gerechtshof en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
veroordeelt aanleggers tot de helft der kosten, de burgerlijke partij tot de andere
helft ; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het militair g·erechtshof anders
samengesteld.
26 September 1949. -

28 kamer. -

Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,

raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Simon.- Gel~jkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.
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26 .September 1949.

fO BEWIJS.- STRAFZAKEN.- VONNI:>
DAT VASTSTELT DAT DE BETICHTING
BEWEZEN IS MAAR DAT DE BEKLAAGDE
WERD BELET ZIJN ONSCHULD TE BEWIJZEN. TEGENSTRIJDIGE VASTSTELLINGEN.

2° STRAF. -

BEKLAAGDE DIE, INGEVOLGE EEN ONREGELMATIGHEID VAN
DE RECHTSPLEGING, BELET WERD HET
BESTAAN TE BEWIJZEN VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. RECHTER
WELKE HET lVIINii\'lUM VAN DE STRAF
UITSPREEKT DAT WORDT TOEGELATEN
DOOR DE WET IN GEVAL VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGIIEDEN.- WETTELIJKHEID.

'1 o Is aangetast door tegenstrij digheid, het

vonnis dat vaststelt, enerzijds, dat de
betichting is bewezen en, anderzijds, dat,
ingevolge een onregelmatigheid van de
1'echtspleging, de beklaagde belet we1·d
zijn onschuld te bewijzen.
2o Uit de omstandigheid dat de beklaagde
belet werd, ingevolge een onregelmatigheid van de rechtspleging, het bestaan
van verzachtende omstandigheden te bewijzen, mag de Techter afleiden dat er
aanleiding is tot toepassing van het

~c-.
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-27minimum van de straf, hetwelk wordt
toegelaten door de wet in geval van verzachtende omstandigheden, maar niet dat
de beklaagde moet worden ontslagen van
de vervolging.

(PROCUREUR DES KONINGS'l'E OUDENAARDE, T. HOC.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 25 Maart 1949
in boger beroep, door de Correctionel~
Rechtbank te Oudenaarde;
Over de middelen een en vijf samen
gevoegd : 1° schending van artikel 97
van de Grondwet, van artikelen 1 en 78
van het Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis aan de schending der
rechten van de verdediging het juridisch
karakter van een grond van rechtvaardiging toekent of van een grond van
strafontheffing ; 2° schending van voorrneld artikel 9 7, van artikelen 16 3 en 1 76
van het Wetboek van strafvordering en
van artikel 5 van de wet van 1 Mei 1849,
doordat de bestreden beslissing een motivering opbouwt waarvan het eerste gedeelte (nopens de bewijsvoering en het
bestaan der telastgelegde feiten) strijdig
is met het tweede gedeelte (nopens de
schending van de rechten der verdediging), tegenstrijdigheid in de motivering
die gelijk staat ·met gebrek aan motivering :
·
Overwegende dat verweerder werd vervolgd wegens inbreuk op artikel 29, 3o,
van het koriinklijk besluit van 1 Februari 1934 ;
Dat, blijkens de vermeldingen 'van het
vonnis, een afschrift van het procesverbaal dat het misdrijf vaststelt slechts
de twee en twintigste dag na die vaststelling aan de beklaagde werd gestuurd,
wanneer, luidens alinea 2 van artikel 4
der wet van 1 Augustus 1899, bewuste
formaliteit zou moeten vervuld zijn
geweest binnen de acht en veertig uur
na de vaststelling van het misdrijf ;
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de feiten der telastlegg·ing bewezen
zijn geworden door de oprechte, objectieve en omstandige getuigenverklaringen
welke de stellers van kwestieus procesverbaal op de terechtzitting hebben
gedaan;
Dat het desniettemin verweerder ontslaat van de vervolging en alsreden van
die beslissing aangeeft dat het vertraagd
opsturen van het afschrift verweerder
heeft belet het bewijs van zijn onschuld

....

te lever~n of althans van feitelijke
omstand1gheden welke eventueel zijn
schuld zouden verminderen ;
Overwegende dat het vonnis door
strijdigheid is aangetast, waar het beslist, enerzijds, dat de betichting ten
genoege van recht bewezen is en anderzijds, dat verweerder belet w~rd zijn
onschuld te bewijzen;
Overwegende dat, zo het te laat opsturen van het afschrift van het procesverbaal verweerder belet heeft het voorhanden zijn van strafverminderende ornstandigheden te zijnen bate aan te
tonen, zulks de rechter over de grond wei
toeliet het minimum der straf uit te spreken waarmede de wet dreigt tegen de
dader van he_t bewezen_verklaard misdrijf,
doch hem met machhgde geen straf uit
te spreken en verweerder van de vervolging te ontslaan ;
Dat aldus het vonnis de in de middelen. een en vijf aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ;
Dat de verbreking die hierna wordt
uitgesproken het onderzoek naar de
gegrondheid der andere middelen overbodig maakt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers der Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
26 September 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. 1° STRAF. -

26 September 1949.

0PDECIEMEN. WET
VAN 14 AUGUSTUS 1947. - 0NZEKERHEID OM'l'RENT HET PUNT TE WETEN
OF HET MISDRIJF VOOR OF NA RET IN
WERKING TREDEN VAN DE WET WERD
GEPLEE.GD.- TOEPASSING VAN DE WET
NIET GERECHTVAARDIGD.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
- 0PDECIEMEN NIE'f GERECHTVAARDIGD. GEDEELTELIJKE VE:ttBREKING.

-

-~-~ttelijk gerechtvaardigd, de
toepassing op een strafrechtelijke geldboete van de verhoging van 90 deciem,
voorzien door de wet van 14 August-us
1947, wanneer de vaststellingen van het
arrest onzeker laten of het misdrijf werd
gepleegd v66r of na het in werlcing treden
van gezegde wet (1). (Wet van 2lt Juli
1921, art. 2, 1°.)
2° TV anneer de verbr·eking wordt uitgesproken om de enkele reden dat de strafrechtelijke geldboete werd verhoogd met
90 deciem, zonder dat die verhoging
gerechtvaardigd wordt door de vaststellingen van de beslissing, is zij tot de
gezegde ve1·hoging beperkt (2).

1° Is niet

(DE VLAMINCK, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 26 Februari 1%9 door
het Hof van beroep te Gent;
I. Aangaande de beslissing· over de
publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen : schending van artikelen 97 van
de Grondwet, 12 van de wet van 1lt Augustus 19lt7 en 2, 1°, van de wet van
2lt Juli 1921 :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
wordt wegens verschillende misdrijven
gepleegd « tussen J uli 1%6 en 6 N ovember '1947 ";
Dat het bestreden arrest beklaagde,
wegens de samenlopende misdrijven
welke het te zijnen laste bewezen verklaart, veroordeelt tot acht maanden
gevangenisstraf en tot een geldboete van
100 frank g·ebracht op 1.000 frank bij
toepassing· van artikel 12 der wet van
H Augustus 194 7 ;
Dat de bij deze wet voorziene verhoging
der strafrechtelijke geldboete slechts
van toepassing is op die geldboeten welke
uitg·esproken worden wegens misdrijven
gepleegd na het in werking treden van
boven g·emelde wet (27 September 1% 7) ;
Overwegende dat, noch de vermeldingen van het arrest, noch die vau het
beroepen vonnis, waarheen de bestreden
beslissing verwijst, toelaten te bepalen of,
naar het oordeel van de rechter over de
grond, althans een van de bewezen verklaarde misdrijven werd gepleegd na
26 September 194 7 ;
(1) en {2) Verbr., 4 Juli 1049 (Arr. Verb1·.,
1040, blz. 434; Bull. en PASIC,, 1949, 1, 493).
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Dat, bij gebreke van vaststellingen desaangaande, het bestreden arrest de toepassing van artikel 12 der wet van
H Augustus 194 7 niet heeft g·erechtvaardigd; waaruit volgt dat de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
werden;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiiile of op straf van nietigheid
voorgeschreven vormen werden nageleefd en dat, behoudens de verhoging der
geldboete, de beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. Aangaande de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving· van zijn voorziening· geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen in zoverre het
de g·eldbTte van 100 frank welke het ten
laste van. aanlegger uitspreekt verhoogd
heeft met neg·entig· deciem ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing·; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel doch uitsluitend om te worden
beslist over de toepassing van de opdeciemen wat de geldboete van 100 frank
betreft.
26 September 1%9. 2e kamer. Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes,

raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon. Gelijklu·idende concl-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

26 September 1949.

1° DAGVAARDING. STRAFZAKEN.
- DAGVAARDING VOOR EEN BEPAALDE
DAG V66R DE KRIJGSRAAD. -- GEEN
AANDUIDING VAN DE KAMER VAN DE.
KRIJGSRAAD. - GEVOLGEN.
2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
- ZAAK REGELMATIG AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE KRIJGSRAAD.- KRIJGSAUDITEUR ONTLAST VAN HET OND.ERZOEK.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
0NDERZOEK GEDAAN DOOR DE.
KRIJSAUDITEUR. GEEN VERHOOR

____ \ __l:=:-.
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-29TOT AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK.
REGELMATIGE DAGVAARDING V66R
DE KRIJGSRAAD. KENNISNEMING
DOOR DE KRIJGSRAAD. MOGELIJKHEID VAN SCHENDING DER RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

t. 0 MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING. 0NDERZOEK DOOR
DE KRIJGSAUDITEUR.- MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT HET ONDERZOEK
NIET WERD AFGESLOTEN DOOR HET
VERHOOR VAN DE BETICHTE. MAG
NIET VOOR DE EERSTE iiiAAL WORDEN
VOORGESTELD V66R HET HOF VAN VERBREKING.

1° De dagvaarding om vom· een bepaalde
datum te verschijnen v66r een krijgsraad, samengesteld uit verschillende
lcamers, draagt de kennisneming van de
zaak op aa.n de krijgsraad, niettegenstaande zij de kamer van dit 1'echtscollege niet vermeldt welke van de zaak
kennis zal nernen (1).
2° TVanneer een zaak regelmatig aanhangig we1·d gemaakt v66r de lc1·~jgs
radd, is de Jn·ijgsauditeur noodzakelijk
van het onde1·zoek ontlast (2).
3° Wannee1·, na een door hem gedaan
onderzoek, de krijgsmtditeur regelmatig
dagva.ardt v66r de lc1·ijgsraad, is de zaak
bij deze laatste aanhangig gemaakt
niettegenstaande het onderzoek niet werd
afgesloten doo1' een ondervraging van- de
betichte; dit verzuirn lean echter een
schending van de rechten van de verdediging uitmaken (3).
4° 1\!lag niet voo1· de ee1·ste rnaal wo1·den
voorgesteld v661' het Hof van ve1·breking,
het middel afgeleid uit de schending van
de rechten van de verdediging en gesteund op de ornstandigheid dat de
krij gsauditeur het onderzoek niet heeft
afgesloten do01' een ondervraging van de
betichte (4). (Wetboek van 20 J uli '1814,

art. 83.)
(BOEL, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, gewezen de 16 Maart 1949 door
bet Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
(1) Vergelijk verbr., 28 Januari 1895 (Bull.
en PASIC., 1895, I, 83).

artikel 3 van de besluit-wet dd. 26 Mei
1944c betreffende de bevoegdheid en de

procedure inzake misdrijven tegen de
veiligheid van de Staat, doordat bet
bestreden arrest verklaart dat op 8 November 1946 de krijgsauditeur aanlegger
niet meer kon ontslaan van vervolg·ing,
daar hij hem op 12 . September van
bedoeld jaar v66r de krijgsraad had doen
dagvaarden, dan wanneer bewuste dagvaarding volkomen nietig en van generlei
waarde was en aldus de krijgsauditeur
van bet vooronderzoek niet kon ontlasten;
Overwegende dat uit de ontwikkeling van dit middel blijkt dat aanlegg·er
als grief tegen bet bestreden arrest aanvoert dat bet aanneemt dat de publieke
vordering· bij de krijgsraad aanhangig
werd gemaakt door de dag·vaarding van
12 September 1946 alhoewel deze niet
vermeldde door welke kamer van voormeld rechtsprekend college de zaak onderzocht en berecht rno.est worden;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de dagvaarding om, op een door
het exploot aangeduide dag, te verschijnen v66r een bepaald strafrechtscolleg·e nietig verklaart, wanneer zij niet
vermeldt welke kamer van dit rechtscollege van de zaak kennis zal nemen;
Overweg·ende voorzeker dat zo, op de
bepaalde dag·, de gedag·vaarde persoon
niet verschijnt v66r de tot kennisname
der zaak geroepen kamer, of in geval die
kamer niet zetelt, de eerbied voor de
rechten der verdediging vergt dat de
zaak slechts berecht wordt nadat aan de
gedagvaarde persoon, door een nieuwe
dagvaarding, behoorlijk bekend werd
gemaakt welke kamer kennis zal nemen
van de zaak en op welke dag deze zal
worden onderzocht;
Overwegende echter dat, niet deze
nieuwe dag·vaarding, maar wei de eerste
de zaak bij het rechtsprekend college
aanhangig heeft gemaakt ;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Over de middelen, twee, drie .en vier
afgeleid : het tweede : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest berust op beweegredenen die met elkaar strijdig zijn, daar
het, enerzijds, aanneemt dat de dagvaar.
ding van 12 September 1946 rechtsgeldig is en, anderzijds, toeg·eeft dat bedoelde dagvaarding werd aangevuld door
(2), (3) en (4) Verbr., 16 Februari en 13 Juil
1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 89 en 392;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 103 en 451).

-30deze van 13 December 1946, wat insluit
dat de eerste dagvaarding ongeldig was,
daar een dagvaarding niet kan aangevuld worden door een tweede ; het derde :
schimding van artikel 9? van de Grondwet en van artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest beslist dat de kennisneming der zaak aan de krijgsraad regelmatig werd opgedragen door de dagvaarding van 12 September 1946, alhoewel
blijkt uit de tekst van de bestreden
beslissing dat aanlegger slechts terechtstond krachtens de dag·vaarding van
13 December 1946, terwijl de twee medebeklaagden terechtstonden ingevolge de
dagvaarding dd. 29 November -1946;
het vierde : schending van artikelen 145 van het Wetboek van strafvordering,
61 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, doordat, alhoewel blijkt
uit de betiteling van het bestreden arrest
dat aanlegger slechts terechtstond ingevolge de dagvaarding van 13 December 1946, het militair g·ere.chtshof beslist
dat voormelde dagvaardmg deze van
12 September aanvulde, zodat uit b~
wuste vaststelling moet worden afgelmd
dat ook de tweede dagvaarding wegens
onvolledigheid nietig is :
Overweg·ende, enerzij ds, dat uit het
antwoord gegeven op het vorig middel
volgt dat het bestreden arrest geen tegenstrijdigheden inhoudt, anderzij ds, dat de
dagvaarding· die op 13 December 1946
aanlegger betekend werd, geenszins tot
doel had de zaak bij de krijgsraad aanhangig te maken, doch enkel en aileen
aanlegger te berichten welke kamer van
bedoeld rechtscollege kennis van de zaak
zou nemen en op welke dag deze zou
behandelcl worden ;
Dat, dientengevolge, het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen dat laatstbedoelde dagvaarding de eerste aanvulde;
Overwegende dat g·een enkel van voormelde middelen kan aanvaard worden ;
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 1, 182, 130 en 160 van het
Wetboek van strafvordering, 3 van de
besluit-wet van 26 Mei 1944, doordat
aanlegger voor de krijgsraad verwezen
werd zonder ooit vooraf in betichting te
zijn gesteld geweest :
Overwegende dat noch het Wetboek
van rechtspleging voor het Ieger te Iande
van 20 Juli 1814, noch de wet van
15 Juni 1899 bevattende het Wetboek
van militaire strafvordering, de wijze
bepalen waarop een zaak bij de militaire
rechtbanken aanhangig moet worden

g·emaakt; dat geen enkele wetsbepaling
uitsluitend aan de inbetichtingstelling of
aan het verhoor van de betichte overeenkomstig artikel 83 van hogergemeld
wetboek de macht toekent de kennisname der zaak aan het rechtsprekend
college op te dragen ;
Overwegende dat in zake het vooronderzoek gedaan werd door de krijgs-auditeur zonder tussenkomst van een
rechterlijke commissie; dat dientengevolge bedoelde magistraat, doordat ?.ii
aanlegger heeft doen dagvaarden voor
de krijgsraad, zich noodzakelijk outlast
heeft van het onderzoek, dit laatste heeft
gesloten en de zaak v66r de krijgsraad
heeft gebracht ;
Overwegende, anderzijds, dat a~n
legger v66r de rechter over de grond met
heeft aangevoerd dat, bij g·ebreke van de
ondervraging voorzien door artikel 83
van het Wetboek van 20 Juli 1814, zijn
recht van verdediging geschonden was;
dat dientengevolg·e het middel, waar het
beweert dat het vooronderzoek niet
beeindigd was, naar recht faalt; dat het
nieuw is en, derhalve, niet ontvankelijk
voor zoveel het gesteund is op een ·
schending van het recht van verdediging;
Overwegende, verder, dat de suhstantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nag·eleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Aangaande de voorziening tegen
de beslissing over de vordering·en van
de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
26 September 1949. -- 2" kamer. Voo1·zitte1· H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer' waarnemend voorzitter.
Verslaggever, H. Simon. Gelijkl-ttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. della Faille d'Huysse,
Sand (van de Balie bij het Hof van beroep
te Brussel) en De Raedemaeker (van de
Balie te Antwerpen).

2e KAMER. -

26 September 1949.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
-

STRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR

-31DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE·
SLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDE·
RING. - PERKEN VAN HAAR ONTVAN·
KELIJKHEID.
2° VERKEER.
1-IIERARCHIE DER
WEGEN. 0PENBARE WEG WAAROP
EEN SPOORLIJN LOOPT. - 0PENBARE
WEG WAAROP VERSCHILLENDE SPOOR·
LIJNEN LOPEN. - 0PENBARE WEGEN
BESCHOUWD ALS ZIJNDE VAN GELIJKE
BELANGRIJKHEID SEDERT HET BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 16 OCTOBER 1947.
3° VERKEER.
1-IIERARCHIE DER
WEGEN. KRUISEN VAN OPENBARE
WEGEN.- VASTSTELLING DAT EEN WEG
HOOFDWEG IS. - GEEN VASTSTELLING
DAT DE ANDERE WEG DIT KARAKTER
NIET HEEFT. - VERKEERSVOORRANG
TOEGEKEND DOOR HET VONNIS AAN DE
GEBRUIKER VAN DE EERSTE WEG. BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
1° De voorziening van de burgerlijke partij
tegen de beslissing over de pu blieke vordering is slechts ontvankelijlc in de rnaat
waarin die partij wordt veroordeeld tot
de kosten van gezegde vordering (1).
2° Sedert het in werking treden van artikel 3 van het besluit van de Regent
dd. 16 October 1947, worden de openbm·e
wegen waarop een spoorlijn loopt en
de gene waarop rneer spoorlijnen lopen
beschouwd als hoofdwegen van gelijke
belangrijkheid (2).
· 3° De vaststelling dat een openbare weg,
bij een kruising, een hoofdweg is, rechtvaardigt alleen de verkeersvoorrang van
de gebruiker van die weg ten opzichte
van de gebruiker van de andere weg, die
van rechts kornt, indien die laatste weg
het karakter niet heeft van een hoofdweg (3).
{DE MEESTER, T. VAN STEENBERGEN.)
ARREST.
1-IET HOF; - Gelet op hef bestreden
vonnis, gewezen door de Correctionele
(1) Verbr., 21 Februari 1949 (Ar1·. Verb1·.,
1949, blz. 141; Bull. en PAsrc., 1949, I, 157).
(2) Onder de toepassing van artikel 52 van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
was de regei verschillend.
(3) Vergelijk verbr., 13 Juli 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 352), 8 Jtili 1940 (ibid., 1940,
I, 188), 14 April 1947 (Arr. Verbr., 1947,
biz. 117; Bull. en PAsrc., 1947, I, 152) en
14 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948, biz. 326;
Bull. en PASIC., 1948, I, 379) Welke impliciet

Rechtbank te Dendermonde op 25 April
1949;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 52, 54
en 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, bevattende Algemeen
Reglement op de verkeerspolitie, voormelde artikelen 52 en 54 gewijzigd door
artikelen 3 en 4 van het besluit van
16 October 194 7, doordat het bestreden
vonnis, alhoewel het aanneemt, ten·
minste impliciet, dat aanlegger op het
kruispunt van .rechts kwam, de voorrang
aan verweerder toekent om reden dat de
Koningin Elisabethlaan eeri openbare weg
is, met meer dan een rijweg, en, ing·evolge
artikel 52, 1°, van de Wegcode, als hoofdweg wordt aangeduid, zonder na te zien
en vast te stellen of, al dan niet, de Truweelstraat, waaruit eiser op het kruispunt kwam, ook geen van de door artikel 52 voorziene kenmerken vertoonde
die ze als hoofdweg moest doen erkennen,
met het gevolg dat de voorrang van hem
die van rechts komt, bleef bestaan, dan
wanneer een spoorlijn liep door de Truweelstraat die dus ook de kenmerken
van een hoofdweg vertoonde, en dan
wanneer, in elk geval, het bestreden
"Vonnis, door te verzuimen vast te stellen
of, al dan niet, de Truweelstraat die kenmerken vertoonde, onvoldoende gemotiveerd voorkomt, daar het het toezieht
van het I-I of van verbreking niet toelaat :
A. In zover de voorziening is gerieht
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening is ingesteld door de burgerlijke partij ; dat
zij aan het Hof sleehts private belangen
onderwerpt en derhalve, in zover zij is
gericht tegen de beslissing over de publieke vordering, enkel ontvankelijk is
in de maat waarin zij aanleggers veroordeling tot de kosten der publieke vordering betreft ;
B. In zover de voorziening is gericht
de verkeersvoorrang aan de gebruiker van een
openbare weg toekennen ten opzichte van de
gebruiker, die van rechts komt, uit een weg
die aitijd ais secundair wordt beschouwd, van
zodra de eerstbedoelde openbare weg niet
steeds het karakter van secundaire weg bezit.
In tegenovergeste1de zin van het hierboven
aangehaald arrest van 26 September 1949,
zie verbr., 11 April 1949 (Arr. Verb1·., 1949,
biz. 252; Bull. en PASIC., 1949, I, 287) en
3 October 1949 (zie verder, biz. 47 ; Bull. en
PAsiC., 1950, I, 48).
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-32tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering· :
Overw!)gende dat verweerder werd vervolgd uit hoof de van, op 8 December 1948,
jnbreuk te hebben gepleeg·d op de bepa1ingen van artikel 55 van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, gewijzigd
door artikel t" van het besluit van de
Regent van 16 October 1947;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na verweerder te hebben vrijgesproken,
·de correctionele rechtbank onbevoegd
verklaart om kennis te nemeri van de burgerlijke vordering door aanlegger ingesteld en deze veroordeelt tot de kosten
van de publieke en van de burgerlijke
vorderingen ;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte van }let bestreden vonnis uitsluitend is gegrond op de beschouwing dat
de Koningin Elisabethlaan, waarop verweerder reed, in een bebouwde kom is
gelegen, een hoofdweg is daar meer spoorwegen er op lopen, en dat dienvolgens
verweerder verkeersvoorrang genoot ten
opzichte van aanlegg·er die in de Truweelstraat reed en van rechts kwam;
Overwegende dat, naar luid van het artikel 52, 2°, van de Wegcode, gewijzigd,
door artikel 3 van het besluit van 16 October 194 7, in de bebouwde kommen,
zowel de openbare wegen waarop een
spoorweg· loopt als deze waarop meer
spoorwegen lop en, als hoofdwegen worden
beschouwd met gelijke belangrijkheid, en
dat, 'krachtens artikel 55 van dezelfde
code, gewijzigd door artikel 4 van het
besluit van 16 October 1%7, bij samentreffing van hoofdwegen, de weg·gebruiker,
die een kruising nadert, zich, ten opzichte van degene die van rechts komt,
gedragen moet als de weggebruiker van
een secundaire weg, en hem aldus de
doorgang moet laten ;
Overwegende, derhalve, dat de enige
beschouwing welke het bestreden vonnis
doet gelden, namelijk dat de openbare
weg, waarop verweerder reed, een hoofdweg· is, het beschikkend gedeelte van
l1et vonnis niet kan rechtvaardigen,
behalve wanneer vaststaat dat de door
.aanlegger bereden weg hetzelfde kenmerk
niet vertoon t ;
Overwegende dat, bij gebrek aan aile
vaststelling dienaangaande, het bestreden vonnis niet wettelijk is gemotiveerd;
Om die redenen, verbreekt het bestre(1) Verbr., 11 Maart 1935 (Bull. en PAsrc.,
l935, I, 185); 21 Juni 1943 (ibid., 1943, I,
248); 5 October 1948 (Arr. Verbr., 1948,

den vonnis in zover het de strafrechtbank onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de vordering ingesteld door aanleg·ger en deze veroordeeld
heeft tot de kosten van de publieke en
burgerlijke vorderingen ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar
de correctionele Rechtbank te Gent, uitspraak doende in hoger beroep.
26 September 1%9. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H. Vandermersch. Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite~·, H. della Faille d'Huysse.
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27 September 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRE GTE BELASTINGEN.
MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING .VAN EEN WET BETREFFENDE DE
VESTIGING EN DE INVORDERING VAN DE
BELASTING. WET VAN OPENBARE
ORDE. - MIDDEL MAG VOOR DE EERSTE
MAAL VOOR HET HOF VAN VERBREKING ·
WORDEN VOORGESTELD.

2°BINDENDEBEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTIN·
GEN. V ASTSTELLING DAT EEN BELASTINGPLICHTIGE GEEN VERANTWOORDINGSSTUKKEN TOT STAVING VAN ZIJN
RECLAlVIATIE HEEFT OVERGEMAAKT AAN
-DE ADllfiNISTRATIE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEWIJS
VAN HET JUISTE BEDRAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN RUST STEEDS OP
DE BELASTINGPLICHTIGE.

1° De wetsbepalingen betreffende de vestiging en de invordering van de belastingen
zijn van openbare orde.
Het middel afgeleid uit hun schending mag
derhalve voor de eerste maal v6or het Hof
van verbreking worden voorgesteld (1).
blz. 475 ; Bull. en PASIC., 1948, I, 547);
8 NoveTitber 1949 (zie verder blz. 123; Bttll.
en PAsrq., 1950, I, 136 en de voetnota, getekend W. G.).

-332° Is souverein, de vaststelling van de
rechter over de grand, de beweringen van
een belastingplichtige beantwoordende,
waarbij staande wordt gehouden dat de
verantwoordingsstukken tot staving van
zijn reclamatie werden overgemaakt aan
het bestuur, dat die stukken niet werden
overgelegd.
3° Wanneer, wegens gebrek aan aangifte,
een belastingplichtige van ambtswege
wordt aangeslagen, rust het bewijs van
het juiste bedrag van zijn inkornsten op
hem zelf, welke oak de redenen · mogen
wezen die zijn onthouding zouden kunnen·wettigen (1).
(DE BUYSSCHER, T. ADMINISTRATIE
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op H December 1948 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat het middel
nieuw is, daar het v66r de rechter over de
grond niet voorgesteld werd :
Overwegende dat de belastingwetten
bepalingen van openbare orde uitmaken;
Dat het middel, uit hun schending afgeleid en overeenkomstig artikel H der
wet van 6 September 1895 voorgedragen,
voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking mag aangevoerd worden ;
Over het middel : schending van artikelen 97 en 110 van de Grondwet, van
artikelen 1, 2, 25, en vooral 25, paragraaf 1, 1°, 28, 39, 42, 53, en vooral 53,
paragraaf 1, 56, 61, paragraaf 3, 62, 65
en 66 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
voor zoveel nodig, van zelfde artikelen, en
daarenboven van artikel 55 en vooral 55,
paragraaf 1, lid 3, van de wet ten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 Januari 1948, van artikel 19 van het
koninklijk besluit nr 14 van 3 Juli 1939,
van artikelen 2 en 6 van de wet van
17 Juni 1938 die de nationale crisisbelasting weder invoert en, voor zoveel nodig,
van zelfde artikelen van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 16 Januari 1948, van artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van

hetBurgerlijk Wetboek, van artikelen 1H
en 470 van het Wetboek van burgerlijke
vordering ; 1° doordat het bestreden arrest beslist heeft, dat, wanneer de aanslag ambtshalve gevestigd werd bij
gebrek aan aangifte, en wat ook de redenen zouden kunnen zijn we!ke dit gebrek
rechtvaardigen, het bewijs van het juiste
bedrag van de belastbare inkomsten ten
laste valt van de belastingplichtige, en
het beroep van aanlegger afgewezen heeft
om reden dat hij de stukken en elementen van aard om vermeld bewijs te
leveren niet voorgebracht heeft, dan
wanneer in zijn reclamatie, beroep en
conclusies, aanlegger voorhield, dat, gedurende de in acht genomen jaren, hij
geen enke!e winstgevende bedrijvigheid
had gehad, noch, hiervan uitgaande, geen
enkel belastbaar bedrijfsinkomen had gehad, en dan wanneer, en voorafgaandeIijk ieder discussie betreffende het bedrag
van de beweerde belastbare inkomsten,
het aan het bestuur behoort het bewijs
te leveren dat dergelijke belastingplichtige een bedrijf heeft uitgeoefend en
inkomsten gelnd heeft, welke als basis
kunnen dienen voor dergelijke belastingen, zodat, door te verzuimen dit door
aa:nlegger opgeworpen middel te beantwoorden, het hof van beroep aan zijn wettelijke zending te kort is gebleven, zijn
beslissing· niet voldoende en overeenstemmend heeft gemotiveerd en de draag·wijdte heeft miskend van de bepalingen
van de wet betreffende de. inkomstenbelastingen welke het toe te passen had ;
2° doordat het bestreden arrest het beroep van aanlegger verworpen heeft en
dus te zijnen laste de aans!ag van ambtswege, gevestigd volgens het vermoede
inkomen, aangenomen heeft, zonder noch
het bestaan noch de gegrondheid van de
veronderstellingen viJ.n het bestuur nagegaan te hebben, en zonder de middelen
beantwoord te hebben, welke aanlegger
inriep ten einde de gevolgtrekkingen te
ontzenuwen welke afgeleid worden uit
voormelde veronderstellingen, dan wanneer, indien de wet aan het bestuur
toelaat, in de gevallen voorzien door
artikel 56 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, de belasting
ambtshalve te vestigen op grond van
het verondersteld bedrag der belastbare
inkomsten, de belastingplichtige nochtans, tenzij in het willekeurige te vervallen, gemachtigd moet worden de door
het bestuur ingeroepen veronderstel-

(1) Verbr., 1 en 29 Maart en 10 Mei 1949
(Arr. Verbr., 1949, biz. 153, 219 en 311 ; Bull.

en PAsiC., 1949, I, 171, 250 en 348); 27 sepVEIIBR.,

1950. '

3

tember 1949 (zie verder; Bull. en PASIC., 1950,
I, 38).

~

lingen te bestrijden, welke ~iet onweerlegbaar zijn, zodat door ZICh te or;tthouden te antwoorden op de conclus1es
van aanlegger, die aan de administratieve veronderstelling·en alle waarden
ontkenden en die voorhielden dat geen
enkel bedrijf werd uitgeoefen~. en geen
enkel inkomen werd verwezenlr]kt gedurende de betwiste tijdruimten, het arrest
de hierboven bedoelde wettelijke voorschriften heeft miskend :
Overwegende dat het arrest de reclamatie verwerpt door aanlegger ingediend,
betreffende twee aanslag·en te zijnen
laste, bij gebrek aan aangift~. van am~ts
wege gevestigd in de bednJfsbelastmg,
de nationale crisisbelasting en de aanvullende personele belasting, onder artikel 3 van het kohier der stad Ronse voor
het dienstjaar 19t.6, navordering van
rechten voor 19~A (inkomsten van 1 91.3)
en Qnder het nummer t.095 van het dienstjaar 19~6, navordering· van rechten voor
1%5 (inkomsten van 1 %~) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de beweringen beantwoordende van aanlegger, die staande hield d~ rechtva~.r
digende bescheiden tot stavmg· van ZIJn
reclamatie aan het bestuur overgemaakt
te hebben, vaststelt dat deze niet overgelegd werden; dat die vaststelling souverein is en aan het toezicht van het Hof
ontsnapt;
Dat het arrest daarna bepaalt dat,
buiten het geval voorzien in de laatste
volzin van alinea 2 van artikel 56 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, de bewijslast niet
op het bestuur kan worden verplaatst,
doch steeds op de belastingplichtige blijft
rusten, wanneer deze van ambtswege
wordt belast wegens gebrek aan aangifte, welke ook de redenen mogen
wezen die zijn onthouding zouden kunnen
wettigen;
Overwegende dat door, in zijn bezwaarschrift en zijn conclusies genomen
v66r de rechter over de grond te beweren,
dat hij tijdens de jaren 1%3 en 19~t. geen
winstgevende bedrijvigheid had uitgeoefend, aanlegger tegen de vermoedens,
welke tot grond dienden van de van
ambtswege gevestigde aanslag, slechts
feitelijke omstandigheden inriep, waarvan hij het bewijs moest leveren ;
Dat, door te beslissen dat aanlegger
in gebreke is gebleven alle rechtvaardiging van zijn werkelijke inkomsten voor
te leggen, het arrest impliciet heeft vastgesteld dat hij het bewijs niet gebracht
heeft van het gebrek aan bedrijfsactiviteit gedurende de j aren 1943 en 1944 ;

34
Dat uit die beschouwingen blijkt dat
het arrest op de conclusies van aanlegg·er een passend antwoord heeft gegeven
en de in het middel aangeduide wetsbepalingen juist heeft toegepast;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden.
"
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aarilegger tot de kosten.
27 September 1%9. - 2e kamer. - ·
Voorzitte1·, H. de Cocqueau de~ Mottes,
raadsheer waarnemend voorZitter.
Verslaggeve1·, H. Bareel.- Gelijkluidende
conclusie H. Ganshof van der Meersch,
advocaa(g·eneraal.- Pleiters, HH. Van
Bastelaer (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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KAMER. -

27 September 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN.
GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, PARAGRAAF 3,
VAN DE SAMENGESCIIAKELDE WE'l'TEN.
0NROEREND GOED DIENEND TOT
WOONS'l' VAN VERPLEEGSTERS DIE HUN
BEROEP UITOEFENEN OP. ONAFHANKELIJKE WIJZE. NIET VRIJGESTELD
ONROEREND GOED.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, PARAGRAAF 3,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
0NROEREND GOED BESTEMD TOT
INRICHTING VAN EEN KLINIEK.- VEHGOEDINGEN UITGEKEERD VOOR DE BEZETTING VAN DIT GOED GEDURENDE DE
OORLOG. VERGOEDINGEN DIE NIET
BESTEMD ZIJN OM AAN DE EIGENAAR
TOE TE LATEN IN HET GOED EEN VAN DE
WERKEN VAN WELDADIGHEID UIT TE
OEFENEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, PARAGRAAF 3 VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN. NIET VRIJGESTELD QNROEREND GOED.

1 o "1-Vanneer een woonhuis

voor ziekenverpleegsters ·bewoond wordt do~~· ziek.e.nverpleegsters die op onafhankeltJke WtJZB
hun beroep uitoefenen, mag dit onro~~end
goed niet beschouwd worden als ZtJnde
onrechtstreeks besternd tot inrichting van
een kliniek en mag het derhalve niet
worden vrij gesteld van de gron_d belasting (1). (Wetten betreffende de mkom-

(1) Raadpleeg o.m. verbr., 19 October en
22 December 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 504
en 658; Bull. en PABIC., 1948, I, 581 en 746);

stenbelastingen, samengeschakeld de '
Dat het middel, derhalve, niet ontvan12 September 1936, art. t,, par. 3.)
kelijk is;
2° Wanneer een eigenaar, die geen winst
Over het derde middel : schending van
naj aagt, vergoedingen heeft ontvangen artikel 4, paragraaf 3, derzelfde wetten,
voor de bezetting, gedw·ende de o01·log, doordat het bestreden arrest, enerzij ds,
van een onroerend goed bestemd tot inrich- vaststelt dat het perceel D 114 (kliniek)
ting ·van een kliniek en dat die vergoezijn bestemming van kliniek bewaard
dingen niet bestemd zijn om hem toe te heeft en in rechte aanneemt dat een inlaten in dit goed een van de werken van stelling haar niet winstgevende bestemweldadigheid uit te oefenen, voorzien bij ming behouden kan alhoewel zij sommige
m·tikel 4, paragraaf 3, van de samenge- sommen opbrengt, en desniettemin de
schakelde wetten betreffende de inkom- vrijstelling weigert, dan wanneer het, anstenbelastingen, kan dit onroerend goed derzijds, die vrijstelling weigert om de
de v1·ij stelling van de grondbelasting niet .red en, door het bestuur zelf niet opgeworgenieten.
pen, dat het niet bewezen is dat de inkomsten werkelijk en uitsluitelijk zouden
(V. Z. W. D. « SCEURS AUGUSTINES HOSPIbestemd geweest zijn voor de door de
TALLf<:RES DE LOUVAIN >>, T. ADMINISTRA·
vereniging verwezenlijkte liefdadigheidsTIE VAN FINANCIEN.)
werken:
Overwegende dat het bestreden arrest
ARREST.
souverein vaststelt dat de bezettingsHET HOF; - Gelet op het bestreden vergoedingen niet bestemd waren voor
arrest, op 25 J anuari '1949 door het Hof het nastreven van de bedrijvigheid van
aanlegsters inrichting;
van beroep te Brussel gewezen ;
Dat het arrest aldus de afwezigheid
aanwijst van de voorwaarden vereist door
Over het tweede middel : schending van artikel 4, paragraaf 3, voor de vrijstelling
artikel 4, paragraaf 3, derzelfde wetten van de grondbelasting ;
wat betreft het perceel D 145 (huis), doorWaaruit volgt dat het middel in rechte
dat het bestreden arrest vaststelt dat grondslag mist;
dit huis diende tot woning van leken
Om die redenen, verwerpt de voorziekenverpleegsters in verbinding met de ziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kliniek mits een huurprijs van 2.400 frank kosten.
per jaar en niettemin de vrijstelling van
grondbelasting weigert, dan wanneer dit
27 September 1949. - 2" kamer.
huis verhuurd was mits 2.400 frank,
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
prijs lager dan het kadastraal inkomen raadsheer waarnemend voorzitter. van 2.600 frank, cijfer aangeduid in de Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijkdirectoriale beslissing zelf, en dan wan- luidende conclusie, H. Ganshof van der
neer, alhoewel dit huis diende tot woning Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter,
voor verpleegsters die hun beroep uitoe- H. Van Leynseele.
fenden in de kliniek en daarvoor betaald waren met als correlatieve vergoeding die kleine huurprijs, dit niet belet
dat het huis althans onrechtstreeks be2 8 KAMER. - 27 September 1949.
stemd was voor de uitoefening van werken van weldadighejd :
Overwegende dat het bestreden arrest, INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE.- BEWIJS VAN
bij een beoordeling in feite, die souve- ·
rein is, uit een reeks vaststellingen
RET JUISTE BE DRAG VAN DE BELAST·
afleidt dat dit huis niet kan beschouwd
BARE INKOMSTEN RUSTEND
OP DE
worden als bestemd en nodig voor de
BELASTINGPLICHTIGE.
inrichting van een kliniek en andere
Schendt de regel vastgesteld door artikel 56
gelijkaardige werken;
van de samengeschakelde wetten betrefDat de beoordeling van de feitelijke
fende de in'fwmstenbelastingen, volgens
beschouwingen, waarop het mid del steunt,
welke, wanneer een belastingplichtige
aan de bevoegdheid van het Hof ontsnapt;
van ambtswege wordt belast, het bewijs
van het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten op hem zelf rust, het arrest dat
18 J"anuari 1949 (drie arresten) (Arr. Verb?·.,
de van ambtswege gevestigde belasting ·
1949, blz. 38, 39 en 40; Bull. en PAsiC., 1949,
I, 45, 47 en 48); 1 Maart 1949 (Bull. en PASIC.,
vermindert op grand van het vermoedelijlc bedrag van de belastbare inlcomster>,
1949, I, 170).

-36niettegenstaande de belastingplichtige het
bewijs van het juiste beclrag zijnm· belastbm·e inlwrnsten niet /weft ge btacht ('1).
(ADMINISTRA'l'IE VAN FINANCIEN,
'!', SCHEPENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op '15 Maart '1 949 door het Hof van
heroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 en '1'12 van de Grondwet, 56
van de wetten betreffende de inkomstenhelasting·en, samengeschakeld hij hesluiten van 3 J uni '1 94'1 en 3'1 J uli '1 943, en
artikel 2 van de besluiten betreffende de
nationale crisisbelasting, samengeschakeld op '16 J uni '1 94'1 en 3'1 Juli '1943, daar
waar het bestreden arrest, de beslissing·
van de Directeur der belastingen te Gent
te niet doet in zover zij de bedrijfsinkomsten, door verweerder verwezenlijkt in '1 943, heeft geschat op het
door het bestuur aangenomen cijfer,
opnieuw wijzende dienaangaande, zegt
dat die schatting voor de berekening
van al de inkomstenbelastingen met
126.000 frank dient verminderd, de herziening beveelt van de aanslag op die
basis, de Belgische Staat (Ministerie van
financien) veroordeelt aan verweerder
terug te betalen, vermeerderd met de
wettelijke interesten, aile sommen die
hij onverschuldigd zou betaald hebhen, en hem tot de kosten van het beroep
veroordeel t, daar waar het bestreden arrest vaststelt " dat eiser weliswaar in gebreke is gebleven het juiste bedrag van
zijn inkomsten te bewijzen, maar dat een
aanzienlijk gedeelte van de tekenen of
indicien, waarop het bestuur gesteund
heeft om de betwiste aanslagen te vestigen, onvoldoende gegrond blijken », terwijl artikel 56 van de sameng·eschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat, indien de belastingplichtige van ambtswege wordt belast, de
bewijslast van het juiste bedrag van zijn
inkomsten op hem zelf rust :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de vestiging van de helasting
van ambtswege door het bestuur gerechtvaardigd is bij gebrek aan overleggen
door verweerder van de g·evraagde inlich(1) Verbr., 1 en 29 Th~Iaart en 10 Mei. 1949
(Arr. Verbr., 1949, biz. 153, 219 en 311; Bull.
en PASIC., 1949, I, 171, 250 en 348); 27 September 1949 (zie hoger biz. 32; Bull. en
PASIC., 1950, I, 35).

tingen en vaststelt dat de aanslag van het
hestuur omtrent in zijn geheel gevestig·d
werd op grond van de aankoop van een
waning ter waarde van 336.187 frank;
Dat het arrest, na aangenomen te hebben dat de tekenen waarop het bestuur
steunt om de aanslag te vestigen onvoldoende gegrond blijken, beslist dat de
schatting van het bestuur voor het berekenen van de inkomstenbelastingen met
'126.000 frank dient verminderd te worden;
Maar overwegende dat, luidens artikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
wanneer de belastingplichtige van ambtswege belast wordt, de bewijslast van
het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten op hem zelf rust ;
Overwegende dat, om het vermoeden
van gelijkvormigheid met de wet, toegekend aan de van ambtswege door het
bestuur gevestigde belasting te niet te
doen, verweerder zich er toe niet mocht
beperken aan te voeren dat de schatting
van het bestuur gegrond is op tekenen die
onvoldoende gegrond blijken; dat hij het
bewijs diende te leveren van het juiste
bedrag zijner belastbare inkomsten;
Overwegende echter dat ter zake het
bestreden arrest vaststelt dat verweerder
in gebreke gebleven is dit juiste bedrag
te bewijzen;
Overwegende, derhalve, dat het arrest,
door de ambtshalve op grond van het
vermoedelijk bedrag der belastbar"e in·komsten gevestigde belasting te verminderen alhoewel de belasting·plichtige het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten niet bewezen had, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft g·eschonden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het de bedrijfsinkomsten met '126.000 frank heeft verminderd
en de herziening van de aanslag· op die
basis bevolen heeft ; heveelt dat onderhavig· arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep te
Gent en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
27 September 1949. -

2e kamer. -

Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes,

raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H. de Clippele. Gelijlc-

_-_\
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luidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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KAMER.-

27 September 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN EEN ZELFDE INKOMEN
IN DE MOBILIENBELASTING IN HOOFDE
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE EN IN
DE BEDRIJFSBELASTING IN HOOFDE VAN
EEN ANDERE BELASTINGPLICHTIGE. AANSLAGEN DIE ONVERENIGBAAR ZIJN.
AANSLAGEN DIE EEN BELASTINGSEENHEID UITMAKEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
- ACHTEREENVOLGENDE BELAS'l'INGEN
DIE EEN BELASTINGSEENHEID UITMAKEN. TERMIJN OM BEZWAAR IN TE
DIENEN TEGEN DE TWEEDE ZICH UITSTREKKEND TOT DE RECLAMATIE TEGEN
DE EERSTE.

1° TVanneer een zelfde inkomen tevens aan-

geslagen is in de nw bilienbelasting in
hoofde van een belastingplichtige en in
de bedrijfsbelasting in hoofde van een
andere belastingplichtige, ingevolge achtereenvolgende meningen van bestuur
betreffende de juridische aard van
dit inkomen, zijn die aanslagen onve!·enigbaar en, alhoewel zij gevestigd
zijn ten laste van twee onderscheiden
rechtspersonen, maken zij niettemin een
belastingseenheid uit.
2° In het uitzondel'lij/c geval waw·in twee
achtereenvolgende aanslagen, die e!kaar
uitsluiten, een belastingseenheid u~tma
ken wegens de invloed van de ene op de
andere, sti·elct de wettel~jke tennijn om
bezwaar in te dienen tegen de tweede
aanslag zich uit tot de reclamatie tegen
de eerste (1). (Wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 61, par. 3.)
(ADMINISTf\ATIE VAN FINANCIEN,
T. CEULEMANS.)
AfiRE ST..

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arn~st, door het Hof van beroep te Brussel
op 22 December 1948 ¥ewezen;
(1) Vergelijk verbr., 18 October 1943 (Bull.
on PASIC., 1944, I, 14); zie de voetnota onderaan het hierboven aangehaald arrest van
27 September 1949 in Bull, en PASIC., 1950,
1, 39.

Over het enig middel tot verbreking
schending van artikel 112 van de Grandwet en van artikel 61, lid 3, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastin·
gen, samengeschakeld door koninklijk besluit van 12 September 1936, en, in
zover als nodig, door het besluit van de
secretarissen-generaal dd. 3 J uni 1941,
daar waar het bestreden arrest zegt voor
recht dat het bezwaarschrift van verweerder niet te laat werd ingediend,
het de beslissing waartegen beroep te
niet doet, de oorspronkelijke eis('lr
van de betwiste aanslag in de mobilienbelasting ontslaat, de Belgische Staat
veroordeelt de niet verschuldigde en ten
onrechte ge!nde belastingen terug te betalen met de achterstallige verwijlsinteresten, overeenkomstig artikel 74 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, en de Belgische
Staat veroordeelt tot de kosten, dan wanneer artikel 61 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorschrijft dat de bezwaarschriften,
op straf van verval, moeten ingediend
worden uiterlijk de 31 Maart van het
tweede dienstjaar, zonder dat de termijn
nochtans minder mag hedragen dan zes
maanden van de datum af van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving
van de aanslag of van de datum af van
de inning der belastingen op een andere
wijze dan per kohier :
Overwegende dat verw(lerder in 1941,
overeenkomstig zijn aangifte werd aangeslagen in de mobilienbelasting over het
dienstjaar 1941 op grond van interesten
die hij verschuldigd was aan. de firma
Franck en Cie, wegens een lemng welke
die firma hem had toegestaan krachtens
een overeenkomst waarbij hij de last der
belasting op zich had genomen; dat de
belasting onder zijn naam op de rol werd
gebracht en door hem werd betaald in
de loop van het j aar 1941 ;
Overwegende dat, in 1941>, het bestuur
van financien, oordelend dat vermelde
interesten door verweerder nie t waren
verschuldigd wegens een loutere lening,
doch wegens een daadwerkelijke deelname
van de firma Franck en Cie in verweerders bedrijf met voorafneming van winsten, en dat zij derhalve niet b.elastbaar
waren in de mobilienbelasting m hoofde
van verweerder, doch een winstaandeel
van de firma Franck en Ci• uitmaakten,
winstaandeel dat diende onderworpen aan
de bedrijfsbelasting, bij navordering over
het dienstjaar 19!>2, een aanslag vestigde
in de bedrijfsbelasting, bij bericht van
8 Februari 1944 onder artikel '10.058 van
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het kohieruittreksel van 17 Maart 19H,
ten laste van voormelde firma op het
betwist bedrag interesten ;
Overwegende dat verweerder tegen die
aanslag bezwaar i;ndiende op 18 Augustus
1%4;
Overwegende dat er tussen beide aanslagen, deze van 1941 in de rnobilienbelasting ten laste van verweerder, en
deze van 1944 in de bedrijfsbelasting ten
laste van de firma Franck en Cie, een
nauw verband bestaat ; dat beide aanslagen op een zelfde belastbaar element
zijn gevestigd en onverenigbaar zijn met
elkander, en dat, uit de inkohiering van
de tweede, de onreclltmatigheid van de
eerste aanslag voor verweerder is gebleken ; dat, alhoewel zij ten laste van twee
onderscheiden rechtspersonen werden gevestigd, zij niettemin een belastingseenheid uitmaken ;
Overwegende dat, wanneer twee opeenvolgende aanslagen die elkander uitsluiten, wegens de invloed van de ene op
de andere, een belastingseenheid uitmaken, de wettelijke termijn om tegen de
tweede bezwaar in te dienen zich uitstrekt tot de reclarnatie tegen de eerste ;
Overwegende dat het beroep door verweerder ingesteld op 18 Augustus 1944,
binnen de zes maanden van af de aflevering· op .17 Maart 1944 van het kohieruittreksel betreffende de tweede aanslag,
derhalve behoorlijk werd ing·esteld binnen
de termijnen voorzien bij artikel 61,
lid 3, van de samengeschakelde wetten
betreffende de· inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 September 1949. - 2e karner. Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

1e KAMER.- 29 September 1949.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- VONNIS VAN DE RECRTBANK
VAN EERSTE AANLEG. - DAT OP GEPASTE WIJZE DE EISEN, VERWEERMIDDELEN OF EXCEPTIES, VOORKOMENDE
IN DE CONCLUSIES BEANTWOORDT. -

VONNIS DAT GEMOTIVEERD IS.- GEEN
VERPLICHTING OP UI'fDRUKKELIJKE
WIJZE DE INHOUD VAST TE STELLEN VAN
DE CONCLUSIES.
2° GERECHTSKOSTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN.- HUURVERBREKING.PARTIJ DIE IN ELK VAN HAAR VORDERINGEN IN RET ONGELIJK WORDT GESTELD. - VEROORDELING TOT DE KOSTEN. - WETTELIJKE VEROORDELING.
30 VERBREKING.- VERGOEDING VAN
150 FRANK OF VAN 75 FRANK.- VERWERPING VAN DE VOORZIENING.- BESTREDEN VONNIS GEWEZEN BIJ VERSTEK. - VERGOEDING VAN 75 FRANK
WANNEER HET VONNIS WERD GEWEZEN
BIJ VERSTEK JEGENS DE AANLEGGER.VERGOEDING VAN 150 FRANK WANNEER
RET VONNIS WERD GEWEZEN BIJ VERSTEK JEGENS DE VERWEERDER.
1o Het vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg, dat op gepaste wijze de eisen,
verweermiddelen of excepties, voorkomende in de conclusies, beantwoordt, is
wettelijk gernotiveerd niettegenstaande
het niet op uitdrukkelijke wijze vaststelt
dat die eisen, verweermiddelen of excepties in conclusies werden voorgesteld.
2 o Wordt wettelijk veroordeeld tot de kosten,
de partij die, in een geding tot huurverbreking, in al haar vorderingen in het
ongelijk wordt gesteld {1). (Wetb. van
burg. rechtspl., art. 130.)
3o In artikel 58 van de wet van 4 Augustus
1832, naar luid waarvan, in geval van
verwerping van de voorziening, de aanlegger zal worden veroordeeld tot een vergoeding van 75 fmnk wanneer het vonnis
bij verstek werd gewezen, betekenen de
woorden « bij verstek >> bij verstek jegens de aanlegger; wanneer het vonnis
slechts bij verstek werd gewezen jegens
de verweerder, bedraagt de vergoeding
150 frank {2). (Stilzwijgende beslissing.)
(GHEYSSENS, T. DEHOU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 October1945 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel bij verstek j egens verweerders
gewezen;
(1) Voor het geval een vordering gedeeltelijk wordt ingewilligd, zie verbr., 17 Octobel'
1940 (Bull. en PABIC., 1940, I, 260); 13 Januari 1943 (ibid., 1943, I, 14).
(2) Zie de nota 2 onderaan verbr., 14 Januari 1935 (Bull. en PAsrc., 1935, I, 109).

-39Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1315 en 13ld
van het Burgerlijk Wetboek, 149 en 150
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging en van de rechten der .verdediging, doordat het bestreden · vonnis het
hoger beroep verwerpt na het verstek van
de gei:ntimeerden te hebben vastgesteld
en na zijn beslissing te hebben gemotiveerd door een argumentatie welke zou
kunnen genomen worden voor deze van
de gei:ntimeerden, dan wanneer die argumentatie niet de hunne is, vermiJs zij van
de oorspronkelijke eisen niets betwist
hebben, en dan wanneer aanleg·ger op
die verzonnen argumenten en betwistingen geen antwoord tot verdediging heeft
kunnen geven :
Overwegende dat uit geen vaststelling
van het vonnis blijkt dat " de motivering
van dit laatste deze is van de gei:ntimeerden ";
·
Dat, hijgevolg, het middel in feite niet
opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 113~, 1135 en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 149 en 150 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging en
van de rechten der verdediging, doordat
het bestreden vonnis, door het hoger beroep, op het verstek van de niet verschenen gei:ntimeerden te verwerpen, ten onrechte de gei:ntimeerden ontlast van de
uit overeenkomst ontstane verplichting
mede te werken aan het leveren van
het bewijs in het geding; dat het aldus de
overeenkomst (huurcontract), welke als
tussen partijen bestaande erkend wordt,
en de rechten der verdedigin,g schendt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het hoger beroep ongegrond verklaart
omdat het vaststelt dat de op 1 Maart
1%5 bij voorbaat vervallen huurprijs, die
het voorwerp van de dagvaarding van
8 Maart uitmaakt, was betaald geweest
bij middel van een door verweerders
op 7 Maart 1%5 gedane overschrijving
op de postcheckrekening van aanlegger, en dat de huurverbreking· niet g·erechtvaardigd was, daar de ingeroepen
redenen, in de veronderstelling dat zij
bewezen waren, geen voldoende gewichtigheid opleverden om dergelijke maatregel te rechtvaardigen; dat het vonnis
de verstekdoende gei:ntimeerden niet ontlast van de verplichting welke voortvloeit uit het tussen partijen gesloten
huurcontract en de rechten van de verdediging niet schendt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel : schending van

artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis het hoger beroep en de
oorspronkelijke eisen verwerpt, dan wanneer, indien in de onderhavige zaak, een
juist tegenovergesteld vonnis was gewezen
geworden waarbij de eisen . van aanlegger gunstig zouden onthaald geweest
zijn, dat vonnis volkomen zou gemotiveerd geweest zijn door de beschouwing dat de conclusies van aanlegger
in verbreking " rechtmatig en juist bevonden zijn "• bij gebrek aan elk stuk dat
middelen tegen die eisen aanvoert (P Asrc., 193~, I, S7) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de redenen opgeeft waarom het hoger beroep van aanlegger niet gegrond is ;
dat de rechter derwijze zijn beslissing
overeenkomstig artikel 97 der Grondwet
gemotiveerd heeft ;
Dat het middel in feite niet opg·aat ;
Over het vierdeclliddel: schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis het hoger beroep verwerpt,
dan wanneer het 'verzuimt te zeggen hoe
de verschijnende partij tegen de verstekdoende gei:ntimeerden concludeert; dat
het geen enkele geschreven of mondeling·e
conclusies vermeldt :
Overwegende dat artikel 97 van de
Grondwet de rechter niet verplicht, op
uitdrukkelijke wijze, in zijn beslissing, de
inhoud vast te stellen van de door de
partijen genomen conclusies; dat het volstaat dat het vonnis of het arrest op gepaste wijze antwoord verstrekt op de in
regelmatig· genomen conclusies hevatte
eisen, verweermiddelen of excepties ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
op gepaste wijze alle eisen, verweermiddelen of excepties beantwoordt welke
in de door aanlegger genomen conclusies
voorkomen, zoals deze zijn overgenomen
in de regelmatig bij de voorziening gevoegde stukken ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 149 en 150 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 113~ en
1135 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de Grondwet, van het gerechtelijk contract en van de rechten der
verdediging, doordat het bestreden vonnis, tot verwerping van de oorspronk~
lijke eisen van aanlegger, de excephe
opwerpt van het gebrek aan een voorafgaandelijke aanmaning tot betaling van
de som van 228 frank, dan wanneer de
partijen daarover hebben gezwegen, en
dat de exceptie, welke niet van openbare
orde was, slechts gel dig kon worden tegen-
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rechtbank verschenen partij :
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het middel, het vonnis tegen
de eis tot huurverbreking geen exceptie
opwerpt afgeleid uit het gebrek aan aanmaning van de huurders ;
Dat het vaststelt dat een vertraging van
enkele dagen in de betaling van de huurprijs geen huurverbreking rechtvaardigt, en, naar de redenen van de eerste
rechter verwijzende, doet opmerken dat
het vooral zo is wanneer de betaling
v66r aile ingebrekestelling geschiedt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het zesde, bet zevende en het
achtste middel :
Het zesde : schending van artikelen 97
van de Grondwet, 1134 en 1135, 1315,
1319, 1320,1322 van het Burgerlijk Wethoek, van het gerechtelijk contract en van
het geloof dat dient gehecht aan de akten
welke het vaststellen, doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke eisen
van- aanlegger verwerpt, dan wanneer
de volgende argumenten, ofwel in het
geheel niet, ofwel zonder de vereiste
klaarheid, werden beantwoord : 1° de
datum van de betaling is de 9" van
de maand, na de dagvaarding van de
3ste, 't is te zeggen in de loop van het
geding·; 2° de gegrondheid van een vordering wordt beoordeeld op het ogenblik
harer instelling ; 3° het feit van de
betaling der som van 228 frank in de
loop van de aanleg vernietigt de gegrondheid van de vordering van die som niet,
doch, integendeel, rechtvaardigt ze; 4° de
vordering van de som is de hoofdvordering en de eis tot huurverbreking is slechts
een bijkomende en een uit de eerste voortvloeiende vordering·; 5° daar de hoofdvordering als gegrond moet erkend worden op het ogenblik waarop zij werd ing·esteld, kan een gebeurlijk verschillend
lot van de bijkomende vordering niet beletten dat de gerechtskosten ten laste van
de tegenstrever vallen ; 6° de tegenstrevers werden vroeger reeds veroordeeld
en de eigenaar heeft recht op de rustige
bewoning als " goede huisvader >> door
zijn huurders;
Het zevende : schending van artikelen 1134 en 1135, 1315, 1319, 1320 en
'1322 van hetBurgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de Grondwet, van het gerechtelijk contract en van het geloof dat
dient gehecht aan de conclusies van
aanlegger, doordat het bestreden arrest
de oorspronkelijke eisen van aanlegger
verwerpt zonder enigszins de vijftien
besc~ouwingen te beantwoorden in de

conclusies ontwikkeld onder de titel
" toeeigening, onrechtmatige inlijving van
niet-verhuurde plaats »;
Het achtste : schending van artikelen
97 van de Grondwet, 1134 en 1135,
1315, 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 149 en 150, 252, 253,
254 en 256 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, van de rechten
der verdediging, van het gerechtelijk contract en van het geloof dat
aan de akten dient gehecht, doordat bet
hestreden vonnis de oorspronkelijke eis
tot contractverbreking verwerpt op grond
van de beschouwingen " in de veronderstelling dat zij bewezen zijn », waarmede
de feiten van misbruik van genot worden
bedoeld, dan wanneer het bestreden
vonnis door die beschouwingen de feiten
niet bewezen verklaarde, alzo geen geloof
hecht aan de opmerking van aanlegger,
die in conclusies er op wijst dat de eerste
rechter zelf de feiten van toeeigening
van het trapportaal vaststelt, en dan
wanneer de omstandigheid, dat de verstekdoende tegenstrever het aanbod van
bewijs van een nog· ergere toeeigening
dan deze door de eerste rechter vastgesteld niet tegenspreekt, de feiten als bewezen moest do en aannemen op straf van
schending van de rechten der verdediging
en daarenboven van de wet die het aan
de akten te hechten geloof voorschrijft
en van het artikel van de Grondwet dat
de rechter verplicht zijn beslissing behoorlijk te motiveren :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te beslissen dat de eis tot betaling
van de op 1 Maart 1945 vervallen huurprijs van 228 frank, ingesteld door
dagvaarding· van 8 Maart 1945, zonder
voorwerp is, tengevolge van de op 7 Maart
gedane starting op de postcheckrekening
van aanlegger, en door te beslissen dat
de vordering tot huurverbreking niet gegrond is om verschillende redenen welke
het samenvat, de conclusies van aanlegger op gepaste wijze heeft beantwoord,
bewijzende dat zij gedeeltelijk niet g·egrond en gedeeltelijk niet dienend waren ;
Dat de middelen in feite niet opgaan;
Over het negende middel : schending
van artikelen 149 en 150 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, van het gerechtelijk
contract en van de rechten der verdediging, doordat het bestreden vonnis de
oorspronkelijke eisen van aanlegger verwerpt, op grond van de beschouwing,
dat het wettelijk bewijs niet zou geleverd
zijn van een ingebrekestelling ten einde
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van toeeigening te doen ophouden, clan
wanneer over dat punt de partijen gezwegen hebben en de rechter, zonder de
debatten te verdraaien, een dergelijke exceptie niet kon opwerpen, welke niet van
openbare orde is :
Overwegende dat het vonnis, nate hebhen vastgesteld dat aanlegger, in zover
hij zijn eis tot huurverbreking op een
misbruik van genot der huurders steunt,
het bewijs van een ingebrekestelling niet
levert, beslist dat, zelfs in de veronclerstelling dat de feiten van misbruik van
genot zouden bewezen zijn, die feiten niet
erg genoeg zijn om de huurverbreking
te rech tvaardigen ;
Dat het middel, wijl het enkel de eerste
vaststelling van het vonnis hestrijdt,
welke overbodig is, hij gebrek aan belang·
niet ontvankelijk is;
Over het tiencle middel : schending
van artikelen 97 van de Gronclwet, 1'134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek
(wet van de overeenkomsten), doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke eisen van aanlegger verwerpt
op grond van " de huidige moeilijke
omstandigheden », dan wanneer die
reclen, zo zwak, zo alg·emeen en zo onbepaald is dat zij kan aimgevoerd worden
tegen om het even welke vordering van
welke aard ook, en een heschouwing is
welke volstrekt niet op de rechtsreden
wijst waarop zij steunt en niet als een volcloende reden kan aangezien worden :
Overwegende clat het bestreden vonnis,
door te heslissen dat de feiten van misbruik van genot door aanlegger aang·evoercl, indien zij hewezen waren, gevoegd bij de zeven dagen vertraging in
het betalen van de huurprijs, niet erg·
genoeg zijn, in de huidige moeilijke omstandigheden, om de huurverbreking te
rechtvaardigen, uitspraak heeft g·edaan
in feite ; dat dergelijke beslissing aan het
toezicht van het Hof van verbreking ontsnapt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het elfde middel : schending van
artikelen 130 en 131 van het Wetboek van
hurgerlijke rechtspleging en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis,
alhoewel het vonnis waartegen hoger heroep bevestigend, de veroordeling van
aanlegger tot de kosten heeft gehandhaafd, zoals de eerste rechter . ze had
uitgesproken, en alzo beslist heeft
zonder de argumentatie te beantwoorden
van aanlegger die, om reden dat
zijn hoofdvordering· tot betaling van

de achterstallige huurprijs op de datum
van de inleiding van zijn geding gerechtvaardigd was, wat het vonnis niet
bet wist,- concludeercle dat de kosten in
g·een enkel g·eval te zijnen laste mochten
gelaten worden :
Overwegende dat, in strij d met wat
het middel beweert, het vonnis geenszins
aanneemt dat de vordering tot betaling
van achterstallige huurprijzen op de datum van de inleiding der zaak gerechtvaardigcl was, en alzo de in het middel
overgenomen conclusies impliciet heeft
beantwoord;
Dat aanlegger, in elk van zijn vorderingen in het ongelijk gesteld, wettelijk
tot de kosten moest veroordeeld worden ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot. de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
j egens verweerders.
29 September 1949. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiter, H. Delacroix.

1e KAMEH.- 29 September 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BESLISSING WAAHTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. - BURGERLIJKE
ZAKEN.- VONNIS IN HOOGSTE AANLEG
DAT WEIGERT DE OPDRACHT VAN DE
DESKUNDIGE UIT TE BREIDEN TOT ZE.KERE DOOR EEN PARTIJ AANGEHAALDE
FElTEN. - EINDBESLISSING NAAR DE
ZIN VAN ARTIKEL 14 VAN HET DECREET
VAN 2 BRUMAIRE JAAR IV.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES WAARBIJ DE UiTBREIDING VAN DE OPDRACHT VAN EEN
DESKUNDIGE TOT VERSCHILLENDE BEPAALDE FElTEN WORDT GEVRAAGD. VONNIS DAT DE OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE SLECHTS TOT ZEKERE VAN DIE
FElTEN UITBREIDT. - GEEN RECHTVAARDIGING VAN DE BEPERKING VAN DE
NIEUWE OPDRACHT. - VONNIS NIET
GEMOTIVEERD.
1° Maakt, naar de zin van artikel 14 van
het decreet van 2 Brumaire jaar IV, een
eindbeslissing uit en kan, derhalve, het
voorwerp zijn van een onmiddellijke
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hoogste aanleg die weigert zelcere bepaalde feiten in de opdmcht van de aangestelde deslcundiye te begrijpen, zoals
door een partij in conclusies werd gevraagd (1).
2° Is onwettelijk, het vonnis dat, zonder
rechtvaardiging, weige1·t zelcere feiten in
de opdracht van een aangestelde deslcundige te begrijpen, zoals door een partij
in conclusies werd gevraagd. (Grondwet,
art. 97.)
(BOSTYN, T. GUERMONPREZ.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 April1947 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Doornik gewezen ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
op 24 December 1946 door het Vredegerecht van het kanton Celles gewezen,
bij afzonderlijke beschikkingen, het geschil aangaande de vordering van verweerder heeft beslecht en, alvorens recht
te doen over de tegeneis van aanleggers,
een deskundig onderzoek heeft bevolen ;
Overweg·ende dat het vonnis niet wordt
bestreden in zover het over de hoofdvordering beslist;
Overwegende dat, wat de tegeneis aangaat, alhoewel de aanduiding van de deskundige handhavende, het aan deze laatste een andere opdracht geeft en de
zaak naar de eerste rechter verwijst voor
uitspraak na neerlegging van het deskundig verslag;
Overwegende dat deze laatste beschikking·en door de voorziening bestreden
zijn;
Over het tweede mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
Rechtbank te Doornik, kennis hebbende
van conclusies waarbij aanleggers haar
vroegen « te zeggen dat de deskundige onder meer als opdracht zal hebben, de rekening tussen partijen op
te maken betreffende de pachtgelden
en de belasting·en, de staat van het eigendom en van zijn aanhorigheden te beschrijven en de vermindering van genot
van de hoeve te schatten, namelijk
ten gevolge van de instorting van de
schuur in November 1940 ... >>, in het bestreden vonnis weigert, zonder een enkele
(1)
(Bull.
(Arr.
1945,

Raadpleeg verbr., 7 December 191G
en PAsrc., 1917, I, 338); 22 Maart 1945
Verbr., 1945, blz; 124; Bull. en PAsrc.,
I, 137).

reden daartoe aan te geven, tot die pun ten
de opdracht van de deskundigen uit te
breiden, wanneer de rechter gehouden
is zijn beslissing over elk punt van de
eis of exceptie te motiveren ; .
Overwegende dat, bij hun v66r de
rechter in hoger beroep genomen conclusies, aanleggers onder meer de uitbreiding
van de opdracht van de deskundige tot
de volgende pun ten- aanvroegen : " de
staat van het onroerend goed en van zijn
aanhorigheden te beschrijven, de vermindering van genot van de hoeve te schatten, namelijk ten gevolge der instorting
van de schuur in November 1940 >> ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat aile verdere of strijdige conclusies van de hand heeft gewezen, in zijn
beschikkend gedeelte de hierboven aangeduide pun ten niet heeft vermeld;
dat het vonnis aldus geweigerd heeft ze
te begrijpen in de aan de deskundige gegeven opdracht, en er zich toe beperkt
heeft deze uit te breiden tot de berekening der vergoedingen welke aan
aanlegger ten goede kwamen wegens bezaaiing van de gronden, stro, meststoffen, navetten, en wegens aan de gebouwen en hebouwingen gebrachte verbeteringen;
Overwegende dat de aan de bevolen
onderzoeksmaatregel gestelde beperking
de verwerping van de tegeneis medebrengt, voor zoveel deze de door de aanleggers ingeroepen stoornis van genot
betreft; dat, wat dit punt aangaat, het
bestreden vonnis naar de zin van artikel 14 van het decreet van 2 Brumaire
jaar IV een eindbeslissing uitmaakt;
Overwegende dat het vonnis te dien
opzichte geen enkele reden bevat tot staving van de verwerping· der conclusies
van aanleggers in het hierboven overgenomen gedeelte ; dat het dienvolgens
artikel 97 der Grondwet schendt;
Overwegende dat de hierna uitgesproken verbreking voor gevolg heeft dat het
eerste middel geen voorwerp meer heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het uitspreekt over
de tegeneis door aanlegger ingesteld en
deze laatste tot de kosten van hoger
beroep veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Doornik en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietig·de beslissing ;
veroordeelt verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
zetelende in hoger beroep.

-4329 September 19t.9. 1 e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Daubresse.- Gelijk·
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiter, H. Veldekens.

16 KAMER.- 29 September 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- RECHTER DIE KENNIS NEEMT VAN
EEN EIS TOT BETALING VAN EEN SOM
BEGRIJPENDE HET BEDRAG VAN VERSCHILLENDE PUNTEN. - VONNIS DAT
DE EIS ONGEGROND VERKLAART.- REDEN DIE DE VERWERPING VAN EEN ENKEL PUNT VAN DE EIS MOTIVEERT. VONNIS NIET GEMOTIVEERD WAT BETHEFT DE OVERIGE PUNTEN VAN DE EIS.
W anneer de rechte1·, die kennis neernt van
een eis tot betaling van een sorn begrijpende het bedrag van verschillende punten, de eis ongegrond verklaart orn een
reden die slechts een van die punten aangaat, schendt zijn beslissing artikel 97
van de Grondwet in zover zij de andere
punten van de eis betreft.

(DUBOIS, T. GEMEENTE
SOLRE-SUR-SAMBRE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 October 194 7 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 113t., 1135,
1319 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden vonnis, zonder de minste
reden zijner beslissing aan te geven,
impliciet doch zeker de eis heeft verworpen, bij het exploot van dagvaarding
ingesteld en er toe strekkende verweerster te veroordelen tot het betalen der
sommen welke overeenkwamen met de
wettelijke en reglementaire vergoedingen aan aanlegger wegens betaald verlof
verschuldigd,. en tot deze overeenkomende met de bezoldiging van de door
aanlegger op Zondag verrichte arbeid
- en de verwerping· van aanleggers aanspraken slechts heeft gemotiveerd wat
betreft de aanvullende bezoldiging door
aanlegger aangevraagd wegens arbeid
door hem geleverd hoven de achtuurarbeid, - dan wanneer het exploot van
dagvaarding nochtans duidelijk onderscheid maakte tussen de bewering waar-

van de verwerping g·emotiveerd is en deze
welke de rechthank zonder reden verworpen heeft, en aanlegger bij regelmatige
conclusies in zijn verschiliende eisen heeft
volhard :
Overwegende dat, door zijn dagvaarding, aanleg·ger, van verweerster de som
van 10.117 fr. 50 vorderde, welke als volgt
verdeeld was : a) de sommen van
1°1.225 frank; 2° 1.t.92 fr. 50; 3o 730 fr.;
voor het werk geleverd hoven de acht
uren per dag; b) de som van 5.390 frank
als bezoldiging voor Zondagarbeid en
c) de som van 1.280 frank welke de vergoeding uitmaakte wegens betaald verlof ·
Overwegende dat het bestreden vonnis
de hele eis ongegrond verklaart, om de
enige reden dat " aanlegger niet bewijst dat hij gedwongen zou geweest zijn
hoven de voorziene acht uren te werken;
dat men, dienvolgens, moet aannemen
dat hij zich vrijwillig aan die toestand
heeft onderworpen en niet gerechtigd is
om heden een aanvullende bezoldiging te
vorderen ";
Overwegende dat die beweegreden de
verwerping van de eis motiveert in zover
hij als voorwerp heeft het overloon gevorderd wegens arbeid hoven de acht uren
werk per dag, maar dat die beweegreden
g·eenszins de verwerping van de eis motiveert in zover hij strekte tot de betaling
van loon wegens Zondagwerk en van de
toeslag voor betaald verlof;
Dat het vonnis aangaande die twee
punten van de eis niet gemotiveerd is en,
dienvolgens, artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
ongegrond verklaart de vordering van
aanlegger strekkende tot de betaling van :
1° 5.390 frank, de bezoldiging uitmakende voor de Zondagarbeid en 2°1.280 fr.
de vergoeding uitmakende voor betaald
verlof, en aanlegger tot de kosten veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg
te Charleroi 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 de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen.
29 September 1949. - 1 e kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Soenens,
eerste voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.- Pleiter, H. de
Harven.

441e KAMER. -

29 September 1949.

1° HUUROVEREENKOMST.- HmsHUUR. HUURVERLENGING. INTREKKING.
BESLUITWET
VAN
12 MAART 1945, ARTIKEL 7 . - GEEN
ONDERSCHEID NAARGELANG DE DUUR
VAN DE VERLENGING.- NOCH VOLGENS
DE WIJZE WAAROP DE VERLENGING
WORDT TOEGESTAAN.
2° HUUROVEREENKOMST. - HmsHUUR. - lNTREKKING VAN DE HUURVERLENGING. - UJTVOERING VAN DE
BESLISSING VAN DE RECHTER. - NIET
AFHANKELIJK VAN EEN OPZEGGING.
3° HUUROVEREENKOMST. - HmsHUUR. - EIS TOT INTREKKING VAN DE
HUURVERLENGING.- BESLUITWET VAN
12 MAAR'!' 19~5, ARTIKEL 7. - SLUIT
DE EIS TOT ONTRUIMING IN, DOOR DE
HUURDER, VAN DE VERHUURDE GOBDEREN.
1° Artikel 7 van de besluitwet van 12 JYiaart
1945, welke de rechter rnachtigt de huurverlenging in te trekken wegens bijzonder
gewichtige redenen, rnaakt geen onderscheid naargelang de verlenging werd
toegestaan voor een bepaalde duur of voor
een duur waarvan de vervaldag afhangt
van een gebeurtenis waarvan de daturn
onzeker is; het rnaakt evenrnin onderscheid volgens de w~jze waarop de verlenging werd toegestaan, verzoening van
de partijen of vonnis.
2° De door de Techter bevolen intrekking van
de huurverlenging wegens bijzonde1· gewichtige redenen stelt een einde aan het
!'echt van de huurder, zonder dat het no dig
weze een opzegging te betelcenen v66r de
uitvoering van de beslissing van de rechter. (BesluiLwet van 12 Maart 1945,
art. 7.)
3° De eis tot intrekking van de huurverleng·ing, voo1·zien bij artilcel 7 van de besluitwet van 12 Maart 194-5, sluit de
eis tot ontruirning in, door de !murder,
van de verhuurde goederen.
(VANDERSTEEN EN CONSOORTEN BAIX,
·r. VERBRUGGEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 November 19~6 in hoger
beroep op tegenspraak door de Rechtbank van eerste aanleg· te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel1736 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis aanleggers
veroordeelt om het litigieus perceel v66r

31 Januari 1947 te ontruimen, dan
wanneer verweerder aan aanleggers geen
opzegging heeft gegeven met inachtneming van de door het plaatselijk gebruik
bepaalde termijnen :
Overwegende dat het bestreden ·vonnis
vaststelt dat partijen erkend hebben
dat de oorspronkelijke huurovereenkomst
de dato 8 Januari 1937, krachtens welke
aanlegger Vandersteen en consoorten
Baix het onroerend goed met handelsbestemming, gelegen te Brussel, Baudouinlaan, 28-28a, betrekken, bij verstrijking van haar termijn, verlengd werd
bij een proces-verbaal van verzoening op
23 December 1942 opg·esteld voor de toepassingsduur van het besluit van 18 November 1942 ; dat het hierop wijst dat
die verlenging, luidens artikel ~2 van de
besluitwet van 12 Maart 1945, behouden
blijft gedurende de toepassingsduur· van
dit besluit, onder de er in bepaalde voorwaarden;
Overwegende dat de door verweerder
Verbruggen ingestelde vordering strekte
tot het intrekken van de verlenging van
de huurovereenkomst wegens gewichtige
redenen ; dat het bestreden vonnis die
vordering ingewilligd heeft ;
Overwegende dat, luidens artikel 7 van
de besluitwet van 12 Maart 19~5, de verlenging geheel of gedeeltelijk door de
rechter geweigerd of onttrokken kan worden wegens door de verhuurder bijzonder
gewichtigde ingeroepen redenen ; dat die
bepaling geen onderscheid maakt tussen
de verlenging toegestaan voor een bepaalde duur en de verlenging waarvan,
zoals in zake, de vervaldag afhangt van
een gebeurtenis waarvan de datum onzeker is; dat die bepaling ook geen on- derscheid maakt volgens de wijze waarop
de verlenging toegestaan werd, verzoening of vonnis ; dat, in geval van verzoening·, deze niet als voorwerp heeft het
sluiten van een nieuwe huurovereenkomst
maar de voorwaarden waarin de verlenging van de huurovereenkomst zal geschieden, huurverlenging· waaraan ~ever
huurder zich niet meer kan onttrekken
tenzij in de gevallen bij de wet voorzien
en, onder meer, wegens bijzonder gewichtige door de rechter te beoordelen
redenen;
Overwegende dat het intrekken de verlenging zelf van de huurovereenkomst
treft en dat het een einde stelt, in de bij
de rechter bepaalde voorwaarden, aan het
recht van de huurder om de gehuurde
percelen te blijven betrekken, zonder dat
er aanleiding tot opzeg bestaat; dat artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek,
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-45waarvan de schending ingeroepen is, aan
de verlenging vreemd is;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 1134c, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis het gerechtelijk contract heeft
geschonden door aanleggers te veroordelen tot ontruiming van het litigieuse
perceel, wanneer geen enkele eis tot ontruiming door verweerder, noch in het
exploot van rechtsingang, noch gedurende de aanleg, werd ingesteld :
Overwegende dat de eis tot intrekking
van de bij de besluitwet van 12 Maart
1%5 voorziene huurverlenging de eis tot
ontruiming der g·ehuurde plaatsen insluit; dat de ontruiming·, inderdaad, het
noodzakelijk gevolg is van het intrekken
der verlenging·, zoals artikel 7, alinea 3,
van vermelde besluitwet het onderlijnt;
dat overigens artikel 43 van dezelfde besluitwet de beslissing van intrekking der
huurverlenging rang·schikt onder de beslissingen waarbij de ontruiming der gehuurde percelen wordt bevolen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dus de in het middel ingeroepen wetsbepalingen niet heeft geschonden met
recht te doen op de conclusies in hoger
beroep van verweerder en met het
beroepen vonnis te bevestigen, hetwelk
de ontruiming door aanleggers beveelt ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
0 ver het derde mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, na gezegd te hebben dat
verweerder van een werkelijk gewichtige
reden deed blijken om de intrekking van
de verlenging, welke aan aanleggers verleend was geworden, te bekomen, dezen
veroordeeld heeft tot de ontruiming zonder hun het voordeel van de verlenging
onttrokken te hebben:
Overwegende dat het bestreden vonnis
het beschikkend gedeelte van het beroepen vonnis bevestigt, behalve wat de
datum van de ontruiming betreft; dat
het bevestig·d beschikkend gedeelte beslist dat verweerder, alsdan aanlegger,
van een werkelijk gewichtige reden doet
blijken tot intrekking van de aan aanleggers, alsdan verweerders, toegestane
verlenging; dat het vonnis aldus zonder
dubbelzinnigheid beslist dat de verlenging van de huurovereenkomst aan aanleggers is onttrokken;
Dat het middel, dienvolgens, in feite
niet opgaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
29 September 1%9. - 1 e
Voorzitter, H. Soenens, eerste
- Verslaggever, H. Fettweis.
luidende conclusie, H. Raoul

kamer. -'voorzitter.
:----- GelijkHayoit' de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leynseeler
'

2e KAMER. -

3 October 1949.

1° BEDROG OMTRENT DE AARD EN
DE OORSPRONG VAN DE VERKOCHTE ZAAK.- WANBEDRIJF DAT
RET GEBRUIK VAN BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN NIET VEREIST.
2° RED EN EN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.ARREST VAN VEROORDELING DAT HET
!VIISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET OMSCHRIJFT.- GEEN CONCLUSIES. ~ WETTELIJK GEMOTIVEERIJE
BESLISSING.
1° Het wanbedrijf van bedrog omtrent de
aard en de oorsprong van de verkochte
zaak vereist niet, opdat het zou bestaan,
het gebruik van handelingen om de lcopeT
te bedriegen (1). (Strafwetb., art. 498.)
2° Bij gebrelc a an conclusies, rechtvaardigt de rechter wettelijlc de schuldve1'klaring dooT in de bewoordingen van de
wet het bestaan van de bestanddelen van
het misdrijf vast te stellen (2).

(BASTELEYSENS EN VANDER HAEGHEN,
T. N. V. « PARFUMS CHANEL » EN
ANDEREN:)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 10 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
A. Wat de beslissing betreft over de
publieke vordering gewezen :
1. Aangaande de voorziening van
Vander Haeghen Charles :
Over het middel, afgeleid hieruit, 1°
dat het bestreden arrest, inschending van
(1) Raadpleeg verbr., 8 Juni 1926 (Bull. en
PABIC., 1927, I, 10) en 7 Juli 1930 (ibid., 1930,
I, 290), motieven. Vergelijkverbr., 6 Mei 1946
(Arr. Verbr., 1946, blz. 170; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 176).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
23 Mei 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 385).
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-46artikel 498 van het Strafwetboek, er niet
op wijst dat aanlegger ten opzichte van
zijn kopers gebruik zou gemaakt hebben
van bedrog of van zodanige handelingen
dat de voorzichtige koper op een dwaalspoor moest gebracht worden; 2° dat het
bestreden arrest, wat het gebruik van een
vervalst merk aangaat, de kennis niet
vaststelt door aanlegger van het vervalst karakter van het merk; en 3° dat
het bestreden arrest tegenstrijdige beweegredenen behelst in zover het vaststelt, enerzijds, dat het niet over grove
vervalsingen ging, en, anderzijds, dat de
voorstelling van de reukwerken aanzienlijk verschilde van die der echte producten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, het wanbedrijf van bedrog omtrent de aard of de oorsprong van
de verkochte zaak, opdat het zou bestaan, geen handelingen vereist om de
koper te bedriegen ; dat, voor het overige,
bij gebrek aan conclusies, de rechter over
de grond wettelijk het bestaan van het
misdrijf in de bewoordingen van de wet
heeft vastgesteld;
Dat dit onderdeel van het middel niet
gegrond is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de enkele tegen aanlegger· uitgesproken geldboete, gerechtvaardigd is door de vaststellingen van
het arrest aangaande het wanbedrijf
van bedrog ; dat, voor het overige, door
te verklaren dat de misdrijven B 1 gedeeltelijk en B 3 bewezen zijn, het bestreden arrest het bestaan heeft vastgesteld van· de elementen overgenomen
in die betichtingen, te weten dat aanlegger (B 1) « bedrieglijk gebruik heeH
gemaakt van een vervalst merk, in huidig
geval Chanel nr 5 » en (B 3) << wetens producten heeft verkocht >> met een nagemaakt merk voorzien ;
Dat het bestreden arrest er alzo heeft
op gewezen dat aanlegger kennis had
van het vervalst karakter van het merk;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat door te verklaren,
enerzijds, wat de kopers, 't is te zeggen
het publiek betreft >>, « dat het niet ging
over grove vervalsingen >> en dat een
" niet gespecialiseerde persoon zich daarin
kon vergissen >>, en, anderzijds, wat
aanlegger betreft die to en handel in reukwerken dreef, « dat de voorstelling van
de betwiste reukwerken aanzienlijk verschilde van deze der echte producten »

geen tegenstrijdigheid behelst; dat inderdaad, het verschil in de voorstelling,
welke aanzienlijk schijnt in de ogen van
deze die handel in de voorgestelde producten drijft, mogelijk niet in het oog
van een profaan valt en dienvolgens te
dien opzichte geen g·rove vervalsing uitmaakt;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat ;
2. Wat de voorziening van de twee aanleggers betreft :
Overwegende dat de substanWile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
B. Wat de beslissing gewezen over de
vorderingen van de burgerlijke partijen
betreft;
Overwegende dat aanleggers tot staving van hun voorzieningen geen enkel
middel inroepen en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleg·gers tot de
kosten.
3 October 1949.- 2e kamer.- Voo!"zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzittier. - Verslaggeve1", H. Giroul. Gelijlcl?iidende conclusie, J. Roger J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 October 1949.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN. - MEERDERE DADERS VAN
EENZELFDE MISDRIJF.- HOOFDELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEVEROORDEELDEN ZONDER INACHTNEMING
VAN DE AARD EN VAN DE BELANGRIJKHEID DER DEELNEiVIING VAN IEDER VAN
HUN.
De pe!"sonen, verool"deeld wegens een zelfde
misdl"ijf, zijn hoofdelijk verplicht tot
schadeloosstelling van de burgel"lijke
pa1"tij, zonde!" inachtneming van de aard
en van de belangrijkheid der deelneming
van ieder van hun (1). (Strafwetb.,
art. 50.)

(LANDVOGT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 J anuari 1949 gewezen door
(1) Verbr., 22 December 1947 (Arr. Vm·br.,
1947, biz. 425; Bull. en PAsrc., 1947, 1,_555).
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het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
I. In zover de voorziening de beslissing
gewezen over de publieke vordering bedoelt :
Over het enig· middel : schending van
artikelen 67 van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet aanduidt hoe aanlegster
medeplichtig is aan de inbreuk :
Overwegende dat het arrest, na de rol
van aanlegster in het beheer van de
onderneming van Schmitz opgezocht te
hebben, vaststelt dat « zij een actieve
alhoewel beperkte rol in de criminele ondernemingen van Schmitz heeft gespeeld ;
dat zij, dit doende, in rechte, wetens de
dader van de misdaad geholpen of bijgestaan heeft in de handelingen welke de
feiten voorbereid of vergemakkelijkt hebben ; dat zij dienvolgens als medeplichtige
moet aangezien worden ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nag·eleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partij bedoelt :
Over het enig middel : schending van
artikel 50 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegster hoofdelijk veroordeelt tot de schadevergoeding,
ten laste van haar medebetichte Schmitz
uitgesproken, alhoewel het vaststelt dat
zij aan de misdadige bedrijvigheid van
deze laatste slechts gedurende een deel
van de duur er van heeft deelgenomen;
Overweg·ende dat artikel 50 van het
Strafwetboek bepaalt dat al de wegens
een zelfde misdrijf veroordeelde personen
hoofdelijk tot schadevergoeding verplicht zijn, zonder onderscheid te maken
naargelang hun medewerking hoofdzakelijk of bijkomend was,. noch naargelang zij deelgenomen hebben aan aile of
enkel aan een deel der handelingen welk
het misdrijf voorbereid, uitgevoerd of voltooid hebben;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
3 October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Sohier.Gelijkluidende conclusie, H. Roger J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 October 1949.

1° VERKEER.- VERKEERSVOORRANG.
- AANSLUITING VAN EEN HOOFDWEG
EN VAN EEN WEG DIE NIET GERANGSCHIKT IS ONDER DE HOOFDWEGEN
NOCH ONDER DE SECUNDAIRE WEGEN.
- VERKEERSVOORRANG BEHOORT AAN
DE WEGGEBRUIKER DIE VAN RECUTS
KOMT.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.
MIDDEL DAT
SLECHTS EEN VAN DE REDENEN VAN HET
ARREST BESTRIJDT.- 0NDERSCHEIDEN
VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST DIE
WETTELIJK HET BESCHIKKEND GEDEELTE RECHTVAARDIGEN. - MIDDEL
Or-/ONTVANKELIJK.
1° Bij de aansluiting van een weg, die beschouwd wordt als zijnde een hoofdweg,
met een weg die niet is gerangschikt onder
de hoofdwegen noch onder de secundaire
wegen, behoort de verkeersvoorrang aan
de weggebruiker die van rechts komt (1).
( Koninkl. besl. van 1 Februari 1934c,
art. 55, gewijzigd door het besluit van
de Regent, dd.16 October 1947, art. 4c.)
2° Is, bij gebrek aan belang, niet ontvan/celijk, het middel dat slechts een van de
Tedenen van het ar1·est bestrijdt, wanneer
de onderscheiden vaststellingen van het
arrest het beschikkend gedeelte er van wettelijk rechtvam·digen (2). ·
(BRIOT, T. ROGGE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
3 December 1948 gewezen door het Hof
van beroep te Brussel, zetelende in correctionele zaken ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, HB en 4c20
van het Strafwetboek, gezegd artikel 4c20
gewijzigd door artikel 1 van de wet van
31 Maart 1936 tot wijziging van artikelen 4c20 en 4c20bis van het Strafwetboek,
1 van gezegde wet van 31 Maart 1936 ;
50, 51, en bijzonder 51, 2°, 52, en bijzonder
52, 2°, 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934c, houdende Algemeen
Reglement op de verkeerspolitie, ge(1) Contm : verbr., 26 September 1949 (zie
hoger, blz. 4,52; Bull. en PASIC., 1950, I, 33) en
6 Maart 1950 (zie verder blz. 30; Bull. en PASIC., 1950, I, 480 en de nota, getekend R. H.).
(2) Verbr., 3 Januari 1949 (Arr. Verbr.,
1949,'blz. 2; Bull. en PABIC., 1949, I, 2 en
de nota).

-48zegde artikelen 50 en 51 gewijzigd bij
artikel 3 van het besluit van de Regent
van 16 October 1947 tot wijziging van
het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, 3 en 4 van gezegd besluit
van de Regent van 16 October 194 7,
1382 en1383 van het Burgerlijk Wetboek,
3 der wet van 17 April 1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, doordat
het bestreden arrest, om Briot zowel op
strafrechtelijk als op burgerlijk gebied te
veroordelen en om zijn burgerlijke vordering tegen Rogge te verwerpen, beslist dat
Briot zich niet mocht beroepen op de
verkeersvoorrang welke, luidens artikel 52 van het Algemeen Reglement op
de verkeerl'\politie, de weggebruiker geniet
die op een openbare weg rijdt waarop ten
minste Mn spoorlijn loopt, om de reden,
dat de St.-Kruisplaats, van waar Briot
uitgereden kwam ten opzichte van de
Alphonse De Wittestraat geen enkel
karakter van voorrang geniet ; dat, inderdaad, indien deze plaats belegd is met een
dubbel tramspoor op het tegenovergestelde uiteinde van de plaats waar het ongeval
geschiedde, dit dubbel tramspoor langsheen de vijvers van Elserie loopt in een
richting loodrecht op deze welke Briot op
het ogenblik van het ongeval volgde ; dat
de wetgever met de voorrang te geven
aan de openbare wegen waarop een spoorlijn loopt, daarLoe, meL zichtbare en
niet dubbelzinnige tekens, het karakter
van hoofdweg van die openbare wegen
aan de weggebruiker heeft willen laten
kennen ; dat die regel natuurlijk niet mag
ingeroepen worden ten voordele van de
weggebruikers die een richting loodrecht
op de spoorlijn volgen ; dat, op het
kruispunt waar de aanrijding voorkwam,
de St.-Kruisplaats en de Alphonse De
Wittestraat als wegen van gelijke belangrijkheid moeten beschouwd worden ; dat
dus in huidig geval de regel voorgeschreven bij artikel55 van het reglement dient
toegepast; dat Briot ten opzichte van
Rogge, die van rechts kwam, de verplichting had zich-te gedragen als weggebruiker van een secundaire weg ; dat Briot,
door die verplichting niet na te leven, in ·
gebreke is gebleven vooruitzicht en voorzorg aan de dag te leggen, gebrek dat de
rechtstreekse oorzaak van het ongeval is
geweest, dan wanneer het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie het voordeel van de verkeersvoorrang, welke de
weggebruiker geniet die op een openbare weg rijdt waarop ten minste een
spoorlij n loopt (artikel 52), doet afhangen
van het feit dat de weggebruiker in de

richting van de spoorlijn rijdt en dat de
weggebruiker van een secundaire weg· de
doorgang moet vrijlaten voor de weggebruiker van de hoofdweg op de gehele
breedte van die weg, welke ook de richting weze die deze laatste weggebruiker
er op neemt :
Overwegende dat het middel het bestreden arrest niet bestrijdt in zover het
beslist dat de Alphonse De Wittestraat
niet het karakter van een secundaire weg
heeft ; dat het er zich toe beperkt het arrest te bestrijden in zover het beslist dat
de St.-Kruisplaats, ten opzichte van de
Alphonse De Wittestraat, geen enkel karalder van voorrang geniet, de dubbele
spoorlijn welke daarop loopt gelegen
zijnde dp het tegenovergesteld uiteinde
van de plaats waar het ongeval gebeurde ;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat het middel gegrond zij, het bestreden
beschikkend gedeelte dan nog gerechtvaardigd tou blijven door de beschouwing·
dat, zelfs indien de door hem gevolgde
weg hoofdweg was, die omstandigheid
aanlegger niet ontsloeg van de verplichting voor verweerder, die van rechts
kwam uit een weg welke noch tussen de
hoofdwegen noch tussen de secundaire
wegen gerangschikt is, de doorgang vrij
te laten;
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
Om die reden-en, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 fr. jegens
verweerder.
3 October 1949. - 2e kamer. - Voorzitter, H. vVouters, raadsheer waarnemend
voorzitter:- Verslaggeve1·, H. Fettweis.
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger J anssens de Bisthoven, advocaat-genera3.l.

2e KAMER. -
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VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOlVIST
ONTSTAAN. - BURGERLIJKE VORDERING
GESTEUND OP EEN MISDRIJF. -'-- VEROORDELING VAN DE VERDACHTE OP DE
PUBLIEKE VORDERING.- BURGERLIJKE
PARTIJ AFGEWEZEN. - VONNIS DAT
HET GEBREK VAN EEN VERBAND TUSSEN
HET MISDRIJF EN DE SCHADE NIET
VASTSTELT, - ONWETTELIJKHEID.

--

----

[

-49Is niet wettelijk gerechtvaardigd, het vonnis
dat, alhoewel het de verdachte schuldig
verklaart aan het misdrijf waarop de
burgerlijke vordering is gegrond en het
· tegen hem een strafrechtelijke veroordeling uitspreekt, niettemin de vordering van
de burgerlijke partij afwijst om een reden
die het gebrek aan alle verband tussen
het .misdrij f en de schade niet insluit.
{VOORLOPIG COMITE VAN BEHEER DER
STEDELIJKE TRAMWAYS VAN DE BRUS·
SELSE AGGLOMERATIE, T. DANZE.)
ARREST.

alle verband tussen het misdrijf, zoals het
hierboven vermeld werd, en de schade,
en zijri beslissing dus niet rechtvaardigt;
Dat het middel dienvolgens gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Correctionele Rechtbank
te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
uitspraak doende in.hoger beroep ; veroordeelt verweerder tot de kosten.

3 October 1949.- 2 6 kamer.- VoorHET HOF; - Gelet op het vonnis, , zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
op 1 October 1%8 in hoger beroep door voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
de Correctionele Rechtbank te Brussel Janssens de Bisthoven, advocaat-genegewezen;
raal.
Overwegende dat het bestreden vonnis
slechts uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
·
2 6 KAMER. - 3 October 1949.
Over het eerste middel : schending van
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 April 1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN
1878 bevattende de voorafgaande titel
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BEvail het Wetboek van rechtspleging in
WEEGREDENEN VAN HET ARREST AANstrafzaken, 1382, 1383 van het Burgerlijk
VOERT. - ARREST VRIJ VAN TEGEN·
Wetboek, 6 en 25 (dit laatste gewijzigd bij
STRIJDIGHEID. MIDDEL MIST IN
artikel 5 van het koninklijk besluit van
FEI'fE.
. 17 J anuari 1936) van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 houdende 2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
Algemeen Reglement op de verkeerspoli- STRAFZAKEN. - TOEKENNING AAN
tie, 97 der Grondwet :
DE SCHATKIST (STRAFWETBOEK, ARTIKEL 123ter).- MIDDEL DAT AANVOERT
Overwegende dat, bij gebrek aan hoger
DAT DE RECHTER OVER DE GROND HET
beroep tegen de beslissing van de politieWINSTBEJAG NIET HEEFT VASTGESTELD.
rechtbank over de publieke vordering,
- BESTANDDEEL ZOWEL DOOR EEN
verweerder bij een in kracht van gewijsde
VOORGAAND ARREST ALS DOOR HET BEgegane beslissing veroordeeld werd om
STREDEN ARREST VASTGESTELD.- MID<< een voertuig besturend op de openbare
DEL MIST IN FEITE.
weg waar spoorlijnen door een geconcessionneerde dienst zijn aangelegd, ver3° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
zuimd te hebben uit te wijken en desTEGEN DE UITWENiHGE VEILIGnoods stil te staan om voertuigen op rails
HEID VAN DE STAAT.- TOEKENdoor te laten » ;
NING AAN DE SCHATKIST VAN DE WINST
ONTSTAAN UIT DE BEDRIJVIGHEID VAN
Overwegende dat de enige door de
DE SCHULDIGE.- SCHATTING VAN DIE
rechter in hoger beroep te beoordelen
WINST.
vraag was of de burgerlijke partij een nadeel had ondergaan en of dit nadeel door 4° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
het misdrijf veroorzaakt werd;
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- TOEKENOverwegende dat, de beslissing van de
NING AAN DE SGHATKIST VAN DE WINST
eerste rechter hervormende, het bestreden
ONTSTAAN UIT DE BEDRIJVIGHEID VAN
vonnis de vordering van de burgerlijke
DE SGHULDIGE. -ARREST DAT AAN ZEpartij ongegrond verklaart, om reden
KERE SOMMEN HET KARAKTER VAN
« dat appellant niet uit eigen hoofde
IN DE WINST BEGREPEN VOORDELEN
op de spoorlijn van de tram is gebleven,
TOEKENT.- GEBREK AAN CONGLUSIES.
doch om aan de voorschriften van artiTOEKENNING AAN DE SGHATKIST.
kel 6 van het koninklijk besluit van
- WETTELIJKHEID.
.
1 Februari 1934 te gehoorzamen » ;
Overwegende dat door die enkele reden
5° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 0NREGELMATIGHEID
de rechter het gebrek niet vaststelt van
VERBR,, 1950. - 4

-50WELKE DE RECil.TSPLEGI!i!G VAN EERSTE AANLEG
GEDEELTELIJK NIETIG
MAAKT.- RECHTER IN HOGER BEROEP
DIE DE VEROORDELING UITSLUiTEND
OP REGELMATIGE BESTANDDELEN VAN
HET ONDERZOEK
VOOR DE EERSTE
RECHTER STEUNT. WETTELIJKHEID.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.- MIDDEL GESTEUND
OP EEN FEITELIJKE BEWERING DIE
DOOR HET ARREST OF DOOR EEN AKTE
VAN DE RECHTSPLEGING WORDT TEGENGESPROKEN. MIDDEL MIST IN
FElT E.
7o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AAN
RET ARREST VERWIJT ZEKERE VASTSTELLINGEN NIET TE HEBBEN GEDAAN.
VASTSTELLING DOOR HET ARREST
GEDAAN. MIDDEL MIST IN FEITE.

so VERANTWOORDELIJKHEID

BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN. VEROORDELING VAN DE
DADER VAN EEN MISDRIJF TOT HERSTELLING VAN DE ZEDELIJKE SCHADE
BEROKKEND AAN DE STAAT.- BESLISSING GESTEUND OP DE KRENKING VAN
DE FAAM VAN DE NATIONALE GEMEENSCHAP. WETTELIJKHEID.

1° Mist feitelijke gTondslag, het mid del dat

3° Is· wette~ijk gemotiveerd, het arrest dat;

om de

w~nst

die ontstaan is uit· de be-

d~~jvigheid van de schuldige te bepalen,
b~J gebrek aan nauwkeurige elemen-

ten steunt op vermoedens getrokken uit
de zaak en die winst schat op het normaal
belo~p veTwezenlijkt in dergelijke ondeTnem~ngen (1). (Strafwetb., art. 123ter;
Grondwet, art. 97.)

4° Bij gebrek aan conclusies motiveert de

Techter over de gTond wettelijk zijn beslisJ
sing die, bij toepassing van artikel123ter
van het StTafwetboek, zekere sommen
eigendom van de Schatkist vel'ldaart, wanneer hij aan die sommen het kamkter van
voordelen begTepen in de winst ontstaan
uit de bedrijvigheid van de schuldige
toekent. (Strafwetb., art. 123tel'; wet
van 7 Juni 194S, art.

1.)

5° W anneer het vonnis van eerste aanleg
werd gewezen op een gedeeltelijk onregelmatige rechtspleging, mag de rechter in
hager beToep, na de elementen te hebben
verwijderd welke de !'echtspleging nietig
maken en na het beroepen vonnis te
hebben vernietigd, zijn beslissing op de
andere overtuigingselementen van· die
!'echtspleging steunen (2).
6° Mist feitelijke grondslag, het middel,
gesteund op een feitelijke bewe1·ing. die
door het arrest of door een alae van de
rechtspleging wordt tegengesproken (3).
7° Mist feitelijke grondslag, het middel dat
aan het arrest verwijt een vaststelling
niet te hebben gedaan welke dit arrest
inhoudt (4).
S0 Motiveert wettelijk de veroordeling van
de verdachte tot schadeloosstelling jegens
de Staat wegens herstelling van een zedelijke schade, het arrest dat er op wijst
dat, door zijn misdadige handelingen, de·
verdacht~ de faam van de nationale gemeenschap /weft gekrenkt (5).

een tegenstTijdigheid aan'voe1·t bestaande
hieTin dat, na de Techtspleging v66T de
kTijgsTaad te hebben te niet gedaan, het
a!'!'est eT niettemin op steunt om
de winst ontstaan uit de bedTijvigheid
van de schuldige te bepalen, dan wannee!'
het a1-rest verklaaTt dat die winst dooT
het vooTondeTzoek en dooT het onderzoek
v661· het hof vastgesteld werd.
2° Mist feitelijke grondslag, het middel dat
aanvoert dat het bestreden arrest, hetwelk
de winst ontstaan uit leveringen aan de
vijand aan de Schatkist toekent, het bestaan van het winstbej ag niet voor het
geheel van die leveringen vaststelt, wanneer dit bestanddeel werd vast gesteld door
een vooTgaand ar!'est, dat daaTomtrent in
kracht van gewijsde is gegaan, en dat
bovendien het bestreden aTrest zekeTe omstandigheden aanhaalt die dat bestaan
insluiten. (Strafwetb., art. 123ter.)

HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 14 December 194S gewezen
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brussel;

(1) Zie verbr., 24 Januari 1949 (.Arr. Vm·br.,
1949, blz. 55; Bull. en PAsrc., 1949, I, 64
en de nota 3).
(2) Zie verbr., 21 October 1946 (Arr. Verbr.,
1946, blz. 340; Bull, en PAste., 1946, I, 368
en de nota 3); Rep. prat. dr. belge, v 0 Appel en
matiere repressive, nr 153.
(3) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,

27 April1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 283);
10 Mei 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 350).
(4) en (5) Zie verbr., 20 December 1948
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 735 en de nota).
(6) Een eerste in die zaak gewezen arrest
werd verbroken door arrest van 3 November
1947 (Arr. Verbr., 1947, blz. 346; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 458).

(MARTIN EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST (6).

-51I. In zover de voorzieningen gericht gen doordat ze bij het arrest van 3 Novemzijn tegen de beslissing over de publieke ber 19q 7 niet gecensureerd werden ;
vordering :
Overwegende dat het thans bestreden
Over het eerste middel : schending van arrest daarna inroept dat " de winst welke
artikel 97 van de Grondwet, doordat het uit de bedrijvigheid van de schuldigen
bestreden arrest, na beslist te hebben dat voortkomt dus vastgesteld is door de verhet getuigenis van deskundige Peereboom schillende elementen van het vooronderv66r de krijgsraad, zonder geldige eedaf- zoek en door het onderzoek thans v66r
legging, « wettelijk de nietigheid van de het hof gedaan " ;
Overwegende dat de in het middel inrechtspleging en de vernietiging van het
vonnis moet medeslepen "' niettemin ver- geroepen strijdigheid niet bestaat;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
klaart over de stukken van die nietige
rechtspleging te beslissen, gezeg·de verOver het tweede middel : schending
klaring uitgesloten, en doordat die strij- van artikelen 9 en 97 van de Grondwet,
digheid tussen de beweegredenen en dit 115, 117 en 123ter (gewijzigd bij artikel1
beschikkend gedeelte van het arrest met van de wet van 7 Juni 19q8}, 33, 10q en 133
een gebrek aan beweegredenen gelijk- van de wet van 15 Juni 1899, bevattende
staat :
titels I en II van het Wetboek van strafOverwegende dat het militair gerechts- rechtspleging· voor het Ieger, 195, 202, 211,
hof, kennis nemende van de zaak binnen q27 tot q30 van het Wetboek van strafde perken bepaald bij het arrest van het vordering·, 1 en 2 van de beslui twet van
Hof van verbreking dd. 3 November 194 7, 27 Januari 1916,17 van de wet van q Auslechts uitspraak moest doen, wat de gustus 1832 op de rechterlijke inrichting,
publieke vordering betreft, over de toe- 3 en q van de wet van 17 April1878 voorkenning aan de Schatkist van de vergel- afgaande titel van het Wetboek van
ding van de bedrijvigheid der schuldigen rechtspleging in strafzaken bevattende,
(artikel 123ter van het Strafwetboek) ; doordat het bestreden arrest, krachtens
artikel 123ter van het Strafwetboek, de
Overwegende dat het bestreden arrest winst voortkomende uit al de leveringen,
de onregelmatigheid van de eed vaststelt 180 millioen bedragend, eigendom van
op 23 November 1945, ter terechtzitting de Schatkist verklaart, en aan de burgervan de krijgsraad, door deskundige Peere- lijke partij een vergoeding toekent tot
boom afgelegd, verklaart dat die onregel- herstelling van het door die leveringen
matigheid wettelijk de nietigheid van de veroorzaakt nadeel, zonder het bestaan
rechtspleging en devernietiging van het vast te stellen .van de wettelijk vereiste
beroepen vonnis moet medeslepen en voorwaarden opdat die leveringen, in hun
dat het militair gerechtshof binnen de geheel, misdrijven zouden uitmaken, zonperken, waarin de zaak bij dit rechtscol- der voor hun geheel het bestaan van het
leg·e aanhangig· was, dit vonnis moet winstbejag vast te stellen en zonder de
vernietigen in zover het uitspraak heeft feiten aan te duiden waaraan de beklaaggedaan over de verbeurdverklaring van den zich schuldig zouden gemaakt hebde vergelding der schuldigen en over de ben, noch artikel 117 van het Strafwetburgerlijke vordering ; dat, het militair boek aan te duiden, dan wanneer : 1 o het
gerechtshof, verklarende uitspraak te arrest van het militair gerechtshof op
doen op stukken en het getuigenis van 16 October 1946, op straf- en burgerlijk
deskundige Peereboom, door nietigheid gebied verbroken werd, wegens g·ebrek
aangetast, uit de debatten verwerpende, aan redenen aangaande het strafbaar
binnen de aang·eduide per ken statuerende, karakter van een bepaald gedeelte der
het beroepen vonnis vernietigt, en de aan betichten verweten leveringen; 2° elk
zaak aan zich trekkend, bij wijze van vonnis of arrest van veroordeling·, om genieuwe beschikking uitspreekt;
motiveerd te zijn, de feiten moet aanOverwegende dat, om die beschikking duiden waaraan de betichten zich zouden
te rechtvaardigen, o. m. in zover zij ar- · schuldig gemaakt hebben en de wetstikel123ter van het·Strafwetboek toepast, bepalingen welke die feiten tot misdrijf
het arrest op de rekenplichtige on- maken en ze door een straf beteugelen ;
derzoeken, op de inbeslaggenomen be- 3° de strafrechter slechts uitspraak kan
scheiden en op de redenen steunt waar- doen over de vordering van de burdoor het militair gerechtshof, in zijn gerlijke partij wanneer deze vergoearrest dd. 16 October 1946, de criminele ding nastreeft van een schade veroorzaakt
straffen heeft gerechtvaardigd welke het door een wettelijk vastgesteld misdrijf,
ten laste van de beklaagden uitsprak en wat in zake het geval niet is voor het gewelke kracht van gewijsde hebben verkre- heel der leveringen welke 180 millioen

-52frank bedragen, schade waarop het arrest
steunt om het geheel nadeel van de burgerlijke partij te bepalen, of, ten minste,
dan wanneer het arrest niet toelaat te
onderscheiden of het om dit te do en steunt
op dit geheel van leveringen of uitsluitend
op een niet bepaald gedeelte van dit geheel :
Over de eerste twee onderdelen van het
middel :
Overwegende dat het arrest van het
militair gerechtshof dd. 16 October 1945
niet verbroken werd en kracht van gewijsde heeft bekomen in zover het de
beklaagden schuldig heeft erkend, aan de
in artikelen 115 en 117 van het Strafwetboek voorziene betichtingen, met
winstbejag gepleeg·d, en in zover het militair gerechtshof daarop alle strafveroordelingen heeft toegepast andere dan
de ten voordele van de Schatkist, bij
artikel123ter van het Strafwetboek voorziene verbeurdverklaring :
Overwegende dat alzo definitief beslist
werd dat al de leveringen door aanleggers Martin en Smeesters gedaan door
winstbejag gekenmerkt waren;
Overwegende dat het enkel nog betwist punt waste we ten of tussen die leveringen er geen zouden bestaan die, om
reden van regelmatige opeisingen, aan de
beteugeling zouden ontsnappen;
Overwegende, voor het overige, dat het
bestreden arrest hierop wijst dat de gretigheid waarmede de verdachten om de
Duitse bestellingen verzochten zelfs nog
in 1944, ten genoege ·bewijst dat die medewerking grote winsten aan de schuldigen verschaften, alzo onderlijnend dat de
zucht naar verrijking de beweegreden van
hun bedrijvigheid was ; dat het daardoor,
in hoofde van Martin en Smeesters, het
bestaan van winstbejag vaststelt;
Overwegende dat de eerste twee onderdelen van dit middel in feite niet
opgaan;
Over het derde middel : schending van
artikelen 115 en 123ter van het Strafwetboek, van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de winst,
ontstaan uit de bedrijvigheid van de
schuldigen bepaalt « op een normaal percentagecijfer van de met de vijand gedreven zaken "• percentage door het arrest op
18 ten honderd geschat, wanneer enkel
de werkelijke winst, ontstaan uit de bepaalde bedrijvigheid van een schuldige,
eigendom van de Schatkist kan verklaard
worden, moest die winst zelfs lager zijn
dan een normaal winstgevend percentage,
waarvan geen wetsbepaling de toekenning aan de Schatkist voorziet " en dan

wanneer, door in huidig geval niet vast
te stellen dat dit normaal percentage wei
de werkelijke winst uitmaakt, het bestreden arrest, wegens zijn onduidelijkheid, niet naar de zin van de wet ge"
motiveerd is :
·
Overwegende dat het militair gerechtshof, naar het de door Martin en Smeesters uit hun strafbare bedrijvigheid getrokken winst bepalen moest, in de
perken van zijn souvereine beoordelingsmacht, bij gebrek aan nauwkeurige elementen, steunt op uit de zaak afgeleide
vermoedens en die winst schat op het normaal in dergelijke ondernemingen verwezenlijkt bedrag; dat het alzo zijn beslissing aangaande de omvang van de
verwezenlijkte winst rechtvaardigt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 115 en 123ter van het Strafwetboek, van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest bij de winst
der bedrijvigheid van de schuldige een som
voegt of er in opneemt van 10.111.775 fr.,
bedrag der voorschotten, in kas op 31 Augustus 19t.t., dan wanneer 1° een voorschot, terugbetaalbaar zijnde, een schuld
en geen winst uitmaakt ; 2° indien het
ging over afbetalingen gestort op afkorting op lopende bestellingen, die afbetalingen, ten hoogste, in zekere gevallen, de
prijs konden uitmaken, maar niet de
winst van de strafbare leveringen; 3° bij
gebreke op voldoende·wijze de aard dezer
voorschotten te bepalen, het arrest de
controle over de wattelijkheid van het
begrip « winst " belet, welk het beweert
toe te passen, en dienvolgens, niet voldoende gemotiveerd is ;
Over de drie onderdelen van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vermeldt dat bij de winst der bedrijvigheid van de schuldigen « het voordeel
dient gevoegd ontstaan uit d!l voorschotten in kas op 31 Augustus 19t.t., voorschotten ge'ind door de beklaagden dank
zij het vertrouwen dat zij bij de vijand
genoten -wegens hun strafbare bedrijvigheid ";
Overwegende dat het arrest, door eeil
feitelijke beoordeling welke aan het toezicht van het Hof ontsnapt, aan de
voorschotten in kas op 31 Augustus 1944
het karfkter van voordelen toekent
welke, luidens artikel 123ter van het
Strafwetboek gewijzigd door de wet van
7 J uni 19t.8, eig·endom van de Schatkist
moeten verklaard worden, en aldus bij
gebreke van over dit punt door aanleg-

-53gers genomen conclusies, wettelijk zijn bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
beslissing heeft gemotiveerd ;
Dat geen enkel der onderdelen van het 1319, 1320, 1322, 1382 tot 1384 van het
middel gegrond is ;
Bugerlijk Wetboek en 97 van de GrondEn overwegende dat de substantii:ile of wet, doordat het bestreden arrest aanlegop straf van nietigbeid voorgescbreven gers veroordeelt aan de burgerlijke partij
rechtsvormen werden nageleefd en dat de een globale vergoeding van 100 millioen
beslissing wettelijk is;
te betalen, tot herstelling der schade verII. In zover de voorzieningen gericht oorzaakt door levering·en aan de vijand
zijn tegen de beslissing over de burger- welke 180 millioen bedragen, schade welke
lijke vordering gewezen :
volgens het arrest, hierin bestaat : 1° in
Over het eerste middel : in zover het een stoffelijke schade ontstaan uit de verde beslissing betreft over de burgerlijke hoging van de oorlogslasten, uit de vervordering gewezen :
woestingen van het privaat eigendom van
Overwegende dat het bestreden. arrest de Staat en uit het tekort van de Belde onregelmatigheid van de eed vaststelt gisch-Duitse clearing en 2° in een zedeop 23 November 1945 door deskundige lijke schade ontstaan uit de krenking van
Peereboom ter terechtzitting van de de goede faam van de nationale gemeenkrijgsraad afgelegd, verklaart dat die on- schap, dan wanneer de burgerlijke partij
regelmatigheid de nietigheid van de proce- ·geen hoger beroep had ingesteld tegen
dure en de vernietiging van het beroepen het vonnis van de krijgsraad, dat slechts
vonnis wettelijk moet medeslepen en dat de ongeoorloofde leveringen ten belope
het militair gerechtshof, binnen de per- van 163.694.734 frank aannam en aan
ken zijner kennisneming, dit vonnis moet de burg·erlijke partij slechts een schadevernietigen in zover het uitspraak heeft vergoeding toekende tot herstel van het
g·edaan over de burgerlijke vordering; enig stoffelijk nadeel bestaande in de
dat, verklarende op stukken te beslissen, verhoging van de oorlogslasten door die
en het getuigenis van deskundige Peere- leveringen veroorzaakt, en dan wanneer,
boom aang·etast door nietig·heid uit de de- bij haar conclusies genomen zowel v66r
batten verwerpende, zonder er acht op te het militair gerechtshof als v66r de eerste
slaan, het militair g·erechtshof het beroe- rechter, de burgerlijke partij de herstelpen vonnis te niet doet, en de zaak aan ling niet vorderde van een stoffelijke
zich trekkend, bij wijze van nieuwe be- schade ontstaan uit de verwoestingen van
schikking uitspreekt ;
haar privaat domein, noch van een zedeOverwegende dat het militair gerechts• Iijk nadeel, noch van een krenking van
hof, na alzo uit de rechtspleging de enkele de faam van de nationale gemeenschap :
Over het eerste onderdeel :
elementen verwijderd te hebben welke ze
nietig maakten, 't is te zeggen het getuiOverwegende dat het bestreden arrest,
genis van deskundige Peereboom en het na het vonnis van de krijgsraad vernieberoepen vonnis, wettelijk zijn beslissing tigd te hebben, aanleggers veroordeelt tot
kon steunen op de andere overtuigings- de betaling aan de burgerlijke partij van
een som van 100 millioen frank, gelijk aan
elementen van die rechtspleging; ·
Dat het middel in feite niet opgaat; het bedrag van de in het vernietigd vonOver het derde onderdeel van het voor- nis vermelde veroordeling; dat de rechter in hoger beroep, door alzo over de
noemd tweede middel :
Overwegende dat, de veroordeling wet- burgerlijke vordering te beslissen, de door
telijk gerechtvaardigd zijnde door het de eerste rechter uitgesproken veroorgeheel der leveringen, het middel in feite deling niet heeft verzwaard ;
Overwegende dat aanleggers te ver·
niet opgaat ;
Over het vijfde middel : schending van . geefs opwerpen dat de krijgsraad het beartikelen 1 en 2 van de besluitwet van drag van de te hunnen laste aangenomen
27 Januari 1916 betreffende het be- ongeoorloofde leveringen slechts · op
roep van de vonnissen door de krijgsraden 163.694.734 frank had geschat, terwijl het
gewezen (gewijzigd bij artikel 1 van de bestreden arrest, in zijn overwegingen
besluitwet van 20 April 1917 en bij het betreffende de publieke vordering, ze op
enig· artikel van de wet van 6 December 180 millioen schat;
Overwegende dat het bestreden arrest
1938), 33 en 133 derwetvan 15 Juni 1899,
bevattende titels I en II van het Wetboek de belangrijkheid van de leveringen niet
van rechtspleging voor het leger, 202 uitsluitend als grond neemt voor de
(artikel 7 van de wet van 1 Mei 1.849) en schatting van het door d,e burgerlijke
203 van het Wetboek van strafvordering; partij ondergaan nadeel; dat, integen3, 4 en 5 van de wet van 17 April1878 deel, uit het arrest blijkt dat het gebrek

-54aan nauwkeurig·e elementen van berekening de rechter over de grond ertoe genoopt heeft de schade ex aequo et bono
te ramen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanleggers beweren
dat het arrest, door rekening te houden
met een zedelijk nadeel, ultra petita
geoordeeld heeft ;
.Overwegende dat, zo de geschreven
conclusies van de burgerlijke partij geen
zedelijk nadeel inriepen, het nochtans
blijkt dat deze het tijdens de debatten
v66r het militair gerechtshof heeft ingeroepen, vermits aanleggers bij conclusies
betwistten dat de Staat van een zedelijk
nadeel zou doen blijken ;
Dat de twee onderdelen van het middel
in feite niet opgaan ;
Over het zesde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 tot
138t. van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest rekening houdt met
het nadeel door de Staat ondergaan door
het feit van de overhandigingen door de
vijand aan de Nationale Bank ten voordele van de Emissiebank opg·elegd, van
biljetten bestemd tot de werking van de
Belgisch-Duitse clearing, dan wanneer het
arrest er niet op wijst dat de litigieuze
leveringen die bevelen van de vijand
zouden veroorzaakt hebben, ·en dan wanneer het arrest het middel niet beantwoordt afgeleid hieruit dat de N ationale
Bank alleen de vergoeding van het door
haar ondergaan nadeel kon vervolgen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt ·
dat de Belgisch-Duitse clearing ingericht
werd bij een Duitse verordening ten einde
de bijdrage van de Belgische economie
aan de oorlogsvoering van Duitsland te
financeren en dat, ten gevolge van
uitdrukkelijke Duitse bevel en, de N ationale Bank aan de Emissiebank bankbiljetten overhandigde welke bestemd
waren tot de werking van de clearing; dat
het anderzijds vaststelt dat de ongeoorloofde leveringen het voorwerp uitmaakten van verschillende stortingen gedaan
door middel van de Belgisch-Duitse clearing, door de Emissiebank gefinanceerd,
en dat het stoffelijk nadeel, door de Staat
ondergaan ten gevolge van die stortingen
aan- betichten, niet met juistheid kan
worden bepaald en moet begrepen w.orden
in de schatting der schade aan de burgerlijke partij veroorzaakt;
Overwegende dat, hierop wijzende, dat
het economisch mechanisme, door de
bezetter ingericht, gewerkt heeft ten
voordele van aanleggers .en wegens hun

leveringen, het bestreden arrest het oorzakelijk verband tussen de Duitse bevelen
aan de Nationale Bank en de schadelijke
leveringen van aanleggers . heeft onderlijnd; .
.
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de Staat, stichter en patroon van de Nationale Bank, ten zeerste
gei:nteresseerd is in de standing van die
inrichting en gedwongen werd de schuldvordering van de Nationale Bank jegens
de Emissiebank over te nemen ; dat de
auteurs der wet van 28 Juli 19t.8, wanneer zij ten laste van de Staat het tekort
hebben overgedragen van de Nationale
Bank, ontstaan uit de werking van de
clearing, gewild hebben dat de Staat
daarvoor schadeloos zou gesteld worden
door Duitsland of door de onvaderlandsen
die Duitsland uit winstbejag hebben geholpen;
Dat de Natie verpersoonlijkt is door de
Staat;
Dat het bestreden arrest, door vast te
stellen dat de beklaagden de goede faam
van de nationale g·emeenschap hebben
g·ekrenkt, alzo impliciet, doch duidelijk,
de veroordeling jegens de burgerlijke
partij hebben gesteund op een krenking
van _de achting van de Staat ;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
3 October 19t.9. - 2e kamer. · - Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend vcorzilter. - Verslaggeve1', H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Albert Chome, Baugniet en Pirson (alle drie
van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en della Faille d'Huysse.

2e KANiER. -

4 October 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

IN-

KOHIERING VAN DE BELASTING NA
SLUITING VAN HET DIENSTJAAR. -BUITENGEWONE TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN. VERMOGEN AAN HET BESTUUR TOEGEKEND W ANNEER HET DOOR
DE B.ELASTINGPLICHTIGE IN DWALING
WERD GEBRACHT OMDAT DE INKOMSTEN
VERMELD ZIJN ONDER EEN VERKEERDE
RUBRIEK VAN HET AAN.GIFTE-FORMU·
LIER.- VERMOGEN DAT NIET IS TOE-

55elementen derwijze voorgesteld zijn dat
de taxerende ambtenaar nopens de toepassing van de fiscale. wet in dwaling
wordt gebracht;
Overwegende dat het aan het toezicht
Wanneer de belastingplichtige het bedrag van het Hof onderworpen arrest in .feite
van zijn inkomsten in een verkeerde hierop wijst dat het bestuur aan verrubriek van zijn aangifteformulier heeft weerder geen gebrek aan aangifte of
vermeld en, zodoende, het bestuur in onvoldoende aangifte verwijt, doch hem
dwaling /weft gebracht, ve1·mag dit laatste ten laste legt dat hij het bedrag van zijn
·de belasting ten kohiere te brengen na inkomsten onder een verkeerde rubriek
het verstrijken van de gewone termijn, heeft aangegeven ;
ten ware de aangifte alle de nodige eleOverwegende dat, in die feitelijke toementen bevat om de werkelijk verschul- stand, de rechter over de grond de in 19H
digde belasting te vestigen en te bekwamer gevestigde aanslagen bij navordering van
tijd ten kohiere te brengen (1), (2), (3), rechten over 1939, niet onwettelijk mocht
(~) en (5). (Wetten betreffende de inverklaren, omdat zij te laat ten kohiere
komstenbelasting·en, samengeschakeld waren gebracht geweest, tenzij hij vastde 12 September 1936, art. 7~.)
stelde dat, alhoewel verweerder zijn
inkomsten onder een verkeerde rubriek
(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN,
had aangegeven, het bestuur in de aanT .. HAMAL.)
gifte alle elementen had gevonden welke
het nodig had om de werkelijk verschulARREST.
digde belasting te vestigen en ze te
HET HOF; - Gelet op het bestreden bekwamer tijd ten kohiere te brengen;
arrest, op 22 November 1948 door het
Dat daaruit volgt dat het feit, waarop
Hof van beroep te Luik gewezen;
door het bestreden arrest wordt gewezen,
Over het enig middel : schending van bij gebrek aan alle ·andere nadere bepaartikel 97 van de Grondwet en van arti- ling, niet toelaat de toepassing van het
kel ?~ van de wetten betreffende de hierboven aangehaald artikel ?~ van de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld hand te wijzen;
door koninklijk besluit van 12 September
Waaruit volgt dat. het bestreden arrest
1936 en, voor zoveel als· nodig, door het zijn beslissing niet wettelijk heeft gemotibesluit van 3 J uni 1941, doordat het be- veerd en de in het middel aangeduide bestreden arrest, om de toepassing van het palingen heeft geschonden;
hiervoren aangehaald artikel ?~ van de
Om die redenen, verbreekt het bestrehand te wijzen, enkel het feit inroept dat den arrest doch in zover slechts het de
de taxerende controleur, in de loop van in 19~1 gevestigde aanslagen, navordede maand Maart 19~0, aan verweerder ring· van rechten over 1939, onwettelijk
betekend had dat hij hem als een ven- verklaart en de Belgische Staat veroornoot beschouwde, om daaruit af te ,lei- deelt de uit hoofde van .de onwettelijke
den dat de controleur, toen reeds, in aanslagen gestorte sommen terug te bebezit was van alle elementen welke hem talen ; beveelt dat onderhavig arrest zal
toelieten een normale aanslag te vestigen overgeschreven worden in de registers
en deze te bekwamer tijd ten kohiere te · van het Hof van beroep te Luik en dat
brengen, dan wanneer die elementen niet melding er van zal gemaakt worden op
uit de onderschreven aangifte bleken en de kant van de gedeeltelijk vernietigde
niet door verweerder aan de controleur beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
waren aangegeven geweest :
kosten ; verwijst de zaak, alzo omschreOverwegende dat uit artikel ?~van de ven, naar het Hof van beroep te Brussel.
wetten betreffende de inkomstenbelas~ October 1949. 2e kamer. - Voortingen, sam.engeschakeld door koninklijk
besluit van 12 September 1936, wordt zitter, H. Wouters, raadsheerwaarnemend
afgeleid dat het beheer, na het verstrij- voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
ken van de gewone termijn, de belasting,
waarover het gaat, ten kohiere kan bren- der Meersch, advocaat-generaal. - Pleigen, telken male de door de belasting- ter, H. Van Leynseele.
plichtige in zijn aangifte verstrekte
GjKEND AAN RET BESTUUR WANNEER
HET FORMULIER NIETTEMIN ALLE NODIGE ELEMENTEN TOT VESTIGING VAN
. DE BELASTING BEVAT.

(1), (2), (3), (4) en (5) Zie de voetnota's
<mderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1950,
I, 60.

2e KAMER. -

4 October 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN, -

Mo-

BILIENBELASTING.- AFSTAND VAN RET

56UITSLUITEND RE.CHT KOPERS OF EXPLOITANTEN TE ZOEKEN VOOR BREVETTEN
EN VERGUNNINGEN TOEBEHOREND AAN
EEN VENNOOTSCHAP. AFSTAND NIET
BELASTBAAR IN DE MOBILIENBELASTING
IN HOOFDE VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap, die aan een derde het
uitsluitend techt afstaat om kopers of
exploitanten te zoerken voor ham· brevetten
en vergunningen, staat zodoende geen
enkel roerend · goed af.
De forfaitaire som, die wordt betaald voor
dit recht, is niet belastbaar in de belasting op de inkomsten uit roerende kapitalen dam· zij niet de opbrengst is van
de afstand van een roerend goed. (W etten
betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld de 12 September
1936, art. 14, par. 1, 4°, al. 4.)
(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. N. V.
« SOCIETE TECHNIQUE POUR L'ENTRETIEN GENERAL DES USINES ll.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden'
arrest, op 16 December 194 7 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
527 tot 529, 1156 tot 1164, 1320, 1322 tot
1332 van het Burgerlijk Wetboek, 14,
paragraaf 1, 4°, alinea 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit
van 12 September 1936 :
Overwegende dat het arrest, bij ontleding van de tussen de « Societe Holding Commerciale " t~n verweerster op
3 Mei 1938 geslnten overeenkomst, vaststelt dat de eerste, mits betaling van een
som van 1.200.000 frank aan de tweede
enkel het uitsluitend recht voor Belgie,
Congo, Frankrijk, Engeland, Zwitserland
en eventueel alle andere overeen te komen land en, he eft, afgestaan om kopers en exploitanten te zoeken voor haar
brevetten en vergunningen, en zich verbonden heeft als tegenprestatie aan verweerster 20 t. h. te betalen van de
sommen welke zij van die kopers of exploitanten, door haar toedoen, zou ontvangen;
Overwegende dat de bestreden beslissing nog vaststelt « dat het door verweerster verkregen recht, het recht van tussenpersoon was of van zoeker van een
eventuele liefhebber, recht dat aan wie
ook behoort "; dat « de Societe Luxembourgeoise door dill overeenkomst geen
rt;Jcht van eigendom noch van genot op

haar brevetten en vergunningen heeft afgestaan "• en aldus " geen recht op genot
van een roerend goed, hetzij lichamelijk
hetzij onlichamelijk, heeft overgedragen ;
dat zij, niet alleen haar eigendomsrecht
op de brevetten en vergunningen · heeft
behouden, doch ook het recht om met de
haar door verweerster aangebrachte derden al of niet te onderhandelen ; dat de
enige door de « Societe Holding >> aangegane verbintenis was een verbintenis
niets te doen, 't is te zeggen, niet te onderhandelen met personen die haar niet
door verzoekster zouden aangebracht
geweest zijn >>;
Overwegende dat de rechter in beroep daaruit besluit « dat men tevergeefs
het roerend voorwerp of het roerend recht
zoekt waarvan het genot in onderhavig
g·eval werd afgestaan >> ;
Overwegende dat die interpretatie
niet in strijd is met de bewoordingen van
de overeenkomst dd. 3 Mei 1938 ;
Dat ze, bijgevolg, het geloof niet miskent welke er aan dient gehecht en de in
het ·mid del aangeduide bepalingen niet
schendt;
-·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter H. Wouters, raadsheer waarnemend
voor~itter.- Verslaggever, H. Demoulin.
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Hermans.

1 e KAMER. -

6 October ·t949.

HUUROVEREENKOMST.

Hms-

HUUR VAN MINSTENS DRIE JAAR VAN
EEN ONROEREND GOED BESTEMD TOT
EXPLOITATIE VAN EEN HANDEL. -'-HUURVERLENGING INGEVOLGE DE BESLUITWET VAN 5 DECEMBER 1946. WETSBEPALING VAN TOEPASSING OP DE
HANGENDE GESCHILLEN.- VONNIS GEWEZEN OP 9 JANUARI 1947.- lNTREKKING VAN DE HUURVERLENGING OM EEN
ANDERE RED EN DAN DE NIET- UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN VAN DE
HUURDER. 0NWETTELIJKHEID.

Daar de bepalingen van de besluitwet van
5 December 1946 moeten worden toegepast op de hangeride geschillen, is onwettelijk het vonnis dat op 9 Januari194-7

-57werd gewe;,e11- en dat, o.m een andere
reden dan de niet-uitvoei'tng van de verbintenissen van de huurder, de verlenging
intrekt van de huur van een onroerend
goed dat bestemd is tot exploitatie van
een handel en waarvan de aanvankelijke
duur minstens drie jaar bedroeg (1).
(Besluitwet van 5 December 1%6,
art. 1, q, 6 en 7.)
(RENTIER EN DE GROOTE,
T. BROECKAERT EN CAILLIAU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 Januari 1947 door de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne gewezen;
Over het tweede middel: schending van
artikelen, 1, 2, 5, 6 en 7 van de besluitwet
van 5 December 1%6 tot ins telling van
een voorlopig regime inzake het verstrijken van bepaalde huishuurovereenkomsten; van artikelen 1708 tot 17627 van
het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97
van de Grondwet, eerste tak : doordat
het bestreden vonnis het voordeel van de
besluitwet van 5 December 1946 aan
eisers weigert om reden dat zij " slechts
kan ingeroepen worden voor zoveel, op
het ogenblik van de instelling van kwestig " voorlopig regime n, er een huurrecht bestaat in hoofde van de huurder
en dat een feitelijke bewoning of een bezetting zonder recht noch titel geen recht
geeft op het voordeel van gemeld regimen,
dan wanneer gezegde besluitwet mag ingeroepen worden en dient toegepast telkens als een huurrecht bestaan heeft,
zelfs indien, op het ogenblik van de instelling van het voorlopig regime, het
huurrecht tot zijn einde was gekomen,
zolang de huurder in bezit is gebleven en
door een definitief. vonnis niet uitgedreven werd ; tweede tak : doordat het bestreden vonnis de opzegging als bestaande
en gevolghebbend beschouwt die, v66r
8 December 1946, betekend was geweest
betreffende een handelshuurovereenkomst, en doordat g·ezegd vonnis verklaart dat gezegde opzegging een einde
aan de huurovereenkomst heeft gesteld,
met het gevolg dat de huurder slechts als
bezetter zonder titel of recht gebleven is
en geen recht op het voordeel van. de
besluitwet van 5 December 1946 heeft,
dan wanneer artikel 5 van gezegde besluitwet zulke opzeggingen uitdrukke(1) Verbr., 12 November 1948 (.Arr. Verbr.,
1948, blz. 546; Bull. en PAsiC., 1948, I, 626).

lijk " als niet bestaande te beschouwen n
verklaart, waaruit volgt dat zij yolstrekt
geen gevolg mogen voortbrengen :
Over de twee onderdelen samen : .
Overwegende dat, luidens de besluitwet van 5 December 1%6, artikel 1, de
huurovereenkomsten van onroerende goederen, door uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst der partijen tot de
exploitatie van een handels- of nijverheidsbedrijf bestemd, van rechtswege verlengd worden in zover de bij de overeenkomst aanvankelijke duur van de verhuring minstens drie j aar bedraagt ;
Dat, volgens artikel 5 van het zelfde
besluit, de opzeggingen betekend aan de
huurders wier huurovereenkomsten bedoeld in artikel1 tot op 8 December 19!,6
het voorwerp niet zouden uitgemaakt
hebben van een aanvraag tot verlenging,
als niet bestaande worden beschouwd ;
Overwegende dat uit de samenvatting
van die twee artikelen blijkt dat de verlenging van rechtswege ten voordele van
deze geschiedt wiens bezetting haar
oorzaak vindt in een huurcontract welk
met de vereisten van het eerste artikel
overeenstemt;
·
Overwegende dat die besluitwet gebiedend is en dat geen andere reden dan
deze van het niet-uitvoeren der verplichtingen van de huurder kan ingeroepen
worden om zich tegen de verlenging van
rechtswege te verzetten;
Overwegende dat, krachtens artikel 6,
de beschikkingen van die besluitwet
toepasselijk zijn op de reeds aanhangig
gemaakte en thans hangende geschillen,
zonder onderscheid te maken tussen de
ten verzoeke van de verhuurder ingestelde
vordering tot geldigverklaring van opzegging, en deze ten verzoeke van de huurder
ingesteld;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
leper, uitspraak doende in hoger beroep.
6 October 1949. - te kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadshee'r waarnemend
voorzitter. Ve1·slaggever, H. Bajl. ~
Gelijkluidende conclusie, H. Co lard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en De Winde.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 Maart 1946 in hoger, beroep

door de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 8, 9, 21 en 23 van de wet van
25 Maart 1876 betreffende de bevoegdheid, doordat het bestreden vonnis uitgesproken werd door een rechtbank die
niet geldig uitspraak kon doen over het
hoger beroep omdat de beslissing genomen door de Vrederechter te Antwerpen
op 19 J anuari 194A in laatste aanleg werd
geveld, daar de .partijen het geschil op
een bedrag van 1.000 fr. hadden geschat:
Overwegende dat de vordering door
aanlegster v66r de vrederechter ingesteld er toe strekte te horen zeggen dat
er op haar eigendom ten voordele van
verweerder geen recht van overgang bestand, in de toekomst alle overgang te
verbieden en de plaatsen in hun vroegere
staat te herstellen, eindelijk tot de betaling aan aanlegster van een som van
500 frank ten titel van schadevergoeding ;
Overwegende dat aanlegger bij wedereis de toekenning van een som van
500 frank vorderde ten titel van schadevergoedirig wegens roekeloos en tergend
geding;
Overwegende dat uit geen stuk van de
procedure blijkt dat de hoofdeisen door
een der partijen zouden geschat zijn geweest;
Overwegende dat, afgezien van de vordering tot schadevergoeding, het bedrag
der verscheidene punten van de hoofdeis,
volgens geen der bij artikelen 21 tot 31
van de wet betreffende de bevoegdheid
aangeduide grondslagen kon worden bepaald;
Dat ieder dezer punten van de eis
nochtans voor een schatting vatbaar was;
Overwegende dat, om de ontvankelijkheid van het hoger beroep te rechtvaardigen, het bestreden vonnis hierop steunt
dat « de overige eisen, hoe gering zij ook
mogen zijn, in elk geval een waarde hebben, welke, gevoegd bij de twee eisen
strekkende elk tot betaling van 500 frank,
de 1.000 frank overschrijden,;
Overwegende dat die motivering gelijkstaat met een schatting door de rechter en artikel 33 van de wet van 25 Maart
1876 schendt, hetwelk slechts aan de partijen het recht toekent de eis te schatten
en bepaalt dat, bij g·ebreke aan dergelijke

(1) Het bestreden vonnis werd gewezen ten
tijde dat artikel 1 van het koninklijk besluit
ur 63 van 13 Januari 1935 nog van toepassing
was, hetweik op , 1.000 frank de waarde, bepaalde tot beloop waarvan de vrederechter in
hoogste aanleg kennis neemt.

Zie verbr., 1 Februari 1945 (Arr. Verbr.,
1945, blz. 92; Bull. en PAsrc., 1945, I, 102
en de nota). Wat betreft het bepalen van de
bevoegdhe~d, en niet van de aanleg, zie verbr.,
3 December 1891 (Bull. en PASIC., 1892,
I, 38).

BEVQEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. - AANLEG. WET DIE OP 1.000 FRANK DE WAARDE
BEPAALT TOT BELOOP WAARVAN DE VREDERECHTER KENNIS NEEMT IN HOOGSTE
AANLEG. - NIET GESCHA,TTE VORDERING TOT ONTKENNING VAN ERFDIENSTBAARHEID EN VORDERING TOT SCHADELOQSSTELLING VAN 500 FRANK.- WEDEREIS TOT SCHADELOOSSTELLING VAN
500 FRANK WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS GEDING. - RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG DIE KENNIS NEEMT VAN
HET HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE VREDERECHTER.- RECHTER IN HOGER BEROEP WELKE EEN
WAARDE TOEKENT AAN DE VORDERING
TOT ONTKENNING VAN ERFDIENSTBAARHEID EN WELKE DIE WAAJ;l.DE SAJVIEN'l'ELT MET HET BEDRAG VAN DE BEIDE
V'ORDERINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING.- HOGER BEROEP ALZO ON'l'VANKELIJIC VERKLAARD. - ONWETTELIJKHEID.

¥Vannee1' een votder'ing tot ontkenning van
erfd'ienstbam·he'id niet werd begroot door
de partijen en dat aan die vorde1·ing is
toegevoegd een vordering tot schadeloosstelling van 500 fmnk, tenv~jl de ve1·weerde1' een wedereis lweft ingesteld tot
schadeloosstelling van 500 fmnk wegens
tergend en roekeloos geding, mag, ten
einde het ho ger beroep ontvankelijk te
verklaren, de rechtbank van eerste aanleg,
die kennis neemt van het hoger beroep
tegen de beslissing van de vredetechte1',
geen waarde toekennen aan de vordering
tot ontkenning van erfdienstbaarheid en
die waarde samentellen met het bedrag
van de beide vorderingen tot schadeloosstelling, zelfs indien de wet op 1.000 fr.
de waarde bepaalt tot beloop waarvan de
vrederechter kennis neernt in hoo gste aanleg (1). (Wet van 25 Maart 1876,
art. 33 en 37, dit laatste artikel gewijzigd door de wet van 15 Maart 1932,
art. 8.)
(LOOYMANS,

'1'.

VAN DER AUWERAA.)
ARREST.
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:schatting, de beslissing· in laatste aanleg
zal gewezen worden ;
Dat hieruit volgt, dat, ter zake, het
vonnis van de vrederechter voor geen hager beroep vatbaar was en dat het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; 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 van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout, uitspraak doende in hoger
beroep.
6 October 1949.- 1e kamer.- Voorzittel·, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Bareel.Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en Simont.

2e KAMER.- 10 October 1949.
1° MIDDELEN TOT VERBRE.KING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
HET ARREST EEN TEGENSTRIJDIGJIEID
IN DE l\lOTIEVEN TOESCHRIJFT WELKE
HET NIET BEVAT. - MIDDEL MIST IN
FElT E.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VOCJRZIENING DE BESCHIKKING VAN DE BESTREDEN BESLISSING WELKE EEN MEDEVERDACHTE VRIJSPREEKT. - 0NON'!'VANKELIJKHEID.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - MIDDEL DA'l' WEGENS ZIJN
ONDUIDELIJKHEID NIET KAN WORDEN
BEANTWOORD. ONONTVANKELIJKHEID.
4° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN.- ONGEVAL.- VERDACH'l'E
VEROORDEELD WEGENS EEN MISDRIJF.
- 0NTLASTING VAN EEN DEEL VAN
DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID ZONDER DAT WORD'!' GEWEZEN OP
EEN FOUT VAN HET SLACHTOFFER, BUR(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
11 October 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 552).
(2) Verbr., 12 April 1948 (Bull. en PAsiC.,
1948, I, 242).

GERLIJKE PARTIJ, OF VAN ZIJN AANGE"
STELDEN. 0NWE'l'TELIJKE BESLISSING.
1° Mist feitelijke g!'ondslag, .het middel dat
aan het arrest een tegenstrijdigheid in de
motieven toeschrijft welke dit a!'rest niet
bevat (1).
2° Is niet ontvankelijk, de voorziening door
de burgerlijke partij tegen de beslissing
die een medeverdachte Vi'ijspreekt (2).
3° Het Hof slaat geen acht op een middel
waarvan de onduidelijkheid het onderzoek onmogelijk maakt (3).
4° Welke ook de belangrijkheid W(}Ze van
zijn schuld, schuld die de schade heeft
Vel'OOl:zaakt, is de verdachte gehouden volledig de schade te herstellen die het slachtoffer ingevolge het misdrijf heeft geleden
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383;
Strafwetb., art. 50). Alleen eeri fout van
het slachtoffer of van zijn aangestelden,
welke een oorzakelijk verband !weft met
de schade, kan de vemntwoordelijkheid
van de verdachte verminderen (4).
(VAN VELTHOVEN, T. HANDELSMAATSCHAPPIJ FLOREN EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 April1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Aangaande de voorziening van
eerste aanlegger Van Velthoven als beklaagde :
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel : schending vail
artikel 9? van de Grondwet en van artikel 418 van het Strafwetboek : tegenstrijdige motivering, doordat het bestreden arrest, enerzijds, stellig de redenen
van verschoning door beklaagde inge- ·
roepen aanneemt en op grond er van de
grootste verantwoordelijkheid van hem
afwentelt, en anderzijds toch beklaagde
veroordeelt, dan wanneer wegens de fout
van een derde er geen fout bestaat ten
laste van beklaagde :
·
Overwegende di!t het bestreden arrest
vaststelt dat, " hoewel er twijfel blijft
voortbestaan betreffende de al of niet
verlichting der twee laatste tractors, die
omstandigheid alle verantwoordelijk(3) Verbr., 29 November 1948 (A1·r. Verbr.,
1948, blz. 600; Bull. en PASIC., 1948, I, 684).
(4) Zie verbr., 12 ;Januari en 29 September
1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 21 en 439; Bull.
en PAsiC., 1948, I, 26 en 509).

-60heid van betichte niet wegneemt en ze
slechts gedeeltelijk vermindert; dat
betichte immers zijne snelheid d.erwijze
had moeten aanpassen, dat het hem
steeds mogelijk bleef voor een onverlicht
voertuig stil te houden » ;
Dat hieruit volgt dat de beweerde tegenstrijdigheid van de motieven niet bestaat;
·
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing· over de vordering van de
burgerlijke partijen Dreessens en der
handelsmaatschappij Floren en Cie :
Overwegende dat aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
II. Aangaande de voorziening van Van
Velthoven in zijn hoedanigheid van burgerlij ke p artij :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet antwoordt op de formele conclusies van Van Velthoven strekkende tot het bewijs van de fout van Van
Steen, vermits, om deze laatste vrij te
spreken, het arrest enkel gewag maakt
van de afwezigheid van hoger beroep vanwege het openbaar ministerie tegen Van
Steen, doch op burgerlijk gebied de bewijsvoering van de burgerlijke partij
niet beantwoordt :
Aangaande de beslissing gewezen over
de puhlieke vordering tegen Van Steen :
Overwegende dat aanlegger Van Velthoven geen hoedanigheid heeft om een
voorziening in te stellen tegen de beschikking van het arrest welke een medebeklaagde vrijspreekt;
Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering van Van Velthoven
tegen Van Steen :
Overwegende dat, in antwoord op de
conclusies van aanlegger, het bestreden
arrest vaststelt dat hij het bewijs van
de schuld van Van Steen niet geleverd
heeft; ,
Dat aanlegger niet bepaalt welk middel in rechte of in feite het arrest onbeantwoord zou hebben gelaten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
III. Aangaande de voorziening van de
burgerlijke partij, de maatschappij Floren en Cie :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, gebrek aan
motivering of tegenstrij dige motivering,
van artikelen 1382 en 138~ van het Burgerlijk Wetboek, van artikel ~18 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden ar·rest, enerzijds, de fout van beklaagde

Van Velthoven aanneemt en hem veroordeelt op strafrechtelijk gebied, doch anderzijds op burgerlijk gebied hem ontlast
van een dee! der verantwoordelijkheid
onder voorwendsel dat een fout van de
aangestelde der burgerlijke partij Floren
mogelijk is, zodat het arrest burgerlijke
gevolgen toekent aan die fout van de aangestelde alhoewel het aanneemt dat die
fout niet bewezen is :
Overwegende dat artikel 50 van het
Strafwetboek bepaalt dat zij, die wegens
eenzelfde misdrijf veroordeeld worden,
hoofdelijk verplicht zijn tot herstelling
van de schade; dat uit die wetsbepaling
blijkt dat, welke ook het belang weze van
de schuld van de veroordeelde, het slacht~
offer het recht heeft van hem volledige
herstelling der geleden schade te bekomen;
Overwegende, overigens, dat artikel1382 van hetBurgerlijk Wetboek aan
hem die de schade veroorzaakt de verplichting· oplegt ze te herstellen ; dat een
gedeeltelijke schadevergoeding geen passende herstelling uitmaakt vermits zij
ten laste van het slachtoffer een dee! van
de schadelijke gevolgen van een anders
fout laat;
Overwegende dat aileen de gemeenschappelijke fout van de dader en van het
slachtoffer, in delictuele zaken, de verantwoordelijkheid van de dader kan verminderen ;
Dat ter zake de rechter over de grond
geen fout vaststelt in hoofde van de hanc
delsmaatschappij Floren en Ci• of van
haar aangestelden; dat het arrest, waar
het Van Velthoven enkel verplicht tot het
herstellen van een dee! der schade om
reden dat een derde mogelijk zou kunnen
bijgedragen hebben tot het berokkenen
·van die schade, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover, beslissende over de eis van de burgerlijke partij,
handelsmaatschappij Floren en Ci•, tegen
Van Velthoven, het deze laatste veroordeald heeft tot het herstellen van een
derde van de door die maatschappij
geleden schade ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; veroordeelt aanlegger
Van Velthoven tot de kosten; veroordeelt
hem daarenboven tot het betalen van een
schadevergoeding van 150 frank aan verweerders Van Steen en de handelsmaatschappij Floren en Cie; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeel-

-61telijk vernietigde beslissing; verwijst de
:zaak, alzo beperkt, naar het Hof van beroep te Gent.
·
10 October 1949.- 2• kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever1 H. de Clippele. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
AGENTEN VAN HET BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN DIE TOEGANG REBBEN TOT DE PLAATSEN EN LOKALEN
WELKE TOT OPSLAG VAN TABAK DIENEN.
0NTDEKKING VAN EEN GEHEIME
STOKERIJ.
WETTELIJK
GEDANE
VASTSTELLING.- WETTELUKHEID VAN
DE VERVOLGINGEN WEGENS GEHEIME
STOKERIJ.

De agenten van het bestuur van douanen en
accijnze.n hebben toegang tot alle plaatsen en lokalen welke tot opslag van tabak
kunnen dienen (wet van 23 Juni 1938,
art. 2, 1 °). Daaruit volgt dat, indien zij
tijdens het bezoek van die plaatsen en
lokalen, een geheime stokerij ontdekken,
hun desbet1·ef{ende vaststelling wettelijk
is en tot grand lean. dienen van vervolgingen wegens misdrijf tegen de wet van
15 ApTil 1896 betreffende het veTvaardigen en de invoer van alcohol (1).
(DEMAN, T. BESTUUR VAN DOUANEN
EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 2 Mei 1%9 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het enig middel : schending van
a.rtikel 10 van de Grondwet, van artikel134 van de wet van 15 April1896, van
a.rtikelen 39 en 89 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest de veroordeling van aanlegger weg-ens
geheime stokerij steunt op vaststellingen der ambtenaren van het bestuur van
douanen en accijnzen, die onwettig zijn,
1° daar die vaststellingen het gevolg zijn
van een huiszoeking verricht zonder
machtiging van de vrederechter; 2° daar
de huiszoeking zonder machtiging van
(1) Zie verbr., 8 'April 1946 (.Arr. Verbr.,
1946, blz. 140; Bull. en PAsrc., 1946, I, 139).

de vrederechter krachtens de wet van
23 Juni 1938 betreffende de tabak enkel
tot voorwerp mag hebben het ontdekken
van de door die wet bepaalde misdrijven
en niet toepasselijk was op aanlegger die
in 1945, zoals het arrest zelf het vaststelt, geen tabak meer teelde ; 3° daar
de huiszoeking gedaan werd in afwezigheid, buiten het weten en zonder toestemming van aanlegger ,:
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij een souvereine beoordeling der feiten,
vaststelt dat aanlegger tabaksplanter was,
dat het insgelijks vaststelt dat de verbalisanten, op grond van de wet van
23 Juni 1938, een onderzoek deden tot
gebeurlijke ontdekking van droogplaatsen
voor tabak;
Dat uit die vaststellingen van het arrest
blijkt dat dit onderzoek regelmatig was;
Overwegende dat de beambten van het
bestuur van douanen en accijnzen, gedurende di~ onderzoek, in de afhankelijkheden van de woning van aanlegger
60 liter produkten in gisting gevonden
hebben;
Dat, bevoegd om de misdrijven op de
wet van 23 Juni 1938 betreffende de tabak
.vast te stellen, zij insgelijks bevoegd zijn
om de misdrijven vast te stellen op de wet
van 15 April1896, zodat de vaststellingen
door hen gedaan, buiten de per ken van de
hun opgelegde taak, zonder ambtsplichten
te hebben vervuld als gevolg aan een
wettig onderzoek, eveneens wettig zijn ;
Overwegende dat het arrest aldus een
voldoende grondslag gegeven heeft aan
de veroordeling ; waaruit volgt dat het
tweede onderdeel van het middel in rechte
ongegrond is ;
Overwegende dat het eerste en het
derde onderdeel van het middel die steunen op een gebrek aan machtiging van de
vrederechter en aan toestemming van
aanlegger tot de huiszoeking, gericht zijn
tegen een overbodige motivering ;
Waaruit volgt dat zij van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende, voor het overige, dat
·de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 October 1949.- 2• kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mo.ttes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1', H. de Clippele. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Co lard, advocaat-generaal.
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ASSISEN.- VooRziENING DOOR DE BEscHULDIGDE. MIDDEL GESTEUND
HIEROP DA'f DE BURGERLIJKE PARTIJEN
EN HUN RAADSLIEDEN DE VOORZIT'l'ER
NIE'f HEBBEN VERGEZELD IN DE KAMER
VAN BERAADSLAGING VAN DE JURY.MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.

Is voor de beschttldigde, aanlegger in ververb1·eking, van belang ontbloot, het
middel gesteund hie1·op dat noch- de burgerlijke partijen noch hun rdadslieden
aanwezig waTim wanneeT, op verzoek van
de hoofdman van de jury, de voorzitter
zich in de kamer· van beraadslaging
van de jury heeft begeven (1). (Wetb. van
strafv., art. 343 ; wet van 14 J uli 1931.)
{VLAMYNCK,
T. WEDUWE MEYLAERTS-VAN LOOK
EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de arresten,
gewezen op 17 en 18 Mei 1949 door het
Hof van assisen der provincie Antwerpen;
I. Wat betreft het arrest van 17 Mei
1949 ;

A. Over de voorzieningen ingesteld

verstrekte verdedigingsrechten niet: te
hebben nageleefd, voor aanlegger, van
alle belang is ontbloot en, derhalve, on~
ontvankelijk is ;
B. Over al _de voorziening·en tegen het
arrest van 17 Mei 1949:
Overweg·ende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ~
II. Wat betreft de voorziening van
Hanquart tegen het arrest dd. 18 Mei
1949 ;

Overwegende dat dit arrest slechts
over de burgerlijke vorderingen beslist ;
Dat aanlegger geen middel inroept en
dat het Hof er geen ambtshalve opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers t'ot de
kosten.
10 October 1949.- 2" kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter _ - Verslaggeve1', H. Bareel. Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° OPENBARE DRONKENSCHAP.PERSOON DIE IN STAAT VAN DRONKENSCHAP EEN VOERTUIG BESTUUR'f. MISDRIJF DA'f NIET BIJZONDER IS VOORZIEN DOOR DE WEGCODE. ---, VERPLICHTE ONTZETTING VAN HET RECHT'
OM EEN VOERTUIG TE BESTUREN.

door Balle en Van den Brempt :
Over het enig middel : schending van
artikel 343 van het vVetboek van strafvordering, doordat toen de voorzitter van
het hof van- assisen zich, op verzoek van
de oppergezworene, met de leden van het
hof, de beschuldigden en hun raadslieden,
in de kamer der beraadslaging van de
jury begaf, en aan de gezworenen de door
hen gevraagde inlichtingen verstrekte,
noch de burgerlijke partijen, noch hun
raadslieden, aanwezig waren :
Overwegende dat uit de werkzaamheden, die de wet van 14 J uli 1931 voorafgingen, spruit dat die bepaling tot
doel heeft de tegenspraak der debatten te
verzekeren bij een incident van de procedure dat de uitspraak van de jury kan
bei:nvloeden;
Overwegende dat het middel, dat aan
het arrest verwijt de door voorbedoeld
artikel 343 van het Wetboek van strafvordering, aangevuld door de wet van
14 Juli 1931, aan de burgerlijke partijen

1° I eder ve1'0oTdeelde om, zich in een open-.
bare plaats in staat van dronlcenschap
bevindende, een voertuig te heb ben bestuurd, moet noodzakelijker wijze worden.ontzet van het Techt om een_ voertuig te besturen of een rij die1· te geleiden, zelfs
wannee1· h~j geen misdrijf heeft gepleegd
dat bijzonder is voorzien door de W egcode. (Besluitwet van 14 November
1939, art. 3 en 10, al. 5.)
2° Is niet ontvankelijk, het middel dat
vreemd is aan de openbare orde en dat
v66r de rechter over de grond niet werri
voorgesteld {2).

(1) Zie verbr,, 24 Mei 1948 (Arr. Verbr.,
1948, blz. 285; Bull. en PASIC., 1948, I, 331).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,

13 April en 20 September 1948 (Arr. Verbr ••
1948, blz, 209 en 430; Bull. en PASIC,, 1948.
I, 246 en 499).

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL VREEMD
AAN DE OPENBARE ORDE EN NIET VOORGESTELD V66R DE RECHTER OVER DE
GROND. 0NONTVANKELIJKHEID.

---
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63(VAN -GOOL.)
ARREST.

geleefd en dat de beslissing overe'enkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 Mei 1949 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbarik te
10 October 1949.-2° kamer.- VoorBrussel gewezen ;
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsOver het eerste middel : schending van . heer :waarnemend voorzitter. - Verslagartikel 3 van de besluitwet van 14 No- gever, H. de Clippele. ----' Gelijkluidende
vember 1939 en van artikel 2 van de wet conclusie,. H. Colard, advocaat-generaaL
van 1 Augustus 1924, doordat het bestreden vonnis aanlegger- die vervolgd was
wegens inbreuk op artikel 3 van de besluitwet van 14 November 1939 en op
2° KAMER .. - 10 October 1949.
artikel 2 -van de wet van 1 Augustus 1924,
om, in dronken toestand, een auto gevoerd te hebben, -veroordeelt tot de ont- 1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BEzetting van het recht om een auto te voeSLISSING VAN VEROORDELING GEWEZEN
ren, dan wanneer de wet van 1 Augustus
OP TEGENSPRAAK. - VOORZIENING IN1924 dan alleen die ontzetting voorziet
GESTELD DOOR DE VEROORDEELDE
indien de schuldige zich in staat van
MEER DAN TIEN VRIJE DAGEN NA DE
dronkenschap bevindt op het ogenblik.
UITSPRAAK. - 0NONTV ANKELIJKHEID.
dat hij een inbreuk pleegt op de Wegcode,
zodat de dronkenschap, verzwaren(ie om- 2° STRAF. - MISDRIJF VOORZIEN B!J
standigheid van die inbreuk, op zich zelve
ARTIKEL 421 VAN HET STRAFWETBOEK.
en alleen bestaande, geen ontzetting van
- GELDBOETE.- MAG 200 FRANK NIET·
het recht om een auto te voeren kan
OVERSCHRIJDEN.
medebrengen :
3° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.Overwegende dat de veroordeling uitSTRAFZAKEN.- ONWETTELIJKE GELDgesproken werd wegens inbreuk op artiBOETE. - VERBREKING VAN DE VERkel3 van de besluitwet van 14 November
OORDELING TOT DE HOOFDGEVANGENIS1939 en niet op de bepalingen van de wet
STRAF.
van 1 Augustus 1924 ;
Dat het middel feitelijke grondslag 1° W erd te laat ingesteld en is, derhalve,
niet ontvankelijk, de voorziening van de
mist;
veroordeelde -tegen een op tegenspraak
Over het tweede middel: schending van
gewezen arrest van veroordeling, gedaan
de rechten der verdediging, doordat het
meer dan tien vrije dagen na de ttitgeschreven getuigenis van de procureur
spraak van het arrest (1). (Wetb. van
des Konings, getuige van de feiten, slechts
strafv., art. 373; wet van 5 Juli 1939,_
na de uitspraak van de eerste rechter bij
art. 1.)
de bundel gevoegd werd, dan wanneer het
niet betaamt dat de procureur des Ko- 2° De daad van onvrijwillig bij een ander
een ziekte of onbekwaamheid tot persoonnings optreedt als getuige en tevens als
openbaar ministerie, zodat de zaak naar .- lijke arbei-d te hebben veroorzaakt door
hem zelfstandigheden toe te dienen van
de correctionele rechtbank van een ander
aard om de dood teweeg te b1·engen of
arrondissement diende verwezen te worde gezondheid zwaar te krenken, mag niet
den en
worden gestraft, benevens floor de hoofdOver het derde middel : aanlegger werd
gevangenisstraf, door een geldboete die
niet in het bezit gesteld van een exem·200 frank overschrijdt. (Strafwetb.,
plaar van het bloedstaal en de ontleding
art. 421.)
·
van het bloed werd niet qp tegenspraak
3° Wanneer, ingevolge de onwettelijkheid
gedaan :
van de geldboete uitgesproken terzelfderOverwegende dat die rn:iddelen v66r de
tijd als de hoofdgeva'ngenisstraf, de verrechter over de grond niet opgeworpen
breking wordt uitgesproken, moet de bewerden; dat zij vreemd zijn aan de beslissing geheel worden_ vernietigd (2).
voegdheid en, derhalve, voor de eerste
maal v66r het Hof van verbreking niet
mogen ingeroepen worden;
(1) Verbr., 11 December 1944 (Arr. Verbr.,
En overwegende, voor het overige, dat 1945, blz. 62; Bull. en PAsiC., 1945, I, 67).
de substantiele of op straf van nietigheid
(2) Verbr., 20 December 1948 (Arr. Verbr .•
voorgeschreven rechtsvormen werden na- 1948, blz. 652; Bull. en PAsiC., 1948, I, 740).

64(VAN GANSBEKE, T. WARLOF.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Sinaeve Alo'is :
Overwegende dat de voorziening tegen
het arrest, op tegenspraak gewezen doo~
het Hof van beroep te Gent op 27 Mer
1949 door aanlegger werd ingesteld op
9 Ju~i 1949, buiten de termijn van tien
vrije dagen voorzien bij artikel373 van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door de wet van 5 J uli 1939 ; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. Wat betreft de voorzieningen door
Van Gansbeke Camiel en Hoflack Gerard
ingesteld :
Over het eerste middel, door beide aanleggers voorgesteld: schending van artik~
len 97 en 9 van de Grondwet, en van arbkel 421 van het Strafwetboek, -in zover
bet hof van beroep voor het feit C aileen
(artikel 421 van het Strafwetboek), als
straf uitsprak : ten laste van Van Gansbeke, vier maanden, vermeerderd met
1.000 frank geldb'oete, verhoogd met 90
deciem, of drie maanden vervangend.e
gevangenisstraf, en ten laste van Hoflack,
zes maanden meer 1.000 frank geldboete,
verhoogd met 90 deciem, of drie maanden
vervangende gevangenisstraf - als wanneer artikel 421 van het Strafwetboek
enkel als straf voorziet : een gevangenisstraf van acht dagen tot Mn jaar en een
geldboete van 26 tot 200 frank of een
enkele van die twee straffen :
Overwegende d.at het bestred.en arrest
de oorspronkelijke telastleggingen vervangt door een eni~~ !li~uw_~ telastlegging, deze van : onvriJWllhg b~J een ander.
een ziekte of onbekwaamherd tot persoonlijke arbeid v~roorzaakt te he_bben
door hem zelfstandrgheden toe te drenen
van aard om de dood teweeg te brengen of
de gezondheidzwaar te krenken ; dat het,
wegens die tel,astlegg·ing, aanleggers respectievelijk heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maand.en en een
geldboete van 1.000 frank, verhoog.d met
90 deciem, en tot een gevangemsstraf
van zes maand.en en een geldboete van
1.000 frank, verhoogd met 90. deciem;
Overwegende dat de enige telastlegging, welke ald.us door het bestreden arrest ten laste van aanleggers voor vaststaand werd gehouden, voorzien is door
artikel 421 van het Strafwetboek, hetwelk
een gevangenisstraf van acht dagen tot

een jaar en een geldboete van 26 tot
200 frank of een enkele dezer twee straffen voorziet ;
Overwegende derhalve dat, waar het
bestreden arrest aanleggers veroordeelt
tot een geldboete van 1.000 frank; het
hun een geldboete toepast welke het
hoogste bedrag te hoven gaat dat door
de wet wordt bepaald;
Overwegende dat de onwettelijkh~id
van een der bestanddelen van een emge
straf gans de uitgesproken straf aantast,
zodat de beslissing geheel dient te worden
vernietigd ;
En overwegende dat de verbreking van
de beslissing betreffende de publieke vordering de verbreking med~brengt va~ de
beslissing over de burgerhjke vorderm~;
Om die redenen, verwerpt de voorzrening door Simieve Alo'is ingesteld ; ·
·
Verbreekt het bestred.en ' arrest wat
betreft aanleggers Van Gansbeke Camiel
en Hoflack Gerard ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van het Hof van beroep
te Gent en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant der vernietigde
beslissing ; veroordeelt aanlegger Sinaeve
tot een derd.e der kosten ; veroordeelt de
burgerlijke partij tot de twee derde der
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroep te Brussel.
10 October 1949.-2° kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

10 October 1949.

10 VERKEER. - VEROORDELING WEGENS ONVRIJWILLIGE LICHAMELIJKE
LETSELEN. - VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT EEN RIJTUIG TE VOEREN. VERVAL GEDURENDE DRIE
JAAR.- GEMOTIVEERD DOOR DE« ERGHElD" VAN RET ONGEVAL. - ONVOLDOENDE MO'f'IVERING.
20 VERBHEKING. :- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN. - BESLISSING VERBROKEN OP GROND VAN HET GEBREK AAN
VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE
VEREISTEN TOT TOEPASSING VAN DE
STRAF VAN DE VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT EEN RIJTUIG TE VOEREN
GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN.
- VERBREKING VAN GEHEEL DE BESLISSING.

. L

-65. I 0 Is niet wettelijk gemotiveerd, het arrest

dat om, ten laste van de dader van het
wanbedrijf van onvrijwillige lichamelijke letselen, de vervallenverklaring van
het recht een rijtuig te voeren uit te
spreken voor een duur van drie jaar, zich
er toe beperkt de " ergheid " van het ongeval vast te stellen. (Wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)

2° Wanneer, op de voorziening van de veroordeelde, het an·est wordt verbroken omdat de straf van de vervallenverklaring
van het recht een rijtuig te voeren voo1·
een duur van meer dan zes maanden, werd
uitgesproken zonder vaststelling .van de
daa-rtoe wettelijk vereiste voorwaarden,
wordt geheel de beslissing verbroken {1).
. (MERTENS, T. VERSTRAETEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het middel : schending van artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1924 :
Overwegende dat de bestreden beslissing aanlegger wegens slagen en verwondingen bij gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, veroordeelt tot de straffen
voorzien bij artikel 420 van het Strafwetboek en hem tevens voor een tijdspanne van drie jaar vervallen verklaart
van het recht een motorvoertuig te sturen, zonder enige vaststelling betreffende
de gevolgen welke de verwondingen voor
het slachtoffer hebben gehad ;
Overwegende dat artikel 2, littera a,
van de wet van 1 Augustus 1924 de rechter
toelaat tegen degene welke hij wegens
verwondingen veroordeelt de vervallenverklaring van het rech t een rij tuig te
voeren uit te spreken gedurende een tijdruimte die zes maanden niet mag overschrijden ten ware de verwondingen aan
het slachtoffer een bestendig·e onbekwaamheid tot persoonlijk werk hadden
veroorzaakt die meer dan 25 t. h. bedraagt, in welk geval de vervallenverklaring worden voor een langduriger termijn, ja zelfs levenslang kan uitgesproken ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
aanlegger voor bovenbedoelde tijdspanne
van bewust recht vervallen verklarende,
op grond van de enige overweging dat hij
(1) Verbr., 22 September 1947 (Arr. Verbr.,
1947, blz. 284; Bull. en PAsrc., 1947, I, 374
en de nota blz. 375).

VERBR., 1950,- 5

een erg· verkeersongeval heeft veroorzaakt, zijn beslissing desaangaande niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft en derhalve, artikel 97 van de Grondwet'heeft
geschonden ;
Overwegende dat gevolglijk het onderzoek naar de gegrondheid van het tweede
middel van belang is ontbloot ;
II. Aangaande de voorzieningen tegen
de beslissing over de burgerlijke eisen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering van de burgerlijke
partij ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in· de registers van het Hof van beroep te Gent en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt de burgerlijke partij tot de
kosten _; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel. .

10 October 1949.- 2• kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. ·

2 8 KAMER.

~

10 October 1949.

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE LICHAMELIJKE LETSELEN. - VERJARING
VAN EEN MISDRIJF VOORZIEN DOOR RET
POLITIEREGLEMENT OP DE TRAMWEGEN.
- MISDRIJF DAT EEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HET WANBEDRIJF VAN
ONVRIJWILLIGE LICRAMELIJKE LETSELEN UITMAAKT.- VERJARING ZONDER
INVLOED OP DEGENE VAN RET WANBEDRIJF.
2° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST . ONTSTAAN.- VERDACHTE VEROORDEELD
WEGENS ONVRIJWILLIGE LICRAMELIJKE
LETSELEN AAN DERDEN. ZELFDE
VERDACHTE VEROORDEELD TOT HERSTELLING- VAN DE SCHADE BEROKKEND
AAN HET VOERTUIG VAN DE llURGERLIJKE PARTIJ. - ARREST DAT VASTSTELT DAT RET GEBREK AAN VOORUITZICRT VAN DE VERDACHTE TEVENS DE
LICRAMELIJKE LETSELEN EN DE SCHADE
AAN HET VOERTUIG REEFT VEROORZAAKT.- WETTELIJKE VEROORDELING.
1° W anneer een verdachte wordt ve!volgd

-66wegens een wanbedrijfvan onvrijwillige
lichamelijke letselen en wegens een misdrijf tegen het politiereglement op de
tramwegen, welk misdrijf een bestanddeel van het eerste wanbedrijf uitmaakt,
is de verjaring van de publieke vo1·dering
ingesteld wegens het tweede misd1·ijf ZMider invloed op de verjaring van de publieke vordering ingesteld 1vegens het
wanbedrijf van onvrijwillige lichamelijke letselen (1),
2° Is wettelijk, de verom·deling van een veTdachte, vervolgd en verooTdeeld wegens
onvTijwillige lichamelijke letselen, tot de
he1·stelling van de schade berok/wnd aan
het voertuig van de burgerlijke paTtij
wannee-r uit de vaststellingen van het
a'l>rest blijkt dat het gebTek a an vooruitzicht
of aan vOoTZ01'g tevens lichamelijke letselen aan derden en schade aan het
voeTtuig van de buTgel'lijke partij !weft
veToorzaakt (2).
(VIVET EN « GENERAL DRINKS >>, '1'. VOORLOPIG CO:NIITE VAN DE ANTWERPSE
TRAMWEGEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 April1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Aangaande de voorziening ingesteld
tegen de beslissingen over de publieke
vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de voorziening ingesteld tegen de beslissingen betreffende
de vordering van de burgerlijke partij :
Over het enig middel tot verbreking :
schending van artikel 7 van de wet van
1 Augustus 1899, doordat het bestreden
arrest, na de publieke vordering· volgende
uit de ten laste van aanlegger Vivet gelegde inbreuk op het Algemeen Reglement
op de .verkeerspolitie verjaard te hebben
verklaard, aanleggers hoofdelijk veroordeelt tot de herstelling van een gedeelte
der schade veroorzaakt aan de naamloze
vennootschap "Antwerpse Tramwegen » :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van de rechter over de grond, een
aanrijding plaats g-reep op 31 Maart 1947
te Antwerpen tussen een tram ge(1)
.1939,
{2)
1935,

Verbr., 31 October 1939 (Arr. 'Verbr.,
blz. 219; Bull. en PAsiC., 1939, I, *54).
Verbr., 27 Mei 1935 (Bull. en PASIC.,
I, 261y.

voerd door Vervoort, aangestelde van de
naamloze vennootschap " Antwerpse
Tramwegen », en het gespan gestuurd
door Vivet, aangestelde van de naamloze
vennootschap " General Drinks » ;
Dat kwestieuze aanrijding slageri en
verwondingen heeft veroorzaakt aan enkele personen en het tramrijtuig, eigendom van de naamloze vennootschap
<< Antwerpse Tramwegen », heeft.beschadigd;
Overwegende dat, naar aanleiding van
bewust ongeval,.het openbaar ministerie
v66r de Correctionele Rechtbank te Antwerpen deed dagvaarden : 1° tramgeleider
Vervoort wegens de door artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek strafbaar
gestelde misdrijven ; 2° het voorlopig bestuurscomite van de naamloze vennootschap " Antwerpse Tramwegen » als burg·erlijk verantwoordelijk v66r de veroordeling tot de kosten in geval van ver7
oordeling van Vervoort, haar aangestelde;
dat, op 6 J anuari 1949, bovenbedoeld
comite eisers rechtstreeks v66r gezegde
rechtbank deed dagvaarden, te weten :
1° Vivet wegens : a) slagen of verwondingen bij gebrek aan · vooruitzicht of
voorzorg aan verschillende personen, nl.
aan Volckaert J ozef, Van den Rijn
Lucienne, Erpels Maria, Verberckmoes
Florent, Declercq .caesar; b) inbreuk op
artikel 12, 2°, van het koninklijk besluit van 27 J anuari 1931 om, op de openbare weg, bestuurder zijnde van een voertuig, vcrzuimd te hebben plaats te maken
voor een tramrijtuig zodra hij van het
naderen van dit rijtuig was verwittigd ;
2° de naamloze vennootschap " General
Drinks » als burgerlijk verantwoordelijk
voor Vivet, haar aangestelde :
Overwegende dat de rechtbank, na
beide zaken als verknocht samengevoegd
te hebben, Vervoort schuldig verklaarde
aan het hem ten laste geleg·d misdrijf en
hem uit dien hoofde veroordeelde tot een
geldboete van 100 frank en tot de kosten,
en het voorlopig beheerscomite der "Antwerpse Tramwegen » burgerlijk en hoofdelijk ve'rantwoordelijk verklaarde voor
de veroordeling tot de kosten uitgesproken ten laste van Vervoort, haar. aangestelde;
Dat het vonnis de vordering, ingesteld
tegen eisers, niet ontvankelijk verklaarde
voor zoveel zij op artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek is gegrond, en verjaard, voor zoveel zij is gesteund op artikel12, 2°, van het konil).klijk besluit van
27 Januari 1931;
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigt wat betreft
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-67
de schuldigverklaring en de bestraffing
10 October 19/o9.- 26 kamer.- Voorvan Vervoort, alsook de vervallenverkla- zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsring van de publieke en burgerlijke vor- heer waarnemend voorzitter. - Verslagderingen ingesteld tegen Vivet wegens gever, H. Simon. - Gelijkluidende coninbreuk op voorineld koninklijk besluit; clusie, H. Colard, advocaat-generaa:l.
Dat echter het hof van beroep dit vonnis te niet heeft gedaan wat aangaat de
beslissing betreffende het feit vermeld
sub littera a der telastleg·ging, de zaak aan
zich heeft getrokken en Vivet aan dit feit
26 KAMER. - 10 October 1949.
schuldig heeft verklaard ;
Overwegende dat het bestreden arrest ·1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.vaststelt dat de gegevens van het onderzoek duidelijk uitwijzen dat Vivet in aanCONCLUSIES DIE ZICH ER TOE BEPERKEN
HET BESTAAN VAN HET MISDRIJF TE
zienlijke mate gebrek aan vooruitzicht of
ONTKENNEN. ARREST DAT VASTaan voorzorg heeft betoond " met de lei
STELT DAT HE'l' MISDRIJF BEWEZEN IS.
over te ste.ken zonder in staat te zijn zijn
gespan v66r een hindernis tot stilstand
- GEMOTIVEERD ARREST.
te brengen » ;
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
Dat, naar het oordeel van het hof, dit
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. verzuim voor gevolg· heeft gehad " dat
CONCLUSIES VAN DE VERDACHTE DIE
Vivet de voorrang aan het tramrijtuig
SLECHTS EEN FEITELIJK BETOOG INniet liet en niet Iaten kon, wat hij allesHOUDEN. VASTSTELLINGEN VAN
zins behoorlijk had moeten kunnen doen
DE RECHTER WELKE DIT BETOOG
tussen de macadamweg en het tramTEGENSPREKEN. - GEMOTIVEERD ARspoor»;
REST.
Dat het hof nog verklaart dat de 3o MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
schade, veroorzaakt aan de naamloze venTEGEN DE UITWENDIGE VEILIGnootschap " Antwerpse Tramwegen »,
HEID VAN DE STAAT.- ZEDELIJKE
rechtstreeks voortvloeit uit de aanrijding,
BESTANDDELEN DIE VOOR HET BESTAAN
waaruit volgt dat, naar de souvereine beVAN HET MISDRIJF VEREIST ZIJN.
oordeling van de rechter ·over de grond,
de ten laste van aanlegger Vivet gelegde 1 o De conclusies, waarbij de verdachte zich
inbreuk 6p artikel12, 2°, van het koninker toe beperkt in het algemeen het bestaan
lijk besluit van 27 Januari 1931, het gete betwisten van de elernenten die de ten
brek aan vooruitzicht of aan voorzorg·
laste gelegde !)'Lisdaden uitrnaken, w01·den
uitmaakt dat de onvrijwillige lichamewettelijk beantwoo1·d door de .vaststelling
lijke letselen heeft veroorzaakt wegens
dat die rnisdaden bewezen zijn (1).
welke Vivet werd vervolgd, en dat de
2o
W anneer de conclusies van de verdachte
schade gel eden door de naamloze vennootslechts een feitelijk betoog inhouden,
schap "Antwerpse Tramwegen » uit dat
is de beslissing van veroordeling,
wanbedrijf is voortgevloeid ;
welke rust op vaststellingen welke dit
Overwegende dat, in dien stand der
betoog tegenspreken, wettelijk gemosouvereine vaststellingen van de rechter,
tiveerd (2).
de verjaring van de publieke vordering,
ingesteld wegens het eerste van boven- 3o Voor het .bestaan van een stmfbare
inbreuk op artikelen 113 en 115 van het
bedoelde misdrijven, geen invloed heeft
Strafwetboek, wordt er ve1·eist, doch volop de verjaring van de publieke vordestaat het, dat de dader, zijn verplichtin'
ring, ingesteld wegens de onvrijwillige
gen jegens de Staat rniskennend en vrijeslagen en verwondingen ;
lijk handelend, bewust weze van de hulp
Dat het middel derhalve ongegrond is ;
die hij, door een van de handelingen_ voorOm die redenen, verwerpt de voorziezien door de voorrnelde wetsbepahngen,
ning; verwijst aanleggers in de kosten.
aan de vijand voo1' de oorlogvoering
verschaft (3).
(1)
1947,
1948,
en de
(2)
1948,

Verbr., 2 Juni 1947 (Bull. en PASIC.,
I, 227); 4 October 1948 (Arr. Verbr.,
blz. 459; Bull. en PAsiC., 1948, I, 530
nota 1, blz. 531).
Verbr., 16 Februari 1948 (Arr. Verbr.,
blz. 95; Bull. en PASIC., 1948, I, 109).

(3) Verbr., 10 Febru:ui 1947 (Ar1·. Verb1·.;
1947, blz. 31; Bull. en PAsiC., 1947, I, 38);
14 Juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 385;
Bull. en PASIC., 1949, I, 436).

68{CLERCKX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen op 24o Mei 1%9 door ~et Militair
Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het middel : schending van artikel 97 van de Grondwet en van artikel
113, 115 en 117 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest de conclusies
van aanlegger onbeantwoord laat, waarbij
aanlegger ieder bestanddeel der hem verweten misdaden verklaarde te betwisten,
en onder meer voorhield dat het niet bewezen was dat hij het misdadig voornemen had de wapens tegen Belgie op te
nemen of het misdrijf voorzien door artikel115 van het Strafwetboek te plegen :
Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig· neergelegde conclusies, alle de niet
uitdrukkelijk erkende feiten, zoals alle
en ieder van de bestanddelen van de hem
verweten misdaden, verklaarde te betwisten; dat hij, daarenboven zijn toetreding tot de organisatie 'l'odt ontkende
en verscheiden andere der hem verweten
feitelijke gegevens der zaak betwistte ;
Overwegende dat die conclusies, waar
zij in het algemeen het bestaan der elementen die de ten laste gelegde misdaden
uitmaken, betwisten, wettelijk worden
beantwoord door de vaststelling van het
arrest dat de beide ten laste van aanlegger
_gelegde betichtingen bewezen zijn;
Overwegende dat in zijn motivering,
J1et arrest verder ieder der door aanlegger
.aangehaalde ontkenningen of uitleggingen betreffende bepaalde overtuigingselementen van de zaak omstandig bespreekt;
Overwegende dat aanlegger nog opwierp dat hij nooit het inzicht hulp aan
de vijand te verlenen noch enig· ander
misdadig· voornemen heeft gehad ; dat hij
geen ander doel beoogde dan zich in de
l1eelkunde te bekwamen en dat hij gevolg had moeten geven aan een Duitse
opeising, hem bevelende zich naar Duitsland als geneesheer te begeven ;
Overwegende dat de toepassing van
artikel 113 en 115 van het Strafwetboek
geen bijzonder misdadig voornemen vereist;
Dat het volstaat dat de dader, zijn verplichtingen jegens de Staat miskennende,
bewust weze van de bijstand die hij voor
de oorlog aan de vijand van de Staat verschaft, door een der handelingen, bij voormelde strafbepalingen omschreven, en
welke hij vrijelijk begaat;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat beklaagde zich uit vrije wil begaf,

eerst naar het kamp van de organisatie
'l'odt te Tergnier, waar hij zijn zorgen toediende aan de bij die organisatie ingelijfde arbeiders, en, daarna, naar Duitsland, om aldaar dienst te doen als assistent van een Duits dokter en om de heel. kunde aan te leren; dat beklaagde aan een
getuige had verklaard dat hij als g·eneesheer in dienst was in een hospitaal om
een Duits dokter te vervangen, die naar
het Russisch front was vertrokken;
Dat het arrest verklaart dat aanlegger
zich moedwillig in Duitsland in dienst
van de Duitsers heeft gesteld derwijze
dat hij aan de vijand van de Staat
hulp versehaft heeft in mannen, in
de omstandigheden voorzien door de
besluitwet van 25 Mei 1%5 {artikel 115
van het Strafwetboek) en clat de betichting van wapendracht (artikel 113 van
het Strafwetboek) ook bewezen is, daar
het vaststaat, onder meer, dat beklaagde
als lid van de organisatie Todt bezoldigd
was·
O~erwegen:de dat die overwegingen van
het arrest het bestaan van het vereist
delictueel opzet vaststellen en de daaromtrent door aanlegger genomen conclusies
behoorlijk beantwoorden;
Dat het middel, derhalve, in feite niet
opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 October 1949.- 2e kamer.- Vom·zittet, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

te

KAMER.-

13 October 1949.

SUCCESSIERECHTEN. -

VERBINTENIS DOOR DE OVERLEDENE ONDER KOSTELOZE TITEL AAN ZIJN ERFGENAAll1,
LEGATARIS OF BEGIFTIGDE OPGELEGD
OM AAN EEN DERDE EEN KAPITAAL OF
. EEN RENTE TE GEVEN, WELKE IN NATURA IN DE ERFENIS NIET BES'l'AAT. VERBINTENIS BESCHOUWD ALS EEN LEGAAT '!'EN AANZIEN VAN DE VEREFFENING
VAN DE SUCCESSIERECH'l'EN INDIEN ZIJ
IS OPGELEGD TEN BATE VAN EEN PERSOON ·DIE DOOR DE VERIIIELDINGEN VAN
HET TESTAMENT KAN WORDEN VEREEN7
ZELVI'GD.
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Opdat de verbintenis, in een testament of
andere beschikking ter zake des doods door
de overledene onder kosteloze titel opgelegd aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde, om aan een derde een kapitaal
of een rente te geven die in natura in de
erfenis niet bestaat en in geld of in vervangbare zaken betaalbaar is, zou kunnen
worden beschouwd als zijnde, naaJ• de zin
van het fiscaal 1'echt, een legaat, volstaat
het dat zij opgelegd weze in voordeel van
een bepaald persoon die door de ve1·meldingen van het testament kan wo1·den vereenzelvigd, zonde1· dat de bevoordeelde
per soon noodzakel~jk met naam moet worden aangewezen. (Wetb. successierechten, art. 59 en 75.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T, COMMISSIE
VAN OPENBARE ONDERS'l'AND TE ANTWERPEN EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 November 194 7 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 1 (1°), 48, 59 (1°), 64 en 75 van
het besluit nr 308 dd. 31 Maart 1936 tot
invoerii:J.g· van het Wetboek der successierechten, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de Commissie van openbare
onderstand te Antwerpen aileen legataris
is, voor de hefting der successierechten, en
dat artikel 59 van voormeld wetboek, hetwelk het recht op 6 t. h. vermindert, op
de erfelijke goederen van wijlen heer Emmerson dient toegepast, dan wanneer de
successierechten verschuldigd waren op
de door de overledene ten bate van derden
bedongen voordelen en op grond van
16 t. h. berekend moesten worden :
Overwegende dat wijlen Emmerson de
Commissie van openbare onderstand te
Antwerpen als algemene legataris heeft
aangesteld met last het zui ver actief
zijner nalatenschap te verdelen tussen al
de wezen, regelmatig ingeschreven in het
gesticht der wezenjongens te Antwerpen,
Durletstraat, 10, op de dag· van zijn overlijden;
Overwegende dat het aan de rechter
over de grond onderworpen vraag·punt
datgene was of het aan de wezen vermaakt voordeel als legaat diende te worden beschouwd, in welk geval het verschuldigd successierecht tegen 16 t. h.
, moest worden berekend, ofwel, of de commissie van openbare onderstand aileen
legataris was en, derhalve, slechts gehouden tot de betaling van het verminderd
successierecht van 6 t. h., voorzien bij

"7""

artikel 59, 1° van het Wetboek der successierech ten ;
Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat de verbintenis door
de erflater aan de commissie van openbare onderstand ten bate der wezen opgelegd, voor hen geen leg·aat uitmaakt,
noch in burgerlijk recht, noch in fiscaal
recht; dat aanlegger die beslissing slechts
bestrijdt voor zoveel zij heeft aangenomen
dat bedoelde ·verbintenis niet als een
legaat mag worden beschouwd; overeenkomstig de regelen van het fiscaal recht;
dat hij, tot staving van zijn middel, in
de ontwikkelingen er van, staande houdt
dat artikel 64 van het Wetboek der successierechten, - volgens hetwelk als legaat wordt beschouwd de verbintenis die,
in een testament of andere beschikking
ter zake des doods, opgelegd wordt door
de overledene aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde, om aan een met naam
aangeduide derde een kapitaal of een
rente te geven die in natura in de erfenis
niet bestaat en in geld of in vervangbare
zaken betaalbaar is, - ook van toepassing is wanneer de bevoordeelde derde,
alhoewel niet met naam aang·ewezen, kan
vereenzelvigd worden ;
Overweg·ende dat die zienswijze van het
middel juist is ; dat het immers blijkt uit
het verslag aan de Koning, hetwelk het
koninklijk besluit van 31 Maart 1936
voorafgaat, dat de wetgever, in artikel 64, eerste alinea, heeft willen bekrachtigen het in de leer en rechtspraak !leersend principe van burgerlijk recht aangaande de aard van de last, ten bate van
een derde aan de, erfgenaam of legataris
opgelegd, en bestaande in een som of een
rente welke zich niet in het patrimonium
van de de cujus bevindt;
Overwegende dat, overeenkomstig g·ezegd principe, het vereist is, opdat de bij
artikel 64, eerste alinea, voorziene verbintenis als een bijzonder leg·aat kunne worden beschouwd, dat zij in voordeel van
een bepaald persoon weze opgelegd, doch
'dat de bevoordeelde derde niet noodzakelijk met naam moet worden aangewezen,
en het volstaat dat de vermeldingen van
het testament de vereenzelviging van de
begunstigde mogelijk maken ;
Overwegende dat, derhalve, wanneer
de wetgever, in artikel 64, van « een met
naam aangeduide derde » g·ewaagt, hij de
gewone, normale wijze van aanduiding
van de bevoordeelde derde vermeldt
maar daarmede niet aile andere wijzen
van aanduiding van deze laatste heeft
willen uitsluiten ; dat, met alzo artikel 64
naar de zin van de wetgever uit te leggen,
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Overwegende dat uit de voorafgaande
beschouwingen volgt dat het bestreden arrest, met te beslissen dat de beschikking
ten bate van de wezen in fiscaal recht niet
als een legaat mag worden beschouwd,
omdat de bevoordeelden niet met naam
in het testament vermeld waren, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden ;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van, het vernietigd arrest ;
;veroordeeld verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
13 October 1%9. -1e kamer.- Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Smetrijns. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HI-I. Van Leynseele en Simont.

1e KAMER.- 13 October 1949.

HUUROVEREENKOMST.
HUUR. -WET VAN 31 JULI

Hurs-

19~7.

WETTELIJKE VOORWAARDEN TOT INTREKKING VAN HUURVERLENGING. ANDERE VOORWAARDEN MOGEN DAARAAN NIET WORDEN TOEGEVOEGD.

A1·tikel 4, paragraaf 3, van de wet van
31 Juli 1947 houdende uitzonderingsbepalingen inzalce huishuur, hetwelk bepaalt dat de verhuurder, in elk geval, orn
wettige redenen, de intrekking van de
huurverlenging rnag aanV?·agen, indien
hij aan de huU1·de1· een volgens zijn
betrelcking, zijn stand en zijn beroep voor
zijn behoefte voldoende waning verschaft,
laat niet toe het intrekken van de huurverlenging van andere door de wet niet
.voorziene voorwaarden afhankelijk te
stellen.
(ERIKSON, T. WILLEMS.)
ARREST.

I-lET HOF; - Gelet op het hestreden
vonnis, op 19 J anuari 19~8 door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel ~. paragraaf 3, van de wet .van

31 J.uli 19~ 7 houdende uitzonderingsbepa~
lingen inzake huishuur en. van artikel 97
:van de Grondwet, doordat, verzocht om
aan verweerder het voorrecht van de betwiste·huurverlenging te onttrekken, omdat eiser in heroep wettige redenen inriep
en aan de h uurder een volgens zijn positie, zijn stand en zijn beroep voor zijn
behoeften voldoende woning verschafte;
de rechtbank in het hestreden vonnis die
aanvraag heeft verworpen op grond van
beweegredenen die niet hierin bestonden,
het bestaan te hetwisten van de twee door
de wet gestelde voorwaarden tot het in trekken van de bij artikel ~. paragraaf 3, van
de wet van 31 J uli 194 7 beoogde verlenging, te weten, het bestaan van bijzonder
gewichtige red en en en het aanbod · aan
de huurder .van een volgens zijn positie,
zijn stand en zijn beroep voor zijn
behoefte voldoende waning ; eerste tak,
dan wanneer de verlenging aan de huurder
moet worden onttrokken zo de verhuurder de aanvraag er van doet onder hogervermelde voorwaarden ; tweede tak, doordat, met niet na te gaan of bedoelde wet- ·
telijke voorwaarden al dan niet vervuld
waren, de rechtbank niet geantwoord
heeft op de door eiser genomen conclusies
en dus haar beslissing niet heeft gerechtvaardigd :
Aangaande het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikel ~. paragraaf 3, van de wet van 31 Juli
194 7 houdende uitzonderingsbepalingen
inzake huishuur, de verhuurder, in elk
geval, om wettige redenen, de intrekking
van de huurverlenging mag aanvragen,
indien hij aan de huurder een volgens
zijn positie, zijn stand en zijn beroep
voor zijn behoefte voldoende woning verschaft;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder te onderzoeken of de in ruil aangeboden woning aan de vereisten der wet
beantwoordt, het voorstel tot ruiling onvoldoende· heeft geacht om reden dat het
aangehoden burgershuis voor een kinderloos gezin niet dezelfde voordelen biedt
als het modern appartement door verweerder betrokken ; dat, met aldus te beslissen, de rechtbank, voor de toepassing
van gezegde wetshepaling, een voorwaarde oplegt welke· daarbij niet wordt
voorzien;
· Dat, derhalve, het eerste onderdeel van
het middel gegrond is ;
·
. Om die redenen, verhreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aan. leg te Antwerpen en dat melding er van
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vernietigd vonnis ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Ret;htbank van eerste aanleg te Turnbout,, zetelende, in hoger beroep.
13 October 1%9. -1" kamer.- Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Smetrijns. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Veldekens en Van Leynseele.

2" KAMER. -

17 October 1949.

1° VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. CORRECTIONELE GELDBOETE. - MINIMUM ACHT DAGEN.
2° LIJFSDWANG.- WET VAN 1 MAART
1%9. BEDRAG DAT 3.000 FRANK
OVERSC,HRIJDT.
3° WET. - AFGEKONDIGD GEDURENDE
DE AANLEG IN VERBREKING.- TOEPASSELIJK ZELFS IN DE REEDS HANGENDE
GEDINGEN.- MAG DOOR HET HOF VAN
VERBREKING WORDEN INGEROEPEN TOT
BEOORDELING VAN HET BELANG VAN DE
VOORZIENING.
4° VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT HET VONNIS EEN VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF UITSPREEKT DIE LAGER IS DAN DEGENE DOOR DE WET
BEPAALD. - VERWIJZING.
1° Voor, een correctionele geld boete , is de
vervangende gevangenisstraf van ten
minste acht dagen ('1). (Strafwetb.,
art. 40.)
2° Sedert het in werking treden van de wet
van 1 Mam·t 1949 wordt de lijfsdwang
maar uitgesproken vom· een bedrag dat
3.000 frank overschrijdt.
3° Het Hof van verbreking mag, ten einde
te, verklaren dat een voorziening vim belang ont bloat is, een wet inroepen die
gedurende de aanleg in verbreking werd
afgekondigd, wanneer die wet toepasselijk is in de hangende gedingen en,
in geval van verbreking, de rechter naar
welke de zaak wordt verwezen er toe zou
verplichten dezelfde beslissing uit te spreken als degene die wordt bestreden (2).
(1) Verbr., 4 Juli 1949 (Arr. Verbr., 1949,
biz. 442; Bull. en PASIC., 1949, I, 501).
(2) Verbr., 5 Januari 1948 (Arr. Verbr.,
1H48, biz. 13; Bull~ en PAsrc., 1948, I, 16
.en de nota 2); 28 Maart en 2 Mei 1949 (Arr.

4° Wanneer , de verbreking wordt uitgesproken op de voorziening van het openbaar ministerie, omdat het vonnis een vervangende gevangenisstraf uitspreekt die
lager is dan degime bepaald door de wet,
geschiedt zij met verwijzing (3).

(PROCUREUR DES KONINGS
TE VERVIERS, '!'. NULLENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 Februari 1949 in hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te
Verviers gewezen ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis, dan wanneer het aanlegger veroordeelt tot een
geldboete van 100 frank, slechts een vervangende gevangenisstraf van drie dagen
uitspreekt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door verweerder te veroordelen tot een
geldboete van 100 frank, verhoogd met
90 deciem, een correctionele straf heeft
uitgesproken ;
Dat het, dienvolgens, in overtreding is
van artikelen 1, 25 en 40 van het Strafwetboek, dat het vonnis, bij gebreke van
betaling van de geldboete, een gevangenisstraf van drie dagen heeft voorzien ;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit dat het bestreden vonnis de lijfsdwang
tegen verweerder verzuimd heeft uit te
spreken, wanneer de kosten van de publieke vordering, waartoe hij veroordeeld,
werd, 300 frank overschreden :
•·
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat de kosten van de publieke vordering minder dan 3.000 frank bedragen;
dat alzo, in geval van vernietiging van de
bestreden beslissing, de rechter naar welke
de zaak wordt verwezen, de lijfsdwang
niet zon kunnen uitspreken krachtens
artikel 4 van de wet van 2? Juli 18?1,
gewijzigd bij de wet van 1 Maart 1949 ;
dat het middel, derhalve, van belang
ontbloot is, en, dienvolgens, niet ontvankelijk;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel in zover het tegen
verweerder een vervangende gevangenisstraf van drie dagen heeft uitgesproVerbr., 1949, biz. 199 en 286; Bull. en PA.sro.,
1949, I, 226 en 323).
(3) Verbr., 4 Juli 1949, vermeld in de
nota 1.

---------
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ken ; verwerpt de voorziening vo.or het
overige ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Correctionele Rechtbank te Verviers en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de g·edeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de helft der kosten en laat
het overige ten laste van de Staat ; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak
doende in hager beroep.
17 October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

afgeleid (2). (Algemene wet van 26 Augustus 1822, art. 239; wet van 29 Au'
gustus 1919, art. 10.)
2° De rechtsmacht van wijzen, die kennis
neemt van een inbreuk tegen de wetten
op de douanen en accijnzen of tegen de
wet van 29 Augustus 1919 op het regiem
van de alcohol, welke wordt toegeschreven
aan de verdachte als zijnde door hem zelf
gepleegd, vermag niet, krachtens dezelfde dagvaarding, kennis te nemen van
de strafrechtelijke vemntwoordelijkheid
van de verdachte in hoedanigheid van
aansteller van een derde, dader· van het
misdrijf (3). (Algemene wet van 26 Augustus 1822, art. 231.)
(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. NOEL.)
ARREST.

KAMER.-

17 October 1949.

1° GEESTRIJKE DRANKEN. -

IN-

BREUK OP DE WET OP HET REGIEM VAN
DE ALCOHOL. REGELMATIG P!tOCESVERBAAL VAN DE ACCIJNSBEAlVIBTEN.BEWIJSKRACHT, TOT DE VALSHEID ER
VAN IS BEWEZEN, VAN DE MATERIELE
VASTSTELLINGEN VAN DE VERBALISANTEN.- HEEFT NIET DEZELFDE BEWIJSKRACHT TEN AANZIEN VAN DE GEVOLGTREKKINGEN DOOR DE VERBALISANTEN
UIT DIE VASTSTELLINGEN AFGELEID.

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. RECHTER DIE KENNIS NEEMT VAN EEN
MISDRIJF TOEGESCHREVEN AAN DEVERDACHTE ALS ZIJNDE DOOR HEM ZELF
GEPLEEGD. RECHTER NEEMT GEEN
KENNIS VAN DE STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERDACHTE IN HOEDANIGHEID VAN AANSTELLER VAN EEN DERDE DIE HET MIS. DRIJF HEEFT' GEPLEEGD.

1° Indien, ter· zake van inbr·eulcen op de wet
van 29 Augustus 1919 op het regiem van
de alcohol, een regelmatig door de agenter~o van de accijnzen opgesteld pr-ocesverbaal bewijskracht heeft, tot aan het
bewijs van de valsheid er van, wat betreft de materiele vaststellingen van
die agenten (1), strekt dezelfde bewijslcracht zich niet uit tot de gevolgtr·ekkingen
door die agenten uit hun vaststellingen
(1) Verbr., 14 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948,
blz. 330; Bull. en PAsiC., 1948, I, 385);
25 April 1949 (Arr. Verbr., 1949, blz. 264;
Bull. en PAsiC., 1949, I, 299).
(2) Verbr., 6 Jannari 1943 (Arr. Verbr.,
1943, blz. 2; Bull. en PAsiC., 1943, I, 5).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 Februari 19!.9 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
· Over het middel : schending· van artikelen 97 van de Grondwet, 231 en 239
. van de wet van 26 . Augustus 1822,
2, 10, 1'1, 12, H van de wet van 29 Augustus 1919,2,5 en 6 van de besluitwet van
14 November 1939, 6, 7, 12, 13, 14 en 27
van de wet van 12 December 1912, van
de wet van 6 April 1843 en de artikelen
van de ministeriele onderrichting van
6 December 1936, doordat het bestreden
arrest het geloof heeft geschonden, dat
aan het ten laste van verweerder op
21 Augustus 1946 opgesteld proces-verbaal dient gehecht, en doordat. gezegd
arrest verweerder niet schuldig heeft
verklaard aan de door zijn aangestelde
Coumont gepleegde feiten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de bewijskracht van
de processen-verbaal door de ambtenaren
van de fiscus, inzake douanen- en accijnzen-opgesteld, slechts gehecht is aan hun
p ersoonlij ke vaststellingen en zich niet
uitstrekt tot de afleidingen welke zij
daaruit trekken ;
Overwegende dat de opstellers van het
proces-verbaal van 21 Augustus 1946
vaststellen dat zij op 7 Februari 194Ssterke dranken hebben gevonden en aan-.
geslagen in een garage toebehorende aan
de heer Coumont ; dat de documenten,.
door verweerder Noel opgemaakt om
(3) Vergelijk verbr., 13 November 1944(Arr. Verbr., 1945, blz. 31; Bull. en PAsrc .•
1945, I, 28); 1 December 1947 (Arr. Verbr .•
1947, blz. 389; Bu.ll. en PAsiC., 1947, I, 1/13).
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73die goederen te dekken, niet geldig waren
omdat de bestemming en de duur van het .
vervoer niet nageleefd werden ; dat verweerder op 14 Februari 1945 de eigendom van de alcohol heeft opgevorderd ;
dat op een datum die niet in het procesverbaal is bepaald maar die, naar de vermeldingen van dit proces-verbaal vergeleken met het bulletin van onderwerping aan de ontleding .der monsters,
15 Maart 1946 is, de sterke dranken, daar
zij een eigenaardige en verdachte geur
uitwasemden, aan een ontleding werden onderworpen, welke op 12 April1946
tot de ongeoorloofde herkomst van de
ontlede alcohol besloot ;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen enkel van die vaststellingen tegenspreekt, maar, de afleidingen beoordelende welke uit die vaststellingen en uit
de andere elementen van de zaak dienen
getrokken, verklaart, enerzijds, dat Noel
regelmatige documenten heeft afgegeven
welke het vervoer dekten van de goederen
van zijn woonhuis tot dit van de klanten
voor wie zij bestemd waren en dat het
tengevolge is van de weig·ering van de
bestemmelingen om de goederen aan te
nemen of van alle andere omstandigheden, dat Coumont de goederen in een
andere plaats heeft opgeslagen, zonder
dat bewezen is dat verweerder van dit
feit kennis had, hetwelk hem niet kan
verweten worden; dat het, anderzijds, beslist dat, omdat het deskundig onderzoek
laat en niet op tegenspraak gedaan werd
door een scheikundige door het bestuur
aangeduid, het niet toegelaten is te beweren dat de door Noel geleverde sterke
dranken dezelfde zijn als deze die ontleed werden ;
.
Overwegende dat daaruit volgt dat het
bestreden arrest, niet een stoffelijke vaststelling van de opstellers van het procesverbaal, gedaan binnen de perk en van hun
bevoegdheid, van de hand heeft gewezen,
zoals de tot staving van de voorziening
ingediende memorie het beweert, doch
dat het hof van beroep de draagwijdte
niet heeft erkend welke de agenten van
de fiscus geven aan de afleidingen getrok. ken uit het geheel van de vaststellingen
'en uit het deskundig verslag ;
Dat de beoordeling van de rechter over
de grond te dien opzichte souverein is;
Dat dit onderdeel van het middel in
rechte niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel aan het
bestreden arrest het feit als grief aanrekent artikel231 van de wet van 26 Augustus 1822 niet toegepast te hebben, krach-

tens hetwelk verscheidene personen, on-·
der zekere voorwaarden, verantwoordelijk zijn voor het feit van een derde :
Overwegende dat verweerder, in onderhavig geval gedaagd werd wegens.
een persoonlijk feit, 't is te zeggen om
documenten opgesteld te hebben welke·
de inbeslaggenomen sterke dranken niet
geldig konden dekken ;· dat alzo de dagvaarding, enerzijds, artikel 231 van de
wet van 26 Augustus 1822 niet vermeldt
om de vervolgingen naar rechte te rechtvaardigen, en anderzijds, in feite verweerder in de zaak niet roept om terecht
te staan voor de gedragingen van een
derde, namelijk van Coumont;
Dat, dienvolgens, het feit door de dagvaarding ten laste geleg·d van verweerder·
en dit door het middel vermeld, onderscheiden feiten zijn; dat de rechter over·
de grond, doordat het eerste feit alleen
bij hem aanhangig was gemaakt, van het
tweede geen kennis mocht nemen ;
Dat het middel niet gegrond is ;
En overwegende dat de substantii:ile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat debeslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten~
1? October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidendeconclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Depresseux (van de Balie bij ltet
Hof van beroep te Luik).

2e. KAMER.- 17 October 1949.
1° OMKOPING VAN AMBTENAREN_
-

0PZET OM OM TE KOPEN.- BEG RIP •.

2° OMKOPING VAN AMBTENAREN ..
lNITIATIEF UITGAANDE VAN DE
AMBTENAAR. 0MSTANDIGHEID DIE
IN HOOFDE VAN DE OMKOPER HET'
MISDRIJF NIET UITSL UI'l' .

1° Handelt met het opzet om een openbaar·
ambtenaar om te kopen, hij die een aanbieding, belofte of gifte doet aan een
ambtenaar ten einde zijn welwillendheidte behouden in daden welke tot zijn functies behoren en ten einde de betaling van
gedane prestaties te bespoedigen.
2° De omstandigheid dat de omgekocht~;
ambtenaar zelf het initiatief van de omkoping heeft genomen sluit het misdrijf
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niet uit in hoofde van de persoon die in
de omkoping_ he eft toegestemd (1).
(MARDAGA EN SCHOUMACKER.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 M~art 1949 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, door de twee
aanleggers afgeleid uit de schending yan
artikel97 van de Grondwet en van arbkel
163 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest de door hen
respectievelijk genomen conclusies niet
beantwoordt, in zover :
. A. Beiden het bestaan ontkenden van
een voorafgaandelijke verstandhouding
of overeenkomst met de om te kopen ambtenaar;
B. Beiden het hestaan betwistten van
het bedrieglijk opzet en bijzonder dit om
een ambtenaar om te kopen ;
C. Beiden deden gelden dat artikel 252
van het Strafwetboek vanwege de qmkoper een initiatief vereist ;
D. Schoumacker deed gelden dat hem
niet kon verweten worden eenvoudig op
de gebiedende aanzoekingen van een
ambtenaar te hebben toegegeven :
Overwegende, wat het eerste onderdeel
betreft, dat het hestreden arrest vaststelt
dat " het bestaan van een voorafgaande
overeenkomst of schikking tussen omkopers en omgekochten in huidig geval
al te opvallend is ; dat het volstaat te
onderlijnen dat de fondsen bij opeenvolgende schijven werden overgemaakt, dus
in talrijke malen, wat noodzakelijk ~e u!~
voering van een voorafgaande shlzWlJgende of uitdrukkelijke overeenkomst
onderstelt " ;
Dat het bestreden arrest, de feitelijke
eleinenten van de zaak souverein beoordelend, op de conclusies een passend antwoord heeft gegeven ;
Overwegende dat, wat het tweede· onderdeelaangaat, het arrest,.bij verwijzing
naar de beweegredenen van het beroepen
vonnis, vaststelt dat de sommen ontvangen door de omgekochte ambtenaar hem
door de aanleggers gestort werden met het
opzet zijn welwillendheid te behouden in
daden welke tot zijn functies behoren
en de betalingen van de gedane prestaties
te · bespoedigen;
Dat het bestreden arrest alzo vastge(1) Raadpleeg verbr., 12 Mei 1856 (Bull. en

PAsrc., 1856, I, 251).

steld heeft dat aanleggers gehande1d
hadden met het inzicht om om te kopen ;
Overwegende dat, wat het derde onderdeel aangaat, het bestreden arrest, bij
verwijzing naar de beweegredenen van
het vonnis van eerste aanleg en bij eigen
b·eschouwingen, op de bewering· van "de
conclusies antwoordt, dat het onverschillig is dat het initiatief van de omkoping
uitgaat van een particulier of van de
ambtenaar, van zodra er een overeenkomst, 't is te zeggen een overeenstemmende wil bij de omkoper en bij de omgekochte tot stand is gekomen om het
misdrijf te voltrekken;
· Overwegende, eindelijk, dat het bestreden arrest, bij verwijzing naar de beweegredenen van de eerste rechter, de bewering, vervat in het vierde onderdeel van
het middel, heeft beantwoord, door vast
te stellen dat de ingeroepen dwang noch
erg genoeg noch gekenschetst genoeg is
om de toestemming en de strafbaarheid
van aanlegger uit te sluiten; dat aldus
geen enkel der onderdelen van het midde1
kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, door beide
aanleggers afgeleid uit de schending van
artikel 2 van het Strafwethoek, doordat
de aan aanleggers verw:eten feiten niet
juist deze zijn welke worden aangehaald
in artikel 252 van het Strafwetboek, hetwelk een initiatief en een opzet om om
te kopen vereist ;
Overwegende dat, zoals hierboven ~e
zegd werd in antwoord op het eerste middel het bestreden arrest, enerzijds, terecilt beslist heeft dat artikel 252 van het
Strafwethoek niet vereist dat het initiatief van omkoping van de omkoper uitgaat, zodra vastgesteld wordt, zoals in
zake, dat een overeenkomst tot stand
is gekomen tussen de omkoper en de omgekochte om het misdrijf te voltrekken
en, anderzijds, het bestaan heeft vastgesteld van het opzet om om te kopen ;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het derde middel, door aanlegger
Schoumacker afgeleid uit ·de schending
van artikel 71 van het Strafwetboek,
doordat aanlegger in de onmogelijkheid
verkeerde om zich aan de aanzoekingen
van de ambtenaar te onttrekken;
Overweo·ende dat dit middel enkel op
een feitelijlce beschouwing steunt waarvan
de beoordeling aan de contro1e van het
Hof ontsnapt ;
Dat het, dienvolgens, niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, door Schoumacker ingeroepen, en over het derde middel, door iMardaga ingeroepen : schending
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StraJwetboek, doordat : eerste onderdeel:
het bestreden arrest de noodzakelijkheid
van een initiatief in hoofde van de omkoper en van een opzet om om te kopen
van de hand heeft gewezen ; tweede onderdeel : het arrest he eft aangenomen dat,
indien de ambtenaar moest veroord.eeld
worden, de beweerde orilkoper ook automatisch diende veroordeeld ; derde onderdee!, door Mardaga aileen ingeroepen,
doordat uit het dossier niet blijkt dat er
tusseri aanlegger en de ambtenaar een
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst zou bestaan hebben tot bepaling
van het doel dat met de overhandiging
van geldsommen moest bereikt worden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het antwoord,
op het derde onderdeel van het eerste
middel, blijkt dat de bewering van aanleggers in rechte niet g·egrond ·is ;
Over het tweede onderdeel :
Overweg·ende dat blijkt uit de vaststeilingen van het bestreden arrest, overgenomen in het antwoord op de voorgaande middelen, dat de bewering in feite
niet opgaat ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de bewering van het
middel tegengesproken wordt door de
vaststellingen van de rechter over de
grond, overgenomen in het antwoord op
het tweede onderdeel van het eerste middel;
Over het vijfde middel, door aanlegger Schoumacker afgeleid uit de schending van artikelen 252, 2t.6 en 2t.3 van
het Strafwetboek, doordat deze twee
laatste artikelen precies toelaten de
ambtenaar aileen te treffen wegens een
lmevelarij en artikel 252 insgelijks toelaat de ambtenaar aileen te veroordelen
wanneer het bedrieglijk opzet slechts in
zijnen hoofde bestaat :
0 verweg·ende dat het mid del niet aanduidt hoe het bestreden arrest de ingeroepen wetsbepaling·en zou miskend hebben ; dat het in die voorwaarden niet
mogelijk is het te beantwoorden ; dat het
middel niet ontvankelijk is ;
En overwegendEl dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreveh
-rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
·
17 October 1949.
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2" kamer.

~

Vaor-

zitter, H. Louveaux, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Giroul. ~ Gelijkluidende
canclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER.

~

17 October 1949.

1° WETTEN EN BESLUITEN. ~BE
SLUITWET GENOMEN IN HET KADER VAN
DE WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN
14 DECEMBER 19r.4. ~ BESLUITWET
VAN 28 DECEMBER 194t. BETREFFENDE
DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN
DE ARBEIDERS. ~ CONTROLE OVER DE
GRONDWETTELIJKHEID VAN DIE BESLUITWET. ~ BEHOORT NIET AAN DE
HOVEN EN RECHTBANKEN.
2. 0 VERHURING VAN WERK. ~ IN
DIENST HEBBEN VAN VREEMDE ARBEIDERS. ~ BESLUIT VAN DE REGENT VAN
28 FEBRUARI 1947. ~ WIJZIGINGEN
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
31 MAART 1936. ~ MAATREGELEN
VOORZIEN DOOR DE BESLUITWET VAN
28 DECEMBER 1944.
1° De haven en rechtbanken hebben de
macht niet na te gaan .of een besluitwet
welke, zaals de besluitwet van 28 December 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, binnen
het kader valt _van de wetten van 7 September 1939 en 14 December 1944
waarbij aan de Koning buitengewane
machten warden taegekend, al dan niet
met de Grandwet avereenkamstig is (1).
2° Door de bepalingen van het koninklijk
besluit nr 285 van 31 Maart 1936 te wijzigen, heeft het besluit van de Regent van
28 Februari 1947, betreffende het in
dienst nemen van vree1nde arbeiders, er
zich toe beperkt de bij de besluitwet van
28 December 1944 vaarziene uitvaeringsmaatregelen te treffen. (Besluitwet van
28 December 194t., art. 7, al. 9.)

(STARZ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Mei 19t.9 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
(1) Verbr., 27 Januari en 10 Februari 1943
(Arr. Verb1·., 1943, blz. 14 en 40; Bull. en
PAsiC., 1943, I, 32 en 55); 27 Februari en
20 Maint 1947 (Arr. Ve1·br., 1947, blz. 68 en
87; Bull. en PABIC., 1947, I, 92 en 118);
22 November 1948 (Arr. V m·br., 1948, blz. 576 ;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 654),
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artikelen 67 en 107 van de Grondwet en
van artikel14, paragraaf 4, van het koninkIijk besluit van 31 Maart 1936, betreffende
het in dienst hebben van vreemde arbeiders, doordat het bestreden arrest artikel 14, paragraaf 4, van het koninklijk
besluit van 31 Maart 1936 als ingetrokken heeft beschouwd, wanneer die in trekking onwettelijk bevolen werd door het
besluit van 28 Februari 194 7 dat door de
Regent genomen werd ter uitvoering van
de besluitwet van 28 December 1944,
welke niet, zonder de Grondwet te scherrden, aan de Koning de macht kon verlenen een wet in te trekken :
Overwegende dat ter uitvoering van
artikel 7, aline a 9, van de besluitwet van
28 December 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid en waarbij aan de
Koning toegelaten wordt de bepalingen
van het koninklijk besluit nr 285 van
31 Maart 1936 te wijzigen, het besluil van
de Regent van 28 Februari 194 7 de regel
van bevoegdheid, vastgesteld bij alinea 4
van artikel 14 van gezegd koninklijk besluit, heeft gewijzigd en d!e alinea heeft
ingetrokken ;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 28 December 1944 genomen
werd ter uitvoering van artikel 6 van de
wet van 14 December 1944, artikel1 van
de wet van 7 September 1939 aanvullende
waarbij aan de Koning buitengewone
machten worden toegekend;
Overwegen(ie dat de hiervoren vermelde besluitwet, in het kader vallend
der wetten van 7 September 1939 en
14 December 1944, samengeschakeld bij
besluit van 24 J anuari 1945, en genorhen
zijnde in de bij de wet voorgeschreven
vormen, de hoven en rechtbanken de
macht niet hebben om na te gaan of de
besluitwet al dan niet met de Grondwet
overeenkomt ;
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 28 Februari 194 7, door de
bepalingen van het koninklijk besluit van
31 Maart 1936 te wijzigen, er zich toe
beperkt heeft de bij de besluitwet van
28 December 1944 voorziene uitvoeringsmaatregelen te treffen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 October 1949.- 2e kamer.- VoorH. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijlcluidende
~itter,

conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter , H. Abrahams (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

2e

KAMER.-

17 October 1949.

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
HUISZOEKING IN EEN BEPAALD ONROEREND GOED.- AFVAARDIGING AAN
EEN POLI'fiECOMMISSARIS. GOED GE-·
LEGEN BINNEN RET GEBIED VAN DIE
POLITIECOM!VIISSARIS. 0MSTANDIGHEID WELKE NIET MOE'!' WORDEN VER-·
MELD IN RET BEVELSCIIRIFT TOT OPDRACHT;

2° BURGERLIJKE PARTIJ. STELLING.
IN VAN EEN
MISDRIJF.

SLUIT
KLACHT

AAN-

NEERLEGGING
WEGENS HET'

1° De wet vereist niet dat het bevelschrift,
door hetwellc de onderzoelcsrechtm· ecn.
politiecommissaris afvaardigt ten eindeove1' te gaan tot een huiszoelcing in een
onroerend goed dat gelegen is binnen het
gebied van die officier van gerechtelijlce politic, uitdtulclcelijlc die laatste ornstandigheid vermeldt. (Wet van 20 April
1874, art. 24; besluitwet van 1 Februari 194 7, art. 2.)
2° De pe1·soon, die zich burgetl~jlce partij
stelt wegens een misdrijf, dient daatdoor
zelf lclacht in (1). (Wetb. van strafv.,
art. 65 en 67 .)
(JANSSENS, T. GODART.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen ;
Over het middel : schending van artikel 24 van de. wet van 20 April 1874 en
van het geloof dat dient gehecht aan de
alden, doordat het bevelschrift tot opdracht, uitgaande van de onderzoeksrechter, aan de politiecommissaris te
Schaarbeek, het gebied niet aanduidt
waarin de huiszoeking· moet plaats hebben :
Overwegende dat uit de vaststellingen
(1) Raadpleeg verbr., 10 Februari 1913
(Bull. en PAsrc., 1913, I, 103) en de vordering
van het openbaar ministerie.

-__ ·
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-van het bestreden arrest en uit de stukken
2e KAMER. ~ 17 October 1949.
van de rechtspleging blijkt dat de onder·zoeksrechter, in zijn arrondissement, op- BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE ZAAK. ~ BEDROG OMTRENT DE
·dracht had gegeven aan de politiecomAARD. ~ BESTANDDELEN.
missaris te S.chaarbeek om over te gaan
tot een huiszoeking in de woning van Het bedrog omtrent de aard van de vel'·
aanlegger, Paul Deschanellaan, 195, en
kochte zaak, beteugeld door artikel 498
dat de huiszoeking in die woning, te
alinea 3, van het Strafwetboek, heeft on:
Schaarbeek, geschiedde ;
dm· meer als bestanddeel het gebruik van
Dat de voorschriften van artikel 2~ van
list, arglist of bedrog ten einde de koper
de wet van 20 April187~. gewijzigd bij arin dwaling te brengen nopens de aa1·d
tikel 2 van de besluitwet van 1 Februari
van de zaak, alsmede het bedrieglijk
19~7, luidens welke slechts opdracht kan
opzet, t. t. z. het winstbej ag ten nadele
:gegeven worden aan de politiecommissavan een ander (1).
ris in wiens gebied de huiszoeking moet
plaats hebben, nageleefd werden ;
(SPANBOCK.)
Overwegende dat vermeld artikel 2~
niet vergt dat het bevelschrift tot opARREST.
dracht, na de plaats yermeld te hebben
BET HOF; ~ Gelet op het bestreden
waar de opsporing of de huiszoeking moet
gedaan worden, vaststelt dat die plaats arrest, op 6 Mei 1949 door het Hof van
wei gelegen .is in het gebied van de afge- beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
-:a~rdigde officier van gerechtelijke pogericht is tegen de beslissing over de pubtre;
Dat het middel dus niet gegrond is; blieke vordering gewezen ;
Over het enig middel : schending van
Overwegende voor het overige dat de
.substantiele of op straf van nietigheid artikel 97 van de Grondwet en van artivoorgeschreven rechtsvormen werden na- kel ~98 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest niet genoegzaam
geleefd en de beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is naar rechte en niet zonder tegenstrijdigtegen de beslissing over de vordering van heid de conclusies van aanlegger heeft
bean.two.?rd, die staande hield dat er geen
de burg'erlijke partij gewezen;
Over het enig middel : schending van bedr1eghjk opzet bestond en dat hij, door
artikel 66 van het Wetboek van straf- andere dassen te verkopen dan in zuiver
vordering, doordat de burgerlijke partij wol, geen winst had verwezenlijkt, met
andere woorden dat de hoofdbestandde.zich v66r de klacht aangesteld heeft :
Overwegende dat, bij aide dd. 25 Oc- len van het wanbedrijf ontbraken :
Overwegende dat het bestreden arrest
tober 1948, verweerster zich v66r de
onderzoeksrechter tegen aanlegger bur- vaststelt : 1° dat aanlegger een aangerlijke partij heeft gesteld wegens zienlijke hoeveelheid dassen heeft veronderhoud van bijzit « misdrijf wegens kocht, als van zuiver wol zijnqe, wanneer
lletwelk zij beweerde een nadeel te heb- zij in werkelijkheid vervaardigd waren
uit stoffen welke 56,7 t. h. fibranne (vezel
ben ondergaan " ;
Overwegende dat de persoon die, zich · van rayonne) bevatten; 2° dat aanlegdoor een wanbedrijf benadeeld bewe- g~r, door de factuur van zijn verkoper,
rende, zich v66r de onderzoeksrechter WISt dat de dassen niet uit zuiver wol
burgerlijke partij stelt, daardoor klacht waren, en dat hij er niettemin een etiket
opgeplaatst heeft waarop de aard van de
indient;
Dat h~t middel in rechte niet opgaat; koopwaar valselijk vermeld wordt; 3° dat
Om die redenen, verwerpt de voorzie- de koper niet in staat was, volgens het
ning; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten. uiterlijke en het gevoel, na te gaan of de
vermelding van het etiket, op de gewone
17 October 1949. ~ 2e kamer. ~ Voor- plaats van de das geplaatst, met de waarzitter, H. Louveaux, voorzitter. ~ Verheid overeenstemde ;
.slaggev~r, H. Giroul. ~ Gelijkluidende
Overwegende dat het bestr(lden arrest
concluste, H. Raoul Hayoit de Termi- uit die vaststellingen wettelijk heeft kuncourt, eerste advocaat-generaal. ~ Plei- nen afleiden dat aanlegger . wetens de
.ter, H. Nossent (van de Balie bij het Hof
-van beroep te Brussel).
(1) Raadpleeg verbr., 7 Februari 1944 (Arr.
Verbr., 1944, blz. 93; Bull. en PAsrc., 1944,
I," 192); vergelijk verbr., 21 Januari 1918
(Bull. en PAsiC., 1918, I, 199).
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heeft, 't is te zeggen hem
dwalmg heeft gebracht door list, argc
list of bedrog te gebruiken ;
Overwegende, anderzij ds, dat het bestreden arrest vaststelt dat " het winstbejag, welk overigens maar een ander
yoorkomen is va?. het. bedrieglijk opzet,
m zake genoeg bh]kt mt het feit dat met
alzo de koper te bedriegen, bekla~gde,
zonder wellicht een aanzienlijke winst te
halen uit de verkoop der litigieuze das~
sen, heeft kunnen hopen door dit middel
een klandizie aan te trekken welke kon
menen een artikel van dezelfde kwaliteit
goedkoper te betalen dan elders "; en dat
de koper benadeeld is door het feit zelf
d?:t hij niet krijgt wat hij vraagt en wat
hiJ meent te kopen; dat uit die vaststellingen blijkt dat de handelingen van
aanlegger door winstbejag ingegeven
waren;
.
Dat de bestreden beslissing daaruit het
bestaan van het bedrieglijk opzet wettelijk heeft kunnen afleiden;
Dat het bestreden arrest dienvolgens
op passende wijze en zonder tegenstrijdigheid de conclusies heeft beantwoord
en het bestaan der bestanddelen van het
wanbedrijf heeft vastgesteld ;
Dat het middel niet gegrond is ;
En overwegende dat de substantHile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ·
. Om die redenen, ve~werpt de voorziemng· ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(DEBEHOGNE.)

Ill

'17 October '1949.- 2" kamer.- Voo!'zittet, H. Louveaux, voorzitter. - Ve!·slaggev~t, H. Giroul. Gelijkluidende
concl1tste, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. de .Mey (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

2• KAMER. -

17 October 1949.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - .MILITIE. - BESLISSING GESTEUND OP DUBBELZINNIGE REDENEN.- SCHENDING VAN ARTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.
Schendt a;tikel 97 van de Gtonclwet de
beslissing van .de Hoge Militie;.aad
'l!lelke op dubbelzinnige redenen gesteund
tS' ('1).
(1) Verbr., 7 Juni 1948 (Arr. Verbr., 1948,
biz. 309; Bull. en PAsrc., 1948, I, 358).

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 Augustus 1949 do.or deHoge Militieraad g·ewezen ;
Over het middel : schending van ·artikel 97 van de Grondwet en van artikel12
van de wetten op de militie, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 Fe-·
bruari1937:
.'
Overwegende dat aanlegger, zich beroepende op zijn hoedanigheid van steun
zijner moeder, oorlogsweduwe, aan de·
Militieraad te N amen het voordeel van
art~kel '12 van voormeld koninklijk beslmt heeft aangevraagd ;
.·
Dat zijn eis verworpen werd om devolgende reden : « vader gezond, beneden
de 60 jaar ";
Overwegende dat, op hoger beroep van
aanlegger, de verwerping van de eis.
bevestigd werd door de bestred(ln beslissing, alhoewel aanlegger betwistte dat
zijn vader nog in Ieven was en hij een uittreksel uit de akte van het overlijden,.
overkomen· op 7 J anuari 1941, overlegde ;
Overwegende dat de Hoge Militieraad,.
waar hij als enkele reden van zijn beslissing aangeeft dat '' de gecumuleerde inkomsten van de ouders van appellant het
wettelijk maximum overschrijO.en >>, de·
vraag onzeker laat of hij de bewering van
aanlegger betreffende het overlijden van
zijn vader heeft willen tegenspr.eken of-·
wel, of hij rekening heeft willen houden
milt de inkomsten van andere familieleden
dan de moeder;
Dat het Hof alzo in de onmog·elijkheid.
verkeert zijn controle nopens de wettelijkheid van de beslissing uit te oefenen
en dat deze, dienvolg·ens, de in het middel
bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ·
0~ die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest.
zal overg·es'chreven worden in de registers van de Hoge .Militieraad en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; legt
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de zaak naar de Hoge Militieraad
.
anders samengesteld.
17 October '1949.- 2e kamer.- Vom·zitter, H. Loliveaux, voorzitter. - Verslaggevet, H. Connart. - Gelijkluidende·
conclusie, H.· Raoul Hayoit de Termi-·
court, eerste advocaat-generaal.

-·792~ K~MER. -~

11 October 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.
NIETIGHEDEN
WELKE ALLEEN RET VOORONDERZOEK
BETREFFEN. - MOGEN NIET VOOR DE
EERSTE MAAL VOOR HET HOF VAN VERBREKING WORDEN INGEROEPEN.
2° VRUCHTAFDRIJVING. STAAT
VAN ZWANGERSCHAP. - BEWIJS.
1° Zijn n·iet ontvankelijk, de middelen welke

alleen de regelmatigheid van het vooronderzoek betreffen en welke aan de rechter
over de grond niet werden onderworpen {1).
2° Het bewijs van de staat van zwangerschap
van een vrouw wordt dom· de wet niet
aan een bijzondm·e wijze van bewijs
onderworpen {2)_.

(DELLEVAUX,)

de rechter te staven en dat een medisch
:onderzoek geenszins nodig is om die staat
vast te stellen :
Overwegende dat, behalve het geval
waarin de wet een bijzondere 'wijze van
bewijs vaststelt,- wat in zake het geval
nl:et is-, de rechter over de g·rond souverein de elementen beoordeelt waarop hij
zijn beslissing steunt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat de substantiiile 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.
17 October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Connart. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 31 Maart 1949 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de eerste twee middelen samen :
het eerste, afgeleid hieruit dat de rechtspleging, welke op het eerste onderhoor
van een medebeklaagde door de onderzoeksrechter werd gevolgd, nietig was gemaakt wegens het feit : 1° dat het onderhoar van de medebeklaagde in haar huis
in voile nacht geschiedde; 2° dat geen
enkel proces-verbaal van begeving ter
plaats opgesteld werd ; het tweede, afgeleid hieruit dat een speculum, een handkoffer en een nijptang in beslag werden
genomen door de magistraten van het
parket ter woonst van aanlegger in
zijn afwezigheid en in afwezigheid van
elke bewoner van het huis :
Overwegende dat .die middelen enkel
zogezegde onregelmatigheden van het
vooronderzoek betreffen die aan de rechter over de grond niet onderworpen werden en die vreemd zijn aan het onderzoek v66r de rechter over de grond;
Dat die middelen, dienvolgens, niet
ontvankelijk zijn ;
Over het derde middel : afgeleid hieruit dat, volgens aanlegger, het hof ten
onrechte verklaart dat de staat van
_zwangerschap kan blijken uit aile bewijsmiddelen van aard om de overtuiging van
(1) Verbr., 14 Februari 1949 (Ar1·. Verb1·.,
1949, biz. 115; Bull. en PASIC., 1949, I, 126).
(2) Raadpleeg verhr., 14 December 1914
(Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 155).

2e KAMER.- 17 October 1949.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE VORbERING.- ARREST VAN
VEROORDELING.- DAT DE CONCLUSIES
VAN DE VERDACHTE NIET BEANTWOORDT. - NIET GEMO'l'IVEERD ARREST.
Is niet gemotiveerd, het arrest dat de verdachte veroordeelt tot schadeloosstelling
jegens de burgerlijke partij wegens stof'felijke schade, zonder de conclusies van
de verdachte te beantwoorden waarbij het
bestaan van een van de aangevoerde schadeposten werd betwist om reden de burgerlijke partij deswege geen vet·m·ming
.heef't ondergaan.

{BEZDECHI, 'l'. LUST EN V. Z. W. D.
« CONGREGA'l'IE DER BROEDERS MARISTEN ».)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
22 April 1949 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering
gewezen :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormim werden nageleefd en dat de
bes!issing overeenkomstig de wet is ; ·
In zover de voorziening gericht is tegen

-SO·.de beslissing over de burgerlijke vorde:ringen van de verweerders Lust gewezen :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
~mbtswege geen opwerpt ;
In zover de voorziening gericht is tegen
.de beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering der vereniging zonder winst:gevend doel, « Congregatie der Broeders
Maristen" :
Over het enig middel : schending van
.artikelen 97 van de Grondwet, 163 van het
Wetboek van strafvordering, 1319, 1382
-en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest verzuimd
heeft de conclusie van aanlegger te beantwoorden in zover ze betwistten : eerste
-onderdeel : het bestaan der twee hoofden
van nadeel door verweerster ingeroepen :
Overwegende dat aanlegger aan het
bestreden arrest verwijt zijn conclilsies
niet beantwoord te hebben in zover deze
betwistten dat het verlies van de wedde
van schooldirecteur van het slachtoffer
aan verweerster een nadeel zou berokkend hebben, omdat een :;tnder lid van
-deze laatste dezelfde funcbes heeft kunnen waarnemen en zijn wedde aan de directeur afgeven ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de conclusies nopens dit punt niet beantwoordt en niet naar de zin van de wet
.gemotiveerd is ;
Overwegende dat dit gebrek slechts de
onverdeelde beoordeling· van het stoffelijk nadeel aantast, geen enkel bezwaar ingeroepen zijnde tegen de schatting van de zedelijke schade;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere onderdelen van het
middel verbreekt het bestreden arrest,
doch e~kel in zover het beslist over het
bedrag der schadevergoedil_l_g vers?h.uldigd aan de burgerlijke parbJ, veremg1~g
zoncler winstgevend doel « Congrega~_Ie
der Broeders Maristen "• wegens stoffehJk
nadeel; verwerpt de voorzieni~g voor
bet overige ; beveelt dat onderhav1g arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
-en dat melding er van zal gemafl:~d
worden op de kant van het gedeeltehJk
vernietigd arrest ; veroordeelt aanlegO'er tot de drie vierde der kosten en de
~ereniging zonder winstgev~nd doel (( c?~
.greO'atie der Broeders Maristen" tot een
vie;de; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
17 October 1949.- 2° kamer.- Voorzitter H. Louveaux, voorzitter. - Verc_;elijkluiden~e
lllagg'ever, H. Sohier. conclusie, H. Raoul Hay01t de Term1-

court, eerste advocaat-generaal. ter, H. Simont.

2°

Plei~

17 October 1949 .

KAMER. -

BURGERLIJKE

PARTIJ. VERDACHTE VERVOLGD WEGENS EEN MISDRIJF. BURGERLIJKE PARTIJ DIE DE
HERSTELLING VORDERT VAN EEN NADEEL VEROORZAAKT DOOR EEN ONDERSCHEIDEN MISDRIJF. 0NONTVANKELIJKHEID.

W anneer de, verdachte wo1·dt vervolgd we gens
een bepaald misdrijf, is de burgerlijke
part-ij niet ontvankelijk in haar vor_dering
tot herstelling van een schade. dte v~r
oorzaakt is door een onderschetden mtsdrijf waarvoor de verdachte niet wordt
vervolgd.
(GEN!EENTE MONTEGNEE,T. WERA.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het vonnis,
op 5 Juli 1949 in hoger beroep. door de
Correctionele Rechtbank te Lmk gewezen ·
O~erwegende dat verweerder gedaagd
en vervolg·d werd wegens inbreuk op ar:
tilcel1 van het reglement van 15 J anuari
1947 der gemeente Montegnee, om verzuimd te hebben de grachten en hermen langsheen zijn eigendom of het
door hem in huur genomen eigendom te
reinigen of te onderhouden ;
Overwegende dat de voorziening aan
het bestreden vonnis verwijt geen toepassing gedaan te hebben van artikel 2 van
hetzelfde reglement, volgens hetw:elk de
inwoners gehouden zijn het onkrmd, dat
op de openbare weg groeit, vlak y66r hun
woningen of eigendommen, te w1eden ;_
Overwegende dat, wijl verweerder met
vervolgd werd wegens di~ inbreuk, de
.
voorziening niet gegrond IS ;
Om die redenen, vetwerpt de voorZiening · veroordeelt aanlegster tot de kosten ~n tot een schadevergoeding van
150 frank jegens verweerder.
17 October 1949.- 2" kamer. - Voorzitte!' H. Louveaux, voorzitter. - Verslagg'ever, H. Fettweis. - c_;elijkluiden~e
conclusie, H. Raoul Hay01t de Term!court, eerste advocaat-generaal.
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18 October 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. T ANTIEMES EN
ANDERE BEZOLDIGINGEN 'l'OEGEKEND
AAN DE BEHEERDEitS, COMIV,IISSARISSEN
OF VEREFFENAARS VAN VENNOOTSCHAP·
PEN OP AANDELEN, COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN EN BEDRIJVEN DIE DE
VORM HEBBEN AANGENOMEN VAN VERE·
NIGINGEN ZONDER WINST.OOGMERKEN.
BEPALING VAN DE PERSOON VAN
WELKE, VOOR DE REGELING VAN DE BEDRIJFSBELASTING, DE TAN'l'IEMES EN
ANDERE BEZOLDIGINGEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE WINST VAN DIE VEN·
NOOTSCHAP.- NOODZAKELIJKHEID RE·
KENING TE HOUDEN, NIET ENKEL MET
DE PERSONEN DIE DE TITEL VAN DIE
FUNCTIES DRAG EN, DOCH OOK MET DEZE
DIE DEZE WERKELIJK UITOEFENEN. FICTIEVE BESTUURDERS DIE DE UITOEFENING VAN HUN FUNCTIES VAN BE·
HEERDER ZOGEZEGD HEBBEN VERLA·
TEN.

De leden van de 1·aden ofcolleges van beheer, van toezicht, van zaakwaarneming
of van vereffening van de vennootschappen
op aandelen, andere dan de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, van de cooperatieve vennootschappen en van de bedrijven die de vorm
hebben aangenomen 1Jan verenigingen
zondel' winstoogmerken, waarvan, voo1·
de regeling van de bedrijfsbelasting, de
vaste of veranderlijke tantiemes of andere
bezold·igingen rnoeten worden toegevoegd
aan de al dan niet uitgekeerde winsten,
zijn niet enkel de personen aan wellce de
titel van die functies wordt gegeven, maar
oak deze die ze werkelijk uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de fictieve directeurs
die, zoals voorheen, de uitoefening van
hun zogezegd verlaten functies van beheerder voortzetten. (Wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 31 Juli 1%3, art. 35, par. 3.)
{N V. « ETABLISSEMENTS PEETERS-VAN
ROYE "• T. ADMINISTRATIE VAN FIN ANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
· arrest,op 9 November 1948 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 35, paragrafen 3 en 3 bis, van de wet ten betreffende de inkomstenbelastingen zoals zij
samengeschakeld zijri door het besluit van
22 September 1941, 53 en volgende van
VE[{f:H., 1030. G

~

de wetten op de handelsvennootschappen;
samengeschakeld door koninklijk besluit
van 30 November 1935, doordat het bestreden arrest, nate hebben verklaard dat
" gewis de functies van de beheerders van
een naamloze vennootschap wei verschillen van deze van de directeurs, dat de beheerders de lasthebbers en de directeurs
de bedienden van de vennootschap zijn "•
verder nochtans beslist dat de directeurs
van de vennootschap, zonder als beheerders gequalificeerd te zijn, ambten hebben waargenomen welke van de aard zijn
van de ambten van de leden van de raden
of colleges van beheer, en het arrest zich
alzo heeft tegengesproken wat gelijkstaat
met een gebrek aan redenen :
Overwegende dat door, enerzijds,
hierop te wijzen dat " de functies van de
beheerder van een rraamloze vennoots.chap verschillen van deze van de directeur " en door vast te stellen " dat de
HH. Peeters Jean, De la Croix Jean
en Baert Auguste hun ontslag van beheerders van de eisende vennootschap
hebben genomen en daarna als directeurs
van de vennootschap werden bevestigd
of benoemd "• en door, anderzijds, te beslissen dat "zij, als vroeger, de uitoefening van hun functies van beheerders
hebben voortgezet "• de redenen van het
bestreden arrest geen tegenstrijdigheid
bevatten;
Dat het, inderdaad, hierop nadruk
legt, dat, indien die functies in rechte
grondig verschillen, in feite, de ontslagnemende beheerders " slechts fictieve directeurs van de eisende vennootschap zijn
geweest die, zoals vroeger, de uitoe·
fening van hun zogezegd verlaten functies hebben voortgezet "• en dat " zij, alhoewel directeurs geheten, niet opgehouden hebben de ware beheerders vail de
vennootschap te zijn ";
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat ;
Over het tweede mid del : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 35, paragrafen 3 en 3bis, van de sarhengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals zij gewijzigd werden door het
besluit van 22 September 1941, 53 en volgende van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld door het
koninklijk besluit van 30 November 1935,
1320. tot 1322 yan l.et Burgerlijk Wethoek, d_oordat het bestreden arrest beslist dat de vervanging van de ene functie
door de andere in hoofde van de hierboven genoemde beheerders, zuiver fictief geweest is, dan wanneer uit regelmatig in de bijlagen van het Belgisch Staats-

-=- 82blad gedane bekendmakingen blijkt dat
de heren Baert, De la Croix en Peeters,
hun ontslag van beheerders werkelijk hebben genomen en in die functies door
andere personen vervangen werden :·
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, waarvan het geloof, dat er aan dient gehecht, zogezegd
miskend werd, bij de voorziening niet
werden gevoegd :
·
. Overwegende dat, wel is waar, de door
aanlegster als bijlagen van zijn voorziening overgelegde stukken bewijzen dat de
heren Baert, De la Croix en Peeters Jean
hun ontslag uit hun functies van beheerders der vennootschap hebben gegeven,
doch dat uit geen stuk, waarop het Hof
acht kan slaan, blijkt dat zij in die functies zouden vervangen geweest zijn ;
Dat daaruit volgt dat het middel' niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 35, paragrafen 3 en 3bis, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals zij gewijzigd werden door het
besluit van 22 September 1941, doordat
het bestreden arrest. beslist dat uit de
algemeenheid van de woorden " ambten
uitoefenen gelijkaardig aan deze van deleden van de raden of colleges van beheer "
blijkt dat hij die deze ambten in werkelijkheid uitoefent, welke ook de titel weze
welke hem gegeven wordt, moet aan~e
zien worden als een lid van de raden of
colleges van beheer, dan wanneer gezegd
artikel 35, paragrafen 3 en 3bis, slechts
de personen bedoelt die een maatschappelijke functie bekleden en niet dezen die
aan de vennootschap door een eenvoudig
bediendencontract verbonden zijn :
Overwegende dat artikel 35, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten,
van toepassing op de inkomsten van het
betwist dienstjaar, bepaalt dat, voor de
vennootschappen op aandelen, de belasting geregeld wordt naar rato van de al
of niet uitgekeerde winst met inbegrip
van de tantiemes toegekend aan de leden
van de raden of colleges van beheer van
toezicht, van zaakwaarneming of van
vereffening en aan andere personen die gelijkaardige ambten waarnemen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door die bepaling toe te passen op " fictieve directeurs die, zoals vroeger, hun
zogezegd verlaten ambten van beheerder voort hebben uitgeoefend "• niet op
de aan de belanghebbenden toegekende
titel heeft gesteund, doch op de werkelijk uitgeoefende functies; dat dergelijke

interpretatie, · die i'ekening houdt; ·niet
met de schijn, doch met de werl}elijk~
heid wettig is ·
·· · ·
D~t het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot' dekosten.
·

is October 1949.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver"
slaggever, H. Bayot. Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Albert Buisseret (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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18 October 1949.

MIDDELEN TOT VERBREiGNG. IN ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN_
MIDDEL GESTEUND OP EEN VERBINTENIS DIE DOOR EEN GESCHRIFT VASTr:ESTELD WERD. BESTAAN VAN DIT
GESCHRIFT NIET DOOR HET BESTREDEN
ARREST VASTGESTELD. GESCHRIFT
DAT NIET ONDER DE REGELMATIG OVERGELEGDE
STUKKEN
VOORKOMT. MIDDEL MIST IN FEITE.

Mist feitelijke grondslag, het middel ingeroepen tot staving van een voorziening
in zaken van directe belastingen en steunend op een ve1·bintenis vastgesteld door
een geschrift, wanneer het bestreden arrest het bestaan van dit geschrift niet
vaststelt of wannee7' dit geschrift. niet
vo01·komt onder de regelmatig v66r het
Hof van verb1·eking overgelegde st'lfkken (1). (Wet van 6 September 1895,
art. 14.)
(ADMINIST.RATIE VAN FINANCIEN,
T. N. V. PARENT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 J anuari 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending varr
artikelerr 97 en 112 varr de Grondwet,
1319, 1320 en 1323 van het Burgerlijk
Wetboek, 13, paragraaf 1, alinea 1, varr
de wetterr betreffende de inkomstenbe:
lastingen, samengeschakeld door het be(1) Zie verbr., 26 Januari (twee arresten),
23 Februari en 5 Octqber 1948 (Arr. V erbr.,
1948, blz. 39, 40, 108 en 473; Bull. en·
PASIC., 1948, I, 46, 48, 124 en 546).

-83sluit van 31 J uli 1943, en, bij correlatie,
van artikel 4, paragraaf 1, van de besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld door het besluit van 31 Juli 19/o3, doordat het bestreden arrest geweigerd heeft aan te nemen dat de ,herbergiers-huurders van de
litigieuze onroerende goederen gehouden
zijn te bestellen bij de eigenaars - bierhandelaars en outlasting van de
betwiste aanslagen heeft verleend, dan
wanneer de verplichting te bestellen
door een geschreven stuk van de belanghebbenden vastgesteld is, en dat, derhalve, artikel13, paragraaf1, alinea1, van
de hierboven aangeduide en samengeschakelde wetten, in onderhavig geval
niet van toepassing is :
,
Overwegende dat het middel op een
verbintenis steunt, vastgesteld door een
geschreven stuk van de huurders-herbergiers van de litigieuze onroerende goederen, waarbij aan dezen wordt opgelegd
bij verweerders te bestellen ;
Overwegende dat het bestaan van dat
geschreven stuk noch uit de vaststellingen
van het bestreden arrest, noch uit de
v66r het Hof rege]matig overgelegde
stukken blijkt ;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt d,e voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN, T. N. V.
«BRASSERIE CHEVALIER MARIN».)
ARREST.

Is souverein, de interpretatie die de rechter
over de grond geeft van een beding van
een huurakte, wanneer die interpretatie
niet met de bewoordingen van het beding
in strijd is {1).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 J anuari 19/o9 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ·
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet
1317 tot 1322 van het Burg·erlijk Wet:
hoek, 2ft. tot 251 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging·, 8 van de wet
van 29 Augustus 1919, 5, paragraaf 2, .
en 13, paragraaf 1, van de wetten betreffende de in~omste~belastingen, samengeschakeld brJ beslmten van de secretarissen-generaal van 3 Juni 1941 en 31 Juli
1943, bij correlatie, van artikel to, paragraaf 1, van de besluiten betreffende de
nation~~e cris~sbelasting, samengeschakeld brJ beslmten van 16 Juni 19/o1 en
31 J uli 19/o3, in zover het bestreden
arres~ de bestreden beslissing en de
betwrste aanslagen te niet doet in
~over zij gegrond zijn geweest op' een
rnkomen hoger dan 1.800 frank teruggave aan de eisende vennoot~chap
van aile uit dien hoofde ten onrechte ge!nde som beveelt, met de moratoire intresten, overeenkomstig artikel 74 van de samengeschakelde belastingwetten en de Staat tot de kosten veroordeelt, a) door ten onrechte te beslissen
dat de bewoners van de eigendommen in
kwestie niet verplicht waren dranken te
verkopen geleverd door verweerster, dat
het bestaan van dergelijke verbintenis
niet bewezen is ; d,at, overeenkomstig
de huurakte, verweerster haar Ieveringen nieL mocht opleggen, dan wanneer uit de stukkeri 15 en 16 van het
administratief dossier blijkt dat de" Brasserie Chevalier. Marin », de bewoners
heeft aangesteld ten einde de bieren
van haar fabricatie te verkopen; dat
de brouwerij dientengevolge uit die verb~~tenis een voordeel heeft gehaald dat,
brJ gebrek aan mogelijke schatting,
door het arrest zou moeten geraamd
zijn als zijnde gelijk aan het · kadastraal inkomen verminderd met de ontvangen huren, b) in zover het arrest verklaart dat de ontvangen huren onbetwistbaar lager zijn dan deze vari andere
eigendommen van dezelfde aard in de
omtrek gelegen, maar de toegestane vermindering uitlegt door het handhaven van

(1) Verbr., 20 Januari 1944 (Bull. en PAsiC.,
·1944, L 160; 27 Juni 1946 (Arr. Verbr., 1946,
biz. 249; Bull: en PASIC., 1946, I, 270);

16 September en 12 November 1948 (.Arr.
Verb1·., 1948, biz. 422 en 546; Bull. en PAsiC.,
1948, I, 491 en 626).

18 October 1949.-2 8 kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Bareel. Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. --' 'Pleiter, H. Van
Leynseele.

2 8 KAMER. -

18 October 1949.

BEWIJS. -IN ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. - RECHTER OVER DE GROND
DIE EEN BE DING VAN EEN HUURAKTE
INTERPRETEERT. . INTERPRET ATIE
VEREN.IGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN 'HET BEDING. - SOUVEREINE ,INTERPRETATIE.
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vergelijkingspunten met betrekking tot
andere eigendommen van dezelfde aard
heeft overgelegd, waarvoor de ing·eroepen redenen ook bestonden, zodat er tegenspraak bestaat in de grond van de
beslissing, hetgeen gelijkstaat met een
gebrek aan motivering :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds, dat het niet bewezen
is dat de huurders van verweerster
verplicht waren de door haar geleverde
dranken te verkopen, anderzij ds, dat
verweerster, krachtens de huurovereenkomst haar leveringen niet mocht opleggen;
Overwegende dat die vaststellingen
souverein zijn en door geen stuk
waarop het Hof acht kan slaan worden
tegengesproken ;
Overwegende, inderdaad, dat de stukken 15 en 16 van de administratieve bundel, door aanlegger ingeroepen, bepalen
« dat eerstgenoemde (verweerster) eigenares hoofdhuurster is van het huis
door de tweede in gebruik genomen en
dat zij deze aangesteld heeft om er
bieren harer fabricatie te verkopen » ; dat
daarin vervolgens nader wordt bepaald
dat zij « uitsluitend gedaan zijn met het
oog· op de mogelijke toepassing van de
openingstaks, ingesteld door de wet van
29 Augustus 1919 »;
Overwegende dat die verklariilgen, enkel gedaan met het oog op de toepassing
van de fiscale bepalingen van de wet van
'29 Augustus 1919 bdreffende de drankslijterijen, en vreemd aan de verbintenisnis van de huurders, als zodanig, jeg·ens
verweerster, niet onverenigbaar zijn met
gezegde vaststellingen van de rechter over
de grond;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
.vaststelt dat, indien de ontvangen huurgelden lager zijn dan deze van andere
onroerende goederen, in dezelfde streek
gelegen, « daaruit nochtans niet mag worden afgeleid dat zij abnormaal zijn, omdat
.de aan de huurders toegestane vermindering gerechtvaardigd is, enerzijds, door
het handhaven van de bijzondere bestemming der eigendommen, namelijk wegens
.de gedane betaling van de opening·staxes
en, anderzijds, door de toestand van de
bierhandel bijzonder weinig opbrengend

gerhaakt ten gevolge van de oorlogsc
omstandigheden » ;
Overwegende dat die beoordelingen
geen tegenstrij digheid vertonen ; dat zij,
wijl zij van feitelijke aard zijn, aan het
toezicht van het Hof ontsnappen;
Dat geen enkel onderdeel van het middel in feite opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
18 October 1%9.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende
concl1tsie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. ---,--- Pleiter, H. Van
Leynseele.

2e KAMER.- 18 October 1949.
1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BESL UIT VAN 23 DECEMBER 1941.
BESLUIT VOOR TIJDELIJK GELDIG GEHOUDEN DOOR DE BESLUITWET VAN
5 MEI 194!..

2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
- ARTIKEL 3 VAN DE BESLUITWE'l' VAN
5 MEI 19!.4 EN BESL UITWE'l' VAN 1 MEI
1944.- WETSBEPALINGEN VAN IN'l'ERPRETATIEVE AARD. MAKEN EEN UIT
i\'IET DE GEi:NTERPRETEERDE BEPALING.
TERUGWERKING.

3°

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
TERUGWERKING. INTERPRETATIEVE BEPALING. MAAK1' GEEN AFWIJKINGUITVAN DE REGEL, INGESCHREVEN IN ARTIKEL 2 VAN HET BURGERLIJK '\l\{ETBOEK, VAN NIE'l'-TERUGWERKING VAN DE WET.

4° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
BESLUITWET VAN 5 MEI 1944. BESLUITWE'l' GENOMEN DOOR DE IN
RAAD VERGADERDE i\'IINISTERS DIE DE
WE'l'GEVENDE MACHT UI'l'OEFENEN IN
UITVOERING VAN ARTIKELEN 79 EN 82
VAN DE GRO\"[DWET.

5°

WET EN KO'NINKLIJK BESLUIT.
-,.--- BESLUI'l'WETTEN GENOMEN DOOR DE
IN' RAAD VERGADERDE MINISTERS IN
UITVOERING VAN AR'l'IKELEN 79 EN 82
VAN DE GRONDWET. HEBBEN DE
WAARDE VAN WETTEN.

6° RECHTERLIJKE MACHT. ~ BESLUITWETTEN GENOMEN DOOR DE IN
RAAD VERGADERDE i\'IINISTERS DIE DE
WETGEVENDE MACHT UITOEFENEN. GRONDWET'l'ELIJKHEID.
0NBEV()EGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE
MACHT.
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1° Het · besluit van 23 Decembe1· 1941, genomen doo1· de secretaris-generaal van
het Ministerie van financien, wordt voor
tijdelijk geldig gehouden door artikel 3
van de besluitwet van 5 Mei 1944 (1).
2° Daar artikel 3 van de besluitwet van
5 Mei 1944, even als de besluitwet van
1 Mei 1944, een wetsbepaling is tot interpretatie van de wet van 10 Mei 1940,
maakt het een uit met de ge'interpreteerde
wet en wordt het dus toegepast zelfs op
feiten welke dagtekenen van v66r de
bekendmaking van gezegd interpreterend
artikel (2).
3° De regel van niet-terugwerking van de
wet, ingeschreven in artikel 2 van het
Burgerlijlc Wetboelc, is niet toepasselijlc
op een wetsbepaling van interpretatieve
aard (3).
4° De besluitwet van 5 Mei 1944 werd genomen door de in raad vergaderde ministers, die de wetgevende macht uitoefenden in ~titvoering van artikelen 79
en 82 van de Grondwet, daar de kamers
niet konden vergaderen en de Koning
zich in de onmogelijkheid bevond te
regeren.
5° De besluitwetten genomen do01· de in raad
ve1·gaderde ministers, in uitvoering van
m·tikelen 79 en 82 van de G1·ondwet, daar
de Kamers niet konden veTgadeTen en de
Koning zich in de onmogelijkheid bevond
te 1·egeren, hebben de waa1·de van wetten (4).
6° Het behoort de hoven en rechtbanken niet
te oordelen of de besluitwetten, genomen
door de in mad veTgaderde ministers, die
de wetgevende macht ?titoefenen in uitvoering van a1·tikelen 79 en 82 van de
G1'ondwet, in overeenstemming zijn met
de Grondwet (5).
(BRAEKERS, T. ADMINISTRATIE
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Juni 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(1) Raadp1eeg verbr., 27 :M:ei en 24 Juni 1946
(Arr. Verbr., 1946, b1z. 203 en 236; Bull. en
PAsiC., 1946, I, 222 en 255).
(2) Verbr., 15 Januari, 14 l\iaart, 27 l\'Iei
en 24 Juni 1946 (Arr. Verb1·., 1946, b1z. 22,
105, 203 en 236; Bull. en PAsrc., 1946, I, 25,
104, 222 en 255); 11 December 1947 (Arr.
Verbr., 1947, l:ilz. 408; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 535).
·' (3) Verbr., 11 December 1947 (Arr. Verbr.,

Over het eerste middel : schending vari
artikel 97 van de Grondwet, doordat ·het
arrest de rechtsmiddelen niet heeft beantwoord, door aanlegger bij conclusies
aangevoerd, betreffeilde het door hem
ingeroepen verworven recht, tengevolge.
van de nietigverklaring van de besluiten,
door de secretarissen-generaal genomen
in zake belastingen, door artikel 3,
paragraaf 1, van de besluitwet dd. 5 Mei
1944 :

Overwegende dat aanlegger beweerde dat, wijl het besluit van de secretarissen-generaal van 23 December 1941
krachtens de besluitwet van 5 Mei 1944
(art. 3) nietig verklaard werd, de te zijnen
1aste bij toepassing van dat besluit gevestigde aanslag een verworven recht schond;
Overwegende dat het arrest hierop
wijst dat het besluit van 23 December
1941, alhoewel nietig verklaard door de
besluitwet van 5 Mei 1944, luidens dezelfde wet van af zijn inwerkingtreding
voor tijdelijk geldig gehouden werd;
dat, wijl ar.tikel 3 van de besluitwet van
5 Mei 1944, evenals de besluitwet van
1 Mei 1944, een wetsbepaling is tot interpretatie van de wet van 10 Mei 1940, het
een uitmaakt met de ge!nterpreteerde wet
en dus wordt toegepast zelfs op feiten
welke dagtekenen van v66r de bekendmaking van het gezegd interpreterend artikel·
Dat het arrest alzo de conclusies van
aanlegger op gepaste wijze heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing·het verworven recht
van aanlegger niet erkent dat voortvloeide uit de nietigverklaring van artikel 3, paragraaf 1, van de besluitwet van
5 Mei 1944, wat betreft de door de secretarissen-g·eneraal inzake financien genamen wetsbepaling·en :
Overwegende dat, zoals hierboven
werd herinnerd, artikel 3 van de besluitwet van 5 Mei 1944 zekere van de bij de
besluitwet van 1 Mei 1944 nietig ver1947, b1z. 408; Bull. en PAsrc., 1947, I,
535).
(4) Raadp1eeg o.m. verbr., 6, 13 en 27 November en 11 December 1944 (Arr. Vm·br.,
1945, b1z. 26, 37, 46 en 60; Bttll. en PASIC.,
1945, I, 23, 33, 54 en 65); 3 Maart 1947 (A1'1·.
Verbr., 1947, b1z. 69; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 94); 15 :M:aart 1948 (Arr. Verb1·., 1948,
b1z. 154; Bull. en PAsiC., 1948, I, 173).
(5) Verbr., 14 Mei 1945 (Arr. Verbr., 1945,
b1z. 148; Bull.' en PAsrc., 1945, I, 160).
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.verklaard van de dag af van hun inwerkingtreding ;
Overwegende dat, daar dit artikel het
karakter heeft van een wetsbepaling
waarbij de wet van 10 Mei 1940 wordt
gei:nterpreteerd, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek de toepassing niet belet
yan die bepaling in de voorwaarden welke
zij voorziet ;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het derde middel : schending
van artikel 28 van de Grondwet, doordat het arrest verklaart dat artikel 3
van de besluitwet van 5 Mei 1944 en artikel 1 van de besluitwet van 1 Mei 1944
wetsbepalingen zijn tot interpretatie van
de wet van 10 Mei 1940, dan wanneer de
besluitwet, in zijn artikel 3, de onregelmatige invoering van nieuwe belastingen
in strijd met de bewoordingen van artikel1, 6° en 7.0 , van de wet van 7 September 1939 met terugwerkende kracht sanctionneert :
Overwegende dat de besluitwet van
5 Mei 1944 niet g·enomen werd krachtens
de door de wet van 7 September 1939 aan
de Koning toegekende mach ten; dat de
in raad vergaderde ministers, terwijl de
kamers niet konden vergaderen en de
Koning zich in de onmogelijkheid bevond
te regeren, bij een analogische toepassing
van artikelen 79 en 82 van de Grondwet,
door die besluitwet te nemen de wetg·evende macht hebben uitgeoefend om de
schikkingen te nemen welke vereist waren
voor de verdediging van het grondgebied
en voor de levensbelangen van de Natie;
Dat alzo de besluitwet van 5 Mei 1944
de waarde heeft van een wet ; dat het
toezicht over haar gelijkvormigheid met
de Grondwet niet aan de rechterlijke
macht behoort;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
18 October 1949.- 2e Ieamer.- Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. - Ver;;laggever, H. Connart. - Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

2e KAMER. -

24 October 1949.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN~ - MIDDEL DAT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERT. PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL MIST IN FEI'fE.,

VERPLICHTING DE
2° VERKEER. UITERSTE RECHTERZIJDE VAN' DE RIJWEG TE HOUDEN BIJ HET NADEREN, BIJ
HET OVERSTEKEN EN BIJ HET VERLA TEN
VAN EEN SPLITSING, AANSLUITING OF
'KRUISING. - REGEL VAN ALGEMENE
TOEPASSING, BUITEN H.ET · BIJZONDER
GEVAL VOORZIEN BIJ AJ;l.TIKEL 31,' 2°,
VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT OP
DE VERKEERSPOLITIE.
1° Mist feitelijke grondslag, het middel dat
een gebrek aan antwoord op de eonclusies aanvoert, dan wanneer de bestreden
beslissing hun een passend antwoord
heeft gegeven (1).
2° De verplichting de uiterste rechterzijde
van de rijweg te houden bij het naderen,
bij het ove1·steken en bij het verlaten van
een splitsing, aarisluiting of kruising, is
van algernene toepassing; e1· wordt slechts
van afgeweken in het geval, voorzien bij
aTtikel 31, 2°, van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, waaTin een
bestuurder links wil afslaan. ( Kon. besl.
van 1 Februari 1934, art. 29, 4°, en
31, 2°, gewijzigd door art. 2 en 3 van
het besluit van de Regent van 18 October 1946.}
(THOMAS EN CONSOORTEN,
T. SCHELKENS EN CONSOORTEN.}
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 Maart 19!.9 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Wat de voorziEmingen betreft van de
beklaagde Schelkens en van de burgerlijk verantwoordelijke partij, naamloze
vennootschap Lamberts-Hermans :
Overwegende dat die voorzieningen
slechts tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing gericht zijn;
Overwegende dat de substantiiHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Wat de voorziening betreft van Thomas
Paul als beklaagde :
,
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
houdende Algemeen Reglement op de
verkeerspolitie, van artikel1 van de wet
(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr:,
3 October 1949 (B'Ifll' en PAsrc.,, 1950, I, lj8).
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van 1 Augustus 1899 betreffende- de verkeerspolitie :
Overwegende dat aanlegger in conclu.sies staande hield. dat zijn aanrijden van
een onvoorzienbare hindernis (de auto van
beklaagde die plotseling naar links afsloeg) niet bewees dat hij niet meester
was van zijn snelheid;
Overwegende dat het hof van beroep,
wat de bij artikel 42 voorziene inbreuk
-betreft, op het feit steunt dat, volgens
de verklaringen van een getuige, aanlegger bij het naderen van een splitsing
·met een snelheid reed van 80 Km., dat
die snelheid klaarblijkelijk overdreven
was;
, Dat alzo het arrest, hierop wijzende
dat de inbreuk bewezen is door andere
elementen dan de botsing tegen de hindernis welke in de conclusies van aanleg-ger onvoorzienbaar wordt geheten, de
conclusies beantwoord heeft ;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het tweede middel : .schending
van artikelen 97 van de (}rondwet, 29
van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, en, bijgevolg, van artikel1 van de wet van 1 Augustus 1899 op de politie van het vervoer:
Overwegende dat aanlegger in conclusies staande hield dat hij artikel29 van de
Wegcode niet had overtreden, dit artikel
niet voorgeschreven zijnde voor de weg·en
waarover in een richting wordt gereden,
omdat die bepaling slechts de gevaren bedoelt welke niet bestaan op de wegen
waarover in een richting wordt gereden
(bocht, top van een helling, brug, enz.) ;
Overwegende dat het arrest verklaart
dat aanlegger de bij artikel 29; 4°, van de
Wegcode voorziene inbreuk heeft begaan
doordat hij nagelaten heeft de uiterste
:rechter zijde te houden bij het naderen
van een splitsing, zonder dat hij zich in
llet bijzonder geval van artikel 31, 2°,
bevond;
Dat het alzo vaststelt dater op die weg,
waarover in een richting wordt gereden,
bij artikel 29 voorziene split'singen be·staan en impliciet beslist dat de bepaling
van artikel 29, 4°, altijd van toepassing
is buiten het bijzonder geval voorzien bij
artikel 31 2° ·
Overwegend'e dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
V ~or zover de voorziening gericht is
tegt'ni de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing :

Overwegende dat aanleg·ger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Over de voorziening van Thomas Paul
als burgerlijke partij :
Overwegende dat het arrest, op de burgerlijke vordering· van aanlegger tegen
Schelkens en de naamloze vennootschap
Lamberts-Hermans, aan aanlegger een
som van 79.785 fr. 57 toekent en, alvorens
over het overige van · de schadevergoeding te beslissen, een geneeskundig
onderzoek beveelt; dat dergelijke beslissing, vreemd aan de bevoegdheid, geen
eindbeslissing is naarde zin van artikel416
van het Wetboek van strafvordering; dat
de tegen h'aar ingestelde voorziening
voorbarig en niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten en daarenboven Thomas Paul,
burgerlijke partij, tot een vergoeding van
150 frank jegens verweerders Schelkens
en naamloze vennootschap LambertsHermans.·
24 October 1949.- 2e kamer.- Vom·zitter, H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende
conclusie, H. Rog·er Janssens de Bisthoven, a,dvocaat-generaal.

2e

KAMER. -

24 October 1949.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
ARREST VAN VEROORDELING DAT
WIJST OP VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN DIE NIET VOORZIEN WAREN IN
DE DAGVAARDING.- VERDACHTE NIET
VERWITTIGD. SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Schendt de rechten van de verdediging, het
arrest van veroordeling dat,. om de uitgesproken straf. wettelijk te rechtvaardigen, wijst ten laste van de verdachte op
verzwarende omstandigheden die niet
voorzien waren in de dagvaarding, zande!' dat wordt vastgesteld dat de verdachte er van verwittigd werd (1).
(1) Verbr., 13 November 1944 (Arr. Verbr.,
1945, biz ..35; Bull. en PABIC., 1945, I, 31);
5 Mei 1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 145; Bull.
en PAsrc., 1947, I, 187); vergelijk verbr.,
23 Mei 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 388).
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(STEENO EN DAENEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Maart 1949 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het van ambtswege aangevoerd
mid del : schending van de rech ten der
verdediging :
Overwegende dat aanlegg·ers er van
beticht waren : a) onwettelijk een varken
en een kalf te hebben geslacht; b) gezegd
varken en kalf te hebben g·eslacht buiten
de bij de besluiten van 28 J anuari 19!•6,
7 October 1946, 12 September 1%5 en
15 J anuari 1%6 bepaalde voorwaarden;
Overweg·ende dat het bestreden arrest
verklaart dat, wat de slachting van een
varken betreft, - de betichting a en de
betichting b dezelfde zijnde, - de betichting a bewezen is en hierop wijst
· dat aanleggers gehandeld hebben uit
winstbejag en dat zij, op het og·enblik van
het misdrijf, meester waren van het dier
hetzij als eigenaar, hetzij als rechtmatige
bezitter;
Overwegende dat de gevangenisstraf
van zes maanden en de geldboete van
15.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, ten laste
van elke aanlegger uitgesproken, wettelijk zijn, doch dat noch uit het zittingblad, noch uit het arrest zelf blij'kt dat
aanleggers er van zouden verwittigd
g·eweest zijn dat de hierboven vermelde,
voor de veroordeling vereiste omstandigheden, tegen hem gebeurlijk zouden
aangenomen worden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch in zover slechts het
tegen aanleggers een veroordeling uitspreekt; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de reg·isters van
het Hof van beroep te Luik en dat melding er van zal gemaakt worderi op de
kant van de gedMltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; veroordeelt aanleggers tot
de helft der kosten, laat de andere helft
ten laste van de Staat; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
24 October 1949.- 2" kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

·

2° KAMER. -

24 October 1949.

DIEREN.- ALGEMEEN REGLEMENT OP
DE VERBETERING DER RUNDVEERASSEN
(lVIINISTERIELE BESLUITEN VAN 5 NoVEMBER 1947 EN 29 JANUAIU 1948).ARTIKELEN 14 EN 19. VOORWERP.

De artikelen 14 en 19 van het ministerieel
besluit van 5 November 1947, gewijziqd
door het ministerieel besluit van 29 Januari 1948, houdende atgemeen regtement op de verbetering der rundveerassen, hebben onderscheiden voorwerpen;
het eerste artikel strekt e1· toe te beletten dat
stieren, zelfs toegelaten tot de openbare
dekdienst, aan de bewaking van hun
eigenaars of houders zouden kunnen ontsnappen om het aan een ander toebeho!'end vee te gaan dekken; het tweede artikel strekt er toe de eigenaars of houders
van stieren, welke niet de geschikte hoedanigheden bezitten om het !'as van de
streek te verbeteren, te beletten de stieren
tot de openbare dekdienst te geb-ruiken.
(BEROEPIOVERENIGING VAN HOUDERS
EN EIGENAARS VAN STIEREN, T. WILKIN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op H Mei 1949 door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau gewezen;
Overwegende dat de voorziening slechts
de beschikkingen van het vonnis bedoelt
betreffende de vordering van aanlegster,
burgerlijke partij ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 14 en 19 van het ministerieel
besluit van 5 November 194 7, houdende
algemeen reglement op de verbetering
der rundveerassen, gewijzigd door het
ministerieel besluit van 29 Januari 1948,
doordat het bestreden vonnis, alhoewel
het vaststelt dat verweerder een stier,
die oud genoeg was om te dekken, in
een weide heeft gelaten welke aan zijn
huis paalde, hem heeft vrijgesproken
van de bij artikel 14 van bovengezeg·d
besluit voorziene betichting, en van het
feit een ongekeurde stier, die oud genoeg
was om te dekken, in de weide te hebben
gelaten, onder voorwendsel dat artikel 19
van het besluit afwijkt van artikel14en
de draagwijdte er van beperkt :
Overwegende dat artikel14 van het ministerieel besluit van 29 J anuari 1948 verbiedt niet goedgekeurde stieren, die oud
·genoeg zijn om te kunnen dekken, op de
weide te Iaten, en de eigenaars of houders
van stieren, die toegelaten zijn tot de dek-
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-89dienst of uitgesteld zijn, slechts toelaat van de burgerlijke partij afwijst en
die stieren op de weide te Iaten indien deze tot de kosten veroordeelt; beveelt
deze voorzien is van een niet te overdat onderhavig arrest zal overgeschreven
schrijden afsluiting of de dieren vast- worden in de registers van de Rechtbank
gemaakt zijn aan een ketting die vol- van eerste aanleg te Neufcha.teau en dat
doende sterk is opdat zij de omheining melding er van zal gemaakt worden op
niet zouden kunnen verlaten; dat die
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
bepaling ertoe strekt te beletten dat de beslissing; veroordeelt verweerder tot de
stieren aan de bewakingvanhun eigenaars kosten; verwijst de zaak naar de Rechtof houders zouden kunnen ontsnappen om bank van eerste aanleg te Marche.
het aan een ander toebehorend vee te gaan
24 October 1949.- 2e kamer.- Voordekken;
.
Overwegende, anderzijds, dat artikel19 zitter, H. de Cocqueau des Mattes, raadsvan het ministerieel besluit van 29 J a- heer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vandermersch. GeliJkluinuari 1948 bepafl.lt dat, behalve bijzondere machtiging welke door de veeteelt- dende conclusie, H. Roger Janssens de
consulent verleend wordt, en behalve het Bisthoven, advocaat-generaal.
geval waarin een dier vervoerd wordt om
verkocht, geruild, overgedragen of geslacht te worden, een stier; die ten minste
2e KAMER. - 24 October 1949,
12 maanden oud is of meer dan 250 kgr.
weegt, en die niet ter keuring werd aan- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
geboden of, indien hij aangeboden werd,
STRAFZAKEN. - BURGERLIJK VERANTgeweigerd werd, de hoevegebouwen of
WOORDELIJKE PARTIJ GEHOORD ZONDER
de daaraan onmiddellijk belendende
EED. - WETTELIJKHEID.
,
plaatsen niet mag verlaten, en dat, in- 2° l\HSDADEN EN WANBEDRIJVEN
dien hij buiten die plaatsen wordt aanTEGEN DE UITWENDIGE VEILIGgetroffen, hij geacht wordt dekdienst te
HEID VAN DE STAAT.- TOEKENdoen, misdrijf dat de eigenaar of de houNING AAN DE SCHATKIST. ARTIder blootstelt aan de bij artikel 36 voorKEL 123te1' VAN HET STRAFWETBOEK
ziene straffen ; dat uit de samenhang· van
(WET VAN 7 JUNI 1948).- WINST ONT· die bepalingen blijkt dat zij het verkeer
STAAN UIT DE BEDRIJVIGHEID VAN DE
bedoelen, buiten de hoeve en de plaatSCHULDIGE. - BEGRIP,
sen waar zij bewaakt worden, van de 3° RECHTEN VAN DE VERDEDIstieren welke niet de geschikte hoedanigGING. - STUKKEN GEVOEGD BIJ DE
heden vertonen om het ras van de streek
BUNDEL NA HET ARREST. GEEN
te verbeteren en dat zij er toe strekken
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
hun eigenaars en houders te beletten die
VERDEDIGING.
stieren te gebruiken voor de dekking van
vaarzen of koeien van anderen ;
1 o Zijn regelrnalig, de verlclaringen gedaan,
Overwegende dat dus blijkt dat de arzonder eedaflegging, door een partij
tikelen 14 en 19 van het ministerieel bewellce gedar17•aard is als burgerlijlc versluit van 29 J anuari 1948 niet hetzelfde ·
antwoordelijk en welke in die hoedanigvoorwerp hebben, dat zij onafhankelijk
heid wordt ondervraagd (1).
van elkander zijn, dat het tweede van het 2° De sornmen, goederen of voordelen waareerste niet afwijkt en de draagwijdte er
van de toelcenning aan de Schatlcist is
van niet beperkt;
voorzien bij artilcel 123ter van het StrafOverwegende dat dus, door verweerder
wetboek, gew~izigd door artikel 1 van de
vrij te spreken van het door artikel14 bewet van 7 Juni 1948, begrijpen niet
doeld misdrijf, om de enige reden dat artialleen de sornmen ontstaan uit de rniskel '19 van die bepaling afwijkt en de
dadige verrichtingen, maar alle doo1· het
draagwijdte er van beperkt, het bestreden
rnisdrijf opgebrachte elernenten van vervonnis, door een verkeerde interpretariJking (2).
tie, de in het middel aangeduide bepa- 3° De rechten van de verdediging worden
lingen heeft geschonden ;
niet geschonden doo1' het toevoegen van
Om die redenen, verbreekt het bestrestukken aan de bundel na de uitspraak
van het arrest (3). ·
·
den vonnis voor zover het de vordering
(1) Zie verbr., 3 October 1921 (Bull. en
PAsrc., 1922, I, 19 en de nota 1).
(2) Zie verbr., 28 Maart 1949 (Arr. Verb1·.,
1949, blz. 209; Bull. en PAsrc., 1949, I, 239);

3 October 1949 (zie hoger blz. 49 ; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 50).
(3) Zie verbr., 22 September 1941 (Bull. en
PAsiC., 1941, I, 349 en de nota 1).
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~BOEL EN N. V.

« SCHEEPSWERVEN JOZ.
BCJEL EN ZONEN "• T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen op 29 December 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de •publieke
v~~ring :
.
.
Over het eerste mrddel : schendmg van
:artikelen 87, 106, 173 van het Wetboek
van rechtspleging voor het Ieger te Iande
van 20 Juli 1814,155,156,189 en 317 van
-het Wetboek van strafvordering, 13, 5~,
55, 61 en 67 van de samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen,
-en 97 van de Grondwet, doordat het be:streden arrest betichte schuldig verklaard
heeft aan de te zijnen laste gelegde misdrijven, en dientengevo~~e tegen hem
verscheidene strafrechtehjke en burgerlijke veroordeling·en uitgesproken heeft,
~n zegt dat de naamloze vennootschap
"Scheepswerven Joz. Bo.~l ~n Zonen "•
burgerlijk verantwoordehjk rs voor. de
veroordelingen tot schadevergoedmg,
kosten verbeurdverklaringen en geldelijke ·straffen teg·en b.~tichte Boel J ozef
uitgesproken "• daarbrJ steunende op de
stukken der rechtspleging van eerste
.aanleg, zonder te ver'!"'ijderen noch te
vernietigen de getuigemssen van Georg·es
Van Dam me en Jean Van Briel, Ieden
van de beheerraad van de naamloze
vennootschap « Scheepswerve.~ J ~z. Boel
.en Zonen " die, alhoewel ZI.l met zelf
betrokken waren in het proces, verllOord werden op de terechtzitting g·ehouden door de Krijgsraad te Gent op
17 November 1947, zonder de eed afgelegd te hebben, getuigenissen die de eerste
Techter trouwens uitdrukkelijk inroept
ter staving van zijn beslissing, die gedeeltelijk bevestigd werd door het be'streden arrest, dan wanneer : 1° de eedaflegging· van de getuigen verhoord v66r
de strafrechtbanken,- buiten de gevallen
die beperkend voorzien zijn door de. w~t,
een substantiele en op straf van metrgheid voorgeschreven formaliteit uitmaakt, en dat geen enkele wetsbepaling
de leden van de beheerraad van een
naamloze vennootschap, gedagvaard als
l>urgerlijk verantwoord~lijk v_oor de b~
tichte, ontslaat van de mtvoermg· van dre
formaliteit ; 2° de naamloze vennootc
schappen vertegenwoordigd zijn door hun
beheerders die een college vormen, samengesteld uit ten minste drie leden, collectief
handelende en hun beslissingen gemeenschappelijk treffende, derwijze dat de twee

Ieden van de beheerraad van de naa:mloze
vennootschap "Scheepswerven J oz. Boel en
Zonen " individueel verhoord ter zitting
van de krijgsraad van 1 7 November 19~ 7,
enkel in hun persoonlijke naam hebben
kunnen getuigen, en geenszins de hoedahigheid hadden om te antwoorden op een ondervraging gericht tegen de vennootschap
zelf, gedaagd als burgerlijk verantwoordelijk voor de betichte ; 3° geen enkele
wetsbepaling de burgerlijk verantwoo~de
lijke persoon, die een getu~~enis aflegt
v66r de rechtsmacht van WIJzen, zonder
verzet vanwege de burgerlijke partij of
de betichte er van ontslaat vooraf de eed
af te Iegge~ in de bewoordingen der wet,
zoals de burgerlijke partij zelf het zou
moeten doen in dezelfde omstandigheden,
derwijze dat, zelfs indien in zake de twee
behee'rders ·van de als burgerlijk verantwoordelijke gedaagde vennoots~hap. de
hoedanigheid hadden om een getmgems af
te leggen, namens die vennootschap!. op
de terechtzitting gehouden door de KrrJgSraad te Gent op 17 November 194 7, zij enkel
mochten !verhoord worden onder eed;
~o in aile 'geval blijkt uit het proces-verbaal van de voormelde terechtzitting dat
Jean Van Briel en Georges VanDamme,
die zelf niet bij het proces betrokken waren, verhoord werden nopens feiten d~e
hun persoonlijk waren, hetgeen hen, m
elke onderstelling, verplichtte de eed van
getuige af te leggen ; doordat bij gevolg
het getuigenis van Georges ,Va~ Damme
en Jean Van Briel door nietrgherd aangetast waren en dat het bestreden arrest,
met die get'uigenissen uit de debatten niet
te verwijderen en met integendeel te
steunen op de stukken der procedure van
eerste aanleg, zonder uitzondering noch
voorbehoud, zich die nietigheid to~ge
eigend heeft · doordat, in ondergeschrkte
orde de bew~egredenen van het bestreden
arre~t niet toelaten met zekerheid te onderscheiden of het militair gerechtshof zijn
beslissing al dan niet gesteund he~ft op de
door nietigheid aangetaste getmgemssen
van de getuigen Georges Van Damme en
Jean Van Briel; doordat die motieven dus
dubbelzinnig zijn en aan het Hof va.n
verbreking niet toelaten zijn toezicht mt
te oefenen op de wettelijkheid van de
beslissing van de rechter over de grond :
Over de eerste, derde, vierde en in
ondergeschikte orde voorgestelde onderdelen :
OverweO'ende dat het zittingblad van
de terechtzitting· van de krijgsraad. dd.
6 October 19~ 7 vermeldt dat de naamloze vennootschap « Scheepswerven J_oz.
Boel en Zonen " wordt verteg·enwoordrgd
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bij de statuten der vennootschap : Georges Van Damme en Jean Van Briel; dat
heLzittingblad van de terechtzitting van
.17 November 19!17 vermeldt : « de heer
voorzitter gaat over tot de ondervraging
van de heren Georges Van Damme en
Jean Van Briel, beheerders. van de ven:nootschap « Scheepswerven J oz. Boel en
Zonen "• welke de vennootschap ter zitting .vertegenwoordigen ... " ;
·
Overwegende dat uit die vermeldingen
blijkt dat vo.ornoemde personen niet als
·getuigen onderhoord werden, maar werden ondervraagd als vertegenwoordigers
van deals burgerlijk verantwoordelijk gedaagde vennootschap om, namens deze
Iaatste, haar verdediging voor te dragen
.(Wetb., van strafv., art. 190);
Dat het eerste, derde, vierde en in
ondergeschikte orde voorgestelde onder-delen van het middel, in feite niet opgaan;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de beweerde onwettelijke vertegenwoordiging van de als burgerlijk verantwoordelijk gedaagde naam~
loze vennootschap niet v66r het militair
gerechtshof werd opgeworpen; dat het
middel, dat de openbare orde niet aanbelangt, nieuw en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Over het tweede mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest « verklaart eigendom van
de Schatkist een som van 29.859.664 fr. "
en de vennootschap " Scheepswerven
J oz. Boel en Zonen " burgerlijk verantwoordelijk verklaart wegens die veroordeling, om reden dat « de verbeurdverklaring op de algeheelheid van de winsten
tijdens de bezetting moet slaan, zowel 0p
deze met gewone klanten als op deze met
de vijand verwezenlijkt, en dat al de op-werpingen door de vennootschap in haar
•conclusies van 1 December 1948 voorgebracht, en die van zuiver rekenplichtige
aard zijn, dienen afgewezen; dat bijgevolg de berekening van de aangestelde
-deskundige Celis, die op een minimum van
29.859.664 frank de winsten van de wer'Ven Boel tijdens de bezetting begroot,
dient aangenomen "• zonder het middel
te weerlegg·en, waarbij betichte en de
vennootschap « Scheepswerven J oz. B oel
·en Zonen" staande hielden, in hun v66r
het militair gerechtshof genomen conclu.sies, dat deskundig·e Celis de totale winst,
verwezenlijkt gedurende de bezetting
door die vennootschap, onjuist geschat
.had, doordat hij ten onrechte in die winst
had ·begrepen : 1° de buitengewone af.
..schrijvingen. waarvan verscheidene wets-

bepalingen de gegrondheid erkend hebben, en die in totaal 9.997.086 fr. 91
bedragen ; 2° de kosten van opspuiting
.van grond, zijnde 5.303.646 fr. 83;
3° de afschrijving van de certificaten
van de Emissiebank (9.909.000 frank), die
niet betaald werden, die nooit voluit
betaald zullen worden,- en waarvan de
waarde zeker geen 20 t. h. van hun bedrag
te bovengaat, derwijze dat de totale
winst verwezenlijkt gedurende de bezetting door de vennootschap « Scheepswerven J oz. Boel en Zonen "• slechts _de som
van 10.587.688 frank bedraagt; doordat
het bestreden arrest dus niet wettelijk
gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 Juni 1948,
die artikel 123ter van het Strafwetboek
wijzigt, blijkt dat de algemene bewoordingen in artikel 1 van deze wet voorkomende, aangenomen werden « om er
op te wijzen dat het woord « winst"
niet moet uitgelegd worden als een rekenplichtig begrip, synoniem van netto- of
brutowinst, maar al de door het misdrijf
opgebrachte elementen van verrijking
behelst"; dat het arrest verder ei'Op
wijst dat nader werd bepaald dat men
zich bij het beoordelen van de baat niet
tevreden moest stellen « met de positieve
baat, zoals deze uit het onderzoek van
een rekenplichtige zou blijken " en « dat
de verbeurdverklaring niet zou beperkt
blijven tot de door de misdadige verrichting·en opgebrachte sommen, maar dat,
indien de bedrijvigheid van de onderneming, in haar geheel door de schuldige
inschikkelijkheid bevoordeeld was geworden, de uitslagen, in hun geheel het
voorwerp van een verbeurdverklaring
konden uitmaken " ; dat het arrest vaststelt dat zulks het geval is geweest voor
de werven Boel;
Overwegende dat die beschouwingen
van het arrest de gevolgtrekking rechtvaardigen, waardoor de rechter over de
grond beslist dat al de opwerpingen in de
conclusies van 1 December 1948 voorgebracht, en die van zuiver rekenplichtige
aard zijn, dienen afgewezen ;
Overwegende dat het arrest aldus de
conclusies behoorlijk beantwoordt en dat
het middel in feite niet opgaat ;
Over het derde middel : schending van
artikel 123ter van het Strafwetboek, gewijzigd door de wet van 7 J uni 1948, en artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest eigendom van de Schatkist
verklaart de algeheelheid van de winst,
verwezenlijkt tijdens de bezetting door de

-92
vennootschap « Scheepswerven J oz. Boel
en Zonen ,, hetzij 29.859.664 frank, en
die vennootschap burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor die veroordeling,
om reden dat gezegde vennootschap
« dank aan de schuldige inschikkelijkheid
van haar !eiders, niet onder « verwal" tung " werd geplaatst en voor eigen rekening tijdens de bezetting heeft mogen
voortwerken ,, dan wanneer : 1° voormeld artikel123ter enkel toelaat eigendom
van de Schatkist te verklaren de sommen, goederen of welke voordelen ook,
die het profijt uitmaken dat voortvloeit
uit de bedrijvigheid van de schuldige;
2° betichte Boel J ozef de enige in betichting gestelde !eider van de vennootschap was, zoals het bestreden arrest het
trouwens uitdrukkelijk vaststelt, derwijze
dat het arrest enkel eigendom van de
Schatkist mocht verklaren het profijt
voortkomende van de bedrijvigheid van
g·ezegde Boel J ozef, en niet het geheel van
de winst voortkomende van de bedrijvigheid van al de !eiders van de vennootschap, doordat op zijn lll_inst, de motieven
van het bestreden arrest niet toelaten te
onderscheiden of de algeheelheid van de
winst, verwezenlijkt tijdens de bezetting
door de vennootschap « Scheepswerven
J oz. Boel en Zonen "' voortkomt van de
bedrijvigheid van betichte zelf ofwel
van de gezamenlijke bedrijvigheid van al
de !eiders van de vennootschap, doordat
het bestreden arrest dus de verbeurdverldaring van de algeheelheid van de winst
uitgesproken heeft op grond van dubbel. zinnige motieven, gelijkstaande met een
afwezigheid van beweegredenen ; doordat
het bestreden arrest derhalve niet wettelijk gemotiveerd is ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
daarwaar het de omvangvan de uit de bedrijvigheid van de werven Boel ontstane
winst bespreekt, steunt op de overweging
dat die werven, « dank aan de schuldige
inschikkelijkheid van hun !eiders niet
onder « verwaltung " werden geplaatst en
voor eigen rekening tijdens de bezetting
hebben mogen voortwerken " ;
Overwegende dat die zinspeling van
het arrest op de schuldige inschikkelijkheid van de !eiders van de vennootschap
« Scheepswerven Joz. Boel en Zonen"
geenszins onverenigbaar is met het overige
van het arrest, onder meer daar waar het
aanlegger uitdrukkelijk schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde feiten
van hulp aan de vijand, feiten gepleegd
door aanlegger in zijn hoedanigheid eerst
van beheerder en nadien van afgevaardigde-beheerder van de vennootschap ;

Overwegende dat uit die verklaring duidelijk volgt dat de verbeurdverklaarde·
winst der vennootschap ontstaan is uit
de bedrijvigheid van bettchte; dat debeschouwingen van het arrest, omtrent
de verantwoordelijkheid van andere niet
ter zake betrokken !eiders van de vennootschap, niet wegneemt dat aanleggerschuldig wordt erkend aan het geheel
van de verweten winstgevende bedrijvigheid van de vennootschap ; dat
bijgevolg de voorwaarden van artikel 123ter werden vervuld;
Overwegende dat de naamloze vennootschap « Scheepswerven Boel » terecht
burgerlijk verantwoordelijk werd verklaard voor de geldelijke sanctie uitgesproken teg·en aanleg·ger, haar orgaan of
aangestelde (Strafwetb., art. 123decies) ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 153, 190, 210 en 21'1 van het
Wetboek van strafvotrdering, 144 van de
wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke
inrichting en 133 van de wet van 15 Juni
1899; schending van de rechten der verdediging·, doordat bij ·de bun del gevoegd
wetden, na de sluiting der debatten en
de inberaadstelling van de zaak door het
militair gerechtshof, verschillende docu~
menten, ge1nventariseerd in de omslag·
" aanvullend onderzoek VII », onder
nrs 98, 99 en 100, en waarvan er enkele·
(de stnkken ge!nventariseerd. onder
nr 100) zelf van een latere datum zijn dan
de inberaadstelling van de zaak (1 December 1948), dit alles buiten we ten van
aanlegger in verbreking en van zijn raadslieden, en zonder dat deze laatsten in
de mogelijkheid gE)steld zijn geworden
om die bescheiden te onderzoeken en te·
betwisten :
Overwegende dat kwestieuze stukken 98, 99 en 100 berusten in de bundeL
onder de omslag « aanvullend onderzoek VII";
Overweg·ende dat die stukken opgenomen werden in een aanvullende inventaris, voorkomende onder omslag VII, onderaan de inventaris betreffende de stuk-ken 94 tot 97 en die gedagtekend is.
«Gent, 23 November 1948 ";
Overwegende dat het bijvoegsel van de
inventaris, dat de vermelding van de geding·stukken 98, 99 en 100 inhoudt, hoven
de handtekening· van de g·riffier gedagtekend is « Gent, 31 December 1948 ";
Overwegende dat de uiterlijke staat,.
waarin ~e aanvullende inventaris zich
aldus vodrdoet, samen met de datum die
er op vermeld is, het bewijs leveren dat.

-93bedoelde stukken slechts na de uitspraak
van het arrest v·an 29 December 1948 bij
de bundel gevo·egd .werden ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nag·eleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

melden dat betichte « door zijn hulp
aan de oorlogseconomie van de vijand,
alsook door het slecht voorbeeld aan de
bevolking gegeven, een aanzienlijke stoffelijke en zedelijke schade aan de burgerlijke partij heeft veroorzaakt "• door een
souvereine beoordeling, het oorzakelijk
verband tussen het slecht voorbeeld en
de berokkende schade vaststelt ;
. Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.

II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het vierde mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest betichte veroordeelt tot
21, October 1949.- 2e kamer.- Voorbetaling van een som van 10 millioen frank zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsten titel van schadevergoeding en de ven- heer waarnemend voorzitter. - Verslagnootschap « Scheepswerven J oz. Boel en gever, H. Bareel. - Gelijkluidende conZonen " burgerlijk verantwoordelijk ver- clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
klaart voor die veroordeling, om reden advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van
dat « betichte door zijn hulp aan de oor- Ryn.
logsecimomie van de vijand, alsook door
het slecht voorbeeld aan de bevolking gegeven, eeu aanzienlijke stof~~lijke e~
zedelijke schade aan de burgerhJke partiJ
he eft toegebrach t "• zonder het mid del te
2e KAMER. - 24 Oc.tober 1949.
weerleggen waarbij de vennootschap
<< Scheepswerven Joz. Boel en Zonen"
staande hield in haar v66r het militair 1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- BEgerechtshof genomen conclusies : 1° dat
WIJSKRACHT VAN DE PROCESSEN- VERde bedrijvigheid van betichte in aile geval
BAAL. PROCES-VERBAAL DAT FElTEN
voor de burgerlijke partij tot gevolg gehad
VASTSTELT DIE EEN VERHINDERING
heeft een verrijking overeenstemmende
VAN WEHKZAAMHEDEN UITMAKEN. met de waarde van de schepen en bot en die
ARREST VAN VRIJSPRAAK.- GEEN BEzich nog ter werf bevonden op de dag van
WIJS VAN DE VALSHEID VAN DE GEDANE
de bevrijding, en dat die verrijking diende
VASTSTELLINGEN .. ONWETTELIJKafgetrokken van het be drag van de door de
HEID.
burgerlijke partij g·ebeurlijk ondergane
schade; 2° dat het slecht voorbeeld geen 2° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. DOUANEN EN ACbron van burgerlijke schade kan doen
CIJNZEN. ARREST BIJ VERSTEK DAT
ontstaan indien niet bewezen wordt dat
DE VERDACHTE VEROORDEELT WEGENS
dit slecht voorbeeld werkelijk gevolgd
EEN MISDRIJF EN HEM VRIJSPREEKT
werd en aanleiding gaf tot het teweegVOOR EEN ANDER MISDRIJF. VOORbrengen van een meerdere burgerlijke
ZIENING DOOR DE VERVOLGENDE PARTIJ
schade in hoofde van de burgerlijke
GEDURENDE DE GEWONE TERMIJN VAN
partij, hetgeen in zake noch bewezen,
VERZET.- ONONTVANKELIJKHEID VAN
noch zelfs aangevoerd wordt; doordat
DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING
het bestreden arrest dus niet wettelijk
VAN VEROORDELING. 0NTVANKE·
gemotiveerd is :
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN
Overwegende dat het arrest de bij het
DE BESLISSING VAN VRIJSPRAAK.
middel ingeroepen conclusies in aanmerking neemt en volledig beantwoordt, daar 1 o Wanneer een regelmatig proces-verbaal
waar het bepaalt « dat de stoffelijke
van de agenten van het bestuur van ~oua
schade ... niet in evenredigheid met het
nen en accijnzen feiten vaststelt d~~ een
hoog bedrag van de schuldige leveringeri.
verhindering van werkzaamheden u~tma
staat, daar een groot deel van de bewerkte·
ken, is niet wettelijk gemotiveerd en
schepen niet tijdens de bezetting konden
schendt de bewijskracht van het procesvoltooid worden, en eindelijk aan de Belverbaal, het arrest dat de verdachte vrijgisclie ~taat ten goede zijn gekomen ";
spreekt, zich er toe beperkend te vedclar~n
Dat het arrest, anderzijds, door te verdat de sclmldigheid van de verdachte met
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26 Augustus 1822, art. 239; Grondwet,
art. 97.)
·
2° De voorziening ingesteld door het best!Lur van financien, ve1·volgende partij,
gedurende de gewone termijn van verzet
tegen een arrest gewezen bij verstek hetwelk tevens de .verdachte veroordeelt wegens een misdrijf en hem vrijspreekt voor
een ander feit, is slechts ontvankelijk in
zover zij is gericht tegen de beslissing van
vrijspraak. (Wetb. van strafv., art. 373
[wet van 5 Juli 1939, art. 1] en 413
[wet van 30 Maart 1908, art. 3.])
(BESTUUR VAN DOUAN.EN EN ACCIJNZEN,
T. DIEUSAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
7 Februari 1949 door het Hof van beroep
te Gent gewezen;
Overwegende dat verweerder, op verzoek van het bestuur der douanen en accijnzen, v66r de correctionele rechtbank
gedaagd werd uit hoofde van : A. koopwaren, aan beperkingen onderworpen,
zonder geldige bescheiden, in de onvrije
tolkring te hebben vervoerd; en B. geweigerd te hebben zich te onderwerpen aan
het nazicht, het onderzoek en het vertonen der vereiste bescheiden, of zich
plichtig te hebben g·emaakt aan verhindering van de werkzaamheden die de beambten der douanen uitoefenen ingevolge
de wet;
Over het middel ap1btshalve opgeworpen : schending van artikel239 van de wet
van 26 Augustus 1822 en van artikel 97
der Grondwet :
I. Overwegende dat het beroepen vonnis verweerder wegens voornoemde betichting B vrijspreeld omdat "het enkel
bewezen is door de verklaring van de
getuige en de inlichtingen van het onderzoek dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan de betichting A hem ten
laste gelegd " ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
uitsprekende op hethoger beroep van het
vervolgend bestuur en van de procureur
des Konings, al de beschikkingen van
het vonnis bevestigt, om reden, wat de
(1) Verbr., 12 Mei 1930 (Bull. en PAsiC.,
1930, I, 208); 23 November 1937 (Arr. Verbr.,
1937, blz. 162; Bull. en PASIC., 1937, I, 353);
25 April 1949 (twee arresten) (A1·r. Verbr.,
1949, blz. 264; Bull. en PAsrc., 1949, I, 299
en de nota 1); 17 October 1949 (zie hoger
blz. 72; Bull. en PASIC., 1950, I, 78).

betichting B betreft, dat « zomin v66r het
hof als v66r de eerste rechter bewezen
werd dat verdachte zich schuldig maakte
aan dit feit ";
'
..·,
Overwegende dat de. betichting B
steunde op vaststellingen gedaan door
twee bevoegde aang·estelden van het vervolgend bestuur, en vermeld in een regelmatig geviseerd proces-verbaal waarvari
afschrift aan verweerder werd afgele~
verd;
Overweg·ende dat, inzake douanen en
accijnzen en ingevolge artikel 239 van
de wet van 26 Augustus 1822, dat luidens
artikelen 1 en to, paragraaf 1, van dewet
van 20 December 1897 ter zake toepasselijk is, een reg·elmatig· opgemaakt
proces-verbaal volledig bewijs van de
er in ve~melde vaststellingen van de
bekeurende beambten oplevert, zolang
het bewijs. van de valsheid er van niet
· is bijgebracht;
Overwegende dat de motivering van
het bestreden arrest geen g·ewag van
bijzondere omstandigheden maakt, waaruit de valsheid van de kwestieuze vaststellingen zou blijken ; dat het arrest derhalve
het aan het proces-verbaal van het bestuur verschuldigd geloof en de in
het middel ingeroepen wetsbepalingen
schendt;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij verweerder
uit hoofde van voornoemde betichting A
werd veroordeeld ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij verstek tegen verweerder g·ewezen,
slechts op 9 Maart 1%9 werd betekend;
Dat hieruit volgt dat de voorziening· op
2t. Februari 1%9 ingesteld, voorbarig
en dus niet ontvankoelijk is (Wetb. van
strafv., art. t.13; wet van 9 Maart 1908,
art. 3);
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het over
de betichting B en over de kosten beschikt; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Gent en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt verweerder · tot
de kost'en; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het Hof van beroep te BrusseL
2t. October 1%9.- 2e kamer.---' Voor.zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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. gesteld, zoals inzake mijnpolitie, bij p~o
cessen-verbaal geldend tot het tegenbewijs, verbieden niet het bewijs van die;
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
inbreuken bij de middelen van het gemeen
...,.--- VoRM.- SrRAFZAKEN.- BuRGERrecht te leveren (2).
.
LIJKE PARTIJ, AANLEGSTE,R. VOOR- ,
3° De verdachte kan de rechter over de grond
ZIENING NIET BETEKEND. 0NONTniet verwijten zijn rechten van verdediVANKELIJK.
ging te hebben geschonden omdat de
2° MIJNEN. PENSIOENSTELSEL VOOH
tegen hem aangenomen inbreuken zouden
DE MIJNWERKERS. BEWIJS VAN DE
vastgqteld zijn door een wegens gebrek
INBREUKEN.
in de vorm of wegens gebrek aan aan3° RECHTEN VAN DE VERDEDIzegging nietig proces-verbaal, wanneer
GING. MIDDEL AFGELEID UIT DE
die rechter vaststelt dat de verdachte
BEWEERDE NIETIGHEID VAN DE PROjuist de draagwijdte van de vervolgingen
CESSEN-VERBAAL DIE DE MISDRIJVEN
heeft gekend en hij nopep,s de aard en
V ASTSTELLEN. - VERDACHTE DIE JUIST
het getal van de hem ten laste gelegde;
WERD INGELICHT OMTRENT DE DRAAG"
feiten niet heeft kunnen twijfelen.
WIJDTE VAN DE VERVOLGINGEN EN OM~ 0 De bepalingen van het koninklijk beTRENT DE FElTEN VAN DE TELASTLEGsluit van 25 Augustus 1937 en van d~Jc·
GING. GEEN SCI-lENDING VAN DE
bestuitwet van 25 Februari 1947 betre(
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
fende het pensioenstelsel voor de mijn~ 0 MIJNEN. PENSIOENSTELSEL VOOR
werkers, welke de werkgever of zijn aan ..
DE MIJNWERKERS. STRAFRECHTEgestelde voor de inbreuken strafrechielijk
LIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
verantwoordelijk stellen, bedoelen door
AANGESTELDE VAN DE WERKGEVER.het woord « aangestelde >> die gene aan wie
BETEKENIS VAN HET WOORD « AANin feite de bij die . besluiten voorziene
GESTELDE »,
verplichtingen worden opgelegd. ( Kon.
besl. van 25 Augustus 1937, art. 80,.
5° BINDENDE BEOORDELING DOOR
81, 85 en 87 ; besluitwet van 25 Fe-·
DE RECHTER OVER DE GROND.
bruari 1947, art. 77, 78, 82 en 8~.)
- S.TRAFZAKEN.- GROND VAN RECHT, 5° De 1"echter over de grond beoordeelt op
VAARDIGING. 0VERMACHT.
· souvereine wijze of de door de verdachti
6° RECHTEN VAN DE VERDEDIaangehaalde omstandigheden het geval
GING. -,VEHOORDELING BIJ TOEPASvan overmacht uitmaken dat zijn plichSING VAN EEN ANDERE WETSBEPALING
tigheid uitsluit (3). (Strafwetb., artiDAN DEZE VOORZIEN IN DE. DAGVAARkel 71.)
DING.- WETSBEPALING DIE DEZELFDE
6° Schendt de rechten van de. verdediginrr
FElTEN BETEUGELT EN DEZELFDE STRAF
niet, het vonnis dat een verdacht.e verVOORZIET.- GEEN SCHENDING VAN DE
oordeelt bij toepassing van een andere;
RECHTEN VAN DE VERDJ>DIGING.
wetsbe;paling dan deze voorzien in de dag7° MIDDELEN TOT VERBREKING.
vaardtng, wanneer die wetsbepalingen
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORdezelfde feiten- beteugelen en dezelfdl!'
DERING. MIDDEL AFGELEID HIERUIT
straffen voorzien.
'
DAT HET VONNIS VERGOlmiNGEN TOE7° Mist feitelijke grondslag, het middel afKENT VOOR EEN SCHADE DIE IN DE
geleid hieruit dat het bestreden vonnis
GESCHREVEN CONCLUSIES VAN DE BURaan de burgerlijlce partij een vergoedinrr
GERLIJKE PARTIJ NIET WERD INGEROEwegens zedelijke schade heeft toegekend,
PEN~ BURGERLIJKE PARTIJ DIE DE
alhoewel de schl"iftelijke conclusies van
HERSTELLING VAN DIE SCHADE MONDEdie partij er enkel toe strekten vergoedinrr
LING HEEFT GEVORDERD. MIDDEL.
van een stoffelijke schade te bekomen.
MIST IN FEITE.
wanneer blijkt uit het vonnis en uit de
procedurestuklcen
dat die partij, zonder
1° Is niet ontvankelijk, de voorziening, inopmerking vanwege de verdachte, haar
gesteld door de burgerlijke pm·tij die
niet werd betekend aan de partij tegen
welke zij ge!"icht is (1). (Wetb. van
(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,.
strafv., art. H8.)
29 December 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I,.
562).
2° De bepalingen van artikel 89 van het
(2) Zie verbr., 22 Februari 1937 (Bull. en_
koninklijk besluit van 25 Augustus 1937
en van artikel 86 van de besluitwet van PAsiC., 1937, I, 67).
25 Februa!"i 1947 betreffende het pen:
(3) Zie ~erbr., 10 Juli 1946 (Arr. Vm·br .•
sioenstelsel voor de mijnwerkers, die 1946, blz. 269; Bull. en PAsiC., 1946, I, 29&
en de nota 3, blz. 295),
·
voorzien dat de inbreuken worden vast2e KAMER. -

24 October 1949.

-96geschreven conclusies mondeling heeft
gewijzigd en een vergoeding ten titel Vlin
zedelijke scliade heeft gevorderd.
'(VERMEULEN EN HARDY, T. NATIONAAL
PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS.)
ARREST.

HE:r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 April 1949 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen ·
I. Over' 'de ontvankelijkheid van de
voorziening· van de burg·erlijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat
de burgerlijke partij haar voorziening
doen betekenen heeft aan de partijen
t3gen welke zij gericht is (Wetb. van
strafv., art. 418 en 419); waaruit volgt
dat de voorziening· niet ontvankelijk is;
· II. In zover de voorzieningen van
Vermeulen en Hardy gericht zijn tegen
de over de publieke vordering gewezen beslissing :
A. Wat de voorziening van Vermeulen
betreft :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 89, alinea 2·, van het koninklijk
besluit van 25 Augustus 1937, 86, aline a 2,
van de besluitwet van 25 Februari 1%7,
154 van het Wetboek van strafvordering en van de rechten der verdediging·, doordat het vonnis betichting·en
vastgesteld bij nietige processen-verbaal
welke ter terechtzitting niet bevestigd
werden aanziet als bewezen :
Overwegende dat, alhoewel artikelen 89
van het koninklijk besluit van 25 Augustus 1937 en 86 van de besluitwet van
25 Februari 194 7 bepalen dat de inbreuken vastgesteld worden zoals inzake
mijnpolitie, bij proces-verbaal dat rechtsgeldig is behoudens tegenbewijs, die teksten, noch enig andere, verbieden het bewijs van die inbreuken door de rriiddelen
van het gemeen recht te leveren;
Overwegende dat een proces-verbaal,
zelfs nietig wegens gebrek in de vorm of
wegens g·ebrek aan aanzegging, niettemin
gelden kan als inlichting welke door
andere bewijsmiddelen wordt aangevuld,
namelijk deze voorzien bij artikelen 154
en 189 van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat het vonnis op een
zeker aantal feiten wijst waaruit het afleidt dat, sedert de aanvang vim het onderzoek en tijdens de vervolgingen, de beklaagden juist de draagwijdte van de
daden die de zaak aanhangig maakten
en tot de vervolging aanleiding gaven,

hebben gekend ; dat bij hen geen
enkele twijfel is ontstaan nopens de
hun ten.laste gelegde feiten, zoals namelijk blijld uit hun verdedigingsmiddelen,
uit hun voorstellen van betaling en uit
hun antwoorden op de verschillende
' ondervragingen ;
Dat de bestreden beslissing daarenboven vaststelt dat beklaagden, verwittigd werden, zonder mogelijke verwarri Jg, van het j uist getal tegen hen aangevoerde inbreuken, namelijk door het
door de politierechtbank g·ewezen vonnis
van uitstel, en in hoger beroep door het
eerste vonnis ;
Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het middel in rechte
niet opgaat in zover het aan de rechter
over de grond verwijt uitspraak te hebben gedaan op grond van onwettelijke
bewijzen en in feite niet opg·aat in zover
het een beweerde schending aanvoert van
de rechten van de verdediging;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 89 van het koninklijk besluit
van 25 Augustus 1937, 86 van de besluitwet van 25 Februari 1937, 53, 54, 62
en 63 van de wetten op de vennootschappen, sameng·eschakeld door het koninklijk
besluit van 30 November 1935, doordat
het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt als aangestelde van de naamloze
vennootschap " Les Charbonnag·es reunis
d' Andenne », ermede belast de stortingen
te doen bij de Nationale Pensioenkas
voor mijnwerkers :
Overwegende dat, volgens het stelsel
van de voorziening, de stortingen, waarvan het gebrek aan .uitvoering aanleiding
heeft gegeven tot de vervolgingen, aileen
door de beheerders van de vennootschap
zouden moeten gedaan worden of door
hen die behoorlijk last hebben gekregen
om die stortingen te doen ;
Overwegende dat de woorden " of zijn
aangestelde » van artikelen 80 van het
koninklijk besluit van 25 Augustus 1937
en 77 van de besluitwet van 25 Februari
194 7 diegene aanduiden aan wie de· bij
die besluiten voorziene verplichting te
welken titel ook wordt opgelegd ;
Overwegende dat de rechter over .de
grond hierop wijst dat de beklaagden tijdens het onderzoek nooit enige opwerping
aangaande hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid hebben gemaakt, dat zij
zelfs de betichtingen erkend hebben welke
hun verweten waren en betaling hebben
aangeboden, zonder te bepalen " dat
het onder voorbehoud was van het akkoord van een andere persoon », dat het
daaraan toevoegt, wat meer bijzonder
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aanlegger Vermeulen betreft, « dat deze
Over het vierde middel : schending van
de bijzonderste bezieler van de zaak was artikel 97 van de Grondwet, doordat het
vonnis verklaard heeft dat beklaagde Veren zich met deze vereenzelvigde » ;
Overwegende dat de rechter over de meulen de te zijnen laste g·elegde betichgrond, door uit die omstandigheden af te tingen heeft erkend, dan wanneer het
leiden dat beklaagden in feite functies zittingblad vaststelt dat die beklaagde
uitoefenden welke hen aanduidden voor de betichtingen heeft ontkend, wat hij ten
de uitvoering van de reglementen op de andere in conclusies gedaan heeft :
maatschappelijke zekerheid, zonder de-in
Overwegende dat het middel aan het
het middel bedoelde teksten te · scherr- vonnis verwijt de schuldigverklaring van
den, aan de veroordelingen welke hij uit- beklaagde te hebben gesteund op zogespreekt, een wettelijke grondslag heeft zegde op de terechtzitting gedane bekengegeven;
tenissen;
Over het derde middel : schending van
Overwegende dat blijkt uit de samenartikel 97 van de Grondwet, doordat het . hang van de feiten waarop de rechter over
vonnis, na te hebben vastg·esteld dat het de grond zijn overtuiging verklaart te
woord « aangestelde », dat voorkomt in steunen, namelijk de zinspeling op de beartikelen 89 van het koninklijk besluit loften van betaling welke door bevan 25 Augustus 1937 en 86 van de be- klaagden zonder enig voorbehoud gedaan
sluitwet van 25 Februari 1 ~~ 7, toeg·epast werden, dat de bekentenissen, waarvan
wordt op hem aan wie de verplichtingen, het vonnis gewag maakt, deze zijn welke
vo<,>rzien bij de besluiten betreffende het in de loop van het vooronderzoek gedaan
pensioenstelsel voor de mijnwerkers, wor- werden;
den opgeleg·d, aanlegger veroordeelt als
Overwegende dat, zo aanlegger, bij
dader van de inbreuk om reden dat hij ter terechtzitting genomen conclusies,
<< de bijzonderste bezieler van de zaak is
ontkend heeft de te zijnen laste gelegde
geweest waarmede hij zich vereenzel- feiten te hebben begaan, de rechtbank,
vigde », zonder op precieze wijze uitleg· te die ontkenningen weerleggende, ze heeft
verschaffen over de hoedanigheid wegens verworpen om reden dat de door bewelke de verplichting aan aanlegger was klaagden tot rechtvaardiging gegeven
opgelegd:
inlichtingen niet passend zijn ;
Overwegende dat uit de ontwikkeling
Dat het middel in feite niet opgaat ;
van het middel blijkt dat het. aan het
Over het vijfde middel : schending van
vonnis verwijt te hebben aangenomen
dat aanlegger verplicht was de afhou- artikelen 71 van het Strafwetboek en
dingen en stortingen te doen, waarover van 97 van de Grondwet, doordat het
het gaat, wegens de activiteit welke hij bestreden vonnis het verweermiddel
in de vennootschap feitelijk aan de dag heeft verworpen waarbij aanlegger slaanlegde, dan wanneer, in dienst genomen de hield dat de plagerige reglementaties
als technisch directeur, zijn bevoeg·dheid van de Staat en zijn politiek inzake
zich beperkte tot de orderiing en het be- koolmijnen, zogezegd tegenstrijdig ten
stuur van de werken van opdelving en tijde van de feiten, een geval van over·
uitgeoefend werd onder het toezicht en macht hadden uitgemaakt :
overeenkomstig de richtlijnen van de
Overwegende dat aanlegger bij conalgemene beheerraad ;
clusies staande hield dat de Staat, door
Overwegende dat uit het ophet tweede reglementaties waarvan aanlegger ten
middel gegeven antwoord blijkt dat de andere de datum's niet. bepaalde, de
rechter over de grond, bij een juiste in- koolmijn in de onmogelijkheid had geterpretatie van de toe te passen wetsbepa- steld een voldoend dee! van haar voortlingen, de verplichting, de afhoudingen en breng·st te verkopen om de uitvoering
stortingen te doen waarover het gaat, van haar maatschappelijke verplichtingen
heeft gehecht aan de functies welke de te verzekeren ; dat die feiten in ):J.Oofde
beklaagden in feite uitoefenden, func- van de koolmijn en van aanlegger een
ties die van hen voor gezegde verrich- geval van overmacht hebben uitgemaakt;
tingen aang·estelden maakten ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
Dat, bij die overwegingen, de recht- dat beklaagden reeds v66r de feiten van
bank, de conclusies van aanlegger op de betichting de reglementatie van de
passende wijze beantwoord heeft en koolmarkt kenden en, bijgevolg, de moeide redenen van haar redenen niet moest lijkheden konden voorzien welke uit die
geven;
reglementatie zijn ontstaan ;
Dat het daarenboven hierop 'wijst dat
Dat het middel nief kan aangenomen
de andere aangeslotenen van de Voorworden;
VERBR.,
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zorgskas te Namen hun verplichtingen
hebben nageleefd;
Overwegende dat gelet op die souvereine vaststellingen, welke geen tegenstrijdigheid behelzen, de rechter over de
<Yrond een passend antwoord op de door
bekla~gde Vermeulen genomen conclusies
heeft verstrekt, door aan de aangevoerde omstandigheden het wettelijk karakter te weigeren van het verschonend
feit voorzien bij artikel 71 van het Strafwetboek;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het zesde middel : schending van
de rechten der verdediging, doordat het
vonnis aanlegger veroordeelt op grond
van artikelen 89 van het koninklijk besluit van 25 Augustus 1937 en van de
besluitwet van 25 Februari 19t. 7, dan
wanneer de dagvaarding· van 15 September 1%8 v66r de Politierechtbank te
Andenne enkel vermelde : heeft de besluitwet tot samenordening en wijziging
van het pensioenstelsel voor de mijnwerkers en de ermede gelijkgestelden,
koninklijk besluit van 15 December 1937,
artikelen 7 77 en volgende van titel VII
van de besiuitwet van 25 Februari 1947,
overtreden :
Overwegende dat de feiten, beteugeld
zowel door artikel 89 van het koninklijk
besluit van 25 Augustus 193 7, tot samenordening der wetten betreffende het
pensioenstelsel der mijnwerke~s, als door
artikel 77 van de beslmtwet van
25 Februari 194 7 tot samenvoeging en
wijziging van de wetten betreffende het
pensioenstelsel voor de mijnwerkers en
de ermede gelijkgestelden, dezelfde zijn ;
dat de hiervoren aangeduide bepaling·en,
beide, de aangestelde voor de afhoudingen
en stortingen van de bijdragen strafbaar
stellen in geval de afhoudingen en de stortingen binnen de reglementaire termijn
aan het bevoegd organisme niet gedaan
worden· dat de door die bepaling·en tegen
de overtreder voorziene straf dezelfde is ;
Dat de mogelijkheid van de toepassing·
van het koninklijk besluit van 25 Aug·ustus 1937 op de feitenvan de betichting·
dus niet van aard was om aanlegger er
toe te brengen zijn verdedigingsstelsel te
wijzigen;
Dat het middel dus niet geg·rond is;
B. Wat de voorzieningen van Vermeulen en van Hardy betreft :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
heslissing overeenkomstig de wet is ;

III. Voor zover de voorzieningen vart
Vermeulen en van Hardy gericht zijn te~
gen de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
·
A. Wat de voorziening van Vermep.len
betreft :
Over het zevende middel : schending
van artikelen 97 van de Grondwet, t.64
van het Wetboek van burg·erlijke rec:tltspleging en van de rechten der vet•
dediging, doordat het vonnis aan de hurg·erlijke partij de som van een frank toe~
kent als vergoeding voor de zedelijke
schade aan de burgerlijke partij veroorzaakt, dan wanneer die partij, zowel v66r
de rechter in eerste aanleg als v66r deze
in hoger beroep, schriftelijk tot het toekennen van een vergoeding voor materiele schade had· geconcludeerd :
Overwegende dat blijkt uit de vermeldingen van het bestreden vonnis, welke
niet worden teg·engesproken door deze
van het zittingblad, dat de burgerlijke
partij, in het pleidooi, zich eindelijk er
toe beperkt heeft een frank ten titel van
morele schade te eisen ;
Overwegende dat uit die vaststelling
van het vonnis blijkt dat de burgerlijke
partij, na het neerleggen van haar geschreven conclusies, haar eis mondeling
heeft gewijzigd;
Overwegende dat de bepaling van artikel t.64 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging niet van openbare
orde is en dat uit geen stuk, waarop het
Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
aanlegger enige opmerking aang·aand~. de
wijziging van de eis van de burgerliJke
partij zou gemaakt hebben ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
B. Wa~ de voorziening van Hardy betreft :
Overwegende dat geen bijzonder middel tot verhreking wordt aangevoerd en
dat het Hof er van amhtsweg·e geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt ·de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
24 October 1%9.- 2 6 kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau d~s Mottes, raadsheer waarnemend voorz1tter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijkluide'/}'de conclusie, H. Roger Janssens de B1sthoven
advocaat-generaal.
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VERJARING IN STRAFZAKEN.
DOUANEN EN ACCIJNZEN. VORDE·
RING VAN HET BESTUUR TOT VEROORDE·
LING TOT GELDBOETE, VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF EN VERBEURDVER·
KLARING. REGELEN BETREFFENDE
DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VOR·
DERING TOEPASSELIJK.

De regelen betreffende de verjarin!J.. van de
· publieke vm·dering zijn toepasseltJk op_ de
vordering van het bestuur tot veroordeltf!g
tot geldboete, vervangende gevangentsstraf en verbeurdverklaring, w~qens misdrijven inzake douanen en acc~Jnzen (1).
{DELAERE, T. BESTUUR
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Juni 1949 door het Hof van
b eroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
het openbaar ministerie : ·
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat de :'erjari;:tg
verworven is, het beroepen vonms te met
doet in zover het aanlegger veroordeelt
tot een gevangenisstraf van vier maanden
en tot de kosten jegens het openbaar ministerie;
Waaruit volgt dat de voorziening van
belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening· gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
het vervolgend bestuur :
Over het middel ambtshalve opgeworpen : schending van artikelen 97 van de
Grondwet, 247 van de wet van 26 Augustus 1822, 22 en 26 (aangevuld door
artikel1 van de wet van 30 Maart 1891)
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebbe~ dat de p~bl~eke v:ordering vervallen IS door verJ armg, me~
temin dit deel van het beroepen vonms
bevestigt waarbij aanlegger veroordeeld
werd tot het betalen van een boete,
gelijk aan het tienvoudig bedrag van de
(1) Verbr., 26 Januari 1925 (Bull. en PASIC.,
1925; I, 117 en de nota 2); 20 Juni en 22 Juli
1949 (.Arr. Verbr., 1949, biz. 40 l en 485; Bull.
en PAsiO., 1949, I, 456 en 556); 19 September
1949 (zie hoger, blz. 7; Bull. en PASIC.,
1950, I, 6).

ontdoken rechten of tot een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden, en tot
de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen waren ten aanzien waarvan het
misdrijf gepleegd werd, dan wanneer die
boete en de vervangende gevangenisstraf,
alsook de verbeurdverklaring, ten opzichte
van de veroordeelde insgelijks straffen
zijn, zodat de vordering strekkende tot
die veroordelingen insgelijks vervallen is
door verjaring :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd we~ens het misdrijf van « praktijken aangewend te hebben die ten doel
hadden belastbare producten aan de toepassing van het accijnsrecht op de tabak
te onttrekken, door een partij tabak, niet
voorzien van reg·elmatige fiscale bandjes
en bestaande uit 200 pakjes sigaretten onderhevig aan een accijnsrecht, zonder dek·
king van het door het hoofd van het ministerie van financien voorgeschreven bescheid, te bezitten en te vervoeren " ;
Dat het beroepen vonnis hem veroordeeld had tot een gevangenisstraf, tot een
geldboete gelijk aan het tienvoudig bedrag van de ontdoken accijnsrechten of
tot een vervangende gevangenisstraf, tot
het betalen van de ontdoken accijnsrechten en tot de kosten jegens het openbaar ministerie en jegens het vervolgend
bestuur, alsook tot de verbeurdverklaring
van de in beslag genomen waren ten
aanzien waarvan het misdrijf gepleegd
werd;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat de publieke
vordering door verjaring vervallen is, het
beroepen vonnis te niet doet in zover het,
beslissende over de vordering van het
openbaar ministerie, aanlegger veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier
maanden en tot de kosten jegens het
openbaar ministerie ;
Doch dat het bestreden arrest, beslissende over de vordering van het vervolgend bestuur, het beroepen vonnis voor
het overige bevestigt ;
Overwegende dat, zo de boete, waarmede de wetten op de accijnsrechten
dreigen, bestemd is om forfaitair de fiscus
schadeloos te stellen voor het hem door
de sluikerij berokkend nadeel, zij niette·
min, ten aanzien van deze die zij treft, de
aard van een straf heeft ; dat de vervan ·
g·ende gevangenisstraf die dubbele b~:
stemming van de boete waarborgt, hetziJ
door de inning er van te verzekeren, hetzij
in geval van niet-betaling, door de plaats
te nemen van de geldstraf;
Dat de verbeurdverldaring insgelij ks
een straf is ;

-100Overwegende dat de vordering, strekkende tot het uitspreken van dergelijke
veroordelingen, niet verward moet worden met de burgerlijke vordering uit
een wanbedrijf ontstaan en voorzien bij
de wet van SO Maart 1891, en die in de
gevallen bij artikel 1 van die wet bepaald, blijft voortbestaan nadat de publieke vordering vervallen is ;
Overwegende dat, ter zake, de ingestelde' vordering behoort tot de reeks
vorderingen geregeld bij artikel 2/o 7 van
de wet van 26 Aug·ustus 1822, alinea's S
en 4, en dat de verjaring er van geregeld is
volgens het gemeen recht van het Wethoek van strafvordering, waarvan artikel 6S8 door artikel 22 van de wet van
17 April1878 vervangen werd;
Overwegende, derhalve, dat, waar het
bestreden arrest, alhoewel de publieke
vordering verjaard was, niettemin aanlegger veroordeelt tot de boete, gelijk aan
het tienvoudig bedrag van de ontdoken
rechten, of tot de vervangende gevangenisstraf van drie maanden en tot de
verbeurdverklaring van de waren ten
aanzien waarvan het misdrijf gepleegd
werd, het de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden ;
III. Betreffende de beslissing over de
burgerlijke vordering van het bestuur :
Overwegende dat aanlegger tot staving van zijn voorziening· g·een enkel middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover, beslissende
over de vordering van het vervolgend bestuur, het, bij bevestiging van het beroepen vonnis, aanlegger veroordeelt tot een
boete van 7.088 frank, zijnde het tienvoudig bedrag van de ontdoken accijnsrechten, of tot een vervangende gevangenisstraf van drie maanden en tot de
verbeurdverklaring van de waren ten
aanzien waarvan het misdrijf gepleegd
werd en tot de kosten van de publieke
vordering· ;
.
Verwerpt de voorziening voor het
overige;
Veroordeelt aanlegger tot een vierde
van de kosten, laat de drie vierde ten laste
van de Staat (Bestuur van douanen en
accijnzen) ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
·
24 October 1%9.- 2e kamer.- Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads-

heer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
EEN ARREST EEN BESLISSING TOESCHRIJFT WELKE ER IN NIET VOORKOMT. MIDDEL MIST IN FEITE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAK;EN. MILITAIR GERECHTSHOF UITSPRAAK
DOENDE OP BESCHEIDEN.- GEEN YERPLICHTING DE BESCHEIDEN 'l'E BEPALEN
WELKE ALS OVER'l'UIGINGSELEMEN'l'EN
AANGENOMEN WORDEN.
so VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- VVETSBEPALINGEN DIE
IN DE BESLISSING VAN VEROORDELING
MOETEN AANGEDUID WORDEN.
4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. MILITAIRE RECHTSMACHT BEVOEGD OM EEN CRIMINELE
STRAF UIT TE SPREKEN. - BEVOEGDHEID OM DE AFZETTING UIT TE SPREKEN.
1° Mist feitelijke grondslag, het middel dat
onderstelt dat het arrest geheel de procedure v661· de eerste 1·echte1' heeft te niet
gedaan, wanneer enkel een onregelmatig
afgolegde getuigenis werd te niet gedaan.
2° Het militair gerechtshof, dat verklaart
te beslissen op bescheiden, is er niet toe
gehouden de bescheiden, waarop het zijn
overtuiging steunt, te bepalen.
S0 De ve1·plichting de toegepaste wetsbepalingen in de vonnissen en arresten van
veroordeling aan te duiden, strekt zich
niet uit tot de wetsbepalingen betreffende
de 1·echtspleging (1).
4° De militaire r~chtsmachten, die bevoegd
zijn om criminele straffen uit te spreken,
zijn het eveneens om, overeenkomstig artikel 19 van het Stmfwetboek, de bijkomende straf van de afzetting uit te spreken.
(DE BODT, T. COPPENS
EN ANDEREN.}
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op s Juni 1949 gewezen door het
(1) Verbr., 2 Mei 1949 (.Arr. Verbr., 1949,
blz. 283; Bull. en PAsiC., 1949, I, 319 en de
nota 1, blz. 320).
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. I'n zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 75 en 189
van het Wetboek van strafvordering, 106
en 175 van het Wetboek van rechtspleging voor het Ieger te Iande, doordat het
beschikkend gedeelte van het bestreden
arrest het beroepen vonnis en de rechtspleging v66r de krijgsraad te niet doet,
zonder de beweegredenen te melden waarom het gans die rechtspleging te niet
doet, en doordat het verklaart te beslissen
op bescheiden, zonder deze aan te duiden,
en aldus niet bepaalt of het de te niet
gedane rechtspleging uitschakelt om de
overtuiging van het militair gerechtshof
te staven :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest het vonnis en de rechtspleging v66r
de eerste rechter te niet doet, het die
beschikking hierop steunt « dat het vonnis
door hetzelfde gebrek aangetast is als het
arrest van het militair gerechtshof, verbroken door het arrest van het Hof van
verbreking, en dat de verklaring van getuige De Cremer uit het proces-verbaal
van de terechtzitting van de krijgsraad
dient verwijderd »; dat het aldus de
beweegreden vermeldt waarop het zijn
beschikking steunt;
Overwegende, ten andere, dat daaruit
volgt dat niet gans de rechtspleging te
niet werd gedaan, maar slechts de door
de eerste rechter er uit verwijderde verklaring;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de rechter niet verplicht is de bescheiden aan te duiden
waarop hij zijn overtuiging steunt; dat,
wanneer hij een bescheid uit de rechtspleging verwijdert, hij duidelijk er op
wijst dat hij op dit bescheid niet steunt;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet gegrond is ;
Over het tweede mid del : schending van
artikel 155 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden ·arrest
de door getuige De Cremer afgelegde verklaring uit de debatten schakelt, zonder
melding te maken van de toepassing van
bewust artikel 155 :
.
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft in de beslissingen
de artikelen betreffende de rechtspleging aan te halen ;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
ongegrond is ;
·
Over het derde middel : schending van

artikel19 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest, na aanlegger te
hebben veroordeeld tot de straf van
gewone hechtenis, ook de afzetting van
titels, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten uitspreekt, dan wanneer zulks uitsluitend binnen de bevoegdheid van het hof van assisen valt;
Overwegende dat artikel 19 van het
Strafwetboek bepaalt dat de arresten van
veroordeling tot ... « buitengewone hechtenis ... spreken tegen de veroordeelden
de afzetting· van de titels,, graden, openbare ambten, bedieningen en diensten uit,
waarmede zij bekleed zijn » en dat het
hOf van assisen die afzetting zal mogen
uitspreken tegen de veroordeelden tot
gewone hechtenis;
Overwegende dat dit artikel, voorkomende in het Strafwetboek, en niet in het
Wetboek van strafvordering, de bijkomende straf bepaalt welke, in geval van
veroordeling tot buitengewone hechtenis;
moet en, in geval van veroordeling tot
gewone hechtenis, mag uitgesproken worden ; dat dit artikel, de straffen bepalende
welke onder het stelsel van het gemeen
recht mogen toegepast worden, het hof
van assisen aanwijst als zijnde de enige
rechtsmacht bevoegd om criminele straffen uit te spreken tegen degene die niet
door de militaire rechtsmachten g·evonnist
worden;
Overwegende echter dat de ten laste
van aanlegger bewezen verklaarde misdaden, te weten onder meer de wapens te
hebben genomen tegen Belgie, krachtens
artikel 16 van de wet van 15 Juni 1899,
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
19 J uli 193~, in oorlogstij d door de militaire rechtsmachten beoordeeld worden,
zodat de militaire rechtsmachten, bevoeg·d
om criminele straffen uit te spreken
tegen hen die, onder het stelsel van het
gemeen recht, niet door die rechtsmachten
kunnen gevonnist worden, evenals het
hof van assisen bevoegd worden om,
krachtens voormelde wetten, in dezelfde
voorwaarden de bijkomende straffen uit
te spreken bepaald bij artikel19 van het
Strafwetboek;
Dat het middel in rechte ongegrond is;
En overwegende dat de substantiele of
-op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening g·ericht is tegen
de beslissing· over de vorderingen van de
burgerlijke partijen :
Over het vierde middel : schending van
artikelen 66, H5, 182 en 183 van het Wethoek van strafvordering, doordat het be-
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streden :j.rrest de ganse rechtspleging v66r 2° Is niet gemotiveerd, het vonnis dat een
eis inwilligt zonder een in conclusies voorde krijgsraad te niet doet, zodat ook de
gesteld verweermiddel te beantwoorden (2).
aanstelling van de burgerlijke partijen te
niet is gedaan, dan wanneer het proces(STAD BRUSSEL, T. HELSEN.)
verbaal van de terechtzitting van het militair gere<;htshof niet vermeldt dat die
ARREST.
partijen zich opnieuw aangesteld hebben :
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat, zoals gezegd in vonnis, op 19 Februari 1948 gewezen door
het antwoord op het eerste middel, het de Rechtbank van eerste aanleg te Brusarrest niet de ganse rechtspleging v66r de sel·
krijgsraad te niet gedaan heeft, maar
Over de grond van niet-ontvankelijkenkel het deel betreffende een getuigenis ; heid aangevoerd door verweerder :
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
Overwegende dat, naar luid van het
grondslag mist;
, exploot van rechtsingang· dd. H NovemOver het vijfde middel : het bestreden ber 19~6, de door verweerder ingestelde
arrest vermeldt niet dat het uitgesproken vordering er toe strekte : 1° voor recht te
werd in tegenwoordigheid van de bur- doen zeggen dat de door verzoeker na
gerlijke partijen :
~ September 1939 bewezen diensten, de
Overwegende dat aanlegger geen be- herziening van zijn pensioen rechtvaarlang er bij heeft zich te beroepen op de digen, rekening gehouden met de tijd gebeweerde schending van de rechten van durende welke hij terug geroepen werd,
de burgerlijke partij ;
en, in geval van overlijden, aan zijn echtDat het middel niet ontvankelijk is ; genote het recht op weduwepensioen
Om die redenen, verwerpt de voorzie- verlenen ; 2° gedagvaarde te doen verning; veroordeelt aanlegger tot de kos- oordelen om onmiddellijk over te gaan
ten.
tot de herziening van het pensioen van
verzoeker, rekening g·ehouden met de
2~ October 19~9.- 2e kamer.- Voortijd gedurende welke hij terug geroepen
zitter, H. de Cocqueau des Mottes, raads- werd, en tot het betalen van dat penheer waarnemend voorzitter. - Verslag- sioen " zoals het zal bepaald worden, alsgever, H. de Clippele. Gelijkluidende ook tot het betalen van de achterstallen
conclusie, -H. Roger Janssens de Bist- overeenkomstig de van kracht zijnde
hoven advocaat-generaal.
wetten en reglementen ,, ;
Overwegende dat de wettelijke grondslagen van schatting voor dergelijke eis
geenszins ontbreken; dat de wettelijke
1 e KAMER. - 27 October 1949.
en administratieve bepalingen, waarnaar
verweerder verwijst, de grondslagen vast1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
stellen van de berekening· op grond van
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN.
de elementen welke zij aanduiden, van
BEDRAG VAN DE EIS BEPAALBAAR.
0NBEKEND GEBLEVEN OMDAT DE ELE- het pensioen dat aanlegster gehouden is
MENTEN, DIE TOT GRONDSLAG VOOR DE aan de leden van haar personeel en aan
BEREKENING MOETEN DIENEN, NIET hun rechthebbenden te bezorgen;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
WERDEN AANGEDUID. - VONNIS IN
:verweerder nagelaten heeft die elementen
LAATSTE AANLEG.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN in zijn dagvaarding te vermelden, en dat
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE de partijen ze naderhand niet hebben
ZAKEN. - VERWEERJIUDDEL, VOORGE- doen kennen ;: dat de rechter over de
, STELD IN CONCLUSIES, DAT ONBEANT- grond dan ook vaststelt : « dat de verWOORD WORDT GELATEN. - VONNIS oordeling niet dient uitgesproken van iets
waarvan het bedrag noch bewezen noch
NIET GEJIWTIVEERD.
aangeduid is " ;
Overwegende dat, in die omstandighe1° W anneer het be drag van de eis, alhoe.
wel bepaalbaar, onbekend is gebleven den, het bedrag, alhoewel bepaalbaar, onomdat de elementen, die tot grondslag bekend is gebleven, zodat men niet weet
voor; de berekening rnoeten dienen, niet of het al dan niet het bedrag van de laatwerden aangeduid, is het vonnis in laatste ste aanleg overtreft ;
aanleg gewezen (1).
----------------------- ------

(1) Verbr., 9 J'uli 1942 (An·. Verbr., 1942,
biz. 84; Bull. en PASIC., 1942, I, 168).

(2) Vaste rechtspraai(. Zie o.m. verbr.
14 October 1948 (Arr. Vm·br., 1948, biz: 485;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 562).
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dus moet beschouwd worden als in laatste
aanleg gewezen; dat de voorziening, bijgevolg, ontvankelijk is ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 142 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door artikel 1 van het
koninklijk besluit nr 224 van 24 December 1935, en 1101, 1107, 1134 en 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
beslist heeft dat de door verweerder van
4 September 1939 tot 30 J uni 1946 gepresteerde diensten hem recht geven op
de herziening van zijn pensioen, zonder
echter de middelen te beantwoorden welke de conclusies van aanlegster tegen
de eis aanvoeren : a) enerzijds, dat,
wijl geen enkele wettelijke of statutaire
bepaling aan verweerder, terug in dienst
geroepen g·epensionneerde agent, krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1938 houdende reglement
()p de burgerlijke opeisingen, het recht
toekent op de herziening van zijn pensioen, rekening gehouden met de tijd gedurende welke hij terug geroepen werd,
de rechtbank, bij gebrek aan een wettelijke grondslag waarop zij haar vonnis
kon steunen, geen veroordeling mocht
uitspreken, en, b) anderzijds, dat men
niet ·zou kunnen begrijpen dat verweerder een herziening zou kunnen bekomen van het pensioen berekend naar
de tijd gedurende welke hij terug werd
geroepen, dan wanneer hij gedurende die
tijd niet heeft bijgedragen tot de kas van
de gemeentepensioenen, en dat aldus het
bestreden vonnis het gerechtelijk contract en het geloof schendt, dat aan de
.conclusies van aanlegster dient gehecht,
en in alle geval niet wettelijk gemotiveerd is :
·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de conclusies van
aanlegster onder meer vermelden " dat
men niet beg·rijpen kan dat de aanlegger,
(hier verweerder) " een herziening zou
kunnen bekomen van het pensioen berekend voor het tijdstip van 1939 tot 1946,
dan wanneer hij gedurende die tijd niet
heeft bijgedragen tot de kas van de gemeentepensioenen »;
Overwegende dat het bestreden vonnis
in geen enkel van zijn beweegredenen het
aldus geformuleerd middel beantwoordt;
dat het dus niet gemotiveerd is overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet en,
bijgevolg, die bepaling schendt;
Om die redenen, verbreekthet bestre·den vonnis, beveelt dat onderhavig ar-

rest zal overgeschreven worden in de re"
gisters van de Rechtbank van 'eerste aanleg te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel.
27 October 1949. - 1 e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Daubresse. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Delacroix en
Demeur.

1 e KAMER. -

3 November 1949.

1° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- ZEEVERZEKERINGEN. - VERZEKE-.
RINGSVERGOEDING GEEIST DOOR EEN
VORDERING TOT AFSTAND EN IN BIJ-·
KOMBNDE ORDE, DOOR EEN vdRDERING
WEGENS AVERIJ. - VERWERPING VAN
DE VORDERING TOT AFSTAND.- ARRESTEN OP DE BIJKOMENDE VORDERING
WAARBIJ HET BEWIJS WORDT BEVOLEN
EN ALS GEBRACHT VERKLAARD VAN EEN
FElT WAARVAN HET ARREST, GEWEZEN
OVER DE VORDERING TOT AFSTAND, GEOORDEELD HEEFT DAT HET BEWIJS NIET
WERD GEBRACHT.- GEEN SCHENDING
VAN HET GEWIJSDE.
2° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- ZEEVERZEKERINGEN. - VERZEKERINGSVEHGOEDING GEEIST DOOR EEN
VORDERING TOT AFSTAND EN, IN BIJKOMENDE ORDE, DOOR EEN VORDERING
WEGENS AVERIJ. -ARREST OVER DE
HOOFDEIS DAT NIET BEWEZEN VERKLAART, EN LATER ARREST OP DE BIJKOMENDE EIS DAT.BEWEZEN VERKLAART
DAT, V66R DE ONTLADING, DE LADING
DOOR AANHOUDING VANWEGE OVERHElD WERD GEBLOKKEERD.- AANHOUDINGEN VANWEGE ONDERSCHEIDEN
OVERHEDEN. - GEEN SCHENDING VAN
HET GEWIJSDE.
3° SCHIP-SCHEEPVAART.- ZEEVERZEKERINGEN. VERZEKERINGSVERGOEDING IN HOOFDORDE DOOR EEN
VORDERING TOT AFSTAND GEEIST EN, IN
BIJKOMENDE ORDE, DOOR EEN VORDE- ·
RING WEGENS AVERIJ. - NIET VERBODEN.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDi<:L
DAT SLECHTS EEN OVERBODIGE BEWEEGREDEN BESTRIJDT. 0NONTVANKELIJK.

-1041° TVanneer, krachtens een zeeverzekering,
de betaling van de vergoeding verschuldigd wegens verlies van de lading door
de vorde1'ing tot afstand wordt vervolgd
en, in bijkomende orde, door de vordering
wegens averij, belet het gewijsde geenszins
de rechter, welke over de bijkomende' vordering uitspraak doet, na, door een eerste
arrest, de hoofdeis te hebben afgewezen,
door m·resten, gewezen over de vordering
we gens averij, het bewijs toe te Iaten en
gebracht te verklaren, van een feit' waarvan het arrest over de vo!·dering tot afstand heeft geoordeeld dat het bewijs niet
was geleverd (1).
2° Miskent het gewijsde niet, het an·est dat,
uitspraak doende over een vordering wegens ave~·ij, ingesteld in bijkomende orde
van een vordering tot afstand, aanneemt
dat de lading v66r zijn ontlading door
aanhouding vanwege overheid werd geblokkeerd, dan wanneer een voorgaand
an· est, gewezen over de vordering tot afstand, de!'gelijk feit niet bewezen heeft
verklam·d, indien de aanhoudingen vanwege overheid, onderscheidenlijk bedoeld
door die beide arresten, verschillend zij n.
3° Inzake zeeverzekeringen ve~·biedt geen
enkele wetsbepaling aan de verzekerde de
betaling van ·de vergoeding te vervolgen,
waarop hij beweert recht te hebben, in
hoofdo!'de, op grand van het !'echt van
afstand en, in bijkomende orde, op g!'ond
van de averij.
4° Is niet ontvankelijk, het middel dat slechts
een ove!'bodige beweeg!'eden van het a!'rest bestrij dt (2).

(v. o. z. o. R.,
'l'. N. V. « FONDERIE GOGNIOUL

».)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 29 Mei 1945 en 9 Juli 1947
door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1134, 1135, 1315, 1317, 1319,
1320, 1322, 1350, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, hierdoor dat de bestreden arresten en, meer
in het bijzonder, dat van 24 Mei 1945,
beslissen dat : " wanneer de rechter op
4 November 1944 vaststelt dat de verzekerde het bewijs van de feiten niet
(1) Vergelijk verbr., 29 Mei 1913 (Bull. en

PAsrc., 1913, I, 281); 22 April 1922 (ibid.,
1922, I, 342); 15 Januari 1942 (ibid., 1942, I,
12) en de conciusie van de Beer ProcureurGeneraai Gesche,aismede de nota; 10 Juli 1947

heeft bijgebracht die zij tot steun van
een vordering tot afstand aanvoerde, het
principe van het gewijsde zich geenszins
verzet tegen de gebeurlijkheid dat dezelfde rechter, in de loop van de vordering
wegens averij, later zou vaststellen dat
dit bewijs nu toch wordt geleverd door
het bijbrengen van nieuwe bescheiden »,
en aldus de exceptie van het gewijsde
verwerpend, in conclusies ingeroepen
door aanlegster, die volhield dat er
uiteindelijk uitspraak was gedaan dat
het grootste gedeelte, en zelfs de algeheelheid, van de verzekerde koopwaren
reeds ontscheept was op het ogenblik
waarop zij het voorwerp van de blokkering werd en dat die blokkering dienvolg·ens gebeurde op een ogenblik waarop
aanlegster niet meer aansprakelijk was
voor de rampen die zich zouden kunnen
voordoen; wanneer, in de onderstelling
dat het arrest van 4 November 1%4 zich
ertoe zou beperkt hebben (quod non) te
verklaren dat het niet was bewezen dat de
aanhouding vanwege overheid plaats had
gegrepen op een og·enblik waarop de verzekerde zaken door de verzekeripg gedekt
waren en dat die aanhouding· aldus het
weigeren van afstand kon rechtvaardigen,
die beslissing er nog zou op neerkomen te
verklaren dat hetgeen niet bewezen was
niet bestond (idem est non esse et non
p!'obari), wat aan de rechter, in voortzetting van het geding, verbood nadien
te verklaren dat het bewijs van het aldus
niet bestaande bevonden feit bijgebracht
was, en wanneer het arrest van 4 November 1944, zo het de vordering slechts
ongegrond verklaarde in zover zij steunde
op een oorzaak van afstand, desniettemin
vaststelde, om die beslissing te rechtvaardigen cc dat in het onderhavig geval, het
· stellig is dat op de dag van het blokkadearrest van 3 Juni ... de verzekerde zaak
ontladen was en aande vertegenwoordiger
van de bestemmelingen toevertrouwd >> en
dat cc hier de enige zekerheid bestaat dat
haar (verweersters) lading geblokkeerd
werd wanneer zij reeds. totaal ontscheept
was en aan de sequester overgemaakt, dat
is, wanneer zij aan de uitwerkselen van de
verzekering onttrokken was krachtens artikel 3 van de polis», vaststellingen die
beslissingen van de rechter over een
betwist feitelijk punt uitmaken en die,
derhalve, het aan het gewijsde gehechte
(A1·r. Verbr., 1947, Liz. 253; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 328).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
5 Mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 298; B1tll.
en PAsrc., 1949, I, 335).
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gezag genieten welke ook de in de tekst
van het arrest aan die beslissing voorbehouden plaats zij :
Over het eerste onderdeel van het mid"
del :
Overwegende dat vaststellen dat het
bewijs van zekere feiten niet geleverd is,
niet gelijkstaat met te beslissen dat die
feiten niet bestaan, doch enkel dat die tot
op heden niet bewezen feiten niet als
grond kunnen dienen om aan de rechter
toe te laten een eis aan te nemen binnen
de perk en waarin uitspraak wordt gedaan,
't is te zeggen, in onderhavig geval, de
eis zover hij gesteund is op het beweerd
recht op afstand;
Over het tweede onderdeel van het
middel :
Overwegende dat, zo het arrest van
r.. November 19t..t.. hierop wijst dat de
lading van verweerster door aanhouding
vanwege overheid geblokkeerd werd wanneer zij reeds gans ontladen was en,
bijgevolg, aan de verzekering onttrokken
was, het arrest van het hof van beroep
uitdrukkelijk de aanhouding -yanwege de
Belgische overheid bedoelt dd. 3 Juni
19t..O, wanneer de bestreden arresten gewag maken van aanhouding vanwege de
Franse overheid dd. 16 Mei 1940, het arrest van 9 Juli 1%7 daarenboven hierop
wijzende dat S.S. Jaspar Henri slechts
op 21 Mei 1%0 aan kaai is gekomen;
Dat daaruit volgt dat, wijl de feiten,
door het arrest van r.. November 1 94t..
voor vaststaand gehouden om de eis te
verwerpen in zover deze gesteund was
op de afstand, verschillen van deze waarvan spraak in. de bestreden arresten, het
tweede onderdeel van het middel niet kan
aangenomen worden ;
'
Over het tweede mid del : schending van
artikelen 1101, 1126, 1131, 113t., 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 61,
77, 78, 1M, t..62, t..70 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering (schending
van het gerechtelijk contract), daarenboven van artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetbcek (scherrding van het aan de akten verschuldigd
geloof), van artikel 97 van de Grondwet,
hierdoor dat de bestreden arresten en,
meer in het bijzonder, dit van 29 Mei 1%5,
om de exceptie van het gewijsde af te
wijzen, welke door aanlegster uit het
arrest v;an r.. November 19H afgeleid
werd, verklaren dat dit arrest zich er
·toe beperkt te verklaren dat de verzekerde het bewijs van de feiten niet
had bijgebracht die hij inriep tot staving van een vordering tot afstand en
dat « het principe van het gewijsde zich

gnenszins verzet tegen de gebeurlijkheid
dat dezelfde rechter, in de loop van de·
vordering wegens averij, later zou vaststellen dat dit bewijs niettemin wordt
geleverd door het bijbrengen van
nieuwe bescheiden » en aldus verklaart :
a) dater twee onderscheiden vorderingen
aan het hof onderworpen waren geworden, een vordering tot afstand en een
vordering wegens averij, wat, volgens
het arrest, zou toelaten, zonder nadeligegevolgen tegenstrijdige beslissingen te·
vellen over die twee vorderingen (scherr-·
ding van het gerechtelijk contract en
van het aan de akten verschuldigd
geloof, bedoelde akte zijnde de inleidende·
dagvaarding) ; b) dat het arrest van
r.. November 1 %t.. zich er toe beperkt had
te verklaren dat verweerster het bewijs.
van de feiten niet had gebracht die
zij inriep ter staving van haar vordering
tot afstand (schending van het aan de
akten verschuldigd geloof : bedoeldeakte zijnde het arrest van r.. November·
19t..t..), als wanneer : a) er in onderh!J.vig·
geval slechts een enkele vordering was,,
er toe strekkende te verkrijgen, in uitvoering van een tussen verweerster en aanlegster gesloten zeeverzekeringsovereenkomst, dat er herstel van het nadeel zou
worden gedaan voortvloeiende uit het verlies van de verzekerde zaak, herstel waarnaar, voorzeker, gedongen werd, volgens.
twee verschillende doenwij zen: de afstand
en, subsidiair, het herstel van de averij,
maar door een en dezelfde vordering ;
b) het arrest van r.. November 1 gt..t, zich e1•
niet toe beper kte te verklaren dat verweerster niet het bewijs· van de gegrondheid
van haar eis tot afstand had geleverd,
maar oordeelde, positief, dat op het og·en·
blik van de ramp « de verzekerde zaak
ontladen was en aan de vertegenwoordiger van de bestemmelingen toevertrouwd »
en dat de verzekerde koopwaar slechts
geblokkeerd werd « wanneer zij reeds totaal ontscheept was en aan de sequester
overgemaakt, dat is wanneer zij aan de
uitwerkselen van de verzekering onttrokken was, krachtens artikel 3 van de polis»,.
beslissingen die van toepassing zijn op
de vordering tot herstel, gesteund op de
verzekering, onder welke vorm ook zij
ingesteld of vervolgd zij :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat het arrest van r.. November 1 %t.. hierop wijst '' dat de partijen geen uitleg verschaft hebben over
de vordering in zover deze op de vordering wegens averij gesteund is »;
Overwegende dat de bestreden arresten.
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over die vordering, welke in het exploot
van rechtsingang in ondergeschikte orde
werd ingesteld, uitspraak gedaan hebben ;
Dat het eerste onderdeel van het middel, waarbij aan de bestreden arresten een
draagwijdte wordt gegeven welke zij niet
hebben, niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede onderdeel van het
middel :
Overwegende dat de ontlading, waarvan
spraak in het arrest dd. 4 November 1944,
bedoeld wordt in het kader van de aanhouding vanwege de~ Belgische overheid
dd. 3 Juni 1940; dat zij dus niet geldt
voor de aanhouding vanwege de Franse
overheid dd. 16 Mei 1940, waarvan spraak
in de bestreden arresten ;
Dat het tweede onderdeel van het middel, in feite niet opgaat ;
Over het derde middel : schending van
artikelen 191, 201, 222, 224, 226, 243,
244 van de samengeordende wetten van
21 Augustus 1879, 12 Juni 1920 en 10 Februari 1908, welke boek II van het
Wetboek van koophandel vormen betreffende de zee- en binnenscheepvaart ;
1101, 1134 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
hierdoor dat de bestreden arresten aannemen dat de verzekerde die, nadat hij
een totaal verlies van de verzekerde voorwerpen heeft ondergaan, om voor dat
verlies schadeloosstelling. te vorderen de
voorkeur heeft uitgeoefend die de wet
hem verleent tussen de afstand en de regeling wegens averij, door de afstand te
kiezen, na die vordering ten gronde te hebben doorgedreven en ze te zien verwerpen
hebben, omdat het totaal verlies niet zou
zijn gebeurd onder het toepassingsgebied
van het contract, betaling kan bekomen van de waarde die verzekerd was
in haar algeheelheid, wegens een totaal
verlies, op haar vordering tot regeling
wegens averij, wanneer de wet aan de
verzel~erde, slachtoffer van een totaal
verlies, een voorkeur laat tussen de
twee wijzen van te werk te gaan die
hem toelaten de schadeloosstelling te bekomen en, eens die voorkeur uitgeoefend
en de vordering doorgedreven tot de
uiteindelijke beslissing welke de totale
schadeloosstelling verwerpt door een van
de twee werkwijzen, de toevlucht tot de
andere werkwijze, om dezelfde volledige
schadeloosstelling te bekomen, aan de
verzekerde niet meer open staat :
Overwegende dat geen wetsbepaling
aan de verzekerde, die de betaling van de
vergoeding vraagt waarop hij beweert
recht te hebben, verbiedt diezelfde vorder,ing te steunen, in hoofdorde, op het recht

op afstand en, in bijkomende orde, op de
averij, de voorwaarden en de bestanddelen van de afstand en van de averij ver~
schillend zijnde;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het vierde mid del : schending· van
artikelen 191, 201, 222, 243, 244 van de
samengeordende wetten van 21 Augustus
1879, 12 Juni 1902 en 10 Februari 1908,
welke hoek II van het W etboek van koophandel vormen, betreffende de zee- en
binnenscheepvaart, en 97 van de Grondwet, hierdoor dat de bestreden arresten
en, meer in het bijzonder, het arrest van
9 J uli 194 7, aannemen « dat een eenvoudige blokkering van de verzekerde koopwaar, ware die maatregel zelfs louter
administratief of van toezicht, voorlopig
en in afwachting getroffen met het oog op
gebeurlijke beslaglegging of opvordering,
ontegensprekelijk een aanhouding vanwege overheid uitmaakt, en dat het zo is,
zelfs zo het niet bewezen is « dat de
beschikking over de goederen volstrekt
geweigerd ware geweest indien de eigenaars die hadde gevraagd en zelfs
indien de hindernis tot aflevering volstrekt niet bestaat "• als wanneer, de
beslissing van de vorst of vanwege een
macht, zoals zij bij de wet is voorzien, de
bestendigheid van de dwang veronderstelt die er. de uitslag van is, tot op het
ogenblik waarop het aan de vorst naar
willekeur behaagt hem te doen ophouden
(door het lichten van de dwang of de in
de plaatsstelling van een andere dwangmaatregel) :
Overwegende dat het arrest dd. 9 Juli
194 7 hierop wijst « dat met zekerheid uit
die getuigenissen voortvloeit dat de
16 Mei 1940 Intendant Chauzit aan Morch,
consignataris van de schepen van de
C. M. B., te La Rochelle gemeerd of verwacht, volstrekt verbod heeft gegeven de
koopwaren aan wie ook te laten volgen
buiten zijn uitdrukkelijke toestemming,;
Overwegende dat het hiervoren gezegd
arrest, uit de verschillende omstandigheden welke het aanduidt, afleidt dat Morch
verplicht was aan de eigenaars van de
koopwaren, indien zij zich daartoe aanboden, het bezit er van volstrekt te weigeren;
Overwegende dat het arrest eindelijk
hierop wijst dat de aanhouding vamyege
overheid dd.16 Mei 1940, waarbij in principe de eigenaars in de volstrekte onmogelijkheid werden gesteld hun koopwaren
in ontvangst te nemen bij de ontlading,
en de ononderbroken handhaving van die
maatregel tot op de dag van de blokkade
en van de Duitse inbeslagneming, de
I
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eerste en de rechtstreekse oorzaak zijn
I. Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening gericht .tevan het verlies ; .
Dat uit die overwegingen volgt da:t de gen het arrest dd. 29 Mei 19~5 en hieruit
door het middel aangevoerde redenen afgeleid dat aanlegster, bij exploot dd.
overbodig zijn en hun onderzoek dus van 26 Maart 19~6, zonder voorbehoud, het
bela.ng ontbloot ;
·
arrest van 29 Mei 1945 heeft doen beteOm die redenen, verwerpt de voorzie- kenen en dat die betekening zonder voorning; veroordeelt aanlegster tot de kosten . behoud berusting insluit, te meer daar
en tot een vergoeding van 150 fr, jegens die betekening spontaan werd gedaan met
verweerster.
het inzicht tot het door dat arrest bevolen
getuigenverhoor te doen overgaan :
3 November 1%9. - 1e kamer. Overwegende dat, uit de door verweerVoorzitter, H. Wouters, raadsheer waar- sters als bijlage van de memorie in antnemend voorzitter. Verslaggever,
woord overgelegde stukken blijkt dat aanH. Bail. - . Gelijkluidende conclusie, legster, bij exploot, getiteld « aanzegging
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- van getuigen "• aan verweersters heeft
caat-generaal. Pleiters, HH. della doen betekenen, benevens de uitgifte van
Faille d'Huysse en Van Ryn.
het arrest dd. 29 Mei 1945, waarbij
verweersters tot het bewijs van sommige
feiten werden toegelaten, het beschikkend
gedeelte van een arrest dd. 18 Februari
1946 waarbij dag werd gesteld voor het
1e KAMER.- 3 November 1949.
verhoor van de getuigen, alsmede de lijst
van de getuigen die aanlegster zich voorBERUSTING IN EEN BESLISSING.- nam te doen horen ;
BURGERLIJKE ZAKEN. BETEKENING,
Dat in bedoelde omstandigheid, de beZONDER VOORBEHOUD, AAN DE TOT BEtekening, zelfs zonder voorbehoud gedaan,
WIJS TOEGELATEN PARTIJ, VAN HET
niet noodzakelijk de vaste en ondubbelARREST DAT HET GETUIGENVERHOOR
zinnige toetreding van aanl egster tot
BEVEELT EN TEVENS VAN DATGENE
het arrest, dat het getuigenverhoor toeWAARBIJ .DAG VOOR HET VERHOOR
laat, insluit ;
WORDT GESTELD, ALSMEDE VAN DE
Dat de grond van niet-ontvankelijkLIJST VAN DE GETUIGEN VAN HET
heid dus niet kon aangenomen worden ;
TEGENVERHOOR. BETEKENING DIE
II. Over de grond van de zaak: zoals
GEEN BERUSTING MEDEBRENGT IN HET
in het voorgaand arrest.
ARREST DAT
BEVEELT.

HET

GETUIGENVERHOOR

Sluit niet noodzakelijk in de vaste en
ondubbelzinnige toetreding van een partij
tot een arrest dat een getuigenverhoor
beveelt, de betekening, zelfs zonder voorbehoud, door die partij, aan de tot het
bewijs toegelaten partij, van dit arrest,
alsmede van datgene waarbij dag voo1·
het verhoor wordt gesteld, alsook van de
lijst van de getuigen die zij voornemens
is zelf te doen onderhoren (1).

(v.

0. Z. 0. R., T. VENNOOTSCHAPPEN « LE
SOLEIL " EN « CONSERVES MARIE THU1\iAS ll.)
ARREST.

,RET HOF;- Gelet op de bestreden
-arresten, op 29 Mei 19~5 en 9 Juli 1%7
door het Hof van beroep te Brussel gee
wezen;
(1) Zie verbr., 13 Januari 1949 (Ar1·. Verbr,.
1949, blz..25; Bull.- !'ll PASIC., 1949, I, 28
en de nota's 1 en 2).

3 November 1%9. - 1e kamer. ·Voorzitt'er, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bail. ---'- Gelijkluidei1de conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advoPleiters, HH. della
caat-generaal. Faille d'Huysse en Van Ryn.

1e

KAMER. -

3 November 1949.

HUUROVEREENKOMST.- GoED

BESTEMD TOT HET DRIJVEN VAN EEN
HANDEL. VONNIS DAT BESLIST DAT
DE HUURDER HET VOORDEEL VAN DE
WET VAN 31 JULI 194 7 NIET VERMAG IN
TE ROEPEN. VONNIS GESTEUND OP
DE VERBINTENIS VAN DE HUURDER HET
VERHUURD GOED TE VERLATEN. HUURDER WELKE, NA DIE VERBINTENIS,
DE
HUURVERLENGING
HAD AANGEVRAJ\GD. HUURVERLENGING GESTEUND
OP
DE
BESLUITWET VAN
12 MAART 1945. - GEEN DEFINITIEVE
BESLISSING OVER DE VRAAG TOT HUURc

-108VERLENGING.- WET VAN
TOEPASSELIJK.

31 JULI 1947

De toepassing van de bepalingen van de wet
dd. 31 Juli 1947 aan de huurder van een
goed dat bestemd is tot het d1·ijven van
een handel mag niet worden geweigerd
om reden dat hij de verbintenis had aangegaan het verliuurde goed te verlaten op
8 Augustus 1945, dan wanneer, na die
verbintenis, de huu1·der, overeenkomstig
de besluitwet van 12 Nlaart 1945, de
huurverlenging had aangevraagd en dan
wanneer er niet defi.nitief ove1· die vraag
werd beslist v66r het in werking treden
van de wet van 31 Juli 1947 {1). (Wet
van 31 ,Juli 1947, art. 3, 42, par. 2,
en 43.)
{VAN DEN BROECK, T. CLAES.)
ARREST.

voordeel van de wet van 31 J uli 194 7
niet mocht inroepen :
Maar overwegende dat uit regelmatig
v66r het Hof neergelegde stukken blijkt
dat aanlegger _van 20 Juli 1945 af de
verlenging had aangevraagd van de op
die datum in werking zijnde huur, overeenkomstig artikelen 1, 3, en 33 van de
besluitwet van 12 Maart 1945;
Dat over die aanvraag nog niet defl,nitief was beslist toen de artikelen 3, 42_,
paragraaf 2, en 43 van de wet van
31 Juli 1947 in werking traden;
Overwegende dat uit die vaststellingen
volgt dat het bestreden vonnis door, om
de reden die het inroept, te beslissen dat
aanlegger zich op de bepalingen van de
wet van 31 J uli 194 7 niet mag beroepen,
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het uitspraak doet
over het hoger beroep door verweerster tegen aanlegger ingesteld ; 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 van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout,
in hoger beroep uitspraak doende; veroordeelt verweerster tot de kosten.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerp en op 5 J uli 1948 gewezen;
Over het enig· middel tot verbreking :
schending van artikelen 1, 3, 34, 35, 36,
41 van de bij besluit van de Regent van
31 Maart 1948 samengeordende wetten
van 31 Juli 1947-31 Maart 1948 houdende
uitzonderingsbepalingeri inzake huishuur,
en van artikel 43 van dezelfde wetten, verlengd en gewij zigd bij de wet van 2 8 J uni
4 November 1949. 1e kamer. 1948 (art. 1 en 3, par. 1), doordat het be-· Voorzitter en verslaggever, H. Wouters,
streden vonnis geweigerd heeft de wette- raadsheer waarnemend voorz.itter.- Gelijke huurverlenging verkregen te verkla- lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
ren om reden dat de huurder de ver- de Termicourt, eerste advocaat-generaaL
bintenis had aangegaan het gehuurd huis - Pleiter, H. Veldekens.
op 8 Augustus 1945 te verlaten en het
pand zonder titel noch rocht betrokken
was, dan wanneer de ingeroepen wetsbepaling·en van toepassing blijven niette1e KAMER.- 4 November 1949.
genstaande elk strijdig beding of elke
strijdige overeenkomst, en de !murder MIDDELEN TOT VERBREKING. een huurovereenkomst genoot ten tijde
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGEvan zijn aanvraag tot verlenging :
LEID UIT DE SCHENDING VAN DE REGEOverwegende dat het beschikkend geLEN BETREFFENDE HE'l' BEWIJS VAN
deelte, door de voorziening bestreden, geEEN l\HLITAIRE OPEISING.- NIET VOORgrond is op de enkele beschouwing dat
GESTELD V66R DE RECHTER OVER DE
aanlegger, die zich op 30 Juli 1943 verGROND. 0NONTVANKELIJKHEID.
bonden had het door hem gehuurd
litigieus goed te verlaten drie maanden
Nlag niet voor de eerste maal worden voorna de wapenstilstand tussen Groot-Britgesteld v66r het Hof van verbreking, het
middel afgeleid hieruit dat de rechter over
tannie en Duitsland, de betrokken plaatde g1·ond ten onrechte een bewijsmiddel
·Sen sedert 8 Augustus 1945 zonder recht
van het bestaan van een militaire opeinoch titel bewoonde en, dienvolgens, het
sing toelaatbaar lweft verklaard (2).
(1) Verbr., 3 December 1948 (Arr. Vm·br.,
1948, biz. 605; Bt,ll. en PASIC., 1948, I, 690);
22 September 1949 (zie hoger biz. 14; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 13).

I

(2) Vergelijk verbr., 30 September 1948
(A,.,.. Verbr., 1948, bho. 449; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 520).

109(BELGISCHE STAAT, T. LUYTEN.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
· vonnis door 'de Rechtbank van eerste
aanleg' te Turnhout op 7 April 1948 gewezen;
Over het enig middel : schending van
.artikelen 97 van de Grondwet, 4, 5, 6, 15,
:16 en 33 van de wet van 12 Mei 1927 op de
militaire opeisingen, 69, 85, 130, 203 Em
256 van het Reglement op de m~lita~;e
opeisingen, gehecht aan het komnkhJk
besluit van 3 Mei 1939, 252, 253, 254, 255
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 134?, 1349, 1350, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het be~t.re
den vonnis beslist heeft dat de ope1smg
van de betwiste tractors in eigendom had
plaats gehad, om reden :. « dat de
opeising van de voertuig·en bUiten de aanwezigheid van de eig~naars en O.J? onregelmatige wijze is gesc~ued, namehJ~C .zonder
opstelling noch afgrfte van ?persmgs?escheiden ; dat beroeper de met-nalevr?g
van de voorges"cl1reven pleegvormen met
mag inroepen om achteraf aan zijn handeling willekeurig het karakter van een
iilhuurneming toe te schrijven wanneer
geen enkel element er op wijst ~at zulks
zijn bedoeling was op het o~enbhk van d.e
inbezitneming van kwestleuze voer~Ul
gen n, "dat uit een g~schreven ver~darmg
van de opeisende officrer,reserve-lurtenant
de Schietere de Lov.hem, gedagtekend
10 October 194 7, bhjkt dat hij gezegde
voertuigen in bezit genomen heeft met het
inzicht ze voor oorlogsdoeleinden te gebruiken en te behouden tot op het einde
van de vijandelijkheden; dat die inbezitneming derhalve niet het karakter van
.een opeising in huur had volgens de bepaling hieraan door beroeper z~lf gegeven,
namelijk" une prise de possesswn momentanee, necessitee par des besoins speciaux
()U momentanes n, dan wanneer dre redenen vermeld vonnis niet wettelijk kunnen
rechtvaardigen ; dan wanneer het bewijs
van de opeising in eigendom niet zou kunnen blijken uit een verklarir_t~· gedaan
:zonder waarborg en buiten de brJ het Wethoek van burgerlijke rechtspleging voorgeschreven voorwaarden :
Over het eerste onderdeel :
. Overwegende, aang·aande de eerste in
het middel aangeduide grond van rechtvaardiging van de beslissing, dat he~ ?e.streden vonnis niet beslist dat de opersmg
van de tractors van verweerders moet
worden geacht in eigendom te zijn geda~n
_geweest, omdat zij buiten de aanwez.rgheid van de eigenaars en op onregelmatlge

wijze is geschied, zonder opstelling noch
afgifte van opeisingsbescheiden ; dat het
enkel er op wijst dat aanlegger de verwaarlozing van de voorgeschreven pleegvormen niet mag inroepen om achteraf
aan de opeising willekeurig het karakter
van een inhuurneming toe te schrijven ;
Dat dienvolgens, voor zoveel het de
gezegde reden betreft, het eerste onderdee! van het middel, feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat aanlegger niet doet
kennen waarom de tweede reden, geg·rond
op de verklaring dd. 10 October 194 7 van
de opeisende officier, het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis niet kan
rechtvaardigen; dat het middel dienaangaande aan stiptheid mangelt en dus niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de in het middel bedoelde verklaring reeds door het beroepen
vonnis als bewijs aangenomen was geworden;
Dat het niet•blijkt uit enig stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, dat aanlegger, v66r de rechter in hoger beroep,
hetzij de regelmatigheid van gezegd.e verklaring, hetzij haar toelaatbaarherd als
bewijsmiddel van de aard der litigieuze
opeising, heeft betwist;
Waaruit volgt dat het tweede onderdee} van het middel nieuw is en, der.
halve, niet ontvankelijk;
Om die redenen, verwerpt de voorzlening; verwijst aimlegger in de k~sten en
in de betaling van een vergoedmg van
150 frank aan verweerders.
4 November 1949. 1" kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Smetrijns.- Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Resteau en della Faille d'Huysse.

1" KAMER.-

4 November 1949.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BuRGERLIJKE ZAKEN.- HoOFDEIS.WEDEREIS VOORTVLOEIEND UIT DE
OVEREENKOMST DIE TOT GRONDSLAG
VAN DE OORSPRONKELIJKE EIS DIENT.
BEPALING VAN DE AANLEG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN.- WEDEREIS.BEGRIP.

so SCHIP-SCHEEPVAART.- RrviEnBEVRACHTING.- WET VAN

5 MEI 1936.

-110- EIS TOT BETALING VAN DE VRACHT
BETREFFENDE VERVOERDE EN AAN DE
GEADRESSEERDE AFGELEVERDE GOEDEBEN.- TUSSENVORDERING VA:N DE GEADRESSEERDE. - VORDERING STREKKENDE TOT DE AFTREK VAN DE WAARDE VAN DE NIET AFGELEVERDE GOEDEBEN VAN DE VRACHT.- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SCHIPPER BETWIST,
- WEDEREIS.
4° VERJARING IN BURGERLIJKE
Z.AKEN. - RIVIERBEVRACHTING. EISEN VOORTVLOEIEND UIT EEN ONDER
DE WET VAN 5 MEl 1936 VALLENDE
OVEREENKOMST. VERJARING VAN
ZES MAANDEN OF VAN EEN JAAR. GEEN ONDERSCHEID TUSSEN DE HOOFDEN DE WEDEREISEN.
1° Om de aanleg te bepalen, worden het bedrag van de hoofdeis en het bedrag van
de wedereis, voortvloeiend uit de ovel·eenlcomst die tot grondslag van de hoofdeis
dient, samengeteld in de rq,aat waarin die
eisen betwist worden {1). (Wet van
25 Maart 1876, art. 37; wet van
15 Maart 1932, art. 8, par. 1.)
2° IVIaakt een wedereis uit, de eis die in de
loop van het geding wordt ingesteld do01·
de verweerde1· en die, alhoewel hij met
de oo1·spronkelijke eis veTband houdt,
onafhankelijk van het voorwerp ervan
is (2).
3° lVanneer een schipper betaling van de
vracht betreffende vervoerde en werkelijk
aan de geadresseerde afgeleverde goedel·en votdert, is de eis van de geadresseerde, ingeleid door concltLsies in de
loop van het geding, ten einde te !wren
zeggen dat hij ge1·echtigd is van de v!'acht
de wam·de van de ontbrekende goederen
af te houden, een wede1·eis wanneer de
verantwool'delijkheid van de schipper
voor het telcort betwist wo1·dt. (Wet van
5 Mei 1936, art. 13, 30, 31 en 32.)
4° De verjaring van zes maanden of van
een jam·, voorzien bij artikel 59 van de
wet van 5 Mei 1936 op de riviel'bev!'achting, vool' al de v01·derin gen voortvloeiend uit een onder de gezegde wet
vallende overeenkomst,. is toepasselijk
Z?wel op de wedereisen als op de hoofde~sen.

(1) Raadpleeg verLr., 2 .Tuli 1896 (Bull. en
P.Asrc., 1896, I, 231); 30 October 1902 (ibid.,
1903, I, 24).
(2) Omtrent de omschrijving van de wedereis en omtrent het onderscheid tussen een
wedereis en een verdediging tegen de oorspron-

{N. V. « MOULINS METROPOLE » EN S. V.
« GRAANIMPORT », T. HERBOSCH.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, door de Rechtbank van koophan~
del te Antwerp en op 8 Juli 1947 gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit de omstandigheid
dat het bestreden vonnis in eerste aanleg
werd geveld ·:
Overwegende dat ongetwijfeld, naar
luid van artikel 37 van de wet op debevoegdheid, de aanleg wordt bepaald doorde samenvoeging van het bedrag van de
hoofdeis en van het bedrag van de eis,
voortvloeiend uit de overeenkomst welke
tot grondslag van de oorspronkelijke
eis dient ; maar dat tweede aanlegster·
g·een wedereis heeft ingesteld en zich vergenoegd heeft met te concluderen tot de
niet-ontvankelijkheid van de eis van
7.525 fr. 70 door verweerder ingesteld ;
dat indien eerste aanleg·ster een tegenvordering van 5.374 fr. 05 heeft do en gelden, zij de eis van Herbosch, strekkende
tot betaling van een som van 7.525 fr. 70,
slechts tot beloop van 5.374 fr. OS heeft
betwist, zodat voor haar de waarde van
het ganse geschil bedroeg 5.374 fr. 05
plus 5.374 fr. OS = 10.748 fr. 10, en niet.
het bedrag van de laatste aanleg overschrijdt, zoals dit bedrag· door de alsda:n
van kracht zijnde wetgeving was bepaald; dat daaruit volgt dat de voorziening van beide aanlegsters ontvankelijk
is·
'over het enig· middel tot verbreking :
schending van artikelen 13, 30, 32, 35 en
59 der wet van 5 Mei 1936 op de rivierbevrachting en, voor zoveel nodig 1289,.
1290, 1291 en 1293 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis,
na vastgesteld te hebben : 1° dat de vordering van verweerder strekte tot betaling·
van een som van 7.525 fr. 70, ten titel varr
saldo van de vracht wegens een riviervervoer; 2° dat g·ezegde verweerder het bestaan van een tekort erkende, niettemin
weigert voldoende te verklaren het aanbod gedaan door eerste aanlegster, in haar
conclusies, om het gevorderde saldo van
de vracht te betalen, maar na overeenkomstig voormeld artikel 13, de waarde
van het tekort er van te hebben afgekelijke eis, zie verbr., 15 I\IIei 1913 (Bull. en
PAsrc., 1913, I, 239); Fr. verbr., 4 Maart 1908
en 28 ·December 1909 (vim• arresten) (Dall.
per., 1911, 1, 414) ; 12 December 1917 (SIREY~
1920, 1, 23):

-
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houden om reden dat verweerder betwistte aansprakelijk te zijri wegens het
tekort en dat de vordering tot schadevergoeding wegens gezegd tekort vervallen
was door verjaring, dan wanneer de vervoerder van rechtswege aansprakelijk is
wegens het tekort (art. 13 en 30 van !fe
wet van 5 Mei 1936); dat dienvolgens
de geadresseerde gerechtigd is om de
waarde van het vastgesteld en erkend
tekort af te houden van de vracht; dat dit
recht kan uitgeoefend worden zolang de
vracht niet geheel betaald is en dat het
aan geen enkele bijzondere verjaring
onderworpen is :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis volgt dat verweerder, binnen de bij artikel 59. van de
wet van 5 Mei 1936 bepaalde termijn,
tegen aanlegsters een eis heeft ingesteld, welke tot voorwerp had de betaling van de vracht betreffende vervoerde
en werkelijk aan de geadresseerde, eerste
aanlegster, afgeleverde goederen (artikel 43 van de wet van 5 Mei 1936); dat
na het verlopen van die termijn, eerste
aanlegster conclusies heeft genomen
strekkende tot de verklaring dat zij gerechtigd was om van de gevorderde som
de waarde van het deel van de lading, hetwelk haar niet door de Schipper afgeleverd
was geworden, af te houden, hetzij
5.374 fr. 05;
Overwegende dat het bestreden vonnis
overeenkomstig de wet beslist dat dergelijke conclusies niet een eenvoudig verweermiddel tegen de vordering van partij
Herbosch, maar eigenlijk een wedere.is
uitmaken, vermits zij tot voorwerp hebben het herstel van een schade, welke onafhankelijk is van de prestatie waarop de
vordering van partij Herbosch was gegrond;
Overwegende dat die wedereis, voortvloeiend uit een aan de wet van 5 Mei
1936 onderworpen overeenkomst (artikelen 1, 13, 30 tot 33), op strafkvan verval moest ingesteld zijn v66r het verstrijken van de bij artikel 59 bepaalde
termijn;
Overwegende dat aanlegsters wel is
waar staande houden dat verweerder
Herbosch, vermits hij erkend heeft dat
bewuste goederen niet aan de geadresseerde afgeleverd zijn geweest, krachtens
de wet zelfvoor gezegd tekort verantwoordelijk was (art, 13 en 30) en dat derhalve
de aftrek van de waarde van de niet afgeleverde goederen van de overeengekomen
vracht van rechtswege was geschied, zonder dat het instellen van een rechtsvordering te dien einde noodzakelijk was

en zonder bijgevolg dat er aanleiding
kan bestaan tot toepassing 'van artikel 59 van gezegde wet;
·
Maar overwegende dat, naar luid ·van
artikelen 13 en 30 van de wet van 5 Mei
1936, de schipper slechts verantwoordelijk is voor het tekort, onder voorwaarde
dat hij niet bewijst dat het verlies te wijten is aan een feit dat hem niet ten laste
kan gelegd worden en dat g·ezegd verlies
niet toe te schrijven is aan een van de
bij artikelen 31 en 32 voorziene feiten ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de verantwoordelijkheid
van de schipper betwist was; dat derhalve de waarde van de ontbrekende
goederen van de overeengekomen vracht
slechts kon worden afgetrokken, na beslissing over die betwisting;
Dat de rechter daarover aileen vermocht te beslissen naar aanleiding van
een voor hem te dien einde aanhangig
gemaakte vordering, hetzij bij hoofdeis,
hetzij bij wedereis, voortvloeiende de ene
en de andere uit de onder de wet van
5 Mei 1936 ·vallende overeenkomst en,
dienvolgens, beide onderworpen aan artikel 59 van de wet ;
·
Overwegende dat uit die beschouwingen volg·t dat het middel in rechte niet
opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
4 November 1949. 1e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijklu,idende conclusie,
H. Raoul I-Iayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Simont.

2e KAMER.- 7 November 1949.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.- BEWIJS VAN ZIJN REGELMATIGHEID.

2° RECHTERLIJKE INRICHTING.SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. KRIJGSRAAD
NIET
SAMENGESTELD
OVEREENKOMSTIG DE WET. GEEN
VASTSTELLING VAN DE ONMOGELIJKHEID DE WETTELI-JKE VOORSCHRil'TEN
NA TE KOMEN. GEVOLG.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAl'ZAKEN.- ARREST VAN HET MILITAIR GERECHTSHOl' GESTEUND OP EEN
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NIETIG ONDERZOEK VOOR DE EERSTE
RECHTER.- NIETIGHEID VAN HET ARREST .
.r.o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. BEWERING DIE
TEGENGESPROKEN WORDT DOOR EEN
VASTSTELLING VAN HET ARREST. GEEN INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID.
- MIDDEL MISSEND IN FEITE.
.5° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - AANGIFTE AAN DE VIJAND. - GEPLEEGD
V66R HET IN WERKING. TREDEN VAN DE
BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942.
KWAAD OPZET. - BESTANDDEEL
VAN HET MISDRIJF.

gifte aan de vijand all.een st1·a{baar wanneer zij met kwaad opzet werd gedaan (5).
(Strafwetb., art. 121 bis.)

(DEHO'l'TAY EN ANDEREN,
T. DOMBRET.)
ARREST.

gerechtshof dat onde1' meer ste1mt op
het onderzoelc gedaan v66r de eerste rechter en op de beweegredenen van het beroepen vonnis, dan wanneer dit ondM·zoelc en dit vonnis nietig zijn (3).
.r.o Mist feitelijke grands lag, het middel aanvoe1'end dat het an·est in afwezigheid van
de aanlegge1' werd gewezen, dan wanneer die bewe1·ing wordt tegengesproken
door een verrnelding van het arrest wam·tegen de aanlegger geen aanlclacht wegens valsheid /weft gedaan (4) .
.5° V66r het in werlcingtreden van de besluitwet van 17 December 1942 was de aan-

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, g-ewezen op 22 Februari 1949 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Overweg-ende dat dit arrest uitspraak
doet over de hog-er beroepen ing-esteld :
1° teg-en een vonnis gewezen op 7 Februari 194 7 door de Krijgsraad te Malmedy;
2° tegen een vonnis g·ewezen op 9 J uli 1948
door da bestendige Krijgsraad te Luik ;
Overwegende dat de voorziening- van de
burg-erlijke partijen, echtgenoten Dombret-Marquet slechts het beschikkend gedeelte van het arrest bedoelt aangaande
de feiten welke het voorwerp van het
vonnis dd. 7 Februari 194? uitmaakten ;
dat de voorziening van aanlegster Deco
slechts het beschikkend gedeelte van het
arrest bedoelt betreffende de feiten welke
het voorwerp van het vonnis dd. 9 Juli
1948 uitmaakten; dat de voorziening van
aanlegg·er Dehottay gericht is tegen
het beschikkend g-edeelte van het arrest
betreffende de twee voormelde vonnissen ;
I. Over de voorziening van aanlegster
Deco :
Overweg-ende dat, voor zoveel zij gericht is tegen de beschikkingen van het
arrest welke aanlegster wegens verscheidene feiten van bespieding vrijspreken en de tegen haar door de burgerlijke
partij Schwarczynska ingestelde vordering· niet ontvankelijk verklaren, de voorziening bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Overweg·ende, voor het overige, dat het
Hof geen acht vermag te slaan op de
memories door aanlegster op 6 Juli en
14 October 1949 neergelegd, hetzij meer
dan vijf vrije dagen na 24 Februari 1949,
datum van de voorziening (besluitwet
van 19 October 1944, art. 5) ;
·
Over het middel van ambtswege: scherrding van artikel 6 van de besluitwet van

(1) Verbr., 11 October 1948 (Arr. Vm·br.,
1948, biz. 484 ; Bull. en PASIC., 1948, I, 561) ;
28 Maart 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 209;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 239 en de nota 1).
(2) Verbr., 28 Maart 194.9, vermeid in de
voorgaande nota.
(3) Verbr., 20 December 1948 (Bull. en
PAsrc., 1948, I, 733); 17 Januari en 28 Maart

1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 35 en 205; Bull.
en PAsrc., 1949, I, 42 en 232).
(4) Verbr., 29 September 1947 (Arr. Verbr.,
1947, biz. 298; Bull. en PAsrc., 1947, I, 388);
21 Februari 1949 (motieven) (Arr. Verbr.,
1949, blz. 136; Bull. en PAsrc., 1949, I, 153).
(5) Verbr., 15 December 1947 (Arr. Verbr.,
'1947, biz. 410; Bull. en PAsrc., 1947, I, 536).

1° Ieder vonnis, desvoorkomend aangevuld
door de processen-ver baal van de terechtzitting, moet op zich zelf bewijzen dat de
1·echtbank, die het heeft uitgesproken,
wettelijlc sarnengesteld was (1).
2° Zijn nietig, het vonnis geveld en het onderzoelc gedaan door een krij gsraad begrijpende, als rnilitaire leden, .een « kapitein-comrnandant dienstdoende maj oar " en twee kapiteinen, dan wannee1·
dit rechtscollege onder rneer uit een hager
of!icier, een kapitein en een luitenant
rnoet sarnengesteld zijn en dan wannee1'
het vonnis noch enige akte van de rechtspleging de onrnogelijkheid vaststelt het
1'echtscollege overeenlcornstig de wet sa men
te stellen (2). (Besluit-wet van 26 Mei
19H, art.· 6; wet van 15 Juni 1899,

art. 147.)
:3° Is nietig, het a1'rest van het militair
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Overwegende dat aanlegster en haar
medebetichte Dehottay v66r de Krijgsraad te Luik vervolgd waren wegens misdrijven bedoeld bij artikel 2 van de besluitwet van 26 Mei 19~~ en welke overeenkomstig die besluitwet moesten beslecht worden ;
Overwegende dat verdachten de hoedanigheid niet hadden van officier van
het leger;
Dat artikel 6 van de besluitwet van
26 Mei 19~~. gewijzigd bij artikel 1 van
de besluitwet van 18 December 1945,
bepaalt dat de krijgsraad,. wanneer hij
kennis neemt van de misdrijven opgesomd bij artikelen 1 en 2, samengesteld
is uit: 1° twee burgerlijke rechters, waarvan er een het ambt van voorzitter waarneemt ; 2° een hoger officier ; 3° een kapitein; ~ 0 een luitenant;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het vonnis en van de processen-verbaal van de terechtzitting, de
Krijgsraad te Luik, welke de zaak behandeld en beslecht heeft, als militaire
rechters,. « een kapitein-commandant
dienstdoende majoor, en twee kapiteinen " begreep ;
Overwegende dat, noch het vonnis noch
enige andere akte van de rechtspleging,
de onmogelijkheid vaststelt om de krijgsraad overeenkomstig de wet samen te
stellen;
Dat het onderzoek v66r dit rechtscollege en het erdoor gewezen vonnis
dienvolgens nietig zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn dispositief steunt op de stukken van
de rechtspleging, zonder de rechtspleging
v66r de krijgsraad er uit te sluiten ; dat
het bovendien, in uitdrukkelijke bewoordingen, naar de beweegredenen en overwegingen van de eerste rechter verwijst;
Dat het alzo de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt en de in het middelbedoelde bepalingen heeft geschonden ; ·
Overwegende dat de verbreking· van de
beslissing van veroordeling, gewezen over
de publieke vordering ingesteld tegen
verweerster, de verbreking medesleept
van de beslissing van veroordeling van
die partij ten bate van de burgerlijke
partij, Belgische Staat, gewezen;
II. Over de voorziening van aanlegger
Dehottay :
Overwegende dat, in zover zij gericht
is tegen het beschikkend gedeelte van het
arrest welk aanlegger vrijspreekt van
het misdrijf tegen artikel 118bis van het
VERBR.,
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Strafwetboek, de voorziening bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende, voor het overige, dat het
arrest, in zover het ten opzichte van
aanlegger beslist over de feiten die het
voorwerp uitmaakten van het vonnis op
9 J uli 1948 door de bestendige Krijgsraad
te Luik gewezen, door dezelfde nietigheid
is aangetast als deze welke het ten opzichte van aanlegster Deco gewezen disp osi tief treft ;
Overwegende dat aanlegger ongetwijfeld veroordeeld werd tot een enkele
straf van twintig jaar buitengewone
hech_tenis wegens die feiten en wegens de
feiten welke het voorwerp uitJilaakten
van het vonnis van 7 Februari 194 7, maar
dat die straf door deze laatste feiten
geenszins wettelijk gerechtvaardigd is en
dat het beschikkend gedeelte van de
veroordeling op de tegen aanlegger uitgeoefende publieke vordering, dienvolgens, in zijn geheel moet verbroken
worden;
Overwegende dat die verbreking deze
medesleept van de ten laste van aanleggers op de vordering van de burgerlijke
partijen, echtgenoten Dombret-Marquet
en Belgische Staat, uitgesproken veroordelingen;
III. Over de voorziening van de echtgenoten Dombret-Marquet, burgerlijke
partijen;
Overwegende dat de voorziening in
zover zij •tegen Dehottay gericht is geen
voorwerp heeft om reden van de hierna
op de voorziening van gezegde Dehottay
uitgesproken verbreking;
Jn zover de voorziening tegen verweerders Solheid en Abinet gericht is :
Over het eerste en het tweede middel
samen : schending van artikelen 190
en 210 van het Wetboek van strafvordering, doordat het militair gerechtshof, na
de debatten voor gesloten verklaard te
hebben ter terechtzitting van 20 J anuari 1949 en de uitspraak van zijn arrest
op 15 Februari 19~9 verschoven te hebben, op die datum de heropening van de
debatten, buiten de aanwezigheid van
aanleggers en zonder dat deze er van
verwittigd werden, heeft bevolen en de
toevoeging aan het dossier van verscheidene stukken, waarvan aanleggers
geen kennis kregen, heeft toegelaten :
Overwegende dat het arrest van 15 Februari 1949, deheropeningvan de debatten
en de toevoeging van nieuwe stukken aan
het dossier bevelende, vaststelt dat de
uitspraak in tegenwoordigheid van al de
partijen in zake geschiedde, de burgerlijke partij Schwarczynska uitgezonderd ;
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Dat die vaststelling krQ.cht van bewijs
heeft tot aanklacht wegens valsheid en
dat bet middel dienvolgens in feite niet
opgaat;
<;>ver bet derde middel : schending van
artrkelen 97 van de Grondwet, 66 en 67
van bet Strafwetboek, 1319, en 1320
van bet Burgerlijk Wetboek, doordat
h_~t arrest zich tegenspreekt .door, enerZlJds, daden van medewerking van
verweerders vast te stellen aan de ten
laste van Dehottay voor vaststaand gehouden, verklikking aan de vijand en
door, anderzijds, verweerders van' de
' vervolging vrij te spreken :
. 9verwegende dat bet arrest hierop
WlJSt dat verweerders Solheid en Abinet
aan Dehottay zekere inlichtingen hebben
kunnen geven waarop deze laatste
gesteund heeft om een verklikking te doen
aan de vijand, maar dat bet daarna de
vrijspraak van verweerders rechtvaardigt door de beschouwing dat « dit bij
verweerders bet kwaad opzet om te verklikken niet behelst ,, opzet welk vereist
is voor bet bestaan van bet misdrijf voorzien door artikel 121 bis van bet Strafwetboek, zoals bet op bet ogenblik van
de feiten in werking was ;
pat bet arrest alzo geen tegenstrijdigh8ld bevat en dat bet middel in feite niet
opgaat;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest voor zoveel bet aanieggers
D~hottay en J?eco veroordeelt op de pubheke vordermg· en op de burgerlijke
vordering van de Belgische Staat, en voor
zoveel bet Dehottay veroordeelt op de
vordering van de burgerlijke partij, echtgenot~n pombret-Marquet; verwerpt de
voorz1enmgen voor bet overige ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgescbreven
worden in de registers van bet militair
gerechtshof en dat melding er van zal
gernaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde besli~sing; veroordeelt de echtgenoten Dombret-Marquet
tot de kosten van hun voorziening en tot
een vergoeding van 150 frank jegens Solheid en jegens Abinet; legt de andere
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak, alzo beperkt, naar bet militair
gerechtshof anders samengesteld.
7 November 1949. 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever,. H. Connart. Gelijkluidende conclus~e, H. Raoul Hayoit de Termic~:mrt, eerste advocaat-generaal. Ple~ters, HH. della Faille d'Huysse en
Delfosse {deze laatste van de Balie bij bet
Hof van beroep te ,Luik).
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1° VERHAAL OP DE RECHTER.
VOORAFGAANDELIJKE TOELATING.
BESLISSING IN RAADKAMER.

2° VERHAAL OP DE RECHTER.
KAN WORDEN GERICHT TEGEN EEN
MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN
OFFICIER VAN GERECIJTELIJKE PO LITlE ..

3° VERHAAL OP DE RECHTER. ARGLIST.
WOORD.

-
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4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN ..
ZAAK REEDS AANHANGIG V66R DE
KRIJGSRAAD. KRIJGSAUDITEUR ZONDER HOEDANIGIIEID OM EEN DAAD VAN
ONDERZOEK TE VERRICHTEN. BEVOEGDHEID OM, ZELFS PEHSOONLIJK
INLICHTINGEN IN TE WINNEN OF TO~
EEN AANVULLElNDE INFOHMATIE OVER
TE GAAN IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN
OFFICIEH VAN GEHECHTELIJKE POLITIEPERKEN.

1° De voorafgaande toelating, voorzien bij
artikel 510 van het Wetboek van bu?·gerlijke rechtspleging om verhaal op de
rechter uit te oefenen, is een _daad van
jurisdictie die noch debat noch verhoor
van de partijen vereist. Er wordt in
raadkamer op het verzoek uitspraak gedaan {1).
2° Op de magistraat van het openbaar mi-nisterie lwn verhaal op de rechter worden
uitgeoefend we gens daden verricht in zijn
ho~~anigh~i~ van officie~. van gerechtel~Jke polttw {2). {StrlzWlJgende beslis-

sing.)
3° De bij artikel 505 van het Wetboek van
b'!hrgerlijke rechtspleging voorziene argltst onderstelt handelingen of kuiperijen
waa~·~oe hun dader zijn toevlucht neemt,
hetz~J om het gerecht te bedriegen, hetzij
om een partij te begunstigen of om haarschade te berokkenen, hetzij om een per-soonlijk belang te dienen.
4° Indien, eens dat een zaak v66r de
krijgsraad aanhangig werd gemaakt, de
krij gsauditeur geen daden van onderzoek
meer mag verrichten, is het hem nochtans
toeg~laten, in zijn hoedanigheid van
offtc~er ~.an . ge_recl!telijk~ politi.e, zelfs
persoonltJk, ~nhcht~ngen w te w~nnen or
tot een aanvullende informatie over te
gaan, voor zoveel hij aan de andere pm·-(1) Verbr., 21 December 1931 (Bull. en
1932, l, 15).
(2) Fr. vertr., 17 April 1907 (Dall. pi!· .•
1907, 1, 398).
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-115tijen in de zaak kennis geeft van de uitslag van die plichten (1) ; de waardigheid
van zijn functies vergt dat hij alzo slechts
handelt in omstandigheden en voorwaarden die elke ernstige twijfel nopens zijn
onpartijdigheid uitsluiten.
(WERY.)
ARREST.

HET HOF; Gelet op het geregistreerd verzoekschrift, getekend door
Mer Henry Van Leynseele, advocaat bij
het Hof van verbreking, handelende
krachtens een authentieke en bijzondere
volmacht, op 3 October 1949 v66r not;;ris
Bauwens Jacques te Brussel verleden,
waarbij Wery Raymond, de toelating
vraagt om op de Heer B ... , substituutkrijgsauditenr te velde, in het Krijgsauditoraat te Brussel, verhaal uit te
oefenen wegens arglist gepleegd tijdens
het onderzoek waarvan aanlegger het
voorwerp uitmaakte ;
Gelet op de vordering van de
Heer Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal, alzo opgesteld :
« Overwegende dat, bij verzoekschrift
getekend door Mer Van Leynseele, advocaat bij het Hof, en op 4 October 19!.9
ter griffie neergelegd, Wery Raymond,
vervolgd v66r de Krijgsraad te Brussel, de
toelating aanvraagt om op de Heer B ... ,
substituut-krijgsauditeur te velde, verhaal uit te oefenen wegens arglist door
hem gepleegd tijdens het onderzoek waarvan aanlegger het voorwerp uitmaakte
(Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
art. 505 en 510);
·
» Overwegende dat verzoeker de volgende feiten inroept :
1° Wanneer de behandeling v66r de
krijgsraad nog aan de gang was en de ge. daagde getuigen reeds onderhoord waren
geweest, heeft de Heer B ... , substituutkrijgsauditeur, in ?Jijn• kabinet twee personen geroepen die v66r de krijgsraad
getuigd hadden, ze.nopens zekere bestanddelen van de zaak onderhoord en zich er
toe beperkt daarna het proces-verbaal
van dit verhoor aan de verdediging mede
te delen, dan wanneer, indien hij dit verhoor nodig achtte tot de veropenbaring
(1) Vergelijk verbr., 29 Mei 1933 (Bull. en
PAsrc., 1933, I, 250); 17 Februari 1936 (ibid.,
1936, I, 155, 2°); 24 November en 29 December 1947 (Arr. Verbr., 1947, biz. 377 en
434; Bull. en PAsrc., 1947, I, 497 en 566);
26 September 1949 (zie boger biz. 28 ; Bull.
en PAsiC., 1950, I, 29).

van de waarheid, hij dit aan de krijgsraad
moest aanvragen opdat er toe op tegenspraak zou overgegaan worden ;
2° Dezelfde magistraat heeft getuigen
onderhoord tussen de dag waarop aanle;s;ser zijn ~agvaarding had gekregen om
voor de knJgsraad te verschijnen en de
dag van de opening van de debatten v66r
dit rechtscollege;
3° Hij heeft een geheim bundel samengesteld, en alvorens deze bij de debatten
te voegen, heeft hij stukken er van wegge_nomen welke. voor de verdediging gunstig waren, fe1t waarvan deze laatste
slechts ten gevolge van toevallige omstandigheden kennis kreeg ;
4° Hij heeft nagelaten, vooraleer ze aan
de krijgsraad te onderwerpen, zekere stukken van de rechtspleging in de Vlaamse
taal gesteld, taal welke verzoeker niet
kende, te doen vertalen;
5° De uiteenzetting van de feiten, door
de Heer B ... ,. substituut-krijgsauditeur,
opgesteld en m het dossier neergelegd
beya_t, volgens verzoeker, klaarblijkelijke
OnJUistheden en roekeloze beweringen, en
wer~ a_an de, ~agbladschrijvers, aanwezig
ter z1ttmg, voor de opening van de debatten uitgedeeld ;
6° De Heer B ... , substituut-krijgsauditeur, heeft ter terechtzitting gewezen op
een betichting die nieuw is en in de dagvaarding niet begrepen is ;
» Overwegende dat de feiten ingeroepen
sub numeris 4, 5 en 6 geen aantijging van
arglist kunnen steunen ;
» Dat de bij artikel 505 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging voorziene arglist inderdaad handelingen of
kuiperijen veronderstelt waartoe hun dader zijn toevlucht neemt, hetzij om het
gerecht te ?edriegen, hetzij om een partij
te begunsbgen of om haar schade te berokkenen, hetzij om een persoonlijk belang te dienen ;
» Overwegende, daarentegen, dat de
aantijging vermeld sub nr 3, indien zij
juist of ten minste waarschijnlijk was, het
inwilligen van het verzoek zou rechtvaardigen;
»Maar overwegende dat verzoeker geen
enkel element tot staving van die aantijging voorbrengt en dat zij tegengesproken wordt door de aan het Hof onderworpen stukken van de rechtspleging;
» Overwegende eindelijk, wat de feiten 1 en 2 betreft, dat uit geen enkel van
de aan. het Hof onderworpen elementen
blijkt dat de Heer B ... , substituut-krijgsauditeur, in de aangeduide omstandigheden een daad van onderzoek zou gesteld
hebben;
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" Dat die magistraat, in hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, persoonlijk ·zekere inlichtingen of aanvullende mededelingen heeft ingewonnen, die
hij daarna aan de verdediging he eft medegedeeld;
» Overwegende da:t de magistraat van
het openbaar ministerie, in hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie,
zelfs persoonlijk, aanvullende inlichtingen
betreffende een rechtspleging, welke v66r
de rechtsmacht van wijzen reeds gebracht is, wettelijk inwinnen mag, voor
zoveel hij aan de andere partijen in zake
kennis geeft van de uitslag van die
plichten;
·
» Overwegende, voorzeker, dat de waardigheid van zijn functies vergt dat hij alzo
slechts handelt in omstandigheden en
voorwaarden welke elke ernstige twijfel
nopens zijn onpartijdigheid uitsluiten;
" Maar overwegende, zelfs in de onderstelling dat verzoeker de bewering zou
kunnen rechtvaardigen dat de Heer B ... ,
substituut-krijgsauditeur, door in de beweerde omstandigheden tot zekere onderzoeksplichten over te gaan, zich blootgesteld heeft zijn onpartijdigheid te horen
betwisten, hij nochtans ten laste van die
magistraat geen enkele aanwijzing van
arglist voorbrengt;
" Overwegimde dat het verzoek dienvolgens van grondslag is ontbloot;
" Gelet op artikelen 505, 510, 513 van
het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, 4 en 41 van de wet van 15 Juni
1935;
.
'' Behage het aan het Hof, het verzoek
te verwerpen en verzoeker tot de kosten, evenals tot de bij de wet vastgestelde
geldboete te veroordelen;
" Gedaan op het parket van het Hof
op 29 October 1949.
» Namens de Procureur-Generaal,
de Eerste Advocaat-Generaal;
(get) R. Hayoit de Termicourt ";
De beweegredenen van de vordering
overnemende en gelet op artikelen 505,
509, 510, 511 en 513, van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 19 van de
wet van 25 1\1aart 1876, 4 en 41 van de
wet van 15 Juni 1935, in raadkamer uitspraak doende, verwerpt het verzoek ;
veroordeelt aanlegger tot de kosten en
tot een vergoeding van 300 ·frank,
7 November 1949. - 2• kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, H. D:.iubresse. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit deTermicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° 'ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
DESKUNDIGE. GEEN BEWIJS VAN
HET AFLEGGEN VAN DE WETTELIJKE
EED.- NIETIGHEID VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK.- MELDING VAN DE
EEDAFLEGGING IN HET VERSLAG. GEEN BEWIJS VAN HET VERVULLEN VAN
DIE FORMALITEIT.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
KRIJGSRAAD. UITGESPROKEN OP
GROND VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG,
DESKUNDifiE DIE DE WETTELIJKE
EED NIET HEEFT AFGELEGD. ~ VONNIS
NIETIG. ARREST VAN HET MILITAIR
GERECHTSHOF DAT HE'f VONNIS BEVESTIGT. ARREST NIETIG.

1° Is nietig en van gener waarde, zelfs ten
titel van eenvoudige inlichting, het verslag van een deskundige aangesteld door
· de krijgsauditeur in uitvoering van een
vonnis van de krij gs1·aad dat een aanvullend deskundigenonderzoek beveelt
indien niet wordt bewezen dat die deskun~
dige de door de wet vereiste eed /weft afgel~f!d. De bevestiging « eed voorafgaandehJk afgelegd », voorkomend in het 'VfCrslag,
rechtvaardigt de naleving van die· essentiele rechtsvorm niet (1). (Wetb. strafvord., art. 44.)
2° Is nietig, het vonnis van de Jcrij gsraad,
gewezen op grand van het verslag van
een des/cundige wellce de wettelijlce eed
niet /weft afgelegd, alsmede het arrest van
het militair gerechtshof dat, door de bevestiging van dit vonnis, de nietigheid,
waardoor het is aangetast, overneemt (2).
(DE KESEL.}
ARUEST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
4 Maart 1949 gewezen, door het Militair
Gerechtshof, zetelimde te Brussel;
Over het tweede mid del : schending van
artikelen 101 van de wet van 15 Juni 1899
en 44 van het W etboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest op het
verslag steunt van Cock Alex, deskundige
in geschriften, op 20 Maart 194 7 door
substituut-krijgsauditeur Vannuvel aan"
gesteld, zonder dat er door enig stuk van
de rechtspleging bewezen wordt dat die
deskundige de bij de wet vereiste eed zou
(1) en (2) Zie verbr., 10 Juli 1946 CArr.
Verb1·., 1945, blz. 259; Bull. en PAsrc., 1946,
I 293); 17 Februari 1947 (A1·r. Verbr., 1947,
blz. 39; Bull. en PAsrc:, 1947, I, 56).
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afgelegd hebben, i:m alhoewel de eedaflegging een rechtsvorm van openbare
orde is :
Overwegende dat, ten gevolge :van een
vonnis van 28 Februari 194 7 waarbij een
aanvullend deskundigenonderzoek bevolen werd, het openbaar ministerie op
20 Maart 194 7 Cock Alex, deskundige in
geschriften te Brussel, heeft aangesteld
om over te gaan, ten einde verdere inlichtingen, tot een deskundigenonderzoek van
het litigieus geschrift ;
Overwegende dat deskundige Cock, ten
gevolge van die. vordering, op 17 April
1947 een deskundigenverslag heeft opgemaakt dat bij het aan de krijgsraad
onderworpen dossier werd gevoegd en onder nr 9 en onder datum van 17 April
194 7 in de in ven taris van de stukken
van het onderzoek vermeld werd ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat de deskundige Cock, die ter terechtzitting niet
gehoord werd, de bij artikel 44 van het
W etboek van strafvordering voorgeschreven eed zou afgelegd hebben ; dat de
bevestiging van het deskundigenverslag
« eed voorafgaandelijk afgelegd " de naleving van die essenW\le rechtsvorm niet
rechtvaardigt;
Overwegende dat het onderzoek, door
een deskundige gedaan, die de wettelijke
eed niet he eft afgelegd, nietig en. zonder
waarde is, zelfs ten titel van eenvoudige
inlichting;
·
Overweg·ende, dienvolgens, dat de
rechtspleging v66r de krijgsraad en het
beroepen vonnis, uitgesproken op grond
van dit onderzoek, nietig· zijn;
Overwegende dat het militair gerechtshof, zonder het door nietigheid aangetast
onderzoek van de hand te wijzen, het
beroepen vonnis heeft bevestigd en, alzo,
de nietigheid waardoor het aangetast
was, heeft overgenomen ;
Dat het arrest alzo de in het middel
bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ·
0~ die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd arrest; legt de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
7 November 1949. ~ 2" kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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VONNISSEN

EN

ARRESTER

STRAFZAKEN. GETUIGE ZONDER EED
V66R DE COI\RECTIONELE RECHTBANK
GEHOORD. NIETIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING VOOR DE RECHTBANK
EN VAN HET VONNIS. ARREST VAN
HET HOF VAN BEROEP DAT DIT GETUIGENIS UIT DE DEBATTEN NIET VERWIJDERT.- NIETIGHEID VAN HET ARREST.

Wanneer de correctionele rechtba'fl?k een getuige van meer dan vijftien jaar heeft
gehoord zonder ~edaflegging, dan wanneer door geen enkel element bewezen wordt
dat die persoon ontzet is om in rechten
getuigenis af te leggen, zijn nietig het
onde~·zoek v66r die rechtbank, het daaropvolgend vonnis, alsmede het arrest van
het hof van beroep hetwelk die nietigheid
heef ove1·genomen door het onregelmatig
ontvangen getuigenis niet uit de debatten
te hebben verwijderd (1). (Wetb. van
strafv., art. 155 en 189.)
(GRAUWELS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Maart 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste onderdeel van het enig
middel : schending van artikelen 155,
189, 211 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest, door
de verklaring· van getuige Delhaye, ter
terechtzitting van de correctionele rechtbank zonder eed gehoord, uit de debatten
niet te verwijderen, wanneer uit geen
enkel element uit het dossier blijkt dat
die getuige ontzet was uit het recht om
in rechten getuigenis af te leggen, tenzij
oril er enkel inlichtingen te geven, zich
de nietigheid, welke de beslissing van
de eerste rechter aantastte, heeft toegeeigend en, alzo, de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het zittingblad van 1 December 1948
blijkt dat getuige Delhaye Alphonse,
acht en dertig jaar oud, v66r de correctionele rechtbank onderhoord werd,
zonder de bij artikelen 155 en 189 van
het Wetboek van strafvordering voorgeschreven eed afgelegd te hebben ;
(1) Verbr.,
(Arr. Verbr.,
PAsiC., 194_8,
cember 1948
733).

16 Februari en 28 Juni 1948
1948, biz. 103 en 3()7; Bull. en
I, 117 en 417); 5 April en 20 De(Bull. en PASIC., 1948, I, 217 en
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Dat uit geen enkel bestanddeel, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
gezegde getuige, op die datum ontzet was
uit het recht om in rechten getuigenis af
te leggen, tenzij om er enkel inlichtingen
te geven;
Dat daaruit volgt dat de rechtspleging
v66r de rechtbank en het daaropvolgend
vonnis nietig zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
zich die nietigheid heeft toegeeigend door
het onregelmatig opgenomen getuigenis
uit de debatten niet te verwijderen;
Dat het alzo de in het middel bedoelde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat ond'erhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
7 November 1949. - 2" Ieamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Connart. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

7 November 1949.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK
DIE DE ZAAK VERWIJST NAAR DE OFFICIER VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
TEN EINDE VERHOOR VAN EEN ZIEKE
GETUIGE. - 0NDERVRAGING VAN DIE
GETUIGE DOOR EEN ADJUNCT-POLITIECOMMISSARIS. - DE RECHTBANK MAG
MET DE ALZO GEGEVEN INLICHTINGEN
REKENING HOUDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING. - VONNIS
DAT DE TELASTLEGGING NIET BEWEZEN
VERKLAART OP GROND VAN VERKLARINGEN VAN EEN GETUIGE AAN
DE POLITIE. - CONCLUSIES VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJEN VORDEHEND
DAT DIE INLICHTINGEN WEGENS TEGENSTHIJDIGHEDEN ZOUDE.N WORDEN VERWORPEN. CONCLUSIES NIET BEANTWOOHD. - VONNIS NIET GEMOTIVEERD.
1° De politierechtbank mag de zaak verwijzen naar de officier van het openbaar
ministerie ten einde, ten titel van inlicht~ng, over te gaan tot de ondervraging

van een getuige waarvan de ge'Zondheidstoestand de veTschijning op de te1'echtzitting niet toelaat; zij mag dienvolgens
rekening houden met de verklaringen
aldus gedaan doo1' die persoon aan een
adjunct-politiecommissaTis, die hem heeft
ondeTvraagd in uitvoering van de onderTichtingen van de officier van het openbaa1' ministerie.
2° Is niet gemotiveerd, het vonnis dat de
telastlegging niet bewezen verklaart,
op grond van verklaringen gedaan door
een getuige aan de politie op een
bepaalde datum, zonder dat de conclusies van de burgerlijke partijen worden
beantwoord waarbij werd gevorderd. dat
die verklaringen zouden worden verworpen wegens hun. tegenstrijdigheid met
de verlclaringen vroeger gedaan aan de
rijlcswacht door dezelfde getuige, alsmede
met de andere getuigenissen. (Grondwet,
art. 97.)
{ULENS EN CONSOORTEN,
T. SORNASSE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ~ Februari 19~9 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
A. Wat de voorziening van aanlegger
Ulens betreft :
.Over de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Over het middel : schending van artikelen 83, 8~, 148, 153, 15~, 155 en 176
van het W etboek van strafvordering en
138 van de wet van 18 Juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, doordat het
bestreden vonnis, op grond aileen
van de beweegredenen van de eerste
rechter, het beroepen vonnis van de
Politierechtbank te Namen in al zijn
beschikkingen zowel op strafrechtelijk
als op burgerlijk gebied heeft bevestigd, zich alzo de nietigheid van dit vonnis toeeigende, welke in het bijzonder
volgt uit het feit dat het steunt op
de verklaring van getuige Vicca door
de politie ingewonnen ten gevolge van
een afvaardiging, onwettelijk gegeven
door de po]jtierechter aan de officier van
het openbaar ministerie, ten einde over te
gaan tot het verhoor van die getuige die
in gebreke bleef ter terechtzitting te verschijnen :
Overwegende dat, bij vonnis van
9

~a~:~e~bl:a~ t~;~g~~sf;~~tJe~~~~;e~a!~
de officier van het openbaar ministerie
te Namen ten einde Vicca te onderhoren,.
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Vicca nopens zekere punten, door het
-vonnis bepaald, onderhoord werd en dat,
op 31 December 19!.8, zijn verklaringen
opgenomen werden, onder vorm van eenvoudigeinlichtingen, door een adjunct van
de Politiecommissaris van de tweede afdeling te Elsene ;
Overwegende dat, door, overeenkomstig artikel 228 van het Wetboek van
strafvordering, aan het openbaar ministerie te vragen tot officieuze onderzoeksplichten te doen overgaan, de politierechter aan die officier geen afvaardiging
heeft gegeven ; dat het eerste onderdeel
van het middel in feite mist;
Overwegende dat het beroepen vonnis,
gewag makende van de alzo bekomen
en op tegenspraak bij de debatten gevoegde officieuze inlichtingen, geen enkele van
de in het mid del bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden ; dat het tweede onderdee! van het middel, afgeleid hieruit dat
het bestreden vonnis zich de nietigheid
van het beroepen vonnis zou toegeeigend
hebben, naar recht faalt;

B. Wat de voorzieningen van de drie
aanleggers, burgerlijke partij en, tegen
Sornasse betreft :
Over het middel : schending van artikelen 97 van de Grondwet en 163 en 176
van het Wetboek van strafvordering,
hierboven reeds vermeld :
Overwegende dat de regelmatig door
de drie aanleggers v66r de rechter in
hoger beroep genomen conclusies ertoe
strekten de verklaring van getuige Vicca
van de hand te wijzen, verklaring welke
op 31 December 1948 ingewonnen werd,
onder vorm van officieuze inlichtingen,
door de adjunct-commissaris Nizette van
de politie te Elsene, om reden namelijk
van haar tegenstrijdigheden ~et de verklaringen door dezelfde getmge gedaan
aan de rijkswacht op '18 Juni 1948, met
de verklaringen van beklaagde Sornasse en van zijn dochter, alsmede met
de ter terechtzitting, onder eed opgenomen verklaringeri van getuigen Quitins
en Vermeiren;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij overneming van beweegredenen, op
straf- en op burgerlijk gebied, het beroepen vonnis bevestigt; dat dit vonnls beslist dat ten aanzien van de door Vicca
op 31 December 1948 gedane verklaringen, de betichtingen ten laste van beklaagde Sornasse gelegd niet bewezen
zijn;
Overwegende dat, door zich te beperken

bij de vaststelling dat, uit de verklaringen van die getuige blijkt dat de betichtingen ten laste van verweerder
Sornasse niet bewezen zijn, zonder de
reden te Iaten kennen waarom die verklaringen als element van bewijs niet
kunnen aangenomen worden, het bestreden vonnis op de conclusies geen passend
antwoord heeft verstrekt en de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestre'den vonnis voor zoveel het uitspraak
heeft gedaan over de burgerlijke vorderingen door aanleggers ingesteld; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigd vonnis; veroordeelt verweerder Sornasse tot de helft .van de
kosten van de voorziening van Ulens,
laat de andere helft ten laste van deze
laatste ; veroordeelt verweerder Sornasse
tot de kosten van voorzieningen van
Reichert en van Vermeiren; verwijst
de zaak, alzo beperkt, naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, uitspraak
doende in hoger b()roep.
7 November 1949. - 2• kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijlcluidende conclusie, H. Co lard, advocaatgeneraal.
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MIDDELEN TOT VERBREKING. JACHT OP EEN ANDERS GROND.- MIDDEL AFGELEID UIT HET GEBREK AAN
HOEDANIGHEID VAN DE KLAGER. NIEUW MIDDEL.

Is nieuw, en derhalve niet ontvankelijlc,
indien het v66r de rechter over de grond
niet werd voorgesteld, het middel door de
veroordeelde wegens jacht op een anders
grond afgeleid uit het gebrek aan hoedanigheid van de klager.
(DELIN, T. MA'ZURE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Juli 19!.9 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending vah
artikelen 97 van de Grondwet, 4 en 26

-120van de wet van 28 Februari 1882 op
de jacht :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat aanlegger
zich v66r de rechter over de grond zou
beroepen hebben op het gebrek aan hoedanigheld, in hoofde van Mazure Auguste,
om klacht in te dienen;
Dat het middel, vreemd aan de openbare orde, nieuw is en, dienvolgens, niet
ontvankelijk;
Overwegende dat de substantHile of op
straf van nietigheld voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering gewezen :
Overwegende dat aanlegger geen
. bijzonder middel inroept en dat het Hof
er ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
7 November 19~9. 2 8 kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, H. Connart. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2 8 KAMER.- 7 November 1949.

BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

STRAFZAKEN. STRAFRECH'l'ER DIE
KENNIS
NEEI'IIT
TEVENS
VAN
DE
PUBLIEKE VORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING. TELASTLEGGING
NIET
BEWEZEN.
0NBEVOEGDHEID
Ol'II
DE
BETICHTE
TE
VEROORDELEN TOT SCHADELOOSSTELLING.

De stra{1·echter die tevens kennis neemt
van de publieke vordering en van
de burgerlijke vordering, is onbevoegd
om de betichte te veroordelen tot schadeloosstelling wanneer hij beslist dat de
telastlegging niet is bewezen. (Wet van
17 April 1878, art. ~.)
(DEBERG, T. BUZON.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het vonnis, op
12 Mei 19~9 in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers;
Over de voorzieningen van het open-

baar ministerie, van Deberg MauriceCelestin en van Deberg Fernand-Antoine,. deze twee laatsten verweerders
tegen de vordering door de burgerlijke
partij Buzon ingesteld;
Over het enig middel : door de drie
aanleggers afgeleid uit de schending van
artikel ~ van de wet van 17 April 1878,
doordat het vonnis beklaagde Deberg
Maurlce-Celestin vrijgesproken heeft en
hem nochtans veroordeeld heeft, alsmede
Deberg Fernand-Antoine, gedaagd als
burgerlijk verantwoordelijk voor die beklaagde, om hoofdelijk aan de burgerlijke partij Buzon schadevergoeding te
betalen :
Overwegende dat de voorzieningen
slechts de besllssing bedoelen welke over
de vordering van de burgerlijke partij
Buzon gewezen werd ;
Overwegende dat op de hoger beroepen
van Buzon, beklaagde en burgerlijke partij, en van Deberg Fernand-Antoine, burgerlijke partij, en op de hoger beroepenvan het openbaar ministerie tegen Buzon
Gilbert, Deberg Maurice-Celestin, beklaagden, en Deberg Fernand-Antoine,
burgerlijk verantwoordelijke, het bestreden vonnis de beslissing· van de Politierechtbank te Eupen bevestigt die de
betichting ten laste van Deberg MauriceCelestin niet bewezen verklaart, van bestuurder zijnde van een autovoertuig, in
een bocht de ulterste rechterkant niet gehouden te hebben; dat het bestreden vonnis, het beroepen vonnis hervormend, welk
Buzon afwees van zijn stelling van burgerlijke partij tegen Deberg, vader en zoon,
deze laatsten veroordeelt om hoofdelijk
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij Buzon te betalen;
Overwegende dat de burgerlijke vordering·, welke in bijkomende orde met de
strafrechtelijke vordering vervolgd wordt,
haar grond vindt in het misdrijf, voorwerp van de strafvervolging; dat indien
het misdrijf niet bewezen is, de correctionele en politierechtbanken geen schadevergoeding aan een burgerlijke partij
mogen toekennen; dat die regel van bevoegdheid ratione materiae van openbare
orde is;
Overwegende dat, door de vrijgesproken beklaagde Deberg Maurice-Celestin
hoofdelijk te veroordelen met Deberg
Fernand-Antoine; burgerlijk verantwoordelijke, om aan de burgerlijke partij
schadevergoeding te betalen, het bestreden vonnis de in het middel bedoelde
wetsbepalins-en heeft geschcinden;
Overwegehde dat geen enkele strafrechter voortaan nog bevoegd is om uit-
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spraak te doen over de eis tot schadevergoeding tegen aanleggers Deberg,
vader en zoon, door verweerder Buzon
ingesteld;
Om die redenen, verbreekt het bestre,den vonnis doch enkel in zover de rechter
zich bevoegd heeft erkend om over die
eis uitspraak te doen en over de grorid ervan recht heeft gedaan ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in
de registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd vonnis; veroor.deelt verweerder Buzon tot de kosten;
.zegt dat er geen aanleiding is tot
verwijzing.
7 November 1%9. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
2e KAMER. -

7 November 1949.

1° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- VERNIETIGING VAN RET VONNIS EN
EVOCATIE.
VEROORDELING GESTEUND OP HET ONDERZOEK V66R HET
HOF GEDAAN. - WETTELIJKHEID. ~
HET HOF BEOORDEELT SOUVEREIN DE
NOODZAKELIJKREID OM TOT EEN VERROOR VAN GETUIGEN OVER TE GAAN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.ARREST VAN VEROORDELING DAT RET
MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET OMSCHRIJFT.- GEBREK AAN
CONCLUSIES. - WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° Het milit air gerechtshof dat, na het vonnis van de krij gsraad te he b ben vernietigd, de zaak aan zich trekt, mag de betichte veroo1·delen op grond van het v66r
dit hof gedaan onderzoek; het beoordeelt
souverein de noodzakelijkheid om tot het
verhoor van getuigen over te gaan (1).
(Wetb. van strafv., art. 190, 211 en
215; Besluit-wet van 27 Januari 1916,

art. 3.)
2° Bij gebrek aan conclusies, motiveert de
rechte1' over de g1'ond wettelijk de schuldverklaring door de vaststelling, in de bewoordingen van de wet, van het bestaan
van de bestanddelen van het misdrijf (2).

(VANHORENBEKE.J
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Mei 19!.9 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over het eerste mid del : sehending van
de rechten van de verdediging, doordat
het bestreden arrest, na de rechtspleging
van eerste aanleg vernietigd te hebben en
de zaak aan zich te hebben getrokken,
aanlegger veroordeelt zonder de mondelinge procedure opnieuw te beginnen en
zonder de getuigen te onderhoren waarvan aanlegger het verhoor had aangevraagd :
.
Overwegende dat ·de rechter over de
grond, die, in zake uitdrukkelijk vaststelt dat hij uitspraak doet na de v66r de
krijgsraad gevoerde rechtspleging uit het
debat te hebben verwijderd en dat hij
steunt op het v66r het hof gedaan
onderzoek, souverein de waarde van
de bewijsrriiddelen en de noodzakelijkheid om tot het verhoor van getuigen
over te gaan, beoordeelt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest zich er toe beperkt de betichting bewezen te verklaren door het
onderzoek ter terechtzitting gedaan, zonder andere motivering :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies, het arrest voldoende de veroordeling motiveert welke het uitspreekt door
de betichting bewezen te verklaren,
zoals zij in de dagvaarding, in de bewoordingen van de wet, omschreven is ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantHile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de.
kosten.
7 November 19!.9. - 2e kamer.
VoorzittM', H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, H. Sohier. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2e KAMER. (1) Zieverbr., 21 Augustus 1947 (Arr. Verbr.,
1947, blz. 267; Bull. en PAsrc., 1947, I, 346).
(2) Verbr., 2 September 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, 1, 482).

1°

8 November 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTINGVERHOGING. HOF VAN
BEROEP DAT KWIJTSCHELDING VAN

-122
DE BELASTINGVERHOGING VERLEENT.
- MACHTSOVERSCHRIJDING.
'2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGING. - AARD.
:3° INKOMSTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 9 VAN HET ORGANJEK BESLUIT VAN HET BESTUUR VAN'S LANDS
MIDDELEN (BESLUIT VAN DE REGENT
VAN 18 MAART 1831). - WETSBEPALING DIE NOG STEEDS VAN KRACHT IS.
4° INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGING. - ARTIKEL 9
VAN HET ORGANIEK BESLUIT VAN HET
BESTUUR VAN 'S LANDS MIDDELEN
(BESLUIT VAN
DE REGENT VAN
18 MAART 1831). TOEPASSELIJK
INZAKE DIRECTE BE LASTING EN.
'5° INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGING. - RECHT T-OT
KWIJTSCHELDING BEHOORT AAN DE
MINISTER VAN FINANCIEN.

{ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN,
T. BOSERET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 December 1948 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en
van artikel57 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
door besluit van 3 J uni 1941, en, voor
zoveel no dig, door · het besluit van
31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest, na de door de administratie gevestigde aanslag te hebben goedgekeurd met,
bijgevolg, de onjuistheid van de door verzoeker onderschreven aangifte te hebben
erkend, aan deze laatste gehele kwijtschelding van de verhogingen verleent
welke op hem werden toegepast, dan
wanneer de bepalingen van artikel 57 de
1° Ove1·schrijdt zijn macht, het hof van toepassing van een verhoging vereisten,
beroep dat aan een belastingplichtige. wijl de ontdoken belasting het tiende van
kwijtschelding van een belastingverho- het totaal van de belaste inkomsten of
·
ging verleent, ingekohierd bij toepassing 10.000 frank overschrijdt :
Overwegende dat, luidens artikel 9 van
van artikel 57 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastin- het besluit van 18 Maart 1931, het de
gen {1). (Besluit van de Regent van Minister van financien is die beschikt
over de kwijtschelding van boeten en van
18 Maart 1831, art. 9.)
2° Wanneer, bij niet-aangifte of in ge-val de als boete toegepaste verhoging van
van onvolledige of onjuiste aangifte, de rechten;
Overwegeride dat het hof van beroep,
belasting op het niet aangegeven gedeelte
van de inkomsten wordt verdriedubbeld, door aan verweerder kwijtschelding
zonder het bedrag van die inkomsten te van belastingverhogingen te verlenen,
mogen overschrijden, heeft die belasting- ingekohierd bij toepassing van artikel 57
verhoging het karakter van een fiscale van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de grenboete {1). (Stilzwijgende besllssing.)
zen van zijn macht is te buiten gegaan
:3° Artikel 9 van het organiek besluit van en die bepaling geschonden heeft ;
het bestuur van 's Lands middelen (beOm die redenen, verbreekt het bestresluit van de Regent van 18 Maart 1831) den arrest, doch aileen in zover het
is steeds van kracht {1). (Stilzwijgende verweerder gehele kwijtschelding van
beslissing.)
de belastingverhogingen verleend heeft
4° Artikel 9 van het organiek besluit van en aanlegger veroordeeld heeft aan verhet bestuur van 's Lands middelen (be- weerder alle uit .dien hoofde onwettelijk
sluit van de Regent van 18 Maart 1831) ontvangen sommen terug te betalen ;
is toepasselijk inzake directe belas- beveelt dat onderhavig arrest zal overtingen {1). (Stilzwijgende beslissing.) geschreven worden in de registers van
5° Het behoort a an de Minister van financien het Hof van beroep te Brussel en dat
te beschikken over de kwijtschelding van melding er van zal gemaakt worden op
boeten in · fiscale zaken en van de ver- de kant van de gedeeltelijk vernietigde
hogingen van rechten ten titel van boete, beslissing ; veroordeelt verweerder tot
andere dan degene uitgesproken door de kosten ; zegt dat er geen aanleiding de rechter {1). (Besluit van de Regent is tot verwijzing.
van 18 Maart 1831, art. 9.)
8 November 1949. - 2° kamer. Voorzitter, ·H. Louveaux, voorzitter. (1) Zie de conclusie van de Heer advocaatVerslaggever, H. Vandermersch. Gegeneraal W.-J. Ganshof van der Meersch,
lijkluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof
gepubliceerd v66r het arrest in Bull. en
van der Meersch, advocaat-generaal. PASIC., 1950, I, 132.
Pleiter, H. Van Leynseele.

123 ___,.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 November 194? door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 1320, 1322 tot 1332 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, littera c, van het
koninklijk besluit van 13 Mei 1935, bekrachtigd door de wet van 4 Mei 1936, 5,
paragraaf 1, littera b, van hetzelfde koninklijk besluit, 4 van het koninklijk besluit van 30 November 1939, doordat het
bestreden arrest beslist dat de betwiste
aanslag, voor de dienstj aren 1936 en
1938, moest gevestigd worden op grond
van het kadastraal inkomen vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 13 Juli 1930 en dat aile op grond
van de herziening van 1935 gevestigde
belasting nietig was, dan wanneer, doordat verweerder, door zijn tot de controleur van het kadaster op 28 Fe-

bruari 1938 gerichte brief erkend had
dat hij de aan de litigieuze percelen gegeven benaming van bouwgronden niet betwistte, de bepalingen van artikel 2, littera c, van het koninklijk
besluit n• 168 van 13 Mei 1935 van toepassing waren, welke voorzien dat de
terreinen zonder speciale landbouwbestemming die, in een agglomeratie, tegen
een tot het wegenisnet van de Staat, de
provincie of de gemeente behorende verkeersweg gelegen zijn, met de moestuinen
van de beste klasse in de gemeente gelijkgesteld worden, dan wanneer het koninklijk besluit van 30 November 1939
bepaalt dat geldig worden verklaard de
belastingen gegrond op de kadastrale
inkomsten vastgesteld v66r het in werking treden van dit besluit en in de belas- .
tingkohieren opgenomen v66rdat die
bepaling van kadastrale inkomsten definitief is geworden door haar notificatie
aan de belanghebbende belastingplichtigen, gevolgd van hun uitdrukkelijke of
stilzwijgende goedkeuring of van een regelmatige scheidsrechterlijke beslissing :
Overwegende dat het bestreden arrest,
de wetten van 13 Juli 1930, 23 Juli 1932
en 23 December 1933, alsook het koninklijk besluit van 14 December 1934 ontledende, beslist dat, bij gebrek aan bepaling tot wijziging van de basis van het
kadastraal inkomen, de grondbelasting
voor de dienstjaren 1936 en 1938 niet
kan gevestigd worden op grond van de
herziening van 1935 ; dat aanlegger geen
middel tegen dat deel van de beslissing
aanvoert en geen schending v;m een van
de teksten, waarop zij steunt, inroept ; dat
het Hof het middel ambtshalve niet aanvoeren mag;
Overwegende dat het bestreden arrest,
in het tweede deel van zijn motivering,
hierop wijst dat, " overig·ens » het kadastraal inkomen op grond van de herziening van 1935 niet tot basis zou kunnen dienen voor de vestiging van de
grondbelasting, wijl verweerder het nieuw
kadastraal inkomen betwist had en het
geschil niet wettelijk beslecht werd;
Overwegende dat het middel enkel dat
tweede deel van het arrest bestrijdt; dat,
moest het middel aangenomen worden,
het beschikkend gedeelte niettemin zou
gerechtvaardigd blijven door het eerste
deel van de motivering ; dat, alzo, bij

(1) en (2) Zie de voetnota's, getekend W.G.,
onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950,
I, 136.
· (3) Raadpleeg verbr., 8 Februari 1940

(Bull. en PAsrc., 1940, I, 41); 31 October
1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 389); 13 Feruari 1947 (Arr. Verbr., 1947, blz. 35; Bull.
en PASIC., 1947, I, 50).

·2e

KAMER.-

8 November 1949.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTJNGEN. MIDDEL AFGELEID UIT DE
SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING
BETREFFENDE DE VESTIGING OF DE
INVORDERING VAN DE BELASTING. MIDDEL DAT NIET AMBTSHALVE MAG
WORDEN AANGEVOERD.

:2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. ARREST DAT ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN INl!OUDT WAARVAN
DE ENE ONDERGESCHIKT IS AAN DE ANDERE. MIDDEL DAT SLECHTS DE ONDERGESCHIKTE BESLISSING BESTRIJDT.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ
GEBREK AAN BELANG.

1° Een middel, afgeleid uit de schending
van een wetsbepaling betreffende de vestiging of de invordering van de belasting,
mag niet ambtshalve worden aangevoerd (1).
:2° Wanneer een arrest een hoofdbeslissing
en een ondergeschikte beslissing inhoudt,
is het middel, dat slechts de ondergeschikte
beslissing bestrijdt, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk (2) (3).
(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN,
T. GIELEN.)
ARREST.
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gebrek aan belang, het mid del niet kan
aangenoril.en worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de koste:q..
8 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. ,_
Verslaggever, H. Sohier. Gelijkluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van
der Meersch, advocaat~generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en De Mey (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

8 November 1949.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
lNKOHIERING VAN DE BELASTING.
GEWONE TERMIJN. LOOPT TOT
31 MAART VAN HET JAAR VOLGENDE OP
DATGENE WAARNAAR HET DIENSTJAAR
WORDT AANGEDUID.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
lNKOHIERING VAN DE BELASTING VOOR
HET DIENSTJAAR 1944.
GEWONE
TERMIJN VERLENGD TOT 31 OCTOBER
1%5.
i'l 0 INKOMSTENBELASTINGEN.
VERKEERD GEVESTIGDE AANSLAG.
AANSLAG DIE MAG VERBETERD WORDEN
GEDURENDE DE GEWONE TERMIJN. ZELFS INDIEN DE VERGISSING AAN DE
ADMINISTRATIE IS TOE TE SCHRIJVEN.

1° Tot op 31 Maart van het jaar volgende
op datgene waarnaar het dienstjaar
wordt aangeduid, mag de administratie
tot de verrichtingen van inkohiering van
de belasting overgaan. (Wet van 9 April
1935 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het dienstj aar 1935, artikel 5,
waarbij .artikel 2, alinea 3, van de wet
van 15 Mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit wordt gewijzigd.)
2° Bij afwijking van artikel 5 van de wet
van 9 April 1935, waarbij artikel 2,
alinea 3, van de wet van 15 Mei 1846
op de Rijkscomptabiliteit wordt gewijzigd, mogen de verrichtingen betreffende
het inkohieren van de belasting voo1· het
dienstjaar 1944 tot en met 31 October
1945 worden verlengd. (Wet van 29 November 1945, art. 1.)
3° Gedurende de. gewone termijn bepaald
voo·r het inkohieren van de belasting, mag
de administratie een vetkeerd gevestigde
aanslag verbeteren, zelfs indien de ver-

gissing aan haar zelf is toe te schrijven (1).

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN,
T. SOUPHY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 74, alinea 1, van de wetten betreffende de
inko mstenbelastingen, samengeschakeld
door de besluiten van 3 Juni 1941 en
31 J uli 1943, 2 van de besluiten van
16 Juni 1941 en 31 Juli 1943 betreffende
de nationale crisisbelasting, 1 van de
wet van 17 December 1942, besluiten
geldig verklaard door de besluitwet van
5 Mei 1944 ( Belgisch Staatsblad van
1 September 1944, Landen nr 19), 1 en 2
van de wet van 29 November 1945, doordat het hof, na er aan te hebben herinnerd dat de administratie artikel 74,
alinea 1, en artikel 1, van de wet van
17 December 1942 niet geldig mocht inroepen om een nieuwe verbeterende aanslag te vestigen, ten onrechte verklaart
dat de aanvullende aanslag gevestigd onder artikel9016 van de rol van het dienstjaar 1944 buiten de wettelijke termijnen
werd ingekohierd :
Overwegende dat, tot wanneer de termijn verstrijkt, bepaald door artikel 5·
van de wet van 9 April 1935 tot wijziging v'an de wet van 15 Mei 1846 op
's Rijkscomptabiliteit, de administratie
tot de verrichtingen van inkohiering van
de belasting kan overgaan ; dat zij aldus,
gedurende die termijn, een aa,nslag kan
wijzigen welke verkeerd zou gevestigd
geweest zijn, zelfs wanneer de vergissing
aan de administratie zelf toe te schrijven is;
Overwegende dat, krachtens artikel 1
van de wet van 29 November 1945, bij
afwijking van de bepalingen van de wet
van 9 April1935 houdende wijziging van
artikel 2, alinea 3, van de wet van 15 Mei
1846 op 's Rijkscomptabiliteit, de verrichtingen betreffende het invorderen van
de opbrengsten van het dienstj aar 1944
voortgezet worden tot en met 31 October 1945;
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie voor verbr., 31 Mei 194,9 in Bull. en
PAsiC., 194,9, I, 4,07. Raadpleeg verbr.,,
23 November 1948 (_A.rr. Verbr., 1948, biz. 585;:
Bull. en PASIC., 194,8, I, 666 en de nota 2).

Overwegende dat dus de betwiste aanvullende aanslag, onder artikel 9016
van een op 29 October 1945 uitvoerbaar
gemaakte rol voor de bedrijfsinkomsten
van het jaar 1943, betreffende het dienstjaar 1'9H, gevestigd werd binnen de
wettelijke termijn van de gewone inkohieringen;
Overwegende; bijgevolg, dat het bestreden arrest, door te beslissen, .dat die
aanslag buiten de termijnen gevestigd
werd, om reden dat de administratie,
om een aanslag te wijzigen, de buitengewone termijn niet geldig mag inroepen
welke voorzien is bij artikel 74, alinea 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en van
artikel 1 van de besluitwet van 17 December 1942, de in het middel aangeduide wetsbepalingen en, in 't bijzonder,
de wet van 29 November 1945 heeft
geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het betreffende de
nieuwe aanslagen, het beroep gegrond
verklaart, deze vernietigt en de Belgische
Staat, administratie van financien, veroordeelt aan verweerder het bedrag der
belastingen terug te betalen welke in uitvoering van gezegde aanslagen werden
ge!nd, met de verwijlintresten, en in
zover het uitspraak doet over de kosten;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te. Brussel en da:t
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing·; veroordeelt -'verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak, aldus beperkt, naar het Hof van beroep te Gent.
8 November 1949. 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

1o

8 Nove1nber 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGEN· GEVESTIGD ONDER VORM
BELASTINGEN DIE
VAN OPCENTIMES. DEZELFDE ZETTING HEBBEN ALS DE·
ALGEMENE BELASTINGEN WAARAAN ZIJ
ZIJN TOEGEVOEGD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
0PCENTIMES OP DE GRONDBELASTING
DIE DE WEGENISTAXE VERVANGEN. · BELASTINGEN BEREKEND, EVENALS DE
GRONDBELASTING, OP HET KADASTRAAL

INKOMEN, GEBEURLIJK VERMINDERD
OF VERHOOGD WEGENS HET VERSCHIL
TUSSEN HET KADASTRAAL INKOMEN EN
HET WERKELIJK NETTO-INKO!VIEN.

1° De belastingen, gevestigd onder de vorm

van opcentirnes, hebben dezelfde zetting
als de algemene belastingen waaraan zij
zijn toegevoegd.
2° De opcentimes op de grondbelasting,
die krachtens het besluit van 12 Mei 1942
de wegenistaxe vervangen die was voorzien bij paragraaf · 3, 1°, van artikel 83 van de samengeschakelde wetten
en werd berekend in verhouding tot
het kadastraal inkomen van de onroerende goederen, worden berekend, zoals
de grondbelasting zelf, op het kadastraal inkomen, gebeurlijk verminderd
of verhoogd wegws het verschil tussen
het kadastraal inkomen en het werkelijk netto-inkomen. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 13,
par. 1.)
(FO.NTAINE, T. GEMEENTE ETTERBEEIL)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het besluit
van de Bestendig·e Deputatie van de provincie Brabant dd. 8 October 1947;
Over het enig middel : schending van
artikel 13, paragraaf 1, alinea 2, van de
same~geschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het beroep gericht
is tegen een besluit van de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van
Brabant die aanleggers bezwaar verwerpt
tegen zijn aanslag in de opcentimes op
de grondbelasting;
Overwegende dat, met het oog op
verbetering van de deficitaire toestand
van de gemeenten en op vereenvoudiging
en besparing, het besluit van 12 Mei 1942
van de secretarissen-generaal van de Mi. nisteries van financien, van binnenlandse zaken en van volksgezondheid,
paragraaf 3, 1o, van artikel 83 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbebelastingen heeft ingetrokken, waarbij de g·emeenten gemachtigd
waren tot heffing van een bijzondere taxe
berekend in verhouding tot het kadastraal inkomen van de op hun grondgebied g·elegen onroerende goederen, ·om de
wegenisuitgaven te dekken, en die taxe
vanaf het dienstjaar 1942, door opcentimes op de grondbelasting heeft vervangen;
Overwegende dat, aldus, het door de

-
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« college-raad " van « Groot Brussel " op

3 September 1%3 genomen reglement,
waarvan de wettelijkheid door de voorziening niet betwist wordt, bepaalt dat,
voor het dienstj aar 1 %A, ten voordele
van de Stad Brussel, 2?5 opcentimes
op de grondbelasting geheven worden ;
Overwegende dat de wegenistaxe,
waarvan de zetting uitsluitend het kadastraal inkomen was, vervangen werd
door opcentimes op de grondbelasting
waarvan de zetting het kadastraal inkomen is, gebeurlijk verminderd of verhoogd, volgens artikel 13 van de samengeschakelde wetten, wegens het verschil
vastgesteld tussen het kadastraal inkomen en het werkelijk n:etto-inkomen ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de aanslag regelmatig. werd gevestigd en
door aanleggers bezwaar te verwerpen
om red en dat ·de betwiste taxe, hierin
verschillend met de wegenistaxe, als
zetting heeft de grondbelasting welke
verschuldigd is aan de Staat en niet
het kadastraal inkomen, dat de belastingen geheven onder vorm van opcentimes dezelfde zetting hebben als de
algemene belastingen waaraan zij worden toegevoegd, dat de grondbelasting
de inkomsten van onroerende goederen
treft, welke werkelijk worden ontvangen, in de maat waarin zij met een
zeker bedrag het kadastraal inkomen
overtreffen, dat er geen bepaling bestaat
waarbij de belastingplichtige vrijgesteld
wordt van de betaling van de taxe in opcentimes op de bijkomende werkelijke
inkomsten voorzien bij artikel 3 van de
wet van 28 Juli 1938, het bestreden besluit de in het middel aang·eduide wetsbepalingen juist heeft toegepast;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijlduidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal.

1e KAMER.- 10 November 1949.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- CONCLUSIES DIE EEN WETSBEPALING
INROEPEN. - TOT RECHTVAARDIGING
VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN
HOGER BEROEP. - VONNIS DAT BESLIST DAT DIE WETSBEPALING NIET

TOEPASSELIJK IS OMDAT HET HOGER'
BEROEP NIET ONTV ANKELIJK IS. GEEN PASSEND ANTWOORD.
Is niet wettelijk gemotiveerd, het vonnis dat
beslist dat een wetsbepaling, welke door
de appellant wordt ingeroepen, niet toepasselijk is .omdat het hoger beroep niet
ontvankeli:jk is zodat er geen geding meer
hangend ts, dan wanneer de appellant
die wetsbepaling onder meer inroept om
de ontvankelijkheid van zijn hoger beroep
te l'echtvaardigen. .

(ROGGEMANS, T. GRIMAU.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 April194 7 gewezen in hager·
beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Overwegende dat het beroepen vonnis,.
op 10 October 1946 door de Vrederechter·
van- het kant on Ukkel gewezen, uitspraak heeft gedaan over een vordering
waarbij aanleggers, die van verweerders een vdor de handel bestemd onroerend goed in huur hadden, de gerechtelijke verlenging voorzien biJ de besluitwet van 12 Maart 1945, aanvroegen;
Overwegende dat die beslissing zich el'
toe beperkt het tussen partijen ontstaan
akkoord vast te stellen om het geschil te
beslechten op de volgende grondslagen :
aanleggers zouden de plaatsen verlaten
van de eerste verdieping, een zolderkamer
en twee kelders v66r 31 Maart 194 7 en
de overige gehuurde plaatsen v66r
30 September 1947;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 141 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist dat de besluitwet van
5 December 1946 niet dient toegepast,
daar de « appellant » teverg·eefs inroept
dat, na het beroepen vonnis, de besluitwet van 5 December 1946 hem
een recht op wettelijke verlenging zou
toegekend hebben waarop hij zich wil
beroepen, vermits gezegde besluitwet
moet toegepast worden op aile hangende
geschillen, dan wanneer aanleggers
regelmatig geconcludeerd hadden tot
de toepassing van de besluitwet van
5 December 1946, niet aileen, omdat
zij, luidens haar artikel 6, toepasselijk is
voor de beslechting van de hangende geschillen, doch eveneens omdat, volgens
hen, ten andere te recht, die besluitwet
haar uitwerksel moet hebben in het geval
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verklaard heeft om de gehuurde plaatsen
op een bepaalde datum te verlaten, daar
geen overeenkomst van v66r 5 December
19!.6 de wettelijke verlenging, welke zij
verleent, kan beletten; en dan wanneer
het bestreden vonnis, door geen antwoord te verstrekken op dat door
aanleggers · in hun neergelegde conclusies regelmatig aangevoerd middel, en door zich te beperken tot de
beslissing dat de besluitwet van 5 December 19!.6 niet kan toegepast worden
omdat het niet zou gaan over een hangend
geschil, het geloof heeft geschonden dat
aan aanleggers conclusies dient gehecht
alsook het gerechtelijk contract of althans
artikel 97 van de Grondwet, vermits
het bestreden vonnis, wegens zijn onvoldoende motivering, het toezicht van
het Hof onmogelijk maakt :
·overwegende dat aanleggers, in hun
in hoger beroep genomen conclusies,
zich op de besluitwet van 5 December
1%6 hebben beroepen, bewerende, niet
enkel dat, krachtens artikel 6 van gez.egde besluitwet, de bepalingen er van
toepasselijk zijn, wat de vonnissen van de
reeds aanhangig gemaakte en thans hangende geschillen betreft, doch ook " dat
de besluitwet van 5 December 1946 van
openbare orde is, dat geen overeenkomst
van v66r 5 December 1946 een beletsel
kan zijn voor de bij de hierboven aangeduide besluitwet voorgeschreven verlenging";
Overwegende dat aldus de besluitwet
van 5 December 1946 door aanleggers
was ingeroepen, niet enkel om tot grond
van hun vordering te dienen, doch ook
om de tegen de ontvankelijkheid van
hun hoger beroep opgeworpen redenen
te bestrijden, te weten, dat het beroepen
vonnis een bemiddelend vonnis is en dat
aanleggers er in berust hebben;
Overwegende dat, dienvolgens, het bestreden vonnis het hoger beroep niet
onontvankelijk kon verklaren zonder te
antwoorden op de bewering welke door
de appellanten op de bepalingefl van
openbare orde van de besluitwet van
5 December 1946 gesteund was ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door zich er toe te beperken op de
hiervoren aangehaalde conclusies te antwoorden dat het akkoord door het beroepen vonnis vastgesteld "voor uitwerksel heeft gehad het geschil tussen partij en
te beslechten, dat er dus geen spraak zou
kunnen zijn van hangend geschil », het
tweede onderdeel van het door aan-

leggers in hoger beroep aangevoerd middet
niet beantwoordt;
Overwegende dat, bijgevolg, het bestreden vonnis niet wettelijk gemotiveerd
is en het in de voorziening aangeduid artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in deregisters van de Rechtbank van ee:rste.
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt.
verweerders tot de kosten; verwijst dezaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, uitspraak doende in hogerberoep.
10 November 1949. - 1• kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Daubresse. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit:
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL
- Pleiter, H. Delacroix.

1• KAMER.- 10 November 1949.
OVEREENKOMST. - OVEREENKOMST'
ONDER HET UITERLIJKE VAN EEN
ANDER CONTRACT VERDOKEN. - TENEINDE DE TOEPASSING VAN DE WETTEN
OP DE REGISTRATIERECHTEN TE ONTDUIKEN. - GEEN NIETIGHEID.
De overeenkomsi, die onder het uiterlijke·
van een ander contract v_erdoken is, ten
einde de toepassing van de registratierechten, geheven op de overd1·achten
van onroerende goederen onder bezwarende titel te ontduiken, is geenszins. _nietigJ1). (Burg. Wetb., art. 1321.)
~.:.

~~

(DE VEYLDER, T.:MASSIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet_op het bestreden
arrest, op 28 Mei l947 door het Hof'
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 6, 1108, 1131, 1133 en, voorzoveel nodig, 1321 van het Burgerlijk
Wetboek, 34, 35 en 42 van de wet van
11 October 1919, wijzigingen brengende
aan de wetten op de successie-, registratie- en overschrijvingsrechten, doordat
het bestreden arrest, na te hebben vastge-(1) Zie de voetnota onderaan dit arrest in
Bull. en PAsrc., 1950, I, 142.
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de verbintenis, door de rechtsvoorganger
van aanlegster aangegaan, 70.000 frank
te betalen aan verweerster, niet was het
bekomen van het recht om de exploitatie
van zijn handel voort te zetten na het
verstrijken van zijn huurcohtract, doch
de betaling van een aanvullende prijs
voor het verkrijgen van het door hem
.aangekocht goed; 2° dat die verbintenis
aldus onder het uiterlijke van een
ander contract verdoken was; 3° dat
het door de partijen nagestreefd doel
klaarblijkelijk de ontduiking van een
fiscale wet was, en alhoewel het erkent
dat die overeenkomst, bij toepassing van
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek,
had moeten vernietigd worden, als in
strijd met de openbare orde, niettemin
beslist dat zij geldig is en haar uitwerking moet hebben, om de enige red en da t
de wetgever door artikel ~0 van de wet
van 22 Frimaire jaar VII in te trekken,
de volstrekte nietigheid van de overeenkomsten niet heeft willen handhaven
welke als voorwerp hebben de verhoging
van de in een publieke akte bedongen
prijs, dan wanneer de nietigheid van de
door de rechtsvoorganger van aanlegster aangegane . verbintenis, in de
zaak, voortvloeide,
zoals aanlegster het in haar conclusies had doen
gelden, - niet uit haar voorwerp (de
betaling van een verhoging van prijs),
doch uit haar bedrieglijke verberging·
<mder het uiterlijke van een ander contract, met het inzicht aan de toepassing
van artikelen 3~, 35 en ~2 van de wet van
11 October 1919 te on tsnappen, doordat
het bestreden arrest, door de geldigheid
van een schijnovereenkomst te bevestigen
welke de fiscale wet ontduikt en aldus
een strafbare inbreuk uitmaakt, de
in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest, welke door de
voorziening niet bestreden worden,
blijkt : 1° dat een belofte van verkoop
van een tot het drijven van een handel
bestemd onroerend goed, mits een prijs
van 375.000 frank, op 12 Juli 1930 werd
aangegaan tussen de rechtsvoorganger van
verweerster en de rechtsvoorgarger
van aanlegster ; 2° dat in de tussen
hen op 10 Maart 1931 verleden akte van
verkoop een prijs van 300.000 frank bedongen werd; 3° dat de rechtsvoorganger
van verweerster de uitvoering van een
verbintenis van 9 Maart 1931 heeft vervolgd, waarbij de rechtsvoorganger van
aanlegster zich zou verplicht hebben

een som van 70.000 frank te betalen, om
de exploitatie in het verkocht onroerend
goed voort te zetten, dan waimeer het'
nagestreefd doel slechts kon zijn aan de
verkoper, niettegenstaande de bedingen
van de authentieke a:kte van 10 Maart
1931, de gehele invordering van de oorspronkelijk bedongen prijs te verzekeren;
Overwegende dat het eerste onderdee! van het middel aan het bestreden
arrest verwijt een tussen partijen .geslo-'
ten overeenkomst geldig te hebben verklaard, dan wanneer die overeenkomst
moest vernietigd worden omdat zij onder
het uiterlijke van een ander contract
verborgen was, ten einde de toepassing
van de wet op de registratierechten,
welke geheven worden op de overdracht
van onroerende goederen onder bezwarende titel, te ontduiken ;
Overwegende dat, indien artikel ~0 van
de wet van 22 Frimaire jaar VII, in dergelijk geval, de overeenkomst nietig verklaarde, die wetsbepaling ingetrokken
werd door artikel 1321 van het Burgerlijk W etboek en dat de artikelen 3~, 35
en ~2 van de wet van 11 October 1919,
welke het vervangen hebben, en welke
in werking waren op het ogenblik van de
feiten, geenszins de nietigheid voorzien
van de tussen partijen werkelijk gesloten
overeenkomst;
Dat het eerste onderdeel van het
middel in rechte niet opgaat;
Overwegende dat het tweede onderdee! van het middel beweert dat het
bestreden arrest de geldigheid heeft
erkend van een verdichte overeenkomst,
welke een strafbare inbreuk uitmaakt ;
Overwegende dat het arrest de geldigheid erkent, niet van een verdichte overeenkomst, doch wel, zoals in het eerste
onderdeel van het middel er op gewezen
wordt, van een overeenkomst welke de
partijen, onder het uiterlijke van een
ander contract, werkelijk hebben gesloten;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens verweerster.
10 November 19~9. - 1e kamer. Voo1·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, I-I. Daubresse. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. VanRyn en de Harven.
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12910 November 1949.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op H Juli 1%7 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
N amen gewezen ;
Overwegende dat het blijkt uit het bestreden vonnis en uit het beroepen vonnis,
waarvan het eerste de redenen overneemt : 1° dat aanlegster aan een genaamde Theys een te Bossieres gelegen
hoeve in pacht had gegeven, voor een op
30 September 1%6 verstrijkende termijn,
en dat voor die datum regelmatig opzegging werd betekend; 2° dat zij, op
23 Augustus 1946 bij huurcontract, dat

op 1 October daaropvolgend geregistreerd werd, die hoeve in huur gaf aan
de eerste twee verweerders ; 3° dat, dan
wanneer op 31 Augustus 1946 een besluitwet van 28 Augustus 1946 bekend was
gemaakt geweest, besluitwet die op de
dag van haar bekendmaking in werking
trad, de pachter Theys op 8 September
1%6 zijn wil te kennen gaf van de door
die besluitwet voorziene verlenging te
genieten en in de gehuurde plaatsen te
blijven, alhoewel hij reeds een andere
hoeve gehuurd had; 4° dat Theys op
26 September 1%6 aan aanlegster betekende dat hij de huur van de hoeve
aan derde verweerder had overgedragen
en de goedkeuring van die overdracht
vroeg, welke, zonder dergelijke goedkeuring, door het huurcontract niet toegelaten was ; 5° dat, nadat aanlegster op
28 September 1946 de overdracht goedgekeurd had, een huurcontract, waarbij het genot van de hoeve aan
derde verweerder werd overgedragen, gesloten werd op 2 October 1946, hetzij
nadat de aan de eerste twee verweerders
toegestane huur vaste datum had bekomen ; 6° dat de eerste twee verweerders
de gehuurde plaatsen, of althans een deel
er van, in bezit hadden genomen voordat
derde verweerder er zich vestigde, ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
het Burgerlijk W etboek :
Overwegende dat aanlegster voor
de rechter over de grond heeft staande
gehouden dat het ten gevolge was van
een maatregel van hogerhand, - de besluit-wet van 28 Augustus 1946, - dat
zij zich in de onmogelijkheid bevonden
heeft de gehuurde zaak aan de eerste
twee verweerders te leveren ; dat niets
haar toeliet te voorzien op 1 October
1946, noch voordien, dat het op 9 October
1946 in het Belgisch Staats blad bekend
gemaakt besluit zou genomen worden
en dat de regering, na een maand, zou
ongedaan maken wat zij op 28 Augustus 1946 had gedaan ; dat zij aan het
bestreden vonnis verwijt geen antwoord op die conclusies verstrekt te
hebben;
Overwegende, wei is waar, dat de besluitwet van 28 Augustus 1946, van toepassing op de opzegging welke aanlegster aan Theys betekend had, in haar
artikel 1, voorlopig tot op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, de

(1) Verbr., 17 en 31 Maart 1938 (Bull. en
PAsrc., 1938, I, 92 en 124). Dit is niet vereist
wanneer de verscbillende bezwaren slechts de

onderdelen van een zelfde middel uitmaken
(verbr., 9 October 1947, Arr. Verbr., 1947,
biz. 312; Bull. en PAsrc., 1947, I, 404).

_1e KAMER.-
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHIKKEND GEDEELTE VAN EEN VONNIS GESTEUND
OP TWEE
ONDERSCHEIDEN
REDENEN. MIDDEL DAT SLECHTS
EEN VAN DIE REDENEN BESTRIJDT. ANDER l\IIDDEL DAT DE TWEEDE REDEN
BESTRIJDT, DOCH NIE'f ONTVANKELIJK
IS. EERSTE MID DEL VAN BE LANG
ONTBLOOT.

2° VOORZIENlNG IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
DAT VERSCHILLENDE BEZWAREN OMVAT.
BEZWAREN DIE ONDERSCHEIDEN
MIDDELEN UITMAKEN.- GESCHONDEN
WETSBEPALINGEN, AANGEDUID ZONDER
ONDERSCHEID TUSSEN DE BEZWAREN.
MIDDEL ONONTVANKELIJK.

1° W anneer het beschikkend gedeelte van
een vonnis op twee onderscheiden
redenen gesteund is en
bestreden
wordt door een middel dat slechts een
van die redenen bedoelt en door een
tweede middel dat de andere ?'eden betreft, doch onontvankelijk is, is het
eerste middel eveneens, bij geb1·ek aan belang, onontvankelijk.
2° lVanneer verschillende, in een voorziening
in burge?"lijke zaken, aangevoerde bezwaren niet de onde1·delen van een zelfde
middel, doch van onderscheiden middelen
uitmaken, vereist artikel9 van de wet van
25 Februari 1925 dat voor ieder van de
onderscheiden bezwm·en de geschonden
wetsbepalingen afzonderlijk zouden worden aangeduid (1).
(GOSSET; T. HENNEAU EN ANDEREN.)
ARREST.

VERBR.,

1950. - 9

-130opzeggingen verlengde · welke aan de
pachters van landelijke goederen v66r
1 April 1946 gedaan waren en waarvan
de termijn op 31 Augustus 1946 niet
verstreken was, terwijl de besluitwet
van 2 October 1946, in het Belgisch
Staatsblad van 9 October 1946 bekend
gemaakt, tot aanvulling en wijziging van
de vorige, in haar artikel1, laatste alinea,
voorziet dat « de vrederechter bet voordeel van de verlenging kan onttrekken
aan de uittredende pachter die, vanaf
het teeltjaar 1946-194 7, over een ander
bedrijf beschikt, hetwelk een bedrijfsgebouw of een woonbuis omvat ,, wat
voor pachter Tbeys het geval was;
Doch overwegende dat het bestreden
vonnis op passende wijze de bewering
van aanlegster beantwoordt; dat bet, inderdaad, zegt « dat de bij de besluitwet
van 28 Augustus 1946 voorziene voorlopige verlenging, het tussen de eigenaar
en de ecbtgenoten Hennau-Burteau gesloten huurcontract niet vernietigde, docb
slechts de uitvoering er van schorste " ;
dat aanlegster « op onvoorzichtige wijze
een tweede buur heeft toegestaan , ;
Overwegende dat aldus duidelijk wordt
verklaard dat, zo de hierboven bedoelde
verlenging aanlegster niet toeliet de verhuurde zaak aan de eerste twee verweerders op de overeengekomen datum af
te leveren in uitvoering van het met hen
gesloten huurcontract, zij haar nochtans
niet toeliet, spijts die overeenkomst, ee:it
nieuwe huur toe te staan aan derde
verweerder, 't is te zeggen dat de door
aanlegster ingeroepen maatregel van
hogerband niet van die aard is dat hij
aanlegster van haar contractuele verantwoordelijkbeid jegens de eerste twee
verweerders outlast;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat ;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 97 van de Grondwet, 1165
van bet Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis, alhoewel bet de goede
trouw van Merlevelde erkent en alhoewel
het verklaart dat, gezien het kies karakter van het g'esteld juridisch vraagstuk,
hij tot heden, met een·ernstige schijn van
gegrondheid, mocht hopen bet recht te
hebben zich in de hoeve te handhaven
"hem nochtans veroordeeld heeft de
hoeve te verlaten om plaats te inaken
voor aanleggers " ; dat het vonnis hem
aldus verplichtte de uitvoering van de
tussen aanlegster en verweerders gesloten
huurovereenkomst te ondergaan, dan
wanne.er hij geen partij in die buurovereenkomst is en dat hij zelf titularis van

een niet-bestreden, en ten andere niet
bestrijdbare, regelmatige huur is :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om aan derde verweerder te bevelen de
verhuurde plaatsen te verlaten, steunt
eerst hierop dat de eerste twee verweerders titularis van een huurcontract zijn
dat vaste datum verkre~;ren had voordat
de aan derde verweerder toegestane huur
gesloten werd, en vervolgens, hierop dat
zij, eerst, van de gehuurde plaatsen be zit
hebben genomen ;
Overwegende dat bet over twee onderscheiden redenen gaat, zoals het bestreden vonnis het in zijn laatste beweegreden
onderlijnt : "Overwegende dat dus Henneau eerst van de verhuurde plaatsen
bezit heeft genomen en ook, om die reden,
door talrijke beslissingen aangenomen,
hoven de huidige bezetter, Merlevelde,
moet verkozen worden 'I ;
Overwegende dat het vonnis door dit
middel wordt bestreden, omdat het derde
verweerder verplicht «de uitvoering van
de tussen aanlegster en de eerste twee
verweerders gesloten buurovereenkomst
te ondergaan, dan wanneer derde verweerder in die huurovereenkomst g'een partij
was "; · dat, in de ontwikkeling, nader
bepaald wordt dat bet verwijt hierin
bestaat dat << de buur tegen Merlevelde
wordt ingeroepen als een titel die bij moet
eerbiedigen " ;
Overwegende dat daaruit voortvloeit
dat het middel de door het bestreden
vonnis aangevoerde tweede reden niet
bestrijdt, 1te weten de voorrang van bezetting aan de eerste twee verweerders
toegekend;
Overwegende dat het tweede middel
dus slechts zou kunnen aang'enomen worden indien het derde middel, dat tegen
de andere reden is gericht, werd aangenomen;
Over het derde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319; 1320,
1315, 1328, 1141 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
vonnis beslist he eft : 1° dilt de huurovereenkomst van de echtgenoten Henneau
vaste datum heeft verworven v66r degene
van Merlevelde ; deze laatste is dus ver
van uit zijn huurovereenkorhst een voorkeurrecht te halen; 2° dat zijn bezetting
een I outer feit uitmaakt; die bezetting het
aan Henne au beloofd genot stoort; de
meest kiese wijze om die stoornis te doen
ophouden is de ontruiming van Merlevelde eisen; aanlegster is verplicht ze te
eisen ; de rlichtbaqk kan de gedwongen
uitvoering van die verplichting niet verzekeren tenzij door, in weerwil van de
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verhuurster, aan pachter Merlevelde te
bevelen de gehuurde plaatsen te verlaten ;
3o dat de bezetting door Henneau, v66r
deze van Merlevelde, van een deel van de
gehuurde plaatsen, v66r de eerste rechter
door niemand schijnt betwist te zijn geWeest; zij behoort tot het normale verloop
der zaken; men treedt niet in het genot
van een landbouwonderneming op een
dag; de intredende pachter moet altijd,
v66r zijn volledige betrekking, verschillende werken uitvoeren ; 4° dat, .zo sommige partijen · betwisten dat Henneau
aldus bezit van de hoeve genomen lweft,
zij die bewering, welke in strijd is met het
gebruik, moeten bewijzen; het is inderdaad hij die een feitelijke of rechtstoestand inroept, welke afwijkt van wat
gewoonlijk gebeurt, die verplicht is het
bewijs er van te leveren ; 5° dat Henneau,
de eerstB, bezit genomen heeft van de
verhuurde goederen en, ook om die reden,
door talrijke beslissingen aangenomen,
hoven de huidige bezetter Merlevelde
moet verkozen worden, en doordat, bijgevolg, het vonnis Henne au heeft toegelaten Merlevelde de hoeve te doen ontruimen en deze tot de ontruiming heeft
veroordeeld, dan wanneer : 1° de vraag,
of de huurovereenkomst van Henneau
van vroegere datum is dan die van Merlevelde, niet dienend is, vermits Merlevelde v66r Henneau in bezit van de hoeve
was ; 2o de bezetting van Merlevelde niet
een louter feit uitmaakt ; zij was juridisch, vermits zij plaats had krachtens
een regelmatige overeenkomst gesloten
tussen de verhuurster en Merlevelde ;
aangenomen zijnde dat Mevrouw Gosset
aan haar verplichting jegens Henneau
zou te kort gekomen zijn, behoorde het
aan de rechtbank niet die tekortkoming
te beteugelen door tegen Merlevelde
een beslissing van ontruiming uit te
spreken; 3° de bezetting, door Henneau
v66r Merlevelde, van een deel van de
verhuurde plaatsen v66r de rechtbank
hard werd betwist; dat, ten andere, uit
de akten van de rechtspleging blijkt
dat Merlevelde in bezit van de hoeve
was en niet Henneau, vermits deze
laatste de ontruiming van de eerste eiste;
dat het bewijs van de eerste bezetting
door Henneau slechts door de bewijsmiddelen van het burgerlijk recht kon geleverd worden ; 4° dat het aan Henneau
behoorde het bewijs te leveren dat hij
van de hoeve bezit genomen had en niet
aan zijn tegenstrevers te bewijzen dat
de bezitneming door Merlevelde van
latere datum was; 5° dat artikel 1141
van het Burgerlijk Wetboek, waarnaar de

~

eerste rechter in het bevestigd vonnis
:verwijst, slec)lts toepasselijk is op lichamelijke roerende goederen en niet op onlichamelijke roerende goederen :
Overwegende dat de in het middel vermelde bezwaren, niet de onderdelen van
eenzelfde middel, doch twee onderscheiden middelen uitmaken ;
Overwegende, inderdaad,. dat in de
vijf aangegeven bezwaren, aanlegster aan
het bestreden vonnis verwijt te hebben
beslist : a) dat de bezetting door Merlevelde een louter feit was, krachtens
een aan de eerste twee verweerders reeds
toegestane huurovereenkomst, welke
v66r het sluiten van het aan Merlevelde
verleend huurcontract vaste datum verkregen had (1 e en 2e bezwaar) ; b) dat de
echtgenoten Henneau de eerste bezetters
waren, het vonnis, alzo het geloof schendende dat aan de conclusies en de akten
van de rechtspleging dient gehecht,
de regelen betreffende het bewijs miskennend en aan de voorrang van bezetting onwettelijk het karakter van een
voorrecht gevend (3e, 4e en 5e bezwaar);
Overwegende dat, bijgevolg, aan het
bestreden vonnis wordt verweten dat het
twee onderscheiden schendingen van de
wet bevat en dat het alzo een reeks bepalingen er van overtreden heeft, bepalingen die globaal worden aangeduid ; dat
dergelijke aanduiding aan de vereisten
van artikel 9 van de wet van 25 Februari
1925 niet voldoet ;
Dat uit die beschouwingen volgt dat
het derde middel niet ontvankelijk is, wat
de niet-ontvankelijkheid van het tweede
medebrengt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
1° j egens de eerste twee verweerders en
2° jegens derde verweerder.
10 November 1949. - 1e kamer.
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Daubresse. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Resteau en Delacroix.

1e KAMER.- 10 November 1949.

AFST AND VAN RECHTSVORDERlNG.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- AFSTAND VAN DE VOORZIENING.

In burgerlijke zaken decreteert het Hof de
afstand van de voorziening door vast te
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stellen dat de aanleggm· afstand doet van
zijn voorziening met aanbod van betaling
van de kosten en van de door de wet
voorziene vergoeding.
(DEMOULIN, T. HONHON.)
ARREST.

HE'I' HOF; - Gelet op de voorziening, ingesteld tegen het arrest van het
Hof van beroep te Luik op 13 J uli 19!.8
gewezen;
Gelet op de op 22 October 19!.9 ter
griffie van het Hof neergelegde akte, getekend door aanlegster en op 18 October 19~9, op verzoek van aanlegster, vertegenwoordigd door M•r de Harven, betekend aan M•r della Faille d'Huysse,
die optreedt voor de personen tegen wie
de eis tot verbreking gericht is, gezegde
alde zuivere afstand van de voorziening
bevattende, met aanbod de kosten van
de aanleg in verbreking en de door de
wet voorziene vergoeding te betalen ;
Decreteert de afstand van de voorzienfng;
Veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een enkele vergoeding van 150 fr.
jegens verweerders.
10 November 1949. - 1" kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicot1rt, eerste advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

Aangezien de voorziening bij aangetekend schrijven gericht werd aan de
Heer voorzitter van het Hof van verbreking, alswanneer, naar luid van de bewoordingen van de wet, die voorziening moest
gericht worden aan de griffie van het Hof;
dat dit voorschrift op straf van nietigheid moetl worden nageleefd;
Dat de voorziening aldus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
H November 1949. - 2" kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des .Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

14 November 1949.

VOORZIENING

IN VERBREKING.

VORM. MILITIEZAKEN. VOORZIENING GERICHT AAN DE GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP. 0NONTVANKELIJK.

Is niet ontvankeliJ'k, de voorz~ening tegen
een beslissing van de he'rkeuringsraad,
gericht niet aan de griffie van het Hof van
verbreking, mam· aan de griffie van het
hof van beroep (2). (W etten, samengeschakeld door koninklijk besluit van
15 Februari 1937, art. ~~.)

14 November 1949.

VOORZIENING

IN VERBREKING.

VORM. MILITIEZAKEN. VOORZIENING GERICHT AAN DE VOORZITTER
VAN HET HOF VAN VERBREKING. 0NONTVANKELIJK.

{LIESENBORGH.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de beslissing,
op 18 Mei 1949 door de Hoge Militieraad
gewezen;

RET HOF; - Gelet op de beslissing
van de Herkeuringsraad der provincie
Antwerp en, gewezen op 27 J uni 19~9,
waarbij aanlegger geschikt voor de dienst
verklaard werd ;
Gelet op het aangetekend schrijven, op
29 Juni 19~9 gericht aan de griifler van
het Hof van beroep te Brussel, door
verzoeker, waarbij deze verklaart tegen
die beslissing « beroep aan te tekenen " ;
Overwegende dat, luidens artikel 44
van het· koninklijk besluit dd. 15 Februari 193 7 houdende samenschakeling
van de wet op de militie, de werving en
de dienstverplichtingen, de gemotiveerde
voorziening naar de grime van het Hof van
verbreking dient gestuurd;

(1) Verbr., 19 Maart en 2 April 1928 (Bull.
en PAsiC., 1928, I, 120, 2°, en 128, B);
20 April 1931 (ibid., 1931, I, 141, B).

(2) Verbr., 25 October 1948 (.A.rr. Verbr.,
bl2i. 520; Bull. en PASIC., 1948, I, 599).

Is niet ont1!ankelijk, de voorziening tegen
een beslissing van de Hoge Militieraad,
gericht niet aan de griffie van het Hof
van verbreking, maar aan de voorzitter
van dat Hof (1). (Wetten, samengeschakeld. door koninklijk besluit van 15 Februari 1937, art. 44.)
{MOMMAERTS.)
ARREST.

-133Overwegende, bijgevolg, dat gezegde
voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
H November 19t.9. ~ 2" kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bayot.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

14 November 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORM.- MILITIEZAKEN.- VOORZIENING DOOR DE DIENSTPLICHTIGE. NIET VOOR ECHT VERKLAARDE HANDTEKENING.- VOORZIENING ONONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk, de voorziening door de
dienstplichtige tegen een beslissing van
de herkettringsraad ingesteld, wanneer de
handtekening van de aanlegger niet door
een lid van het college van burgemeester
en schepenen voor echt werd verklaard (1) ;
maakt geen voor echtverklaring uit, de enkele vermelding op het verzoekschrift «De
Burgemeesten>, gevolgd door de handtekening van deze laatste. (Wetten, sameng·eschakeld door koninklijk besluit van
15 Februari 1937, art. H.)

(BOURGUIGNON.)
ARREST.
HET HOF ~ - Gelet op de beslissing,
op 6 Juli 1949 door de Herkeuringsraad
te Gent, gewezen;
Overwegende dat de handtekening van
de verzoeker, welke op de voorziening
voorkomt, niet voor echt werd verklaard;
Dat de enkele vermelding « de Burgemeester "• gevolgd van de handtekening
van deze laatste, niet voldoet aan de
vereisten van de wet ;
Dat daaruit volgt dat de voorziening
'niet ontvankelijk is (wetteri samengeschakeld door het koninklijk besluit van
15 Februari 1937, art. t.t.);
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning.

raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bayot. _:__ Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" I(AMER. -

14 November 1949.

VOORZIENING IN VERBREKING.
- VORl\1.- MILITIEZAKEN.- VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN MOEDER
IN NAAM VAN HAAR ZOON. - GEEN
LASTGEVING.- 0NONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvankelijk, de voorziening, ingesteld door een moeder in naam van haar
zoon, tegen een beslissing van de hoge
militieraad, wanneer van een lastgeving te
dien einde niet wo1·dt ge1·echtvaardigd (2).
(W etten, samengeschakeld door koninklijk besluit van 15 Februari 1937,
art. t.t..)
(G).UMONPREZ.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de beslissing,
op 3 Augustus 1949 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Overwegende dat de ingestelde voorziening ondertekend is door Grimonprez
Rosa, moeder van de dienstplichtige
Brunin Raphael;
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
Grimonprez Rosa lastgeving had, qm zich
in naam van Brunin Raphael te voorzien ;
Dat de voorziening, bijgevolg, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 November 1949. - 2" kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bayot.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

14 November 1949.

H November 19t.9. - 2" kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- AANGIFTE AAN DE VIJAND. - HANDELING

(1) Verbr., 10 Januari Hl49 (Bull. en PAsiC.,
1949, I, 12).

(2) Verbr., 22 November 1948 (Bull. en
PAsrc., 1948, I, 662).

-134-WAARDOOR GEEN ENKEL FElT TER KENNIS VAN DE VlJAND WORDT GEBRACHT.
- GEEN INBREUK OP ARTIKEL 121 bis
VAN HET STRAFWETBOEK.
Er bestaat geen inbretd;; op artikel 121bis
van het Strafwet boek wanneer de hande ling van de verdachte geen feit ter
kennis van de vijand heeft gebracht (1).

(ANDRIES EN AUDITEUR-GENERAAL,
T. POELEMANS.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het arrest,
op 25 Februari 1%9 door het Militair
Gerechtshof, zetelende te Antwerpen,
gewezen;
I. W at betreft de voorziening van de
auditeur-generaal :
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 121 bis
van het Strafwetboek (besluitwet van
17 December 1%2, art. 4), doordat het
militair gerechtshof zijn beslissing van
vrijspraak van verweerder hoofdens de
hem ten laste gelegde betichtingen van
:verklikking aan de vijand, niet naar de
eis van de wet gemotiveerd heeft, door
zekere feiten, die als bewezen aangezien
worden, te beschouwen als de inbreuk
voorzien door vermelde bepalingen van
het Strafwetboek, niet uitmakende :
Overwegende dat het arrest eerst de
handelingen van verweerder uiteenzet, en
onder meer vermeldt " dat beklaagde bekent op' aanvraag van de Duitsers geknikt te hebben om verdachten te herkennen die reeds gevangen genomen waren of
die de Duitsers ... zochten aan te houden » ;
Dat het arrest verder onderzoekt of de
door verweerder gestelde daden onder
toepassing van artikel 121bis van het
Strafwetboek vallen ;
Dat het vaststelt « dat in zake de
stomme gebaren door beklaagde gedaan
bij het voorbrengen of aanhouden van
verdachten geen nieuwe elementen bijgebracht hebben aangaande deze personen, daa:r zij door de Duitsers reeds
gekend waren » ;
Overwegende dat die motivering geen
strijdigheid inhoudt; dat er geen inbreuk op artikel 121 bis van het Strafwetboek bestaat, wanneer de handeling
(1) Raadpleeg verbr., 16 April I945 (.Arr.
Verbr., 1945, biz. 132; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 144); 31 Juli 1947 (Arr. Verbr., 1947,
biz. 265; Bttll. en PASIC., 1947, I, 341).

van de betichte geen enkel feit ter kennis
van de vijand heeft gebracht;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de voorziening van de
burgerlijke partij Andries, weduwe Malfaison :
Overwegende dat uit geen van de voorgelegde stukken blijkt dat aanlegster aan
verweerder een afschrift der akte van
voorziening heeft betekend ;
Dat de voorziening derhalve, bij toepassing van artikel 418 van het Wetboek
van strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de burgerlijke partij
Andries, weduwe Malfaison, tot de kosten
van haar voorziening ; laat de kosten van
het openbaar ministerie ten laste van de
Staat.
·
14 November 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.
Pleiter,
H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

14 November 1949.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIES VAN DE VERDACHTE. W AARIN ZIJN ONSCHULD UIT FEITELIJKE ELEMENT EN WORDT AFGELEID.BESLISSING VAN VEROORDELING DIE
ZICH ER TOE BEPERKT DE TELASTLEGGING BEWEZEN TE VERKLAREN.- NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN. VERBREKING VAN
DE BESLISSING VAN VEROORDELING
VAN DE VERDACHTE. - VOORZIENING
DOOR DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ ONONTVANKELIJK. GEVOLGEN VAN DE VERBREKING TEN
AANZIEN VAN DIE PARTIJ.
1° Is niet gemotiveerd, de beslissing van
veroordeling die zich er toe beperkt de
telastlegging bewezen te verklaren, dan
wanneer de verdachte, in regelmatige
conclusies, verscheidene feitelijke elemen-
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-135ten deed gelden waaruit hij zijn onschuld
afleidde (1) .
2° Wanneer de verbreking van de beslissing van veroordeling wordt uitgesproken
op de voorziening van de verdachte, en
wanneer de burgerlijk verantwoordelijke
partij geen voorziening heeft ingesteld
of dat die voorziening onontvankelijk is,
wordt zonder voorwerp de beslissing van
het arrest of van het vonnis, waarbij
die partij burgerlijk verantwoordelijk
wordt verklaard voor de veroordeling van
de verdachte (2).
(DE CALUWE, T. VAN DEN BROECKE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het vonnis,
in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,
op 1 April 19/o9;
A. Wat de voorziening van verdachte
De Caluwe betreft :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke
-vordering :
Over het tweede middel : schending
-van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis de ten laste van
aanlegger De Caluwe gelegde betichtingen bewezen verklaard heeft en hem,
dienvolgens, veroordeeld heeft tot betaling van twee geldboeten van 15 frank, en
daarenboven aanleggers hoofdelijk tot betaling van t.1.236 frank ten bate van de
hurgerlijke partij Van Gyseghem veroordeeld heeft om de enige beweegreden « dat
de feiten ten laste van De Caluwe bewezen zijn gebleven door het onderzoek
gedaan in hoger beroep "• dan wanneer
aanleggers in hun in aanleg van beroep
genomen conclusies staande hielden « dat
de ten laste van De Caluwe gelegde feiten
niet bewezen zijn, dat immers uit de ele-.
menten van de bundel blijkt : a) dat hij
zijn linkerrichtingsaanwijzer uitgestoken
heeft v66r de aansluiting; b) dat hij stilgestaan heeft om uit beide richtingen autos
te laten voorbijrijden; c) dat hij, na gezien
te hebben dat de baan in beide richtingen vrij was, in gang· stelde en de zijstraat
indraaide "• da~ De Caluwe, evenals
getuige Orient Paul, de auto van Van
(1) Verbr., 4 October 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 459; Bull. en PAsrc., 1948, I, 530
en de nota 1, biz. 531}; 25 October 1948 (Arr.
Vm•b1·., 1948, biz. 519; Bull. en PAsrc., 1948,
I; 597) ; vergelijk het voigend arrest.
- (2) Zie de voetnota, getekend R. H., onder.aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 149).

den Broecke gezien hebben op een afstand
van 150 meter, dus nog ver genoeg verwijderd van de aansluiting om De Caluwe
toe te laten ongehinderd zijn manceuvre
uit te voeren "; dat, anderzijds, het ongeval enkel te wijten is aan Van den
Broecke, « die zijn snelheid niet meester
was, verzuimde te remmen en, alhoewel
hij reeds zichtbaar was, geen enkel geluidsignaal gaf om de aandacht op zich te
trekken (alhoewel er reden daartoe was
daar hij een drukkruispuntnaderde, Wegcode, art. t.6) en ten slotte zich op de
vrachtwagen wierp in plaats van uitte wijken, en zelfs niet eens een paging deed om
te remmen "• en dat «de grote schade aan
beide voertuigen er ook op wijst dat Van
den Broecke zijn voertuig met een snelheid bestuurde die hinder voor het verkeer opleverde en dat hij derwijze niet tot
stilstand kon komen voor een van op verre
afstand zichtbare hindernis "• doordat
het bestreden vonnis de door aanleggers
ingeroepen verdedigingsmiddelen dus niet
gepast weerlegd heeft; doordat minstens de motivering van _het bestreden
vonnis niet toelaat te onderscheiden of
de rechter over de grond geoordeeld heeft
dat die middelen in feite van alle
g·rond ontbloot waren, of heeft willen
beslissen dat zij ongegrond waren in
rechte, en dus dubbelzinnig is; doordat,
derhalve, het bestreden vonnis niet wettelijk>gemotiveerd is :
Overwegende dat, bij v66r de correctionele rechtbank genomen conclusies, aanlegger verscheidene bepaalde feitelijke
elementen deed gelden, waaruit hij afleidde dat hij niet met gebrek aan voorzorg of vooruitzicht had gehandeld, de
reglementaire bepalingen van de Wegcode
had nageleefd en geen fout had begaan ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing van veroordeling over de
publieke vordering enkel motiveert door
de overweging dat « de feiten ten laste
van De Caluwe bewezen zijn gebleven
door het onderzoek gedaan in hager beroep ";
Overwegende dat die motivering geen
van de door aanlegger ingeroepen verdedigingsmiddelen beantwoordt en dat het
vonnis, derhalve, artikel 97 van de
Grondwet schendt;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering,
de verbreking van de beslissing over de
burgerlijke vordering van verweerder
Van Gyseghem medebrengt ;

-136
B. Wat de voorzieningen betreft van
de personenvE;Jnnootschap met beperkte
aansprakelijkheid « De. Waasse Kracht.voederfabrieken » als burgerlijk verantwoordelijke partij en als burgerlijke
. partij :
Overwegende dat uit geen van de voorgelegde stukken blijkt dat de voorzieningen .zouden zijn betekend geweest aan de
partijen tegen Welke zij gericht zijn; dat
die voorzieningen derhalve, bij toepassing van artikel418 van het Wetboek van
strafvordering, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het veroordelingen
ten laste van aanlegger De Caluwe uitspreekt, de beslissing waarbij aanlegster
burgerlijk verantwoordelijk wordt verklaard voor sommige van die veroordelin"
gen aldus zonder voorwerp zijnde; verwerpt de voorzieningen van aanlegster;
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 van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak, alzo beperkt, naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen, uitspraak
doende in hoger beroep ; veroordeelt
verweerder Van Gyseghem tot de kosten,
behalve de kosten van de voorzieningen
van aanlegster, vennootschap «De Waasse
Krachtvoederfabrieken », die door. deze
partij zullen gedragen worden.
14 November 19t.9. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bareel.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.

2e KAMER. -

14 November 1949.

· BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
BURGERLIJKE ZAKEN. SCHADE
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BEROKKEND. BINDENDE BEOORDELING. 0NTSLAAT DE RECHTER NIET VAN DE
VERPLICHTING DE CONCLUSIES TE BEANTWOORDEN.

Indien, bij gebrek aan conclusies, de rechter souverein de schade raamt welke door
de burgerlijke partij werd geleden, heeft
integendeel de rechter in hager beroep de
verplichting de reden op te geven waarom

hij de conclusies verwerpt waarbij beweerd wordt dat de door de eerste rechter
toegekende vergoeding niet zou kunnen
vermeerderd worden (1).
{LANGENAKEN, T. BLEUS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof Vfln beroep te Luik
op 31 Maart 1949 gewezen;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel de burgerlijke vordering betreft;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 163.
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest, waar het
de door de eerste rechter toegekende schadevergoeding wegens bestendige gedeeltelijke werkonbekwaarriheid van 75.000
tot 100.000 frank verhoogt, dit gedeelte
zijner beslissing meent te moeten omkleden met redenen die, door hun dubbelzinnig, tegenstrijdig of willekeurig karakter, een gemis aan motivering uitmaken;
Overwegende dat, bij vonnis van
29 J anuari 1949, de Correctionele Rechtbank te Hasselt, vaststellend dat uit haar
onderzoek was gebleken dat de burgerlijke
partij Bleus Walter zeer onregelmatig bij
landbouwers werkte en hier en daar een
dagloon verdiende, ten aanzien van de
onmogelijkheid het getal van die werkdagen juist aan te geven, ex aequo et bono dit
getal op 100 dagen per jaar en de vergoeding, door aanlegger aan de burgerlijke
partij verschuldigd wegens bestendige
werkonbekwaamheid van 75 t. h., op
75.000 frank had bepaald;
Overwegende dat, op de hoger beroepen
van de burgerlijke partij en van aanlegger, het bestreden arrest, na, evenals het
· vonnis van de eerste rechter, te ·hebben
.vastgesteld dat de burgerlijke partij "met
het oog op haar loonverlies geen andere
gegevens verschaft of .aanbiedt te verschaffen dan die welke volgen uit het
getuigenverhoor ter zitting van de rechtbank van eerste aanleg en dat, in acht
nemend dat de burgerlijke partij seizoenarbeider is en dus in de materHile onmo. gelijkheid is loonbewijzen van standvastig werk en van regelmatig loon voor te
brengen », het billijk blijkt de door de·
burgerlijke partij wegens loonverlies geleden schade ex aequo et bono te bepalen,
niettemin, in weerwil van de conclusies,
(1) Verbr., 24 Januari 1949 (Arr. Verbr.,.
1949, biz. 63 ; Bull. en PAsiC., 1949, I, 70);.
vergelijk het volgend arrest.
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waarbij aanlegger de vordering van de
burgerlijke partij en haar berekening
van het loonverlies betwistte, de vergoeding wegens bestendige werkonbekwaamheid aan de burgerlijke partij door de
eerste rechter toegekend, met 25.000 frank
vermeerdert, zonder de minste reden
aan _te geven waarom de conclusies van
aanlegger niet gegrond waren ;
Overwegende dat, indien de rechter
over de grond, in geval van onmogelijkheid de geleden schade met zekerheid te
berekenen, het bedrag van die schade
souverein ex aequo et bono bepalen mag,
mits inachtneming van de feitelijke gegevens welke hem worden voorgelegd,
de rechter in hoger beroep liochtans, wanneer hij de aldus door de eerste rechter bepaalde vergoeding vermeerdert, in weerwil van de conclusies van de schuldenaar
der vergoeding, gehouden is de redenen
aan te geven welke hem tot het toestaan
van die vermeerdering hebben bewogen ;
dat, bij ontstentenis zulks te doen, hij
in: gebreke blijft zijn beslissing behoorlijk
te rechtvaardigen; dat, bijgevolg, het
arrest de wetsbepalingen schendt welke
in het middel worden aangeduid;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest doch enkel voor zover het aanlegger
heeft veroordeeld aan verweerder een
vergoeding van 100.000 frank wegens bestendige gedeeltelijke werkonbekwaamheid te betalen en hem heeft verwezen
in de kosten; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven 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 verweerder
tot de kosten ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
14o November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

14 November 1949.

1° VERKEER. GEMEENTEREGLEMENT. WAARBIJ DE TOEPASSING
(1) Onder het regime van het koninklijk
Lesluit van 26 Augustus 1925, was de toestemming van de Minister van openbare werken geen voorwaarde tot geldigheid van het
gemeentereglement (kon. besl. van 26 Augustus 1925, art. 47).

VAN SOMMIGE BEPALINGENVAN DE WEGCODE WORDT GESCHORST. OPENBARE WEGEN GELEGEN IN DE OMTREK
VAN EEN HAVEN. GEBIED NIET
IN GEMEEN OVERLEG MET DE MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN VASTGESTELD.
- ONGELDIG REGLEMENT.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. _:__
CONCLUSIES DIE ZICH BEPERKEN TOT'
DE BEWERING DAT DE BURGERLIJKE
PARTIJ GEDEELTELIJK VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE SCHADE. - ARREST'
DAT VERKLAART DAT DE BURGERLIJKE.
PARTIJ GEEN SCHULD HEEFT.
GE-·
M:OTIVEERD ARREST.
1° Sedert het van kmcht worden van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,.
zijn of blijven de gemeentereglementen,
waarbij de toepassing van sommige bepa-lingen van de Wegcode wordt geschorst
voor de openbare wegen gelegen in de
omtrek van de zee- of rivierhavens, dan
alleen geldig wanneer de wegen, waarop·
die reglementen toepasselijk zijn, gelegen
zijn in een gebied dat in gemeen overleg met de Nlinister van openbare werken werd vastgesteld (1). (Kon. besl. van
1 Februari 1934, art. 148 ; Kon. besL
van 18 Januari 1938, art. 2.)
2° Wanneer de verdachte, in zijn conclusies, zich er toe beperlct te beweren dat de·
burgerlijlce partij gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de schade voortvloeiend uit het misdrij f, zonder tot staving van die bewering een rechtsmiddel'
aan te voeren noch af te leiden uit fei-·
telijlce elementen waaruit ham· gegrondheid moet blijken, is het arrest, dat
verklaart dat de verdachte alleen verantwoordelijk is voo1· de schade, voldoende
gemotiveerd (2).
(DE WIT, T. WELLENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden•
arrest, op 17 J uni 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
A. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke·
vordering :
Over het enig middel afgeleid uit de·
schending van artikelen 97 van de Grandwet, 3 van het reglement der stad Ant(2) Verbr., 4 Octobet· 1948 (Arr. Verbr.,.
1948, blz. 459; Bull. en PAsrc., 194.8, I, 530.
en de nota 1, blz. 531); vergelijk het voorgaand arrest.

-138werpen van 17 October 1927 en 85 en Ho8
van de Wegcode van 1 Februari 1934 :
Overwegende dat de voorzieningen
staande houden dat het bestreden arrest
ten onrechte niet aangenomen heeft dat
.artikel 3 van het reglement van de Gemeenteraad te Antwerpen dd. 17 October
1927 wettelijk afwijkt van de bepalingen
van artikel 85, A, van het koninklijk be:Sluit dd. 1 Februari 1934 ;
Overwegende dat, benevens red en en .die
.als overbodig voorkomen, het bestreden
arrest hierop wijst, dat « alle schorsingsmaatregel van artikel 85, littera A, van
de Wegcode, toegelaten door artikel148,
slechts voor openbare wegen kan plaats
grijpen, indien vastgesteld in de vormen
door dit artikel voorzien, " dat wil zeggen
vastgesteld in gemeen overleg met de
Minister van openbare werken; dat het
reglement der stad Antwerpen dd. 17 October 1927 aan dit vereiste niet voldoet ;
Overwegende dat die beslissing overeenkomstig is met de bepalingen van
artikel148 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 en van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 18 Januari 1938;
·· Dat, indien de toestemming van de
Minister van openbare werken niet vereist was door artikel 47 van de Wegcode
dd. 26 Augustus 1925, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 29 December 1926,
zij tach sedert het van kracht worden van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 een voorwaarde uitmaakt van de
geldigheid van de reglementen van de gemeenteraden die afwijking inhouden van
artikel 85, littera A, van dit besluit;
Dat het middel, derhalve, naar recht
faalt;
En overwegende dat de substantHile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij :
Over het middel hierop gegrond dat
het arrest op onvoldoende wijze antwoordt op de conclusies waarin staande
gehouden werd dat een deel van de
verantwoordelijkheid voor het ongeval
ten laste van de burgerlijke partij diende
gelegd :
Overwegende dat aanleggers, in hun
v66r het hof van beroep genomen conclusies, aan de burgerlijke partij, hier
verweerster, verweten dat zij met te
grate snelheid reed ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door vast te stellen dat uit het v66r het
hof van beroep gedaan onderzoek blijkt

dat het door verweerder bestuurd voertuig niet te snel reed, bij een souvereine
beoordeling van de voorgelegde feiten, zijn
beslissing wettelijk gemotiveerd heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
14 November 1949. - 2• kamer.
Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes;
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

14 November 1949.

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEDRIJFSBELASTING.- SCHIPPERS DIE IN
HET RIJK EEN DOMICILIE OF VERBLIJFPLAATS HEBBEN. - BELASTING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 27, PARAGRAAF 4,
VAN DE WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. - MOET WORDEN BETAALD VOOR 1 J ANUARI.
De bedrijfsbelasting, bepaald door artikel 27, paragraaf 4, van de samengeschakelde wette1i betreffende de inkomstenbelastingen, tim laste van schippers die in
het land hun domicilie of verbl~ifplaats
hebben, moet betaald worden v66r 1 Januari van het jaar waarvoor zij verschuldigd is {1). (Stilzwijgende beslissing.) (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de
31 Juli 1943, art. 27, par. 4.)

(ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN,
T. DESAEVER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 25 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van artikelen 27, paragraaf 4, lid 7, en 78 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest verweerder vrijspreekt,
zonder de vaststelling van het procesverb aal van 19 April 1945 tegen te spreken volgeris welke verweerder, op
12 Maart 1945 de forfaitaire taxe, bepaald
door litter a a van voormeld artikel 2 7,
paragraaf 4, aline a 7, nog niet had be(1) Verbr., 11 Juli 1949 (Bull. en PAsiC.,
1949, I, 538).

-139taald, en zich er toe beperkt te zeggen dat
-verdachte zijn belastingen voor 1945 betaald heeft, dan wanneer de schippers
.gehouden zijn voormelde belasting v66r
1 J anuari van elk jaar te betalen, wat
verweerder niet heeft gedaan, zodat de
sancties voorzien bij artikel 78 hem toegepast moesten worden, en over het middel ambtshalve opgeworpen en gegrond
op de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het arrest op dubbelzinnige redenen is gesteund :
Overwegende dat verweerder, als ge-volg op een proces-verbaal van de administratie der directe belastingen, vaststellende dat hij, op 12 Maart 1945 de
belasting door hem, als schipper, over
1945 verschuldigd, niet gekweten had,
v66r de correctionele rechtbank werd
gedaagd, uit hoofde van inbreuk op artikel 27, paragraaf 4, en op artikel 78 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat voornoemd artikel 2 7,
paragraaf 4, bepaalt dat de schippers die,
zoals verweerder, in het land hun domicilie of verblijfplaats hebben, gehouden
zijn, v66r 1 Januari van elk jaar, de
onder littera a bepaalde som te betalen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de bevestiging van het beroepen vonnis
waardoor verweerder van de vervolgingen
werd ontslagen, enkel steunt op de overweging dat verweerder « vervolgd wordt
om de belastingen van het j aar 1945 niet
te hebben betaald » en dat " uit de debatten blijkt dat verdachte zijn belastingen voor het jaar 1945 wel betaald heeft »;
Overwegende dat die motivering van
het arrest de vraag onzeker laat of het
arrest oordeelt dat, in strijd met de bewering van de administratie, verweerder
wel de bedoelde belasting v66r 1 J anuari
1945 betaald had, ofwel of de wet niet
zou vereisen dat de belasting v66r die
datum gekweten worde ;
Dat die motivering het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen
over het bestreden arrest, dat aldus artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Gent en
dat melding er van zal g·emaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
14 November 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. - Pleiter, H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

14 November 1949.

FRANSE
TAAL- NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- MILITIEZAKEN. - BESLISSING VAN DE
HOGE MILITIERAAD. - GESTELD IN DE
NEDERLANDSE TAAL. - VOORZIENING
IN DE FRANSE TAAL. - NIETIGHEID.
Is nietig, het in de Franse taal gesteld verzoekschrift tot verbreking tegen een in de
Nederlandse taal gestelde beslissing van
de Hoge Militieraad (1). (Wet yan
15 Juni 1935, art. 27 en 40.)

(OCSINBERG.)
ARREST.
. HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 Augustus 1949 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Overwegende dat die beslissing in de
Nederlandse taal is gesteld; dat bijgevolg
het verzoekschrift tot verbreking in
dezelfde taal diende gesteld, op straf van
nietigheid (wet van 15 Juni 1935, art. 27
en 40) ;
Overwegende dat het verzoekschrift in
de. Franse taal werd opgemaakt ; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk
is·
'om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. .Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER.- 14 November 1949.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
-VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE
WEGENS DIEFSTAL EN VAN EEN MEDEBEKLAAGDE WEGENS HELING. - HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN. - ONWETTELIJKHEID.
(1) Verbr., 30 Januari 1940 (Bull. en PAsrc.;
1940, I, 30, B).

-140Is onwettelijk, het arrest dat hoofdelijk in
de kosten van de publieke vordering ver·
wijst een beklaagde, veroordeeld wegens
diefstal, en een medebeklaagde, veroordeeld we gens he ling (1). (Strafw~tb.,
art. 50.)

oordeelt aanlegger tot de drie vierde der
kosten, laat het overige ten laste vail de
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt,
naar het militair gerechtshof anders samengesteld.

(VERDICKT.)

14 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,.
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi~
court, eerste advocaat-generaal.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 27 Juli 1949 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel·
Over het middel ambtshalve opgewor- ·
pen : schending· van artikel 50 van het
Strafwetboek, doordat het militair gerechtshof bij eenzelfde arrest beslissende
ten opzichte van verschillende personen,
die vervolgd werden · uit hoof de van diefstal, en van aanlegger in verbreking, die
beklaagd was van heling van de door bovenbedoelde diefstal bekomen zaken,
laatstgenoemde samen met vier van zijn
wegens diefstal vervolgde medebeklaagden hoofdelijk heeft verwezen in de uit
beide aanleggen ontstane gerechtskosten :
Overwegende dat, luidens artikel 50
van het Strafwetboek, aileen hoofdelijk
in de kosten van de publieke vordering
kunnen verwezen worden degenen die
wegens hetzelfde misdrijf door eenzelfde
vonnis of arrest veroordeeld worden :
Overwegende dat, wijl diefstal en heling verschillende misdrijven zijn, het
-bestreden arrest, door te beslissen zoals
hierboven is gezegd, de in het middel
aangeduide wetsbepaling heeft geschonden ·
O~erwegende dat voor het overige de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven vormen werden nageleefd en dat, behoudens de hoofd9lijke
verwijzing in de kosten, de uitgesproken
veroordelingen wettelijk zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen voor zoveel het
aanlegger hoofdelijk met vier van zijn
medebeklaagden veroordeeld heeft tot de
uit beide aanleggen ontstane kosten van
de publieke vordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van het militair gerechtshof en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver-

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 7 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikel 239 van de Algemene Wet van
1822, van de wet van 1843, van de wet

(1) Verbr., 31 Mei 1943 (Bull. en PAsiC.,
1943, I, 226); 2 September 1948 (Bull. en
PAsiC., 1948, I, 477).
(2) Verbr., 25 April en 14 Juni 1949 (.Ar1·.

Verbr., 1949, biz. 265 en 381; Bull. en PABrc.,
1949, I, 300 en 432); 17 en 24 October 1941}
(zie hoger, biz. 72 en 94; Bull. en PAsrc .•
1950, I, 78 en 103).

2e KAMER. -

14 November 1949.

GEESTRIJKE DRANKEN.-INBREUK
OP DE WET OP HET REGIME VAN DE
ALCOHOL. REGELMATlG PROCESVERBAAL. VRIJSPRAAK. ARREST
DAT DE VRAAG ONZEKER LAAT OF HE'l'
BEWIJS VAN DE VALSHEID VAN HE'J.'
PROCES-VERBAAL WERD GELEVERD OFWEL, ZO DIT BEWIJS NIET WAS VE;REIST,
OF DE FElTEN GEEN MISDRIJF UITMAAKTEN. ONWETTELIJK ARREST,

Is onwettelijk, het arrest dat een verdachte
vr'ijspreekt van de vervolging wegens een
inbreuk op artikel 2 van de wet van
29 Augustus 1919 op het regime van de
alcohol, vastgesteld door een regelmatig
proces-verbaal van de accijnsbeambt·en,
om een reden die de vraag onzeker laat
of de rechter de valsheid van het procesverbaal als bewezen aanziet ofwel of hij
oordeelt dat de1·gelijk bewijs niet vereist
is, ofwel of hij acht dat de vastgestelde •
materiele feiten niet ondeT de toepassing
van de strafwet vallen (2). (Wet van
29 Augustus 1919, art. 10; wet van
.26 Augustus 1822, art. 239; Grondwet,
art. 97.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T. PYCKE.)
ARREST.

-141betreffende het regime van de alcohol en
-van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat uit de stukken van
·de rechtspleging blijkt dat, ten gevolge
van een door de vrederechter toegelaten
huiszoeking, de accijnsbeambten in een
proces-verbaal vastgesteld hebben dat
:zij bij verweerster, die drankslijtster is,
in· een bergplaats dienende tot achterkeuken, een fles gevonden hebben welke
-een likeur, samengesteld uit gedistilleerde
alcohol, bevatte ; dat het bestuur op grond
van dit proces-verbaal verweerster ver-volgde wegens : slijtster zijride van ter
plaatse te verbruiken dranken, sterke
dranken voorhanden te hebben gehad in
·een voor het publiek toegankelijke plaats
of in andere aanhorigheden van haar
waning;
Overwegende dat, luidens artikel 239
van de wet van 26 Augustus 1822, op de
overtredingen van de wet van 29 Augustus 1919 op het regime van de alcohol,
door artikel 10 van die wet toepasselijk
gemaakt, de processen-verbaal van de accijnsbeambten, betreffende hun handelingen en ambtsverrichtingen, voile g·eloof in rechte verdienen, tot bewijs van
de valsheid van hun materiele vaststellingen;
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerster van de vervolging vrijspreekt
en zijn beslissing steunt op de enkele
:reden dat de te haren laste gelegde feiten
niet bewezen zijn;
Overwegende dat die beweegreden de
-vraag onzeker laat of de rechter de valsheid van het proces-verbaal als bewezen
aanziet, ofwel of hij oordeelt dat dergelijk
bewijs niet gevergd is, ofwel, eindelijk,
of hij acht dat de vastgestelde materiele
feiten van het proces-verbaal niet onder
.de toepassing van de strafwet vallen ;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft
:geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestre.den arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Gent en
(1) Verbr., 16 Februari en 13 Juli 1948
(Arr. Ve1·br., 1948, blz. 89 en 392; Bull. en
Pasrc., 1948, I, 103 en 451); 26 September
<ln 7 November 1949 (zie hoger blz. 29 en 116;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 29 en 123).
Integendeel, heeft de krijgsauditeur hoedanigheid om bijkomende inlichtingen in te winnen (zie het voormeld arrest van 7 November
1949).

dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
14 November 1%9. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. de Cocqueau des Mattes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2 6 KAMER. -

14 November 1949.

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE
KRIJGSRAAD. KRIJGSAUDITEUR ZONDER HOEDANIGHEID OM EEN DAAD VAN
ONDERZOFK UIT TE OEFENEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- BESLISSING GESTEUND
OP ONWETTELIJK ONDER EED ONTVANGEN VERKLARINGEN. NIETIGE BESLISSING.

3° INSCHRIJVING VAN VALSHEID.
STRAFZAKEN. VERZOEK TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN DE VOORZIENING. VERBREKING UITGESPROKEN OP GROND VAN EEN ANDER MIDDEL.
VERZOEK ZONDER VOORWERP.

1° Eens dat de kennisneming van de zaak
a an de krij gsraad is op gedragen, he eft
de krijgsauditeur geen hoedanighe~d
meer om een daad van onderzoek uit te
voeren, namelijk om getuigen onder
eed te verhoren (1).
2° Is door nietigheid aangetast, het vonnis
of het ar1·est dat zijn beslissing steunt
op onwettelijk onder eed afgenomen getuigenissen (2). (Grondwet, art. 127.)
3° Een verzoekschrift tot inschrijving van
valsheid, ingediend tot staving van een
middel van de voorziening, wordt zonder
voorwerp wanneer de bestreden beslissing
op grand van een ande~· middel wordt
verbroken (3).
(2) Verbr., 15 .April1942 (Arr. Verbr., 1942,
blz. 43; Bull. en PAsrc., 1942, I, 89); 20 Juni
1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 459); zie
·a contrario, verbr., 19 .April en 7 Juni 1948
(.Arr. V erbr., 1948, blz. 226 en 308 ; Bull. en
PABIC., 1948, I, 266 en 355).
(3) Verbr., 25 November 1946 (Arr. Verbr.,
1946, blz. 404; Bull. en PAsrc., 1946, I, 439).

--------------
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142(WOESTYN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6· April1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel·
Gelet op het verzoekschrift van aanlegger, op 9 Juni 1949 inged1end tot staving van zijn voo~ziening en strekk.en~e
tot de toelating z1ch wegens valshe1d m
te schrijven tegen een vermelding van
het bestreden arrest, en op het kwijtschrift van een betaling van 100 frank
in de Deposito- en Consig·natiekas gedaan,
overeenkomstig de bepalingen van de
verordening van Juli 1 ?37 en van het
reglement van 28 Juni 1738 ;
Overwegende dat de zaken verknocht
zijn en dienen samengevoegd;
Over het derde middel, voorgesteld in
de tweede memorie, tot staving van de
voorziening· neergelegd, en afgeleid uit
de schending van artikel1 van de besluitwet van 9 Maart 1940, van artikelen 29
tot 47 van het Wetboek van strafvordering, schending va~ de rechten van de
verdediging, van artlkel 97 van de Grandwet en schending· van de regels betreffende de kennisneming· van de onderzoekende en rechtsprekende rechtsmachten,
doordat het bestreden arrest uitspraak
doende op stukken, zijn beslissing heeft
gesteund op een door nietigheid aangetast
onderzoek vermits het door de krijgsauditeur ingesteld werd tusseri 12 December 19H en 27 Juli 1946,.op een ogenblik
waarop hij ontlast was door de kennisneming van de krijgsraad, voor welke aanlegger van af 19 December 1944 verschenen was, en die, ver van zich van
de kennisneming van de zaak te ontlasten, zich er toe beperkt heeft de versc)luiving te bevelen, eerst op 15 Januan en
dan sine die dan wanneer dit onderzoek
van ambts~ege had moeten vernietigd
worden of althans uit de debatten verwijderd' van af het ogenblik waarop
de hele rechtspleging v66r de krijgsraad
vernietigd was en waaruit bleek, zoals het vonnis van vrijspraak het bewijst, dat de bevindin~en van dit
voorbereidend onderzoek met gegrond
waren :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat 1° de zaak van
aanlegger v66r de Krijgsraad te Brussel
op 19 December ~ 944 werd ?P~eroepen,
en dat zij op d1e terechtzittmg naar
15 J anuari 1945 verschoven werd; 2° dat
zij op de terechtzitting van 15 J anuari
1945 verschoven werd sine die; 3~ dat zij

op 19 September 1946 een derde maai
werd opgeroepen en naar 5 December1946 verschoven werd ; 4° dat zij in deloop van de verschillende terechtzittingen
van de maanden December 1946 en J anuari 194 7 behandeld werd, en dat het vonnis van vrijspraak op 22 Februari 194 7
werd )litgesproken, de krijgsraad op die·
terechtzittingen samengesteld zijnde onder meer uit Kapitein De Block; 5° dat
het bestreden arrest, om reden van de·
onregelmatige aanduiding van Kapitein
De Block als militaire rechter, het vonnis.
en de rechtspleging v66r de krijgsraad
heeft vernietigd, 't is te zeggen de rechtspleging v66r de raad van af de terechtzitting van 5 December 1946 ; dat het
militair gerechtshof, dat geen enkel getuige onderhoord heeft, de beslissing van
aanleggers veroordeling· steunt op de
debatten v66r het hof en op het onderzoek gedaan door de krijgsauditeur, namelijk op de verklaringen van de door·
het arrest vermelde getuigen, verklaringen welke door de krijgsauditeur na
19 December 1944 onder eed werden
afgenomen;
Overwegende dat, vermits de krijgsraad
van de zaak kennis had van af 19 December 1%4, de krijgsauditeur, indien
het hem niet verboden was, als officier
van gerechtelijke politie inlichtingen nodig tot de veropenbaring· van de waarheid
in te winnen, niettemin van het onderzoek ontlast was en, dienvolgens, geen
hoedanigheid meer had om verklaringen
van getuigen onder eed af te nemen ;
Dat dergelijke verklaringen nietig zijn
en dat het arrest, inzonderheid door·
de veroordeling welke het uitspreekt erop te steunen, door nietigheid is aangetast ;.
Overwegende dat de hierna uitg·esproken verbreking het verzoek tot inschrijving van valsheid, ingediend tot staving·
van een ander middel van de voorziening,
zonder voorwerp maakt; dat zij de verbreking medebrengt -y:an de OJ?. de vordering van de burgerhJke partlJ gewezen
beslissing van veroordeling;
Om die redenen, voegt de zaken, in-·
geschreven op de rol onder n' 8 4951 en
1015, samen; verwerpt het verzoek tot
inschrijving van valsheid en beveelt de·
teruggave van de som v66r het neerleg-·
gen van het verzoekschrift gestort ; veroordeelt aanlegger tot de kosten van die
incidentele eis; verbreekt het bestreden
arrest· beveelt dat onderhavig arrest zal
overge'schreven worden in de registe~s van
het militair gerechtshof en dat meldmg er·
van zal gemaakt worden op de kant van de·
vernietigde beslissing ; veroordeelt de bur-
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gerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar het militair gerechtshof, anders
samengesteld.
14 .November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Delacroix; en Struye.

2e KAMER.- 14 November 1949.
1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
HULPVERSCHAFFING AAN DE VIJAND.
- ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 3°,
VAN HET STRAFWETBOEK. GEEN
ONDERSCHEID TUSSEN DE LEVERINGEN
BESTEMD VOOR MILITAIRE DOELEINDEN
EN DE ANDERE.
2° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
HULPVERSCHAFFING AAN DE VIJAND.
___:_ ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 3°,
VAN HET STRAFWETBOEK. BEWERKTE STOFFEN. :.__ BEGRIP.
3° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE . VEILIGHEID VAN DE STAAT.
HULPVERSCHAFFING AAN DE VIJAND
IN MANNEN. - ARTIKEL 115, PARAGRAAF 2, 1°, VAN HET STRAFWETBOEK.
1° Artikel 115, paragraaf 2, 3°, van het
Strafwetboek bestraft de hulpverschaffing aan de vijand in de voorwaarden
welke het opsomt, zonder onderscheid te
maken tussen de leveringen gedaan tot
militaire doeleinden en de andere (1).
2° De uitdrukking " bewerkte stoffen »,
vermeld in artikel 115, paragraaf 2, 3°,
van het Strafwetboek, bedoelt alle stoffen
die onderworpen worden aan arbeidslui
die ze heeft bewerkt of veranderd (2).
3° De levering van hulp in mannen, voo?'zien bij artikel 115, paragraaf 2, 1°,
van het Strafwetboek, onderstelt een hulp
(1) Verbr., 28 Juni en 16 November 1948

A.rr. Verbr., 1948, blz. 354 en 562; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 4.14 en 641).
(2) Verbr., 28 Juni 1948, hierboven verme1d.
(3) Verbr., 31 Juli 1947 (.Arr. Verbr., 194.7,
blz. 264; Bull. en PAsrc., 1947, I, 339; zie

die tot voorwerp heeft in de militaire
behoeften van de vij and te voorzien (3) _

(VAN EYNDE EN ·ANDEREN,
T. BE/-'GISCHE STAAT.)
ARREST

(~).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 April 19~9 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
A. Over de voorzieningen voor zoveel
zij de beslissing gewezen over de publieke
vordering bedoelen :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 115
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest : a) de conclusies niet
beantwoordt waarbij aanleggers staande
hielden dat het verwerken van grond'stoffen, van de bezetter ontvangen,
ten voordele van de Duitse burgerbevolking, aan de toepassing van artikel 115
van het Strafwetboek ontsnapt; b) in
ieder geval geen wettelijk antwoord op
gezegde conclusies verstrekt :
Overwegende dat het aan het toezicht
van het Hof onderworpen arrest, de
eerste drie aanleggers tot een enkele
straf veroordeelt om zowel de bepalingen
van paragraaf 2, 3°, als deze van paragraaf 2, 1°, van artikel 115 van het
Strafwetboek overtreden te hebben ;
Overwegende dat, om gezegde aanleggers schuldig te verklaren aan het misdrijf
voorzien bij artikel115, paragraaf 2, 3°, het
bestreden arrest op de volg·ende beschouwingen steunt: 1° artikel115 van het Strafwetboek, bij de besluitwet van 25 Mei
1945 naier bepaald, bestraft bij zijn paragraaf 2, 3°, de leveringen gepleegd in de
voorwaarden welke het opsomt, zonder
onderscheid te maken tussen deze leveringen volgens zij bestemd zijn tot een
militair of burgerlijk doeleinde ; 2° door
kledingsstukken te fabriceren in de hierboven aangeduide voorwaarden, met behulp van arbeiders waarvan het grootste
deel door hen bijzonder te dien einde
werd aangeworven, hebben de verdachten
aan de vijand bewerkte stoffen geleverd;
Overwegende dat het bestreden arrest
alzo, in strijd met de eerste bewering van
het .middel, de genomen conclusies op
passende wijze heeft beantwoord;
in zelfde zin, wat betreft de levering van hulp
in levensmiddelen, verbr., 16 November 1948
(vermeld in de nota 1).
(4) Een eerste arrest werd in deze zaak
gewezen op 31 Januari 1949 (Arr. Verbr., 1949,
blz. 84·; Bull. en P.A.src., 1949, I, 94.).

-144Overwegende, voor 't overige, dat noch
de tekst noch de geest van de wet het
bij de voorziening ingeroepen onderscheid
toelaten; dat door klederen voor vrouwen
en kinderen te vervaardigen, bestemd
voor de Duitse bevolking, met grond:stoffen te dien einde van de vijand ontvangen en met daartoe arbeiders aan het
werk te stellen waarvan het grootste dee!
te dien einde werd aangeworven, de eerste
drie aanleggers aan de vijand bewerkte
:Btoffen hebben geleverd, de uitdrukking
" bewerkte stoffen ,, die vermeld is in
artikel 115, paragraaf 2, 3°, van het
.Strafwetboek, van. toepassing zijnde op
.alle stoffen die onderworpen worden aan
arbeidslui, die ze hetzij bewerkt, hetzij
veranderd heeft ;
Dat het middel dienvolgens in feite en
in rechte niet opgaat ;
Over het tweede middel : schending
van artikel 115 van het Strafwetboek,
·doordat het bestreden arrest beslist dat
de verdachten zich schuldig gemaakt
hebben aan het misdrijf bij artikel 115,
paragraaf 2, 1°, van het Strafwetboek
beteugeld, om aan de vijand hulp in
mannen verschaft te hebben, dan wanneer die hulp slechts strafbaar is indien
de leverancier derwijze rechtstreeks voor
de militaire behoeften van de vijand
heeft gezorgd :
Overwegende dat het bestreden arrest,
·over de publieke vordering belissende,
artikel 123ter van het Strafwetboek niet
heeft toegepast en dat de uitgesproken
.straffen en de veroordeling tot de kosten
van de publieke vordering· gerechtvaardigd blijven door de vaststellingen van
het arrest betreffende de betichting artikel 115, paragraaf 2, 3°, van het Strafe
wetboek te hebben overtreden ;
Dat het middel, dienvolgens, bij gebrek
.aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist dat de eerste drie·
aanleggers met « winstbejag " gehandeld
hebben zonder de nopens dit punt genomen conclusies, te beantwoorden :
Overwegende dat het bestreden arrest
artikel 123ter van het Strafwetboek niet
heeft toegepast; dat de uitgesproken
straffen en de veroordeling tot de kosten
van de publieke vordering gerechtvaardigd blijven door de vaststellingen van
het arrest afgezien van het winstbej ag ;
Dat het middel aldus, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikel 115 van het Strafwetboek, doordat

het bestreden arrest de verhoging van het
getal arbeiders beschouwt als een on~
wraakbare aanwijzing van de uitbreiding
van de onderneming, dan wanneer aanleggers bij conclusies hadden doen gelden
dat die verhoging uitgelegd wordt door
het groot getal nctief ingeschreven personen :
O'verwegende dat het arrest, enerzijds,
tegen die conclusies de voorafgaande verklaringen van verscheidene verdachten,
thans aanleggers in verbreking, inroept
en alzo de conclusies beantwoordt;
Dat,· anderzijds, om de schuldige inschikkelijkheid van de eerste drie aanleggers aan te nemen, het arrest hoofdzakelijk steunt op het bedrag van de sommen
die hun door de vijand werden uitbetaald voor de bewerking door hen van
de geleverde stof en op de zeer aanzienlijke verhoging, door dit bedrag aan het
licht gebracht, van het zakencijfer, van
de productie en van de verwezenlijkte
winsten, vergeleken met de gemiddelde
bedrijvigheid van de jaren 1937 tot 1943 ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substanWile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissingen wettelijk zijn;
B. Over de voorzieningen, voor zoveel
als gericht tegen de beslissing over de
vordering· van de burgerlijke partij gewezen :
Over het middel : schending van artikel 115, paragraaf 2, 1°, vim het Strafwetboek, identiek aan het tweede middel
hierboven vermeld tot staving van de
voorziening· gericht tegen de beslissing
over de publieke vordering gewezen :
Overwegende dat het arrest beslist dat,
met hun persoonlijke bedrijvigheid en
deze van hun werklieden en bijzonder
aangeworven arbeiders ten dienste van
de vijand te stellen om de levering toe
te laten van bewerkte producten voor de
Duitse bevolking bestemd, aanleggers
aan de vijand hulp in mannen hebben
verschaft (Strafwetb., art. 115, par. 2, 1. 0 ) ;
Overwegende dat, luidens het verslag
aan de Regent, welk de besluitwet van
25 Mei '1945 voorafgaat, het 1 a van artikel 115, paragraaf 2, slechts degenen
bedoelt die rechtstreeks voor de militaire behoeften van de vijand gezo;rgd
hebben;
Overwegende, overigens dat, in het
stelsel van het bestreden arrest, de beperkingen, welke de voormelde besluitwet aan de bestraffing van de leveringen
van bewerkte stoffen heeft willen brengen, zonder invloed zouden zijn ; vermits,
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in geval de bij artikel 115, paragraaf 2, 3o,
voor de bestraffing dezer leveringen vereiste voorwaarden, niet verenigd zouden zijn, het een levering van hulp in
mannen (de arbeiders) zou blijven, strafbaar naar luid van artikel 115, paragraaf 2, 1°;
Overwegende dat uit de tekst van de
wet en uit het verslag aan de Regent
duidelijk blijkt dat dit niet de wil van
de wetgever geweest is ;
.
Overwegende dat het middel gegrond
is ;
Overwegende dat het arrest een veroordeling· uitspreekt welke de schade
omvat die aan de burgeriijke partij werd
veroorzaakt zowel door het misdrijf tegen
artikel 115, paragraaf 2, 3°, van het
Strafwetboek als door de feiten welke
onwettelijk beschouwd werden als het
misdrijf uitmakende tegen artikel 115,
paragraaf 2, 1°, van hetzelfde wetboek;
Dat de verbreking· van de beslissing
over de vordering van de burgerlijke
partij dienvolg·ens geheel moet zijn ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de middelen welke aanleggers op 8 November 1949 deden gelden tot staving van
hun op 26 April1949 ingediende voorzieningen (besluitwet van 19 October 1944, ~art. 5), verbreekt het bestreden arrest,
- doch slechts voor zoveel het uitspraak
doet over de vordering van de burgerlijke partij ; verwerpt de voorziening
voor 't overige ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers tot de twee derde en de burgerlijke
partij tot een derde der kosten; verwijst
de zaak, alzo beperkt, naar het militair
gerechtshof anders samengesteld.
14 November 1949. - 28 kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon. Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiter, H. della Faille d'Huysse.

1 8 KAMER.-

17 November 1949.

MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT HET VONNIS HET
IN CONCLUSIES VOORGESTELD VERWEER·
VERBR,,

1950. -

10

MIDDEL NIET BEANTWOORDT. AANLEGGER DIE TOT STAVING VAN ZIJN
VOORZIENING SLECHTS DE SLOTSOM VAN
ZIJN CONCLUSIES OVER'LEGT. VER·
WEERMIDDEL NIET OVERGENOMEN IN
DIE SLOTSOM.- NOCH IN HET VONNIS.
MIDDEL MIST IN FEITE.

Mis~ fei~elipw grondslag, ~Let middel afgele~d hw~u~t dat het vonn~s een bepaald in
conclus~es voorgesteld ve1·weermiddel niet
/weft beantwoordt, dan wanneer de aanlegger tot staving van zijn voorziening slechts
de slotsom van zijn conclusies· heeft
overgelegd, slotsom welke dit venveermiddel niet ove1·neemt en dan wannee1· hetzelve
evenmin in het vonnis wordt vermeld (1).

(VAN AUTGAERDEN, T. LACROIX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 December 1948 gewezen
in. hoger beroep door de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven ;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en, in ·
zover nodig, van artikelen 1 en 4 van de
wet van 10 Maart 1900 op het arbeidscontract en 1 van de wetten op het herstel der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, samengeordend bij koninklijk besluit van 28 September 1931,
hierdoor dat het bestreden vonnis beslist
heeft dat zou blijken, uit het geheel van de
in de loop van de getuigenverlroren ingewonnen getuigenissen, dat verweerder zich
wel degelijk ten ove.rstaan van aanlegger
binnen de ban den van een arbeidscontract
bevond, zoals het bepaald wordt bij de wet
van 10 Maart 1900, terwijl het, om te bewijzen dat de betrekkingen bestaande tussen partijen geenszins een arbeidscontract
uitmaakten, aanlegger een kwijting inriep,
afgeleverd door verweerder korte tijd v66r
het kwestieuze ongeval, en waaruit hij
meende te mogen afleiden dat verweerder
in werkelijkheid een aannemer van werken
was, en aanlegger nog liet gelden dat de
bepalingen, " sociale wetten " genoemd,
nooit werden toegepast op verweerder, dat deze slechts met onregelma- .
tige tussenpozen werkte en met zijn
eigen gereedschap en dat getuige Andries
bij aanlegger gewerkt had, in dezelfde
voorwaarden als verweerder, zonder zich
ooit te hebben beschouwd als de werkman
van aanlegger, en dat door zich er van te
(1) Verbr., 28 October 1937 (Bull. enPAsrc.,
1937, I, 324 en de nota).
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onthouden in te gaan op de verschillende
nauwkeurig omlijnde feiten en middelen
hierboven bepaald, de rec~ter over de
grond zijn beslissing geenszms heeft gemotiveerd naar de eis van de wet :
Overwegende dat, noch uit de tot staving van de voorziening regelmatig overgelegde stukken, noch uit de vermeldingen van de bestreden beslissing· blijkt
dat aanlegger, v66r de rechter over de
grond, het kwijtschrift of de feiten en het
in het middel vermeld verweermiddel
heeft ingeroepen ;
Overwegende dat, indien het bestreden
vonnis hierop wijst dat aanlegger gewag
heeft gemaakt van« de wijze waarop verweerder door hem werd betaald >>,
het behoorlijk dit verweermiddel beantwoordt door vast te stellen dat die
omstandigheid niet in aanmerking kan
genomen worden « omdat de aard van de
overeenkomst tussen partijen niet kan
afhangen van de wijze waarop de werkgever die overeenkomst interpreteert » ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een schadevergoeding
van
150 frank jeg·ens verweerder.
17 November 1949. -

1e kamer.

VooTzitte1', H. \)\Touters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bareel. Gelijkluidende conclusie,

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

1 e KAMER. -

17 November 1949.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - SLUITEN VAN
DE DEBATTEN.- RECHTER DIE NADIEN
TOT EEN ONDERZOEKSVERRICHTING
OVERGAAT. - NIETIGHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGEHLIJKE
ZAKEN. - VERWERPEN VAN EEN EIS.
- GESTEUND OP DE WEIGEHING VAN
DE AANLEGGER GEVOLG TE GEVEN AAN
EEN NIETIGE ONDEHZOEKSNIAATREGEL.
- ONWETTELIJKE BESLISSING.
1° Na het slttiten van de de batten, mag de
Techter niet mee1' overgaan tot een onderzoeksve1Tichting, namelijk tot het onderhoi·en van een partij, tenzij hij voomf

de he1·opening van de debatten heeft
bevolen (1).
2° Is onwettelijk, de beslissing die een eis
veTWeTpt om 1·eden dat de aanleggeT geweigeTd heeft gevolg te geven aan een
nietige ondei'Zoelcsmaatregel.

(DANNAU, T. DANNAU.)
AI\REST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 25 Juni 1948 door de
Vrederechter van het kanton Halle;
Over het eerste onderdeel van het
vie1·de middel : schending van de rechten
der verdediging, van artikelen 116 en 119
(gewijzigd door artikel 7 van het koninklijk besluit nr 300 van 30.Maart 1936)
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1315, van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doordat de
rechter, volgens de bewoordingen van de
bestreden beslissing, zijn overtuiging gegrond en zijn . beslissing gemotiveerd
heeft, betreffende de aanduiding van de.
persoon die de overneming zou uitoefenen
en betreffende de waarde van kwestieuze
goederen, op het feit dat Dannau Alfons
geen gevolg zou gegeven hebben aan een
uitnodiging om te verschijnen die aan
hem aileen toegezonden werd, tijdens he;t,
beraad en zonder regelmatige heropening
van de debatten, dan wanneer het in
beraad stellen van een zaak het onderzoek ervan sluit en de rechter verbiedt
tot een onderzoeksplicht over te g·aan
indien hij tevoren geen regelmatige
heropening van de debatten heeft bevolen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing, waarbij het aan verweerders machtiging verleent om de goederen
afhangende van de gemeenschap DannauDe Bontridder voor de prijs van
236.890 frank over te nemen, heeft gesteund, enerzijds, op de beschouwing dat
Dannau Alfons met de overneming dier
goederen voor te stellen voor de globale
prijs van 400.000 frank geen ander doel
heeft nagestreefd dan de rechtbank in
dwaling te brengen en, anderzijds, op
de vaststelling dat de deskundige de
bouwgrond begrepen in gezegde goederen te hoog heeft geschat ;
Overwegende dat de vrederechter zijn
{1) BRJs, Precis de p1·ocedttre civile, d. II,
nr 906; Fr. verbr., 14 Februari 1933 (Dall.
hebd., 1933, blz. 202); vergelijk verbr., 3 Juli
1941 (A1·r. Verb1·., 1941, blz. 155; Bt,ll. en
PAsrc., 1941, I, 269 en de nota).
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beoordeling aangaande het voorstel van
Dannau Alfons heeft afgeleid uit de enige
omstandigheid dat deze laatste, door
hem « uitgenodigd ten einde na te gaan of
zijn voorstel oprecht en gewichtig was,
geweigerd heeft te verschijnen , ;
Overwegende dat de vrederechter zijn
uitnodiging heeft gedaan op een ogenblik
dat de zaak in beraad was gehouden en
dat, eens de debatten gesloten, de rechter
tot geen onderzoeksverrichtingen mag
overgaal}, tenzij hij vooraf regelmatig de
heropening van de debatten heeft bevolen;
Overwegende dat claaruit volgt dat de
vrederechter, met zijn beslissing te gronden op de weigering van Dannau Alfons
gevolg te geven aan een nietige onclerzoeksmaatregel, de in het miclclel aangecluicle wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Vreclegerecht van het
kanton Halle en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van het vernietigd vonnis; veroordeelt verweerders
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Vrederechter van het kanton Vilvoorde.
17 November 1949. -

1e kamer. -

Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend _voorzitter. VeTslaggeve1',
·H. Smetrijns.- Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.
1e KAMER.- 17 November 1949.
BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. - RECHTER OVER DE GROND
DIE EEN BEDING VAN EEN VERKOOPCONTRACT INTERPRETEERT. - !NTERPRETATIE DIE GEMOTIVEERD IS EN DIE
VERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN VAN HET BEDING. - SOUVEREINE
INTERPRETATIE.
Is souverein, de gemotiveeTde interpretatie,
door de rechte1' over de grond, van een
beding van een verkoopcontmct, wanneer die interpretatie niet onverenigbaar
is met de bewoordingen van het beding (1).
(1) Verbr., 16 September en 12 November
1948 (Ar1·. Vm·b1·., 1948, blz. 422 en 546;
Bull. en PAsiC., 1948, I, 491 en 626) ; 18 Februari 1949 (Arr. Verb1·., 1949, blz. 131; Bull.
en PASIC., 1949, I, 147).

(DEROME,

1'.

HOLBRECHT.)

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Februari 1948 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ·
Over het enig· middel : sch~nding van
artikelen 711, 1134, 1135 1138 1165
1315, 1316, 1317, 1319,' 1322' 1529
van het Burgerlijk Wetboek, en '97 van
de Grondwet, door dat het bestreden
arrest heeft beslist dat, op het og·enblik
waarop, op 12 December 1946 aanlegger
de kwestieuze koopwaar aan ~erweerder
verkocht had, die koopwaar niet meer het
eigendom van aanleggerwas omreden dat
v66r 12 December 1946 'het contract
waarbij aanlegger de koopwaar had verworven van de « British Disposals Com- m1sswn ,, verbroken was, en dat aldus
de aan verweerder toegestane verkoop
het verkopen geweest is van een anders
zaak, als wanneer het arrest tevorflrl aanvaard had, dat de verkoop aan aanlegger
toeg·estaan door de Eng·else overheid beheerst was door algemene voorwaarden
waarvan artikel 6 bedong : « indien de
koper, binnen de overeengekomen termijn, hetg·een hij gekocht heeft niet
weg·neemt, heeft de Engelsche overheid
het recht het opnieuw voort te verkopen
e!l_ dat zonder voorafgaandelijke verwittlgmg ,, als wanneer dus, volgens de bewoordingen van dit beding, het uitoefenen, door de Engelse overheid, van
het recht tot ontbinding slechts kon bestaan in het herverkopen van de niet afgehaalde koopwaar en dat, anderzijds, het
arrest vaststelt dat de herverkoping
slechts heeft plaats gehad op 14 December 1946, dat wil zeggen na, en niet v66r
het ogenblik van de verkoop door aan~
legger aan verweerder, en het arrest aldus
door een geheel van tegenstrij dige bevveegredenen, hetgeen gelijkstaat met afwezigheid van beweegredenen, het aan de
alden verschuldigd geloof heeft geschonden, alsook de beginselen van de wettelijk _gesl?ten ~vereenkomst en de regel afgeleld mt artlkel1165 van het Burgerlijk
Wetboek, volgens welk het bestaan, even
goed al? de gevolgen, gunstige of
ongunstlge, - van de contracten feiten
zijn die de derden niet mogen nal~ten te
eerbiedigen en gebeurlijk te onderstaan :
Overwegende dat het middel steunt op
de bewering dat, volgens de tussen de
«British Disposals Commission , en aanlegger gesloten overeenkomst, en name_ lijk volgens artikel 6 van de algemene voorwaarden van die overeenkomst
de koper die, binnen de bedongen ter:
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weggehaald, de eigendom er van slechts
verliest door de herverkoop welke gezegde '' Commission » er van heeft gedaan;
Overwegende, echter, dat het arrest
het in het middel aangeduid artikel 6
.anders interpreteert; dat het oordeelt
·dat, volgens de gesloten overeenkomst,
indien de koper de verkochte koopwaar
niet binnen de bedongen termijn weghaalt, de verkoop verbroken is, hetzij
door een verwittiging van de verkoper,
verwittiging welke in onderhavig geval
gegeven werd v66r 12 December 1%6,
- hetzij, bij gebrek aan verwittiging, door
.de herverkoop aan een derde ;
Overwegende dat die gemotiveerde
interpretatie van het contract met de
woorden er van verenigbaar is en, bijgevolg, souverein;
Dat daaruit blijkt dat het arrest het
geloof niet heeft geschonden dat aan het
contract dient gehecht, en dat zijn gronden hoegenaamd geen tegenstrijdigheid
bevatten;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerder.
17 November 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. - Pleiter, H. de Harven.
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KAMER.- 17 November 1949.

GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS DAT BESLIST DAT EEN HUUROVEREENKOMST ONDER TOEPASSING
VALT VAN RET BESLUIT VAN 20 SEPTEMBER 1940 HOUDENDE UITZONDERINGSBEPALINGEN VAN TIJDELIJKE
AARD INZAKE RUUROVEREENKOMSTEN.
- LATER VONNIS DAT BESLIST DAT DE
WET VAN 31 JuLI 1947 NIET TOEPASSELIJK IS OP DIE OVEREENKOMST. GEEN SCRENDING VAN RET GEWIJSDE
VAN RET EERSTE VONNIS.
(1) Omtrent de identiteit van het voorwerp,
in de zin zoals bedoeld bij artikel 1351 van
het Burgerlijk Wetboek, raadpleeg verbr.,
1~ Mei 1924 (Bull. en PAsrc., 1924, I, 345);
5 Juli 1937 (Ar1·. Vm·br., 1937, blz. 76; Bull.
en PAsrc., 1937, I, 213); 15 Januari 1942

W anneer een vonnis !weft beslist dat een
overeenkomst onder de toepassing valt
van het besluit van 20 September 1940
houdende uitzonderingsbepalingen van
tijdelijke aard inzake huurovereenlcomsten, wordt het gewijsde van die beslissing niet geschonden door een later vonnis dat, tussen dezelfde partijen, beslist
dat de wet van 31 Juli 1947 op die overeenkomst niet toepasselijk is {1}.
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BOMKO
T. ROBBESON.}

»,

ARREST.
BET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Maart 1%8 gewezen in
hoger beroep door de Rechtbank van
eerste aanl~g te Antwerpen;
Over het leerste middel : schending van
artikelen 97 van· de Grondwet, 1319,
1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, door te
verklaren dat er geen huurovereenkomst
bestond betreffende het betwist goed, het
geloof heeft miskend dat aan het vonnis
van de Rechtbank te Antwerpen dd.
22 April 1941 verschuldigd is en de gewijsde zaak van dat vonnis heeft geschonden :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis niet verklaart dat er tussen partijen geen huurovereenkomst bestaat; dat het hierop wijst dat het litigieus contract " bezwaarlijk huurovereenkomst van onroerend goed " kan genoemd worden en het daarna bepaalt dat
" de overeenkomst, indien wordt aangenomen dat het een huurovereenkomst is,
enkel een verhuring van een recht van
doorgang is, dat zij betrekking heeft op de
uitgang over het eigendom van de beroepers " (thans verweerders) ; dat het
vonnis daarna beslist dat de wet van
31 Juli 1%7 niet op dergelijke verhuring van toepassing is;
Overwegende, anderzijds, dat het op
22 April 1941 tussen partijen gewezen
vonnis besliste dat de partijen een humcontract hadden gesloten, waarbij verweerders het gebruik van een uitgang
beloofden en waarbij aanlegster zich
verplichtte een huurgeld- te betalen; dat
het vonnis daaruit afleidde dat het besluit
(Bull. en PAsrc., 1942, I, 12); 4. Mei 1944
(Ar1·, Verbr., 1944, blz. 154; Bull. en PAsrc.
1944, I, 34.1); 10 Juli 1947 (A1·r. Verbr., 194.7,
blz. 253; Bull. en PAsrc., 1947, I, 328);

Fr. verbr., 24 Juni 1930 (SmEY, 1930, 1, 373)
en 14 Mei 1935 (ibid., 1935, I, 267).
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Overwegende dat er dus geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de omschrijving van het litigieus contract, door het
vonnis dd. 22 April19H bepaald, en deze
bij het bestreden vonnis aangenomen ;
dat, voor het overige, het eerste vonnis
noch beslist heeft, noch zou kunnen beslist hebben, dat het contract al dan niet
onder toepassing viel van de wet van
31 Juli 1%7;
Dat het bestreden vonnis aldus het
geloof, dat aan het vonnis van 22 April
19H dient te worden gehecht, niet heeft
miskend, noch het gezag van het gewijsde heeft geschonden;
.Over het tweede middel : schending
van artikelen 97 van de Grohdwet, 1134c,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden vonnis, door
te beslissen dat er tussen partijen geen
huurcontract aangaande de betwiste goederen bestond, de overeenkomst heeft
miskend en het geloof heeft geschonden dat dient gehecht aan de akte
van notarissen Cols en Wyns te Antwerpen dd. 7 J anuari 1928, alsook aan
de akte van notarissen Gevers en Cols
te Antwerpen dd. 22 Mei 1930; en over
het derde middel : schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1709, 1713,
1134c en 1728 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden vonnis beslist dat de overeenkomst van 7 J anuari
1928, « waarbij door beroepers en een
naamloze vennootschap « Stille Kunst ,
een huurovereenkomst werd gesloten,
waarbij beroepers !n huur geven, voor
een termijn van twintig jaar, een groot
overdekt gebouw van ruim 800 m 2 , met
optie van aankoop gedurende de eerste
negen jaar; bij de huurovereenkomst
wordt bepaald dat, ingeval van optie, de
uitgang met trap zal blijven bestaan voor
de duur van twintig jaar; hiervoor wordt
een huurvergoeding van 5.000 frank
's jaars betaald; die uitgang met trap
bevindt zich buiten het verhuurde pand
op het eigendom van beroepers "• g·een
huurcontract is, dan wanneer bij de
overeenkomst, een partij zich verbond
om aan de andere partij het genot van
een zaak te verschaffen gedurende een
bepaalde tijd en tegen een bepaalde
prijs, die laatstbedoelde zich verbond
te betalen :
Overwegende, enerzijds, dat nit het
op het eerste middel gegeven antwoord
blijkt dat het bestreden vonnis niet beslist dat geen huurovereenkomst tussen
partijen bestaat, doch wel dat de wet van

31 Juli 194c 7 op dergelijke verhuring niet
toepasselijk is;
Overwegende, anderzijds, dat de middelen v66r het Hof geep. schending aanklagen van gezegde wet van 31 J uli 1%7 ;
Dat de middelen, dienvolgens, in feite
niet opgaan ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerders.
17 November 1949. - 1° kamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mattes. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Resteau.
·

2"

KAMER. -

21 November 1949.

VOORZIENING

IN VERBREKING.

TERMIJN.- MrLITIEZAKEN.- BESLISSING VAN EEN HERKEURINGSRAAD.
VOORZIENING INGESTELD MEER DAN
VIJFTIEN DAGEN NA ONTVANGST VAN
DE NOTIFICATIE. VoORZIENING TE
LAAT INGESTELD.

De voorziening van de milicien tegen een
beslissing van een herkeuririgsraad,
weike werd ingesteld meer dan vijftien
dagen na ontvangst van de notificatie
van die beslissing, werd te laat ingesteld
en is derhalve onontvankelijk (1). (Wetten op de militie, samengeordend de
15 Februari 1937, art. 4c4c.)
(DENYS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de beslissing,
op 2 J uni 1%9 door de Herkeuringsraad
van West-Vlaanderen gewezen;
Overwegende dat de bestreden beslissing aan aanlegger op 2 J uni 1%9 betekend werd; dat de voorziening ter griffie
van het Hof slechts op 25 Juni 1%9 ontvangen werd, hetzij na h()t verstrijken
van de termijn van vijftien dagen, bepaald bij artikel H van het koninklijk
besluit van 15 Februari 1937 ; dat zij dus
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
(1) Verbr., 16 Februari 1948 (.Arr. Verbr.,
1948, blz. 89; Bull. en PAsiC., 1948, I, 102).

-15021 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklui·
dende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 November 1949.

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. POLITIERECHTER DIE KENNIS NEEMT
VAN EEN INBREUK OP DE VERKEERSPQJ,ITIE. FEIT DAT DIE INBREUK
UITMAAKT, MAAKT OOK RET WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE LICHAMELIJKE LETSELS UIT. - VERPLICIITING
VOOR DE POLITIERECIITER ZICH ONBEVOEGD TE VERKLAREN.
De politierechter, die kennis !1-~emt van e_en
inbreuk op de verkeerspoht~e, moet z~ch
onbevoegd verklaren wanneer hij vaststelt dat het feit, dat die inbreuk uitmaakt, ook hel gebrek aan voo1·uitzicht
of aan voorzorg uitmaakt, voorzien bij
artikel 418 van het Strafwetboek, en dat
uit dit gebrek de slagen en venvondingen
volgen voorzien bij artikel 420 van hetzelfde wetboek {1).

(DROUILLON, T. FEYEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het von,nis,
op 30 Juni 1949 gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers;
I. Over de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Over het middel van ambtswege
schending van artikelen 137 en 138 van
het Wetboek van strafvordering, respectievelijk gewijzigd door de koninklijke
besluiten nr 59 van 10 Januari 1935 en
nr 252 van 8 Maart 1936, genomen krachtens bijzondere machten tijdelijk aan de
Koning· toeg·ekend, .en van artikelen 160
en 182 van hetzelfde wetboek, doordat
de correctionele rechtbank, uitspraak
doende in hoger beroep, en bij welke een
beslissing van de politierechter aanhangig
werd gemaakt, beslissing· hierop wijzend
dat de feiten, waarvan hij op rechtstreekse dagvaarding· kennis nam, een
(1) Verbr., 20 December 1938 (Arr. Verbr.,
1938, blz. 261; Bttll. en PAsrc., 1938, I, 391);
nota onderaan verbr., 7 Februari 1944 (Bttll.
en PASIC., 1944., I, 181, kol. 2) en het arrest
in Arr. Vm·br., 1944, blz. 89.

wanbedrijf uitmaken, zich niet onbe:
voegd heeft verklaard :
Overwegende dat aanlegger, door rechtstreekse dagvaarding van de officier van
het openbaar ministerie, v66r de Politierechtbank ·van het kanton St-Vith
gedagvaard werd wegens inbreuk op de
verkeerspolitie;
Overwegende dat de beslissing van de
politierechter vaststelt dat de bij hem
aanhangig gemaakte feiten een inbreuk
op de verkeerspolitie uitmaken en dat de
verwonding·en, waarover de burgerlijke
partij klaagt, het rechtstreeks gevolg van
die inbreuk zijn ;
Overwegende dat de politierechter de
verplichting had aan de feiten, welke tot
het verschijnen van beklaagde aanleiding
gaven, hun echt karakter toe te kennen;
dat, met vast te stellen dat de verwonding·en van de burgerlijke partij het rechtstreeks gevolg waren van de bij hem aanhangig gemaakte feiten, hij had moeten
beslissen dat zij ook de inbreuk uitmaakten van onvrijwillige slagen of verwondingen, door artikelld8 van het Strafwetboek
voorzien, en door artikel 420 van hetzelfde wetboek met correctionele straffen
beteugeld ; dat, bij gebrek aan een beschikking van verwijzing, hij zich onbevoegd moest verklaren en de partijen
naar de procureur des Konings verwijzen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
op de hoger beroepen van beklaagde
en van het openbaar ministerie gewezen,
door de onbevoegdheid van de eerste rechter en deze van de rechter in hoger beroep
niet uit te spreken, de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ;
II. Wat de beslissing g·ewezen over de
vordering van de burgerlijke partij betreft :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering gewezen de vernietiging medesleept van de
beslissing over de burgerlijke vordering
gewezen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Luik, uitspraak doende in hoger beroep.
21 No~ember 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Vetslaggever, H. Fettweis. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

1512" KAMER.- 21 November 1949.
1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
KENNIS NEEl\IT VAN DE ZAAK OP HET
ENKEL HOGER BEROEP VAN DE VE~
DACHTE. - VASTSTELLING DAT HET
TEN LASTE VAN DE VERDACHTE GELEGD
FElT EEN ZWAARDERE QUALIFICATIE
iliOE1' KRIJGEN DAN DEZE DOOR DE
EERSTE RECHTER AANGENOJVIEN EN DAT
HET FElT TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DEZE LAATSTE NIET BEHOORT.- YERPLICHTING VOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP EEN BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID UIT TE SPREKEN.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE
i'IIAG ZIJN TOESTAND NIET VERZWAREN.
- GEVOLGEN VAN DIT PRINCIPE.
1° TVanneer hiJ. vaststelt dat het ten laste
van de verdachte geleu.d feit een zwaardere
qualificatie moet knjgen dan deze door
de eerste rechter aangenomen, en dat
dit feit tot de bevoegdheid van deze laatste
niet behoonle, moet de !'echter in ho ger
bemep een beslissing van onbevoegdheid
uitspreken, zelfs indien hij van de zaak
kennis neemt op het enkel hager beroep
van de venlachte (1).
2° Het principe dat, op zijn enkel hager
bemep, de verdachte zijn toestand niet
mag zien verzwaren, !weft tot gevolg dat,
wanneer de rechter in hoge1· beroep zich
onbevoegd hee(t ve1·klaard omdat het
feit een zwaanlere qttalificatie moest
krij gen dan deze aangenomen door het
beroepen vonnis, de bevoegde rechter die,
na de beslissing van onbevoegdheid,
kennis zal nemen van dit feit, geen
zwaa1·de1·e slntf zal mogen uitspreken dan
deze door de onbevoegde rechter toegepast (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL,
T. MERTENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het vonnis,
op 23 April19li9 gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te
Nijvel;
Over het enig middel : schending van
artikelen 5, alinea's 1 en 2, 8 van de wet
van 1 Mei 18t.9, 17.2 en 205 van het
Wetboek van strafvordering, 202 en 2H
(1) en (2) Verb1·., 18 October 1943 (A1·r.
Verb1·., 1944, biz 2; Bttll. en PAsrc., 1944, 5
en de nota) ; zie ook het voorgaand arrest.

van hetzelfde wetboek en van het advies
van de Raad van State dd. 26 October 1806 op 12 November 1806 goedgekeurd, doordat het bestreden vonnis, bij
g·ebrek aan hoger beroep door het openbaar ministerie ingesteld, het gezag van
het gewijsde miskennend, de toestand
van appellant Mertens heeft verzwaard :
Overwegende dat de politierechtbank
kennis neemt van de inbreuken op de
reglementen genomen in uitvoering van
de wet van 1 Augustus 1899, houdende
herziening van de wetgeving en van de
reglementen op de politie van het vervoer ; dat, indien het feit, dat bij haar
aanhangig wordt gemaakt, terzelfdei·tijd
een inbreuk uitmaakt op het reglement
op . de verkeerspolitie, en een misdrijf
beteugeld met een zwaardere straf en
welke in de bevoegdheid van de correctionele rechtbank valt, de rechtbank,
bij g·ebrek aan iedere beschikking van
verwijzing en om reden van de eenheid
van het debat, zich onbevoegdmoet verklaren en de partijen naar de procureur
des Konings verwijzen (Wetb. van straf"
vordering, art. 160) ;
Overwegende dat dezelfde verplichting
bestaat voor de rechter in hoger beroep
(Wetb. van strafv., art. 176) ;
Overwegende dat de beschouwing dat,
noch het openbaar ministerie, noch de
burgerlijke partij, tegen het vonnis van
de politierechtbank hog·er beroep ing·esteld hebben, die verklaring van onbevoegdheid niet kan verhinderen, daar de
gebiedende en van openbare orde zijnde
regels nopens de bevoegdheid de rechter
voorschrijven zijn bevoegdheid na te
gaan en hem niet toelaten daarvan af
te wijken;
Dat de verdachte er helang hij heeft
berecht te worden door de rechter, welke
de wet hem aanwijst, die rechter wettelijk vermoed zijnde als de beste voor de
vrijwaring van zijn rechten (Grondwet,
art. 8);
Dat het hog·er beroep van de beklaagde
dienvolgens noodzakelijk de vraag nopens
de bevoegdheid aan de rechtbank in
hoger beroep opdraagt;
Overwegende dat, indien ten gevolge
van het enkel hoger beroep van de verdachte, de toestand van deze laatste
niet mag verzwaard worden, het gevolg
van dit principe is dat de bevoegde rechtBr, die kennis zal nemBn van het misdrijf na dB beslissing van onbevoegdheid
gewezen op het hoger beroep, geen zwaardere straf zal mogen uitspreken dan dezB
door de. onbevoegde rechter 'toegepast;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis,

-152vaststellend dat de overtreding van
de regels op de verkeerspolitie, ten laste
van Mertens Raoul gelegd, de oorzaak van
een aanrijding is welke slagen of verwondingen aan Roland Henri heeft veroorzaakt, en dienvolgens verklaart dat de
politierechtbank onbevoegd was en de
partijen naar de procureur des Konings
verwijst, geen van de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat_
21 November 19~9. - 2e karrier.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende concl1tsie, 1-I. . Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 November 1949.

1o VERKEER.- BES'fUURDER DIE. ZIJN
VOER'fUIG NIE'f TOT S'fiLSTAND HEEFT
KUNNEN BRENGEN V66R EEN HINDERNIS. - 0NVOORZIENBARE HINDERNIS.
- GEEN INBREUK OP AR'fiKEL ~2 VAN
DE VvEGcoDE.
2o VERKEER. - ZICHTBARE HINDERNIS. KAN ONVOORZIENBAAR ZIJN.
1o Overt1·eedt m·tikel 42 van het koninklijk

besluit van 1 Febrtwri 1934 niet, de
bestuurde1· die zij n voertui g niet tot stilstand heeft kmmen brengen v66r een hindernis die zo onvoorzienbaar was dat
geen enkele fout hem kan worden toege1·ekend (1) .
2o Een zichtbare hindernis kan onvoorzienbaar zijn.

(LECHARLIER, 'f. MELCHIOR.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op hef bestreden
vonnis, op 14 Mei 1949 gewezen in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering gewezen :
Over het eerste middel : schending van

artikelen ~2 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 193~ op de verkeerspo,
litie, 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, bij conclusies in
hoger beroep genomen, aanlegger verschillende omstandigheden van het ongeval imoept om er uit af te leiden dat de
heer Melchior (hier verweerder) onbetwistbaar de onvoorziene hindernis uitmaakte,
welke de concludeerder van alle fout
vrijstelt ;
Overweg·ende dat het bestreden vonnis.
zich er toe bepel'kt te beweren « dat de
zichtbare hindernis nooit een onvoorzienbare hindernis uitmaakt ";
Overwegende dat die regel, op volstrekte wijze geformuleerd, niet uit de bewoordingen van artikel42 van het koninklijk besluit van 1 Februari 193~ kan
worden afgeleid ;
Overwegende dat die bepaling niet
moet toegepast worden wanneer de be.stuurder van een voertuig· zich v66r een
hindernis heeft bevonden die hij op geen
enkel manier kon voorzien en dat dienvolgens geen enkele fout hem kon verweten worden; dat een zichtbare hindernis onvoorzienbaar kan zijn;
Overwegende, dienvolgens, dat door
op de voorgaande overwegingen te steunen om aanlegger te veroordelen, het
bestreden arrest gezegd artikel 42 heeft
geschonden ;
II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vorderingen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechlbank van eerste aanleg te
Namen en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder Melchior tot de kosten ; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, uitspraak doende in
hoger beroep.
21 November 1949. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, 1-I. Daubresse. Gelijkl1tidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2e
(1) Zie verbr., 20 Juni 1946 (_Arr. Verbr.,
1946, biz. 234; Bull. en PAsrc., 194.6, I, 253).

KA~IER.

-

21 November 1949.

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
- VEHPLICHTING VOOH DE CORHEC-.

-153'TIONELE RECHTBANK AAN DE FElTEN,
WAARVAN ZIJ KENNIS NEEMT, HUN
WETTELIJKE QUALIFICATIE TE GEVEN.
REGEL VAN TOEPASSING IN ZAKEN
VAN. DOUANEN EN ACCIJNZEN.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. GEHEIM VOORHANDEN HEBBEN VAN
EEN STOKERIJTOESTEL DAT GEEN SPOREN VAN PAS GEBEURDE WERKING
DRAAGT.- MISDRIJF VOORZIEN BIJ ARTIKEL '117, 1°, VAN DE WET VAN
15 APRIL '1896.
1° De correctionele rechtsmachten moeten,

binnen de pe1:ken van hun bevoegdheid
en mits eerbiediging van de Techten van
de veTdediging, aan het feit, waarvan zij
kennis nernen, zijn wettelijke qualificatie
geven. Die regel is van toepassing zowel
in zaken van douanen en accijnzen als
in andere strafzaken (1). (Stilzwijgende
beslissing.)
'2° Het geheim voorhanden hebben van een

stokerijtoestel, dat geen sporen van pas
gebeurde werking draagt, maakt het
misdrijf uit voorzien bij artikel 1.17, 1. 0 ,
van de wet van 15 April 1896.
~BESTUUR

VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. PERPETE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
30 September 1948 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het tweede middel : schending
van artikel '1'1 7, '1 °, van de wet van
'15 April 1896 :
Overwegende dat verweerder gedaagd
en vervolgd werd wegens inbreuk op
artikel124 van de wet van 15 April '1896
wegens het onwettelijk voorhanden hebben van een stokerijtoestel of -werktuig
van een inhoudsvermogen kleiner dan
40 hectoliter, welk sporen van een onlangs
gebeurde werking droeg;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, verweerder geheim e~n stokerijtoestel voorhanden heeft gehad welk minder dan
40 hectoliter inhoudsvermogen had en
welk geen sporen van een onlangs gebeurde werking droeg;
Overwegende dat dit feit het misdrijf
uitmaakt voorzien bij artikel 117, 1°,
yan de wet van 15 April 1896; dat, door
Yerweerder van de vervolgingen zon(1) Verbr., 7 October 1946 (A1·r. Verbr.,
1946, blz. 321; Bttll. en PAsiC., 1946, I, 349
en de nota).

der kosten te ontslaan, het bestreden
arrest de in het middel bedoelde wetsbepaling· heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te' Luik en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ·
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
21 November 1949. -

2• kamer. -

Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1', H. Fettweis. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2• KAMER. -

21 November 1949.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING.- CONCLUSIES VAN DE. VERDACHTE WAARBIJ
WORDT STAANDE GEHOUDEN DAT DE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET
ONGEVAL GEHEEL OF TEN DELE TEN
LASTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
VALT WEGENS DE FOUT BEGAAN DOOR
HAAR AANGESTELDE. VONNIS DAT,
ZONDER DIT MIDDEL TE BEANTWOORDEN, DE VERDACHTE VEROORDEELT TOT
HERSTELLING VAN GEHEEL DE SCHADE.
GEBREK AAN REDENEN.
2° VOOHZIENING IN VERBREKING.
-STRAFZAKEN.- VooRzrENING DOOR
EEN VERDACHTE TEGEN DE BESLISSING
GEWEZEN OVER DE VORDERING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 1\'IEDEVERDACHTE. 0NONTVANKELIJKHEID.

1° Is niet wettelijk gemotiveerd, het vonnis
dat, dan wannee1· de verdachte in regelmatige conclusies staande hield dat geheel of een deel van de vemntwoordelijkheid voor het ongeval ten laste van de burgerlijke partij rnoet vallen, we gens de fout
door ham· aangestelde begaan, de verdachte veroordeelt tot herstelling van geheel de schade, zonder die conclusies te
beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
2° Een ve1·dachte vennag niet zich te voorzien tegen de beslissing gewezen over de
vordering van de burgerlijke partij tegen
een medeverdachte (2).
(2) Verbr., 27 Januari 1943 (Bttli. en PASIC.,
1943, I, 42 en de nota 3).

-154(GAUTHIER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«LIEGE AUTOS" EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het vonnis,
op 18 Mei 1%9 gewezen in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat de voorziening· van
aanlegger gericht is tegen de beslissing
gewezen over de publieke vordering,
tegen deze over de vordering van de
burgerlijke partij, naamloze vennootschap « Liege Autos ,, en tegen de beslissing welke hem . aileen op burgerlijk
gebied verantwoordelijk verklaart, met
uitsluitiilg' van de medebetichte James en
van de naamloze vennootschap « Autobus
Liegeois ";
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering gewezen :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Wat de beslissing, gewezen over
de vordering van de burgerlijke partij,
naamloze vennootschap « Liege Autos ,,
betreft :
Over het vierde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1317 en volg·ende, 1351 en volgende, 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden vonnis de conclusies van
aanlegger niet beantwoord l1eeft volgens
welke er aanleiding bestond tot verdeling van de verantwoordelijkheid, daar
de aangestelde van de burgerlijke partij
een font had begaan :
Overwegende dat, bij conclusies regelmatig v66r de rechter in hoger beroep
genomen, aanleg-ger beweerde dat de
verantwoordelijkheid voor het ongeval
geheel of gedeeltelijk ten laste viel van
de burgerlijke partij, naamloze vennootschap « Liege Autos " wier aangestelde·,
met een motorvoertuig op een openbare
plaats rijdende, zijn rechterzijde niet had
gehouden, overeenkomstig artikelen 27
en 3, 1°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, houdende Algemeen
Reglement op de verkeerspolitie;
Overwegende dat het bestreden vonnis
het beroepen vonnis in al zijn burgerlijke beschikkingen bevestigt om de
enige reden dat de eerste rechter billijk
de door de naamloze vennootschap
« Liege Autos " ondergane schade heeft
beoordeeld; dat, noch het beroepen vonnis, noch het bestreden vonnis de conclusies beantwoorden, waarbij een verdeling
van de verantwoordelijkheid werd inge-

roepen ; dat het bestreden vonnis_ de in
het middel ingeroepen wetsbepalingen
schendt;
III. Aangaande de beslissing· welke
aanlegger enkel op burgerlijk gebied verantwoordelijk verklaart, met uitsluiting
van de medebetichte James en van de
naamloze vennootschap " Autobus Licgeois " :
Overwegende dat de voorziening, in
zover zij die beslissing bedoelt, in werkelijkheid is gericht tegen de beslissing, gewezen over de burgerlijke vordering van
de naamloze vennootschap « Liege Autos»
tegen James en de naamloze vennootschap " Autobus Lieg·eois" , welke het
bestreden vonnis in niets vm~'antwoorde
Iijk verklaard heeft voor het nadeel door
de burgerlijke partij " Liege Autos" ondergaan;
Overwegende dat aanleg·ger geen hoedanigheid bezit om zich te voorzien
tegen die beslissing gewezen over een burgerlijke vordering· gericht tegen zijn medebetichte en tegen de voor deze laatste
burgerlijk verantwoordelijke partij ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vorinis in zover het uitspraak heeft
g·edaan over de vordering van de burgerlijke partij, naamloze vennootschap
'' Liege Autos "; beveelt dat onderhavig·
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik en dat melding er van zal
g~emaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft van de
kosten van zijn voorziening; verwijst dezaak, alzo beperkt, naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, uitspraak doende in
hog·er beroep ; legt het overige van de
kosten ten laste van de burgerlijke partij,
naamloze vennootschap "Liege Autos"·
21 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. 'Verslaggever, H. Fettweis. - Ve1'Slaggever, H. Rog·er Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

2" KAMER. -

21 November 1949.

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.vVETTELIJKE TERMEN WAARVAN GEEN
BEPALING VOORHANDEN IS. GEBRUIKELIJKE BETEKENIS. - TOEZICHT
VAN HET HDF VAN VERBREKING.
2° VERKEER.- WEG DIE NIET VERDER
LOOPT DAN DE AANSLUITING.---'- VDNNIS
DAT, OM TE BESLISSEN DAT DIE WEG

-155DIT KARAKTER HEEFT, EEN REGEL STELT
DIE ONVERENIGBAAR IS MET HET BE GRIP
GEHULDIGD DOOR HE'f REGLEMENT. ONWETTELIJKHEID.

1 o W anneer een wet of een besluit een term

gebruikt, zonde!' de bepaling er van op
te geven, /weft die term zijn gebruikelijke
betekenis en /weft het Hof van verbreking
de bevoegdheid om nate gaan of de rechter ove1· de g1·ond die betekenis heeft gegeven aan de bedoelde term (1).
2o De rechter mag niet als regel stellen dat
het geb1·ek aan samenvallen van de as
van een weg met de as van de weg die
rechtover de aansluiting. ligt, alsmede de
verplichting om een zijbeweging uit te
voeren om van de ene op de andere te
rijden, van de eerste weg ten opzichte van
de tweede een secundaire weg rnalcen
orndat hij niet verder loopt dan de aansluiting (2). ( Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 51, 2°, gewijzigd door het
besluit van de Regent van 16 October
1947.)
(FROiVIONT, T. HENRY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 28 Mei 1949 gewezen in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 ·van
het Burgerlijk Wetboek en 51 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
doordat het bestreden vonnis beslist heeft
dat niet verder !open dan de aansluiting,
de wegen waarvan de assen niet samenvallen en die niet juist in de verlenging
·vallen de ene van de andere, vermits de
weggebruiker een zijbeweging moet uitvoeren bij. het uitrijden van een van de
beschouwde wegen om de andere in te
rijden die verder loopt dan de aansluiting·; dat de regel, door het vonnis geformuleerd, verder schijnt te gaan dan
wat de tekst van het reglement vereist:
Overwegende dat uit de tekst van de
bestreden beslissing blijkt, dat de rechter
over de grond aan de J ubilelaan, door de
burgerlijke partij gevolg·d, het karakter
(1) Verbr., 10 :i\'l:ei 1938 (Arr. Vm·b1·., 1938,
blill. 95; Bull. en PAsiC., 1938, I, 161); 13 Mei
1948 (A,.,·. Vm·b1·., 1948, blill. 276; Bull. en
PAsiC., 1948, I, 322 en de nota 1).
(2) Zie verbr., 10 Mei 1938 bierboven vermeld; vergelijk verbr., 5 Maart 1940 (A1'1'.
Verbr., 1940, blz. 26; Bull. en PAsiC., 1940,

van hoofdweg heeft erkend en aan
de Vanderstichelenstraat, door de verdachte gevolgd, het karakter van secundaire weg;
Overwegende dat de rechtbank dit
oordeel op de enkele beschouwing
steunt dat, hierin verschillend met de
door de burgerlijke partij gevolgde weg,
de door beklaag·de gevolg·de weg niet
verder dan de aansluiting, in de Belgicalaan loopt ;
Overwegende dat die beoordeling zelf
schijnt bepaald te zijn door de regel welke
het vonnis stelt als dat het gebrek aan
samenvallen van de assen van de weg door
beklaagde gevolgd en van de weg die
rechtover de aansluiting ligt, alsook de
verplichting voor beklaagde een zijbeweging uit te voeren om van de eerste
in de tweede te rijden, de door hem
gevolgde weg secundair maken ten opzichte van de door de burgerlijke partij
gevolgde w.eg ;
Overwegende dat die principiele bevestiging een verkeerde interpretatie uitmaakt van artikel 51, 2°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, overgenomen bij artikel 3 van het besluit van
de Regent van 16 October 1947; dat bij
gebrek aan nadere wettelijke bepaling,
van de verlenging van een openbare weg
die verder loopt dan de aansluiting,
men aan die verlenging haar gebruikelijke betekenis moet geven, 't is te
zeggen deze van een normale uitweg
welke, voor de weggebruiker die ze
oprijdt, verder loopt dan de aansluiting;
Overwegende dat uit die beschouwingen volgt dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering gewezen de vernietiging medesleept van de
beslissing over de vordering van de burgerlijke partij gewezen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven wo.rden in de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal g·emaakt worden op de kant van het
vernietigd vonnis ; veroordeelt de burgerlijke partij, Henry Henri, tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel, uitspraak
doende in hoger beroep.
I, 71); 7. October 1942 (A1"r. Verbr,., 1942,
blz. 113; Bull. en PAsrc., 1942, I, 221);
13 Octqber 1947 (Arr. Vm·br., 1947, blz. 316;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 407); 31 Januari 1949
(Ar1·. Verbr., 1949, blz. 83; Bttll. en PAsrc.,
1949, I, 91).

-15621 November 1%9. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gelijkluidende conclusie, H.Roger Janssens de Bisthoven, advoca)ltgeneraal.

2e KAMER. -

21 November 1949.

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MIDDEL AFGELEID UI'l' DE
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
EEN PROCES-VERBAAL. - GEBREK AAN
PROCES-VERBAAL DAT HET MISDRIJF
VASTSTELT. - MIDDEL MIST IN FEITE.
1\l[ist feitelijke grondslag, het middel dat het
arrest verwij t de verdachte te he b ben
vrij gesproken van de telastlegging van
bedrieglijk vervoer, en zodoende de bewijskracht van een proces-ve1·baal te hebben
geschonden, dan wanneer het feit van de
telastlegging niet door een proces-verbaal
vastgesteld werd.

(BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. MICHELS.)
ARREST.
IIET HOF; - Gelet op het arrest, op
3 Februari 1%9 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending· van
artikelen 97 van de Grondwet, 4, 5, 30,37
en 239 van de Algemene Wet van
26 Augustus 1822, 19, 22 en 28 van de
wet van 6 April1843, doordat het bestreden arrest : 1° het geloof miskennend dat
aan het proces-verbaal dient te worden
gehecht, beslist heeft dat c!e invoer in
Belgie van de litigieuze ring niet met
zekerheid bewezen werd ; 2° geoordeeld
heeft dat de bedrieglijk ingevoerde ring
niet moet verbeurd verklaard worden,
zelfs indien hij aan verdachte niet toebehoorde, daar deze mededader of medeplichtige was van de bedrieglijke invoering, gezien het belang dat die sluiking
voor hem vertoonde :
Overweg·ende dat, bij gebrek aan proces-verhaal dat de hed~;ieg·Iijke invoer van
de litigieuze ring in Belgie vaststelt, het
bestreden arrest, bij een souvereine beoordeling van de bewijselementen, heeft
kunnen beslissen, zonder het geloof te
schenden dat client te worden gehecht
aan een proces-verbaal, dat niet bewezen
was dat verdachte, wanneer hij over de
grens kwam, dacler, meclebetichte of

belang·hebbencle van een invoer zou geweest zijn welke hij niet gedaan had of
waaromtrent hij onwetencl kon- zijn
wanneer hij geschiedde ;
Dat heteerste onderdeel van het middel
in feite niet opgaat ;
Overwegende dat het arrest heslist dat
verweerder noch dader, noch medeplichtige noch belanghebbende van de
bedrieglijke invoer was ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel dus evenmin in feite opgaat;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk- is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
21 November 1949. - 2e learner.
Voorzitter, I-I. Louveaux, voo1'zitter.
Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 November 1949.

HERZIENING.- Nmuw FEIT.- ERGE
GEESTESSTOORNIS VAN DE VEROORDEELDE, GEOPENBAARD NA DE VEROORDELING. - NIEUW FElT.
De omstandigheid, geopenbaard na de
veroordeling, dat de veroordeelde zich
bevond in een staat van erge geestesstoornis waardoor hij onbekwaam was
zijn daden te beheersen, kan het nieuw
feit uitmaken, hetwelk aanleiding geeft
tot herziening (1). (Wetb. van strafv.,
art. 443, 3°; wet van 18 Juni 1894;
wet van 9 April1930, art. 1 en 7.)

(MELAER'l',

'1'.

VERLINDEN.) ·

ARREST.
HET I-IOF; - Gelet op het verzoekschrift, ter griffie van het Hof op 7 April
1949 neergelegd, waarbij Melaert Louis,
bijgestaan en vertegenwoordigd door
Mer Demeur Paul, advocaat bij het Hof
van verbreking, de herziening· aanvraagt
van de beschikkingen van het arrest, in
kracht van gewijsde gegaan, op 15 April
1946 door het Hof van beroep te Brussel
(1) Zie verbr., 25 :tlfaart 1912 (Bull. en
PAsrc., 1912, I, 183); 13 Februari 1922 (ibid.,
1922, I, 163).
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op .tegenspraak gewezen, arrest hetwelk
aanlegger, wegens diefstal met braak en
inklimming, op 2 Juni 1945 gepleegd, veroordeelt tot een gevangenisstraf van
achttien maanden en tot een geldboete
van 300 frank, zijn terbeschikkingstelling·
van de regering ged urende tien j aar
beveelt en hem veroordeelt 6.515 fr. 30 te
betalen ten titel van schadevergoeding
aan de burgerlijke partij ;
Gelet op het met redenen omkleed gunstig advies, ondertekend door drie advocaten bij het Hof van beroep te Brussel,
met tien jaar ihschrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tussen te
komen, door aanvrager aan de burgerlijke
partij Verlinden betekend;
Overwegende dat, tot staving van zijn
verzoek, aanvrag·er aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen
uit een omstandigheid die hij niet in
staat was te bewijzen ten tijde van zijn
geding en uit een nieuw feit welk die
omstandigheid bevestigt, te weten dat
een vonnis, op 6 September 194 7 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Brussel, vaststelt dat hij in April 1945,
en nog· in Augustus-September 194 7, door
erge geestesstoornis was aangedaan,
waardoor hij onbekwaam was zijn daden
te beheersen, wat toelaat te vermoeden
dat hij zich reeds op 2 Juni 1945 in dezelfde staat bevond ;
Gelet op artikelen 443, 444 en 445,
alinea 3, van het Wetboek van strafvordering·, gewijzigd door de wet van 18 Juni
1894;
Om die redenen, ontvangt de aanvraag;
beveelt dat tot het onderzoek over de
aanvraag tot herziening zal worden overgegaan door het Hof van beroep te Luik,
ten einde na te gaan of de tot staving
van de aanvraag opgesomde feiten afdoende genoeg schijnen om tot herziening
aanleiding te geven; behoudt de kosten
voor.
21 November 1949. - 2e kamer.Voo1·zitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Sohier.- Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
·

2e KAMER. -

21 November 1949.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN. - VEROORDELING VAN DE
DADER VAN EEN lVIISDRIJF TOT HERSTELLING VAN EEN ZEDELIJKE EN MATE-

RIELE SCHADE BEROKKEND AAN DE
STAAT. - MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT,
HETWELK BIJKOMENDE OORLOGSUITGAVEN HEEFT MEDEGESLEEPT. - SCHENDING VAN EEN BURGERLIJK RECHT
DAT HET TOEKENNEN VAN SCHADEVER-.
GO EDIN G RECHTV AARDI GT.
Benevens de schending van de politieke
Techten van de Staat, kan een misdrijf
tegen de uitwendige veiligheid van de
Staat schade berokkenen aan deze laatste, zowel in zijn zedelijk als in zijn materieel patrimonium, en een schending van
een burgerlijk recht dat aanleiding geeft tot
schadeloosstelling; het materieel nadeel
kan onde1' meer bestaan in de meerdere
oorlogsuitgaven die het misdrijf aan de
Staat heeft opgel~gd (1).

(RICHARD, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF; -:- Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Juli 1949 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel·
I'. In zover de voorziening· de beslissing
over de publieke vordering betreft :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening de beslissing over de burgerlijke vordering betreft :
Over het eerste middel : schending van
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest gezegd artikel toepast, dan· wanneer geen burgerlijk recht werd geschonden :
Overwegende dat de Staat, publiek zedelijk wezen, door de gevolgen van een
inbreuk, zowel in zijn zedelijk als in
zijn materieel patrimonium kan getroffen worden;
Overwegende dat het nadeel, alzo berokkend, onderscheiden "is van de schending, door het misdrijf, van de politieke
rechten van de Staat; dat het volgt uit
de .schending van een burgerlijk recht en,
derhalve, tot toekenning van schadevergoeding aanleiding geeft ;
Dat het middel naar recht faalt;
(1) Zie verbr., 5 Mei 1945 (A1·1·. Verb1·.,
blz. 144; Bull. en PAsrc., 1945, I,
9 Februari (Ar-1·. Verbr., 1948, blz. 77;
en PAsrc., 1948, I, 88); 20 December
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 735.)

1945,
156);
Bull.

1948
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van artikel1382 van het Burgerlijk Wet- worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziehoek, doordat het bestreden arrest verklaart dat de bijkomende oorlogsuitgaven ning; veroordeelt aanlegg·er tot de
hun oorzaak vinden in de door aan- kosten.
legger gepleeg·de misdrijven 1 en 2, dan
21 November 1949. - 2" kamer.
wanneer de uitzonderlijke en voldoende
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
juridische oorzaak van de oorlogsuitgaVerslaggever, H. Daubresse. Gelijkven, zowel in hun principe als in hun bedrag, de verplichting is voor de Belgische luidende conclusie, H. Roger Janssens de
Staat de openbare orde te handhaven, Bisthoven, advocaat-g·eneraal.
zowel in oorlogs- dan in vredestijd, en
namelijk de nationale onafhankelijkheid
en de ongeschondenheid van het grondgebied te behouden, en over het derde
2" KAMER. - 21 November 1949.
middel : schending van artikel1382 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest een noodzakelijk verband 1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. -ARREST VAN HET
tussen de bedrijvigheid van aanleg·ger
MILITAIR GERECHTSHOF. MEMORIE
en de bijkomende oorlog·suitgaven als
NEERGELEGD MEER DAN VIJF VRIJE
bewezen beschouwt, dan wanneer de
DAGEN TE REKENEN VAN DE VERKLAoorlogsuitgaven door de Belgische Staat,
RING TOT VERBREIUNG. - HET HoF
onafhankelijk van de gepleegde misdrijNEEMT ZE NIET IN ACHT.
ven, in aile souvereiniteit en met inachtneming van de politieke en sociale criteria 2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
bepaald zijn :
DE RECHTER OVER DE GROND.
Overwegende dat het bestreden arrest
- BESLUITWET VAN 22 JUNI 19~5. beslist " dat, qoor zijn criminele bedrijDAAD VAN WEERSTAND AAN DE VIJAND.
vigheid, zowel op militair als op politiek 3° AMNESTIE. BESLUITWET VAN
gebied, verdachte (hier aanlegger) een
20 SEPTEMBER 1945.- VEROORDELING
materiele schade heeft veroorzaakt aan
TOT EEN ENKELE CRIMINELE STRAF BIJ
de Belgische Staat door deze te verplichTOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN HET
ten tot bijkomende uitgaven tot voortSTRAFWETBOEK. - EESLISSING DIE INzetting van de strijd tegen een vijand aan
SLUIT DAT GEEN ENKEL VAN DE
wie verdachte in de maat van zijn middeBEWEZEN VERKLAARDE FElTEN GElen hulp verleend heeft ";
AMNESTIEERD KON WORDEN.
Overwegende dat, - zo het waar is dat
~o MIDDELEN TOT VERBREKING.
de oorlogsuitgaven begrepen zijn in de
- STRAFZAKEN.- VEROORDELING BIJ
openbare lasten van de Staat en dat deze,
TOEPASSING VAN ARTIKEL 4?5 VAN HET
wanneer hij er de noodzakelijkheid en
STRAFWETBOEK.
MIDDEL DAT
belangrijkheid van beoordeelt, in de uitSLECHTS DE DIEFSTAL BETREFT. oefening van zijn souvereiniteit handelt,
STRAF GERECHTVAARDIGD DOOH DE
- uitwendige feiten, welke aan zijn toeDOODSLAG. - MIDDEL ONONTVANKEzicht ontsnappen, zoals de do0r aanLIJIL
legger gepleegde misdrijven, een vermeerdering van gezegde uitgaven en, dien- 1° Het Hof van verbreking neemt de mevolgens, een aantasting van het patrimomarie niet in acht die werd neergelegd
nium van de Staat kunnen inedeslepen ;
mee1· dan vijf vrije dagen na de verklaOverwegende dat het nadeel in dit geval
ring tot vm·breking tegen een a?Test
een oorzaak heeft welke niet samenvalt
vanhet militair gerechtshof (1). (Besluitmet de last van de nationaJe onafhankewet van 19 October 1944, art. 5.)
lijkheid en de ongeschondenheid van het 2° De rechter over .de grand beoordeelt sougrondgebied te handhaven ;
verein in feite of een daad, op grand
Overwegende, dienvolgens, dat door te .
van de beweegredenen en van de beoogde
beslissen dat de inbreuken aan de Staat
en rnogelijke uitslag, het kara/cte?' van
een materieel nadeel hebben veroorzaakt
daad van weer stand aan de vij and bezit.
door hem bijkomende uitgaven tot voort(Besluitwet van 22 Juni 1945, gewijzetting van de oorlog· op te leggen, het
bestreden arrest de in de middelen bedoelde wetsb'epalingen niet heeft geschon(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
den;
31 Januari 1949 (A1-r. Vm·br., '1949, bl~~;. 88;
Waaruit volgt dat het tweede en het Bttll. en PAsrc., 1949, I. 98).
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zigd door de besluitwet van 20 September 1945.)
3° Het ar1·est dat, vaststellend dater samenloop van misdaden bestaat, een enkele
criminele straf 1titspreekt bij toepassing
vari artikel 62 van het Strafwetboek, doet
blijken dat de rechter over de grond geoordeeld heeft dat ieder van de feiten
diende te worden beteugeld met een criminele stmf en dienvolgens dat, voo1· geen
enkel van hen, de verdachte het voordeel van de bepalingen van de besluitwet
van 20 September 1-944 kon genieten
waarbij amnestie voor zekere "misdrijven w01·dt verleend.
4° Is van belang ontbloot, en derhalve onontvankelijk, in geval van veroordeling
bij toepassing van artikel 4.75 van het
Strafwetboek, het middel dat enkel het
feit van diefstal betreft, dan wanneel'
de uitgesproken straf gerechtvaardigd
blijft door de vaststellingen van het
arrest aangaande de doodslag.
(BARMARIN EN ANDEREN,
T. LAVEND'HOMJVIES EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Mei 1949 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Overwegende
dat aanlegger Barmarin over een termijn van vijf vrij e
dagen beschikte te rekenen van 6 Mei
1949, datum waarop hij voorziening instelde, voor het neerleggen van een
memorie tot staving· van zijn voorziening
(besluitwet van 19 October 1 %A, art. 5) ;
dat geen acht client te worden geslagen
op de memories door hem op 12, 18,
30 Julien 7 September 1949 te laat neergelegd;
In zover de voorzieningen de beslissing, over de publieke vordering betreffen :
Over de voorziening van Barmarin
Max:
Over het eerste middel : schending van
artikel 1 van de besluitwet van 22 Juni
1945, gewijzigd door de besluitwet van
20 September 1945, en van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, alhoewel het karakter van daden
van weerstand aan de vijand toekennende
aan daden door verschillende medebeklaagden van aanlegg·er verricht op de
bevelen van deze laatste, nochtans
dit karakter ontkent aan die bevelen en
aan de andere handelingen van aanlegger
in zijn hoedanigheid van bevelhebber
van een weerstandsgroepering

Overwegende dat de rechter over de
grond souverein oordeelt of daden, op
grond van de "beweegredenen en van de
beoogde en mogelijke uitslag,_het karakter van daden van weerstand vertonen ;
dat het niet tegenstrijdig is te beslissen
dat leden van een groepering, door hun
overste bedrogen, dezes bevelen uitgevoerd hebben om de weerstand te help en,
maar dat die overste, in het geven van
deze bevelen en in zijn eig·en gedragingen,
aan beweegredenen gehoorzaamde en uitslagen nastreefde welke het karakter van
weerstand aan de vijand niet hadden;
Dat het middel in feite en in rechte
niet opgaat ;
Over het tweede middel : schending
van het principe van de scheiding van de
machten en van artikel 1 van de besluitwet van 22 J uni 1945, doordat het bestreden arrest, alhoewel het erkent dat
aanlegger reg·elmatig met het bevelhebherschap over een sectie van de weerstand
was gelast en dus opdracht had van de
uitvoerende macht, hem nochtans veroordeelt wegens in de uitoefening van zijn
functies verrichte daden:
Overwegende dat artikel 1 van de
besluitwet van 22 Juni 1945 vereist,
opdat de daad van een lid van de weerstand geen misdrijf zou uitmaken, dat
die daad uitsluitend met het oog op de
weerstand aan de vijand gesteld werd;
dat het bestreden arrest, de feiten van de
zaak ontledend, hierop wijst dat de hand"eling·en van aanlegger, welke het als
misdadig omschrijft, noch in de uitoefening van zijn functies, noch op bevel
van zijn oversten werden verricht;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schending van
-artikel12 van de besluitwet van 20 September 1945, doordat het bestreden arrest
een enkele straf uitspreekt wegens de
door aanlegger gepleegde misdrijven, en
deze dus, in zijn hoedanigheid van weerstander, belet .de amnestie te genieten
aangaande misdrijven waarvoor, indien
zij afzonderlijk beschouwd werden, hij
slechts tot een geldboete of ten hoogste
tot een gevangenisstraf van vijf jaar zou
veroordeeld geweest zijn :
Overwegende dat het arrest ten laste
van aanlegger talrijke feiten, door de
wet als misdaden omschreven, en een
wanbedrijf (betichting XXII, b) voor
vaststaand houdt; dat het vaststelt dat
er tussen hen samenloop van misdaden
en samenloop van misdaden en van wanbedrijf bestaat, en verklaart dat, bij
toepassing van artikelen 61 en 62 van
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te worden uitgesproken; dat, het daarna
verzachtende omstandighed'en aannemende, aanlegger tot veertien jaar dwangarbeid veroordeelt ;
Overwegende dat, in de veronderstelling, dat aanlegger voor het wanbedrijf de amnestie zou genieten, krachtens artikel 12, paragraaf 1, 1°, van de
besluitwet van 20 September 1945, de
uitgesproken veroordeling niettemin gerechtvaardigd blijven zou; dat inderdaad,
met vast te stellen dat, voor al de andere
bewezen verklaarde feiten, er samenloop
van misdaden bestaat, het arrest er op
wijst dat de rechter over de grond geoordeeld heeft dat ieder feit in zake met
een criminele straf diende te worden beteugeld, en, dienvolgens, dat geen enkel
van deze feite·n geamnestieerd was bij toepassing van artikel 12, paragraaf 2, van
de besluitwet ; waaruit volgt dat de
overeenkomstig artikel 62 van het Strafwetboek uitgesproken straf wettelijk is;
dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over de andere middelen :
Overwegende dat voor het overige
aanlegger slechts feitelijke beschouwingen
inroept welke aan de beoordeling van het
Hof ontsnappen;
Over de voorziening van Patris Georgette :
Over het enig· mid del : schending. van
artikelen 4 75 van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestre~
den arrest de conclusies van beklaagde
niet beantwoordt, welke staande hielden
dat de betichting van diefstal niet bewezen was :
Overwegende dat het arrest aanlegster veroordeelt bij toepassing van
artikel 4 75 van het Strafwetboek, vaststellende dat zij verschillende voorwerpen
bedrieglijk weggenomen en een vrijwillige
doodslag heeft gepleegd met het oogmerk
om te doden om de diefstal te vergemakkelijken ofwel om de sfrfl.ffeloosheid er
van te verzekeren ;
Overwegende dat het middel, wat het
enkel feit van diefstal betreft, bij g·ebrek
aan belang niet ontvankelijk is; dat,
zelfs moest dit middel ontvankelijk zijn,
de enkele uitgesproken strafbij toepassing
van arlikel 392 van het Strafwetboek,
gerechtvaardigd zou blijven, door de
vaststellingen van het arrest aang·aande
de doodslag· ;
Over de voorzieningen van de zes aanleggers :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is;
In zover de voorzieningen de beslissing
gewezen over de vordering· van de burgerlijke partijen bedoelen :
Overwegende dat aanleggers tot staving van hun voorziening geen enkel
middel inroepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verw'erpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
21 November 1949. - 2" kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Sohier.- Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING. VERWEER!VIIDDEL ONBEAN'l'WOORD GELATEN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIES VAN DE VERDACHTE WAARBIJ HET
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ BEWEERD NADEEL WORDT BETWIST. ARREST DAT VASTSTELT DAT HET MISDRIJF AAN DIE PARTIJ EEN NADEEL
HEEFT BEROKKEND DAT MET DE TOEGEKENDE VERGOEDING OVEREENSTEMT.
· - WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DE AANGEVOERDE ARGUMENTEN TE
BEANTWOORDEN.
4° VERBREKING. - STRAFZAKEN.
VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJK
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.- GEEN
MIDDEL VAN AiVIBTSWEGE.
1° Is niet I gemotiveerd, de beslissing die de
verdachte tot schadevergoeding jegens de
burgerlijke partij veroordeelt, zonder
een door hem in regelmatige conclusies
voorgesteld ve1·weermiddel te. beantwoorden (1). (Grondwet, art. 97.)
2o Beantwoordt op passende wijze de con(1) Verbr., 27 Juni 1949 (Bull. en PAsrc.,
1949, I, 470).
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partij beweerd nadeel wordt betwist, het
arrest dat vaststelt dat het misdrij f a an
die partij een nadeel heeft be1'0kkend dat
overeenstemt met het ten titel van schadeloosstelling toegekend bedrag (1).
:3° De verplichting de vonnissen te motiveren sluit niet de ve1·plichting in
de argumenten te beantwoorden die worden aangevoerd tot staving van een eis
of van een exceptie (2).
4° Het Hof van verbreking werpt van
ambtswege geen middel op tot staving
.van de voorziening van de burgerlijk
verantwoordelijke partij, zelfs niet wanneer die voorziening tegen het openbaar
ministe1·ie is gericht (3) _
!{BECKER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« LABORATOIRES FRANDEL "• '!', GOETHUYS ET ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 31 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Over de voorziening door Becker
Boris gericht tegen de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partijen
.Goethuys en Poels gewezen :
Over het eerste middel : schending van
artikel 9? van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de wijze van schatting
van het door de burgerlijkepartij ondergane materieel nadeel, door beklaagde
bij zijn conclusies voorgesteld, heeft verworpen zonder de reden daarvan te geven:
Overwegende dat, bij regelmatig v66r
het hof van beroep neergelegde conclusies, verdachte staande hield dat
het voordeel voor een persoon zo jong
.als de weduwe, een belangrijke en onmiddellijke vergoeding te ontvangen, een
bijkomende vermindering kan rechtvaardig·en;
·
Overwegende dat, door de vergoeding
wegens materieel nadeel door de weduwe
<:mdergaan ex aequo et bono te schatten,
'het bestreden arrest slechts de leeftijd
van het slachtoffer, het bedrag van zijn
loon onder aftrekking van de kosten
(1) Verbr., 20 December 1948 (Ar1·. Ye1·b1·.,
1948, blz. 653; Bull. en PAsrc., 1948, I, 741).
(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
23 J\rei 1949 (A1-r. Yerb1·., 1949, blz. 339; Bull.
.en PASIC., 1949, I, 384).
(3) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
.22 April 194.0 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 133).
VERBR.,

1950. -
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voor zijn persoonlijk onderhoud, heeft
bedoeld ; dat daaruit niet volgt dat het
arrest de gevolgen heeft in acht g·enomen
van de onmiddellijke betaling van een belangrijk kapitaal, zoals aanleggers conclusies het ertoe uitnodigden ; dat de in
het middel bedoelde wetsbepaling geschonden werd ;
Over het tweede middel : schending
van artikel 9? van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat het bedrag van het zedelijk nadeel, door het
slachtoffer geleden v66r zijn overlijden
en in de nalatenschap gevallen, ex aequo
et bono op 20.000 frank di!mt te worden
bepaald, en dienvolgens
aanleggers
veroordeelt die som aan verweerder
qualitate qua te betalen, zonder het middel te beantwoorden waarbij aanlegger
bij zijn conclusies in hoger beroep beweerde : « dat, wat de zedelijke schade
van het slachtoffer aangaat... door de
strafbundel bewezen is dat, van af de
noodlottige schok, het slachtoffer het bewustzijn niet heeft teruggevonden en dat,
dienvolgens, het principe van het verschuldigd zijn van de vergoeding en althans het bedrag er van terecht door
verdachte kan betwist worden "; doordat het bestreden arrest niet naar de vereisten van de wet gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist « dat het bedrag van het zedelijk
nadeel, door het slachtoffer geleden v66r
zijn overlijden en in de nalatenschap gevallen, ex aequo et bono op 20.000 frank
dient te worden bepaald;
Overwegende dat, door in die bewoordingen te beslissen, het arrest de werkelijkheid van het beweerd zedelijk nadeel
vaststelt; dat de omstandigheid, bij conclusies door aanlegger ingeroepen, dat het
slachtoffer bewusteloos is gebleven, slech ts
een argument uitmaakt tot staving· van
de betwisting van het nadeel, argument
welk de rechter over de grond niet gehouden was te beantwoorden; dat, bij
gebrek aan elementen tot staving van zijn
bewering door aanlegger voorg·esteld
betreffende de omvang van de schade,·
de rechter over de grond die schade ex
aequo et bono heeft kunnen schatten ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
. Over het dm·de middel : schending van
artikel 9? van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeelt
aan verweerders qualitate qua een som
van 50.000 frank te betalen wegens zedelijk nadeel zogezegd door het minderjarig
kind van het slachtoffer ondergaan, zonder het stelsel van aanlegger te beantwoorden, die bij zijn conclusies
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zedelijk nadeel kon geleden hebben daar
" het nog g·een gevoelen voor zijn vader
kon hebhen en in de toekenning van de
hoofdvergoeding hillijke herstelling zal
vinden van het materieel nadeel ondergaan ten gevolge van de verdwijning van
de vaderlijke hijstand "; doordat het
bestreden arrest dus niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat het hestreden arrest,
door de vergoeding, welke aan het kind
toekomt wegens zedelijk nadeel, op
50.000 frank te schatten, impliciet doch
noodzakelijk de werkelijkheid van het beweerd nadeel heeft vastgesteld en alzo
de door aanlegger in de conclusies ingeroepen betwisting heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over de voorziening door de naamloze
vennootschap " Laboratoires Frandel ",
burgerlijk verantwoordelijke partij, ingesteld tegen de heslissing zowel over de
publieke als over de burgerlijke vordering
gewezen :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt de heslissirig
gewezen over de burgerlijke vordering ingesteld door Goethuys Yvonne, weduwe
Poels Frederic, zowel in haar eigen naam
als in hoedanigheid van wettelijke voogdes over haar minderjarig kind Poels
Andrea en, voor zoveel nodig, door
Poels Denis, toeziende voogd over gezegd
minderjarig kind, doch enkel voor zoveel
gezegde beslissing uitspraak doet over de
materHile schade door de burgerlijke partij en q1talitate qua gel eden ten gevolge
van het loonverlies van het slachtoffer,
de verbreking van die beslissing aan de
verklaring van het arrest, dat de naamloze vennootschap " Laboratoires Frandel " burgerlijk verantwoordelijk is voor
die veroorcleling·, alle voorwerp ontnemende; beveelt clat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van heroep te Brussel en dat
melding· er van zal gemaakt worden op
de kant van de g·edeeltelijk vernietigcle
beslissing ; veroordeelt Becker Boris tot
de helft van de kosten van zijn voorziening ; verwerpt de voorziening van de
naamloze vennootschap " Laboratoires

Frandel " ; veroordeelt deze laatste tot
de kosten van haar voorziening ; verwijst
de zaak, alzo beperkt, naar het Hof van
beroep te Gent.
21 November 19~9. 2e kamer.
Vootzitter, H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Anciaux Henry de·
Faveaux.
Gelijkluidende conclusie,.
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE TEGEN HET BELOOP VAN
DE AANSLAG. TERMIJN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGING.- RECLAMATIE
TEGEN DE BELAS'I'INGVERHOGING. BEVOEGDE OVERHEID : DE DIRECTEUR.
TERi\UJN VAN RECLAMATIE TEGEN
EEN BELASTINGVERHOGING : ZELFDE
TERMIJN ALS VOOR DE RECLAMATIE
TEGEN DE BELASTING ZELF.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGVERHOGING. TERl\IIIJN OiVl
EEN RECLAMATIE TEGEN EEN BELASTINGVERHOGING IN TE DIENEN. -BEPAALD OP STRAF VAN VERVAL.

~ 0 WET EN BESLUIT. -

INTERPRETATIE.- DUIDELIJKE TEKST.- GEEN
AANLEIDING TOT INTERPRETATIE.

De reclamatie do01· de belastingplichtige
tegen het beloop van zijn aanslag moet,
up straf van verval, w01·den ingediend
1titerlijk up 31 1\IIam·t van het tweede
dienstj am·, behoudens het vuorbehoud
venneld in fine van de dm·de alinea van
paragraaf 3 van artikel 61 van de samengeschalcelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (1).
2° Artilcel 61, paragmaf 3, van de samengeschakelde wetten betre/f'ende de inlcomstenbelastingen stelt up dezelfde voet de
di1·ecte belastingen zelf en de belastingverhogingen opgelegd bij toepassing van.
artilcel 57 van die wetten, zowel wat betreft de bevoegdheid wellce aan de directeur is toegekend om kMmis te nemen van.
de reclamaties, als wat betreft de termijn,
bepaald op stmf van verval, om deze
in te dienen (2).

1°

biz. 364; Bttll. en PAsiC., 1949, I, 407 en de
(1) Zie verbr., 23 November 1948 (A1·r.
Verbr., 1948, biz. 585.; Bull. en PASIC., 1948, _nota's 2 en 3, biz. 409).
(2) Verbr., 8 November 1949 (zie hoger,
I, 666); 25 Januari 1949 (A1·1·. Vm·b1·., 1949,
biz. 121; Bull. en PASIC., 194.9, I, 131 met de
biz. 72; Bttll. en PAsro., 1949, I, 80 en de
conciusie van het openbaar ministerie).
nota 2); 31 JVIe( 1949 (A1-r. Verbr., 1949,
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 22 December 1948 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig · mid del : schending
van artikelen 97 van de Grondwet, 57
en 61, in 't bijzonder paragraaf 3, van
.de wetten betreffende de irikomstenbelastingen, samengeschakeld door het
besluit van 16 J uni 1941, doordat
l1et bestreden arrest beslist heeft dat
het op 21 Augustus 1946 door aanlegster ingediend bezwaarschrift te laat
werd ingediend en aileen hetrekking
had op helastingverhogingen welke
aanlegster ten onrechte werden opgelegd ; 1° dan wanneer aanlegster in
conclusies. had ingeroepen : dat in de
.aanslaghiljetten van September 1%5
niets haar aandacht had kunnen trekken
op die sancties en dat die verhogingen
niet gerechtvaardigd waren vermits zij
haar aangiften spontaan had verbeterd;
2° dan wanneer het hestreden arrest het
onderscheid niet maakt tussen de helasting zelf, wat de termijn betreft om
bezwaarschrift in te dienen, voorzien hij
artikel 61, paragraaf 3, en de helastingverhogingen, straf welke niet de aard
van een helasting heeft en waarvan het
bedrag niet in verhand met de deelneming
van de burgers in de openhare lasten hepaald wordt; dat de verhoging in de hudgetaire vooruitzichten niet tussenkomt

en on'tsnapt aan de beperking voorzien
bij artikel 61, paragraaf 3 ; dat, wat
die straf hetreft en aileen opdat over de
wettelijkheid van haar toepassing zou
worden g·eoordeeld, zich er toe beperkt
aan de directeurs bevoegdheid toe te kennen om van de betwistingen daaromtrent
kennis te nemen :
Overwegende dat het hestreden arrest
vaststelt dat de beslissing· van de directeur van de belastingen, om reden van
verval, het bezwaarschrift heeft verworpen dat door aanlegster op 21 Augustus 1946 werd ingediend, dan wanneer
de aanslaghilj etten waren afgeleverd geweest op 12 en 17 September 1945 ;
Dat het heslist dat het bezwaarschrift
te laat werd ingediend ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel het
arrest verwijt zijn beschikkend gedeelte
niet voldoende gemotiveerd te hebben
omdat aanlegster hij conclusies had
opgeworpen : 1° dat zij er van niet was
verwittigd geweest dat de verhogingen
haar als straf waren opgelegd en, 2° dat
de verhogingen niet gerechtvaardigd waren vermits zij haar aangiften spontaan
had verbeterd ;
Overwegende dat het hestreden arrest
verklaart dat de bekwame termijn voor
het indienen van het bezwaarschrift verstreek op 31 Maart 1%6 (art. 61, par. 3)
en dat aanlegster geen enkel element
in rechte bijbrengt van aard om de directoriale beslissing· te ontzenuwen;
Dat die reden het beschikkend gedeelte rechtvaardigt en aanlegsters hewering weerlegt door de vaststeiling· dat
aanlegster, nadat zij de aanslagbiljetten
had ontvangen en haar bezwaarschrift
na de wettelijke termijn had ingediend,
zich er toe beperkt feiten in te roepen
welke in rechte het hestaan van het bij
artikel 61, paragraaf 3, voorziene verval
niet beletten ;
. Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel in feite niet opgaat ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel het hestreden arrest verwijt geen onderscheid
gemaakt te hebben tussen de helasting
zelf, beheerst door de sameng~eschakelde .
wetten, en de verhoging·, straf welke niet
de aard van een helasting heeft en welke,
alhoewel zij luidens artikel 61, paragraaf 3, in de bevoegdheid van de direc-

(1) Raadpieegverbr.,31 Mei1949(A•·r. Verbr.,
1949 blz; 364; Bull. en PASIC., 1949, I 407).
(2) Cfr. verbr., 17 Maart 1930 (Bttll. en PA:SIC., 1930, I, 164, en de nota 1) ; 10 Mei en

24 Mei 1938 (A>·r. Verbr., 1938, biz. 95 en 115;
Bttll. en PAsrc., 1938, I, 161 en 185); 12 Februari 1940 (A1-r. V m·br., 1940, biz. 17 ; Bull.
en PAsrc., 1940, I, 48).

3° De te1·mijn, voorzien bij artikel 61, paragmaf 3, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, voor
.het indienen door een belastingplichtige
van een 1·eclamatie tegen de belastingverhogingen die hem werden opgelegd bij
.toepassing van artikel 57 van die wetten,
is bepaald op· stmf van verval, zonder
.dat kan worden in acht genomen dat de
belastingplichtige er van verwittigd werd
.dat verhogingen werden opgelegd ten
titel van stmf of dat zij niet zouden gerechtvaardigd zijn omdat hij spontaan
zijn aangifte heeft verbeterd (1).
~o JVanneer de tekst van de wet duidelijk
is, geeft hij geen aanleiding tot interpretatie (2).
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS GEORGES LABARRE "• T. ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.
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teur valt, aan de bij dat artikel bepaalde
termijn om bezwaar in te dienen ontsnapt;
Overwegende dat artikel 61, paragraaf 3, bepaalt dat de belastingplichtigen « reclamatie kunnen indienen teg·en
het bedrag van hun aanslag, de verhog·ingen eventueel inbegrepen, bij de directeur ... , en " dat de bezwaarschriften, op
straffe van verval, moeten ingediend worden uiterlijk de ... , ;
Dat die duidelijke tekst geen aanleiding
geeft tot interpretatie; dat hij de belastingen en de verhogingen op dezelfde
voet stelt, wat betreft zowel de bevoegdheid welke is toegekend aan de directeur
om kennis te nemen van de bezwaarschriften, als wat de termijn aangaat om
reclamatie in te dienen, termijn voorzien
op straf van verval ;
Waaruit volgt dat het arrest de wet
juist l1eeft toegepast;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
22 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. -- Gelij.kluidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Plwiters, HH. de Mey (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE
EEN
DUBBELE -AANSLAG VAN
EEN
ZELFDE INKOMEN IN HOOFDE VAN EEN
ZELFDE BELASTINGPLICHTIGE TE VERiVIIJDEN. UITGEKEERDE EN NIETUITGEKEERDE INKOMSTEN BEGRIJPEN,
BOVEN
DE
WERKELIJK
VERWEZENLIJKTE INKOMSTEN, DE INKOMSTEN
WELKE DOOR DE WET ALS VERWEZENLIJK'l'
WORDEN
AANGEZIEN
EN

(1) Zie verbr., 27 ;Tuni 1949, twee arresten
(Arr. Verbr., 1949, blz. 420 en 422; Bull. en
PASIC., 1949, I, 479 en 4.80) ; 5 ;Tuli 1949
(Arr. Verbr., 1949, blz. 462; Bttll. en PAsiC.,
1949, I, 529).
(2) In de zaak die aanleiding heeft gegeven

ONDER MEER DE TANTIEMES VAN DE:.
BEHEERDERS VAN DE. NAAMLOZE VENNOQTSCHAPPEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE
EEN
DUBBELE
AANSLAG VAN
EEN
ZELFDE INKOMEN IN HOOFDE VAN EENZELFDE BELASTINGPLICI-ITIGE TE VER-·
MIJDEN. BETEKENIS VAN DE WOOR-·
DEN " UITGEKEERDE INKOMSTEN » EN.
« NIET UITGEKEERDE INKOMSTEN ».

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.- TANTIEMES EN
ANDERE BEZOLDIGINGEN VAN BEHEERDERS EN COMMISSARISSEN VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. INKOMSTEN BELASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING.

1° De niet-uitgekeerde inkomsten en

d~T

uitgekeerde inkomsten op het bedrag
waarvan, in de vennootschappen met
1'echtspe1·soonlijkheid, achte!"eenvolgens de
aftreklcing van de feeds aangeslagennetto-inlwmsten geschiedt, ten einde eendubbele aanslag van een zelfde inkomenin hoofde van een zelfde belastingplichtige te vermijden, beg1"~ipe11 niet aileen de werlcelijk verwezenlijkte inkomsten, doch oolc de inlcornsten wellce doo1· de
wet als venuezenlijlct, en dus als belastbaar,
worden aangezien, en onder rneer de tantiemes van de beheerders van de naamloze
vennootschappen (1). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 31 Juli 1943, art. 35,
par. 3, en 52, par. 6.)
2° Door de woorden « uitgekeerde inkornsten » en « niet-uitgekeerde inlcornsten »,.
voorlcornend in artilcel 52, pamgmaf 6,_
van de samengeschakelde wetten bet1'effende de inlcornstenbelastingen, rnoet
worden verstaan respectievelijk de aan
de mobilienbelasting onderworpen inkomsten en de aan de bedrijfsbelasting·
onderworpen inlcomsten (1). (W etten
betrefiende de inkomstenbelastingen,
art. 52, par. 6.)
3° De tantihnes en andere bezoldigingen. van de beheerders en commissarissen van
een naarnloze vennootschap worden aangezien als zijnde in de bedrijf"sbelasting·
belastbare inkomsten (2) (3). (Wetten
tot het. bovenstaand arrest, werden zowel detantiemes van de beheerders als hun emolumenten voorafgenon1en na het sluiten van hetboekjaar.
(3) Raadpleeg verbr., 27 Juni 1949, vermeld.
in de nota 1.

-165betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25, par. 1, en g5, par. g,)
(ADMINISTRATIE. VAN FINANCIEN, T.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA FLORIDIENNE >l,)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Maart 1%9 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 112 van de Grondwet, 52, paragraaf' 6, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij besluit van g1 Juli 1 gr.g van de secretaris-generaal van het Ministerie van
financien, van het besluit van 22 September 1%1 (samengeschakelde wetten,
art. g5, par. g en 3bis), doordat het bestreden arrest aan de administratie van
financien het recht weigert, in de toepassingssfeer van artikel 52 van de samengeschakelde wetten, de bezoldigingen
van de beheerders, welke in hoofde van
de vennootschap belastbaar zijn krachtens artikel1 van het besluit van 22 September '1941 (samengeschakelde wetten,
art. g5, par. 3 en 3bis), te beschouwen
als niet-uitgekeerde winsten welke bij de
reserve moeten gevoegd worden :
Overwegende dat artikel 52, paragraaf 6, van de samengeschakelde wetten,
door de woorden " uitgekeerde inkomsten" en « niet-uitgekeerde inkomsten "
niet aileen de werkelijk verwezenlijkte
inkomsten bedoelt, doch ook de inkomsten
welke de wet als verwezenlijkt en, bijgevolg, als belastbaar beschouwt;
Overweg·ende dat door de woorden
« uitgekeerde winsten " moet verstaan
worden de aan de mobilienbelasting onderworpen inkomsten en door « nietuitgekeerde inkomsten " de aan de be- ·
drijfsbelasting· onderworpen inkomsten;
Overwegende dat de tantiemes en
andere bezoldigingen van de beheerders
en commissarissen, welke het arrest als
bedrijfslasten beschouwt, door artikelen 25, paragraaf 1, en g5, paragTaaf 3,
van de samengeschakelde wet ten als in de
bedrijfsbelasting belastbare inkomsten
aangezien worden; dat die wijziging van
de vroegere wetgeving door artikel 1
van het besluit van 22 September 19H,
gewild binnen het kader van de sameng·eschakelde wetten, noodzakelijk een
(1) Zie o. m. verbr., 5 October 1948 (Arr.
Verbr., 1948, blz. <i75; Bull. en PAsiC., 1948,
I,

547);

27 September

1949

(zie

hoger,

invloed heeft op de bepaling van de
niet-uitgekeerde inkomsten aangeduid in
artikel 52, paragraaf 6;
Dat het stelsel van het arrest, dat er
op neerkomt de reeds belaste elementen
af te trekken, niet van de belastbare inkomsten, doch van een deel van die inkomsten, de in het middel aangeduide
bepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik . .
22 November 1%9. - 2" kamer.
Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de
Faveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch,
Pleiter, H. Van
advQcaat-generaal. Leynseele.

· 2" KAMER. -

22 November 1949.

1° BELASTINGEN. - WET DIE DE
BELASTING VESTIGT. WET VAN
OPENBARE ORDE.
2° WET EN BESLUIT.- MINIS'l'ERIELE
OMZENDBRIEVEN OF ADN!INISTRATIEVE
ONDERRICHTINGEN KUNNEN NIET AF·
WIJKEN VAN DE WET DIE DE BELAS'l'ING
VESTIGT.
go INKOMSTENBELASTINGEN.
WETTELIJKE TERMIJN TOT VESTIGING
VAN DE AANSLAG. - NIETIGHEID VAN
DE AANSLAG GEVESTIGD NA RET VERSTRIJKEN VAN DIE TERMIJN.
1° De wetsbepalingen betreffende de vestiging van de belasting zijn van openbm·e orde (1).
2° Het behoort de administmtie van financiiin niet door ministeriiile omzendbrieven
of administmtieve onderrichtingen af te
wijken van de wet die de belasting vestigt. (Grondwet, art. 67 en 107.)
go Is nietig, de aanslag in de bedrijfsbelasting en in de nationale crisis belasting, welke gevestigd werd na het ·verstrijken van de te1'1nijn bepaald door de
blz. 32; Bttll. en PAsiC., 1950, I, 35); 8 November 1949 (zie hoger, blz. 123; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 136 en nota.)

-166·wet. (Wet van 15 Mei 1846, art. ~·
al. 3, gewijzigd door de wet van 9 Aprrl
1935, art. 5.)
(CONVENTS, T. ADMINISTRATIE
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 14 Juli 1948 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
:artikelen 97, 110, 111, 113 en 115 van
.de Grondwet, 2, 3 en 6 van de wet van
15 Mei 1846 op 's Rijks comptabiliteit,
25 van de wetten betreffende de inkom·stenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 September 1936 ;
2 van de wet van 17 Juni 1938 tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting· :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de adrhinistratie,
op 31 December 1927, aanlegger voorlopig heeft vrijgesteld van de bedrijfsbelasting, op een deel van zijn stock koopwaren welke in zijn bezit was, en dit om
zijn rollend kapitaal te verhogen;
Overwegende dat aanlegger, ter. gelegenheid en tengevolge van de gehele
overdracht van zijn spekslagershandel
aan een op 28 J anuari 1939 opgerichte
vennootschap, aangeslagen werd op die
reserve " stabilisatiereserve g·eheten »,
voor het fiscaal·dienstjaar 1942, bij navordering van rechten over 1940 ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
alhoewel het .erkent dat gezegde som normaal had moeten belast geweest zijn als
winst volgens de gewone wijze waarop
de bedrijfsbelasting· berekend wordt, de
geldigheid van die buiten de wettelijke
termijnen gevestig·de aanslag· rechtvaardigt door administratieve onderrichtingen in te roepen, krachtens welke de vrijstelling van de betwiste belasting· slechts
was toegestaan op voorwaarde dat « de
som voorlopig ter beschikking· gelaten
van aanlegger " haar karakter van
geblokkeerde som » behield, toestand die
op volstrekte en definitieve wijze een
einde genomen heeft door de overdracht
van aanlegg.ers handelsvermogen ;
Ovenvegende dat de wetsbepalingen
betreffende de vestiging van de belasting
van openbare orde zijn;
Dat het aan de administratie niet
behoort er van af te wijken door middel
van administratieve omzendbrieven of
onderrichtingen ;
Dat, dus, door de aanslag, in de hedrijfsbelasting en in de nationale crisis-

belasting, voor het dienstj aar 1942, van
een meerwaarde van 133.665 frank verwezenlijkt in 1926, geldig te verklaren,
het bestreden arrest de in het middel aangeduide
wetsbepalingen
geschonden
heeft;
Om die redenen, zonder dat de andere
mrddelen dienen onderzocht, verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing· ; kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Gent.
22 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, H. Connart. Gelijkluidende conclusie, H. W.-·J. Ganshof van
der Meersch, advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. de Mey (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

1e
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24 November 1949.

HUUROVEREENKOMST.

Hms-

HUUR. VoRDERING TOT HERSTEL
IN HET GENOT. BESLUITWET VAN
12 MAART 1945.- VORDERING VOORBEHOUDEN AAN DE UITGEZETTE HUURDER.

De v01·dering tot herstel in het genot, voorzien bij artikel 30 van de besluitwet van
1.2 Maart 1.945, be/wort slechts aan hen
die persoonlijk het voonoerp van ttitzetting zij n geweest (1).
(DEJ\IEUR EN ANDEREN,
T. ZYLVERBERG.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 Juli 1947 door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gewezen ·
o'ver het enig middel : schending van
artikelen,. 1, 4, 9, 10, 15 en 27 van het
hesluit van de Regent van 14 Februari
1946 betreffende het vermoedelijk overlijden, de gerechtelijke verklaringen van
overlij den en de administratieve verbetering van sommige akten van overlijden,
(1) Verbr., 27 Februari en 2 Juli 1948 (Ar1·.
Vm·br., 1948, blz. 113 en 365; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 128 en 424).

~--::-~-----_----==--=--==-~--=-=------

'

]--.--·

-1671 en 3 van de besluitwet van 28 -Februari 1%7 houdende verlenging van het
besluit van de Regent van 14 Februari

1946, 120, 121, 125, 718, 72~, 1915,
1991 en 1992 van het Burgerlijk Wetboek,
859 en 860 van het Wetboek van bur-

gerlijke rechtspleging, 30 en 31 van de
besluitwet van 12 Maart 1%5 waarbij
uitzonderingsbepaling·en van tij delijke
aard in zake huishuur worden voorzien en
waarbij aan de tijdelijke geldigheid van
de besluiten van 20 September 1940,
28 April 1941, 18 November 1%2 en
15 Juli 1%3 een einde wordt gemaakt,
22, 23, ~0, ~1 en ~~ van de wet van
31 Juli 1%7 houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de vordering tot herstel in het genot, door
verweerder ing·esteld in hoedanigheid van
beweerde wettelijke erfg·enaam van zijn
vader, ontvankelijk en g·egrond verklaart om reden dat, volgens een verklaring· van de Minister van wederopbouw
dd. 18 Mei 1946, gedaan in uitvoering
van het besluit van de Regent van 1~ Februari 1%6, de g·enaamde Zylverberg
Israel, vader van verweerder, vermoed
is, in J anuari 194~, te Burkenau overleden te zijn ; dat het recht op herstel in
het genot een patrimoniaal recht is, dat
verweerder in de nalatenschap van zijn
vader heeft gevonden; dat verweefder,
als erfgenaam de persoon van zijn vader
voortzettende, en hem in zijn rechten
en verbintenissen opvolgende, het recht
heeft om het herstel in het genot aan
te vragen, dan wanneer : 1° de verklaring van vermoedelijk overlij den, gedaan krachtens het besluit van de Regent van 14 Februari 1946, geen aanleiding geeft tot het openvallen van de
erfenis, doch dezelfde gevolgen heeft als
de -verklaring van afwezigheid na de
voorlopige inbezitstelling (schending van
artikelen 1, ~, 9, tO, 15 en 27 van het
besluit van de Regent van 1~ Februari
1946 ; 1 en 3 van de- besluitwet van
28 Februari 1947; 718 en 72~ van het
Burgerlijk Wetboek) ; 2° de voorlopige
inbezitstelling vereist is opdat de verklaring van vermoedelijk overlijden haar
gevolgen zou kunnen hebben en het
bestreden vonnis niet vaststelt dat verweerder regelmatig in het voorlopig bezit zou gesteld geweest zijn (schending
van dezelfde bepalingen en van artikelen 120 en 121 van het Burgerlijk
Wetboek, 859 en 860 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 97 van
de Grondwet) ; 3° de in bezit gestelde,
na de verklaring van afwezigheid, een-

voudig de macht heeft om de goederen
van de afwezige te beheren en zich niet
als zijn erfgenaam mag gedragen (scherrding van artikelen 1, ~, 9, 10 en 27
van het besluit van de _Regent van
it. Februari 1946 ; 1 en 3 van de besluitwet van 28 Februari 1947; 115, 718,
72~, 1915, 1991 en 1992 van het Burgerlijk Wetboek); ~o het recht op herstel
in het genot essentieel persoonlijk is en
aan de erfgenaam van de huurder niet
behoort (schending van artikelen 31 en
32 van de besluitwet van 12 Maart 1945,
22, 23, ~0, H en ~~ van de wet van
31 Juli 194 7), waaruit volgt dat de rechters over de grond de vordering tot herstel in het genot ontvankelijk en gegrond
verklaard hebben in schending van de
hierboven aangeduide bepalingen van de
besluitwet van 12 Maart 1945 en van
de wet van 31 Juli 1947 :
Overwegende dat het blijkt uit de tekst
zelf van de artikelen 30 tot 32 van de
besluitwet van 12 Maart 1945 en uit
hun geest dat het recht om herstel in het
genot aan te vrag·en te persoonlijken titel
aan de uitgezette huurder is voorbehouden ·
D~t, wijl die uitzonderingswetgeving
op zich zelf van streng·e uitlegg·ing is,
het voordeel er van niet kan uitgebreid
worden tot anderen dan die welke de
besluitwet aanduidt en die persoonlijk
het voorwerp van uitzetting zijn geweest;
Dat het bestreden vonnis, door de door
verweerder ingestelde vordering in te
willigen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen 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 beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, uitspraak doende in hoger beroep.
2~ November 19~9. 1e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Bail. Gelij;kluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiter, H. Simont.

1 e KAMER. -
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1° EREDIENST. - KERKFABRIEK. RECHTSVORDERINGEN.
SCHATBEWAARDER.

-
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2° RECHTSVORDERINGEN. - VOR·
DERING INGESTELD TEGEN DE SCHATBEWAARDER VAN EEN KERKFABRIEK
IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN LASTHEBBER VAN DEZE LAATSTE.- VORDERING
GERICHT TEGEN DE KERKFABRIEK.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLI.JKE ZAKEN. - VOORZIENING GERICHT TEGEN DE SCHATBEWAARDER VAN EEN KERKFABRIEK IN
ZIJN HOEDANIGHEID VAN L~STHEBBER
VAN DEZE LAATSTE. - VERWEERDER
WELKE IN DIE HOEDANIGHEID IS OPGETREDEN VOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. - GEEN BETWISTING. - MIDDEL VAN ONONTV ANKELIJKHEID AFGELEID HIERUIT DAT DE VORDERING WERD
INGESTELD TEGEN DE KERKFABRIEK.
- VERWERPING.
A0 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES. - ARREST DAT EEN BEWIJSAANBOD NUSKENT. - SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIES.
1° .De schatbewaarder van een kerkfabriek
~s het o1·gaan dat voo1· !war ve1·dediging
~n Techten door de wet werd aangesteld.
(Decreet van 30 December 1809
art. 79.)
'
'2° Een 1'echtsvordering, ingesteld tegen de
schatbewaarder van een kerkfabriek in
zijn hoedanigheid van lasthebber van
deze laatste, is noodzakelijk ge1·icht tegen
de kerlcfabriek.
3° De sclwtbew0ard~1: van een kerkfabriek,
gedagvaard tn Z~Jn hoedanigheid van
lasthebbeT van deze laatste, welke het
debat heeft aanvaard zonder vooT de
re.chte~· over de g_·1:ond noch zij n hoedamghetd,. no9h ZtJn bevoegdheid om de
kerkfabnek !n rechten te veTtegenwoordigen te betwtsten, en welke bovendien in
deze!fd~ hoedanigheid, de tussengelco:nen
besl~snng heef~ . b~tekend, vermag niet,
tegen d_e v~or~~emng tegen hem in die
hoedamghe~d tngesteld, een middel van
or:ont~ankelijlcheid op !~ we.1·pen afgeleid
hteru~t dat tn we1·kelt]khetd de k'erkfabri&k partij in zake was.
-± 0 Schendt de .bewijslcracht van de conclttsies, het vonnis dat· een in conclusies
gedaan bewijsaanbod miskent.

(FRUCHT, T. JACQUES EN WILLEUR.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Maart 19-±8 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door. de verweerder Jacques Leo
tegen de voorziening opgeworpen en
a~gele~d hieruit dat de voorziening gerrcht IS tegen de heer Jacques Leo in
zijn hoedanigheid van lasthebber var{ de
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van
de Finistere en aan hem betekend werd
in zijn woonplaats, Auguste Delporte:
straat, 18, te Elsene, dan wanneer de vord~ring, waarover de bestreden beslissing
mtspraak gedaan heeft, in werkelijkheid
tegen .de kerkfabriek, publieke instelling,
werd mgesteld :
Overwegende dat het exploot van
rechtsing·ang betekend werd aan de
heer Jacques Leo, in zijn hoedanigheid
van lasthebber van de Kerkfabriek van
Onze-Lieve-Vrouw van de Finistere · dat
de gehele rechtspleging, zowel in e~rste
aanleg als in hoger beroep, gevoerd werd
t~ssen aanlegger en Jacques Leo, in
ZIJn gezegde hoedanigheid, zonder dat op
enig ogenblik noch die hoedanigheid van
lasthebber, noch de bevoegdheid welke
zij hem toekende om de kerkfabriek in
rechten te vertegenwoorciigen, betwist
werden ; dat, overigens, het bestreden
vonnis aan aanleg·ger betekend werd
op verzoek van de heer Jacques Leo,
handelende in hoedanigheid van schatbewaarder en lasthebber van de kerkfabriek;
·
Overwegende dat, volgens verweerder, die akten van de rechtspleging· onregelmatig zouden zijn doordat, de vordering ingesteld zijnde tegen de kerkfabr~ek, die laatste in persoonlijke naam,
en met haar lasthebber, in de zaak moest
betrokken worden ; " dat de huidige ingeroepen onregelmatigheid vroeger had
kunnen ingeroepen geweest zijn; dat zij
nochtans tegen de voorziening schijnt
te mogen opgeworpen te worden " ; .
Doch, overwegende dat, luidens artikel 97 van het decreet van 30 December
1809 betreffende de kerkfabrieken " de
rechtsgedingen in naam van de kerkfabriek, gevoerd. worden op verzoek van de
schatbewaarder, die aan het bureel kennis geeft van de rechtspleging ";
Overwegende dat aanlegger, door de
heer Jacques Leo in zijn hoedanigheid
van lasthebber van de kerkfabriek te dagvaarden zijn vordering noodzakelijk tegen deze laatste gericht heeft, in de persoon van hem die door de wet was aangesteld als orgaan voor haar verdediging
in rechte;
Dat het noodzakelijk in dezelfde hoedanig·heid is dat de schatbewaarder van
de kerkfabriek het debat heeft aanvaard

-169en dat hij aan aanlegger de bestreden
beslissing betekend heeft, en dat, anderzij ds, de voorziening tegen hem ingesteld
en aan zijn persoon betekend werd ;
Dat daaruit volgt dat de grond van
niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 142 van
het W.etboek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door artikel 1 van het
koninklijk besluit nr 224 van 24 December 1935, 1101, 1107, 1134, 1135, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 3, 22, 23, 24, 4'1, 43 en 44 van
de wet van 31 J uli 194 7 houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur,
van het gerechtelijk contract en van het
geloof dat aan de akten die het vaststellen dient te worden gehecht :
Overwegende dat het bestreden vonnis
hierop wijst « dat appellant niet bewijst, noch aanbiedt te bewijzen, dat
zijn lasthebster, wanneer zij uit de gevangenis kwam, door de vijand belet
werd de exploitatie van zijn winkel te
hernemen ; dat hij zich beperkt bij de
bewering dat zij het, om persoonlijke
veiligheidsredenen, nodig geacht heeft,
zich naar de buiten te begeven waar zij
verborg·en leefde ; dat, noch het feit waarvan hij het bewijs aanbiedt, dat tijdens
de veertien dagen die haar aanhouding
zijn voorafgegaan, een bediende van het
" J udenvermogenamt "een inventaris van
de koopwaren zou opgemaakt hebben,
noch het feit dat de lasthebster, wanneer
zij uit de gevangenis kwam, het magazijn
zou gesloten gevonden hebben, bewijzen
dat de Duitse overheden haar zouden
belet hebben het terug te openen " ;
Overwegende dat de rechter over de
grond uit die vaststellingen het g·evolg
afleidt « dat appellant de uitzetting niet
bewijst " ;
Overwegende, nochtans dat aanlegger, in zijn v66r de rechter in hoger beroep
genomen bijkomende conclusies, aanbood
het bewijs te brengen, niet alleen van de
feiten welke door het bestreden vonnis
als niet ter zake dienende werden verworpen, doch, daarenboven, dat juffrouw
Van den Einde, wanneer zij, einde Juli
of begin Augustus 1942, uit de gevangenis
kwam, het magazijn ledig gevonden heeft
met een plakbriefje er op van de Duitse
overheid waarbij de toegang er van verboden werd;
Overwegende dat hetbestreden vonnis,
door, in die omstandigheden, te verklaren dat appellant niet bewijst noch
aanbiedt te bewijzen dat zijn lastheb-

ster, wanneer zij uit de gevangenis kwam,
door de vijand belet werd de exploitatievan de winkel te hernemen, zonder op
het aangeboden bewijs in zijn geheel
te antwoorden, het geloof heeft geschonden dat aan de conclusies dient te worden
gehecht en zijn beslissing· niet heeft gemotiveerd overeenkomstig artikel 97 van
de Grondwet ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing ; 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 beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, uitspraak doende in hoger beroep.
24 November 1949. - 1e kamer.
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de·
Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Delacroix, della Faille d'Huysse
en Simont.

1 e KAMER. -

24 November 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- PERSONE~ TEGEN WELKE VOORZIENING KAN INGESTELD WORDEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERWEERDER IN
DE HOOFDZAAK DIE EEN DERDE TOT
EENVOUDIGE VRIJWARING HEEFT OPGEROEPEN. -ARREST DAT DEZE LAATSTE VEROORDEELT OM DE VERWEERDER
IN DE l:IOOFDZAAK TE VRIJWAREN TEGEN
DE TEGEN HEM UITGESPROKEN VEROORDELINGEN.- VOORZIENING VAN DE IN
VRIJWARING GEROEPENE, GERICHT TEGEN DE OORSPRONKELIJKE AANLEGGER. - AANLEG TUSSEN HEN AANGE-·
GAAN VooR DE RECHTER OVER DE.
GROND. - VOORZIENING ONTVANKE-·
LIJIC
2° MUNT. BESLUITWET Nr 5 VAN
1 MEI 1944 EN BESLUIT N' 6 VAN ZELFDE
DATUM VAN DE IN RAAD VERGADERDE
MINISTERS. - WETTELIJKE WIJZIGING·
VAN DE WAARDE VAN DE FRANK.
3° VERANTWOORDELIJ KHEID BUITEN
OVEREENKOMST
ONTSTAAN. WETTELIJKE WIJZIGING·
VAN DE WAARDE VAN DE FRANK, OVERGEKOMEN
TUSSEN RET
OGENBLIK
WAAROP DE SCHADE WERD ONDERGAAN.

----~-

-
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HET HOF; - Gelet op het g·estreden
arrest, op 3 December '194? door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat verweerder, slachtoffer van een op 29 Januari 1939 overkomen ongeval, uit dien hoofde de gemeente Bilstain tot herstelling van het
geleden nadeel heeft gedagvaard ; dat
die gemeente aanlegster in tussenkomst en in vrijwaring heeft opgeroepen;
dat het beroepen vonnis, op 29 J anuari
191l6 door de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers gewezen, de gemeente
Bilstain en aanlegster hoofdelijk heeft
veroordeeld om aan verweerder, tot vergoeding· van gezegd nadeel, de som van
50.000 frank te betalen;

Overwegende dat het bestreden arrest,
dat vonnis wijzigende, een vierde van
de verantwoordelijkheid voor het ongeval
ten Iaste van verweerder heeft gelegd ;
dat het, na aan deze Iaatste, ten laste
van de gemeente Bilstain aileen, de som
te hebben toegekend welke de drie vierde
van het totaal nadeel, bepaald op
101.52? frank vertegenwoordigt, met
daarbij de gerechtelijke interesten en de
kosten van de hoofdvordering, - aanlegster veroordeeld heeft om de gemeente
Bilstain te vrijwaren voor de hoofdsom,
interesten en kosten, alsmede tot al de
kosten van beide aanleggen, zowel van
de hoofdvordering· als van de vordering
tot tussenkomst en tot vrijwaring ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening in zover zij gericht is tegen
eerste verweerder ;
Overwegende dat het bestreden arrest
het door aanlegster tegen eerste verweerder ingesteld hoger beroep ontvankelijk
verklaard heeft; dat deze partijen de ene
tegen de andere g·econcludeerd hebben,
de eersLe het gevorderd bedrag betwistende, en bewerende, in de laatste
stand van de zaak, dat de verantwoordelijkheid voor het ongeval bij helften
moest verdeeld worden, terwijl de tweede,
in hoofdorde, de handhaving van de door
het beroepen vonnis uitgesproken hoofdelijke veroordeling en de verhoging van
de schadevergoeding vorderde ;
Overwegende dat daaruit volgt dat in
hoger beroep de aanleg en het debat
werden aangeg·aan tussen aanlegster
en eerste verweerder ; dat de voorziening, dus, tegen deze laatste, ontvankelijk is ;
Over het enig middel : schending van
het decreet van 1-2 Augustus 1793 tot
invoering van de frank als munteenheid,
schending .van de muntwet van 30 Maart
1935, van het koninklijk besluit van
31 Maart 1936 tot bepaling van de
waarde van de frank vergeleken met het
goud, alsook van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, verzocht het
materieel nadeel te bepalen door verweerder ondergaan door het feit van onbekwaamheid tot werken als gevolg van
het betwist ongeval, en na te hebben
vastgesteld dat dit ongeval voor verweerder een << verlies van lonen " van
24.000 frank had medegebracht, het bedrag van het materieel nadeel bepaald

(1) Zie nota 1 onderaan verbr., 22 October
1942 (A1'1'. Ve1·b1·., 1942, biz. 124; Bttll. ·en
PASIC., 1942, I, 249).

(2) Zie verbr., 17 Februari 1943 (Arr.
Vm·b1·., 1943, biz. 41; Bull. en PAsrc., 1943,
I, 64 en de nota 2).

EN DE DATUM VAN HET ARREST DAT
SCHADELOOSSTELLING AAN HET SLAGHTOFFER TOEKENT. DE RECHTER l'IIAG
HET BEDRAG VERl'IIEERDEREN DAT OVEREENSTEMDE MET RET NADEEL GESCHAT
OP HET OGENBLIK WAAROP HET ONDERGAAN WERD.

1° De partij, die opge1·oepen werd tot eenvoudige vrijwaring en die veroo1·deeld
werd de verweerder in de hoofdzaak te
vrijwm·en tegen de tegen hem uitgesprolcen vm·oordelingen, lean zich in verbreking voorzien tegen de oorspronkelijlce aanlegger indien de aanleg tussen
deze laatste en !war zelf v66r de rechter
over de grand werd aangegaan (1).
2° De besluitwet nr 5 van 1 Nlei 1944
en het besluit nr 6 van zelfde dat1tm van
de in Taad vergaderde ministeTs hebben
aan de wctaTde van de Belgische frank
een wijziging gebracht.
.3° fVanneeT, tussen het ogenblik waa1·op
het nadeel voortkornend uit een misdrijf
of uit een oneigenlijk misdrijf, werd
ondergaan en de datum van het arrest
dat schadeloosstelling toekent aan het
· slachtoffer, een wettelijke wijziging van
de waarde van de frank is t1tssengekomen, lean de rechte1· over de grand er
relcening mede houden om, binnen de
perken van de wet van 29 April 1985,
de som te verhogen die overeenstemt rnet
het nadeel dat geschat werd op het ogenblik waarop het ondeTgaan werd (2).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, 'f. LEONARD EN
GEAIEENTE BILS'l'AIN.)
ARREST.

-

171-

heeft op de som van 66.000 frank en koersen waartegen de frank verwisselverweerster en, bijgevolg, aanlegster, baar is in ponden sterling en in gulden)
veroordeeld heeft om verweerder op « stemmen overeen met de opoffering·
die basis schadeloos te stellen, onder voor- welke Belgie heeft gedaan ten gevolge·
wendsel dat, sedert het tijdstip van het van de Duitse bezetting ; zij bevestigen
ongeval, en, ten gevolge van de vermin- een feitelijke toestand " ;
dering van de koopkracht van de frank,
Overwegende dat, krachtens het alzo
de lonen, in 't algemeen, de coefficient ingevoerd voorlopig regime, de waarde·
van 2,75 zouden ondergaan hebben, wat van de frank bepaald wordt, niet meer
er op neerkomt aan het slachtoffer een door een verwijzing naar een gewicht
aanvullende vergoeding toe te kennen goud, doch wel in verhouding tot de
bestemd tot herstel van het verlies buitenlandse munten;
voortvloeiend uit een beweerde verOverwegende dat, zoals het hiervoren
mindering van. de werkelijke koopkracht aangehaald verslag aan de raad het aanvan de frank, dan wanneer, om het be- duidt, het gaat over een « nieuwe >>·
drag te schatten van de vergoeding ver- waarde en, bijgevolg, verschillend van
schuldig·d tot het herstel van een na- de waarde welke het koninklijk besluit
deel, 't is te zeggen om de waarde te van 31 Maart 1936 bepaalde; dat het
bepalen van een niet uit overeenkomst ·verwerpen van de waarde ten andere·
ontstane verbintenis, de rechter gehouden hieruit blijkt dat artikel 1 van de beis g·ebruik te maken van de wettelijke sluitwet van 1 Mei 1944 bepaalt dat het
munteenheid zoals zij bestaat op het « nieuwe " goudg·ehalte zal vastg·esteld
ogenblik waarop hij uitspraak doet, en worden zodra de omstandigheden het
dat, sedert de datum van de feiten welke zullen toelaten ;
Overwegende dat alzo een wettelijke
aanleiding gaven tot het geding {27 Januari 1939), de munteenheid niet wette- wijzig·ing van de munteenheid is geschied
lijk gedevalueerd werd;
tussen het ogenblik waarop vervveerOverwegende dat, om het bedrag te der Leonard een nadeel heeft ondergaan
schatten van de vergoeding verschuldigd door het verlies van zijn loon en de datum
tot herstel van een nadeel, 't is te zeggen, waarop het bestreden arrest werd geweom de waarde te bepalen van een niet zen; dat de rechter over de grond met
uit overeenkomst ontstane verbintenis, die wijziging wettelijk rekening heeft
de rechter gehouden is gebruik te maken kunnen houden om, in een zekere maat,
van de wettelijke munteenheid zoals zij de som te verhogen waarop gezegd nadeel
bepaald is op het ogenblik waarop hij op 29 J anuari 1939 werd geschat;
uitspraak doet, onder voorbehoud van
Waaruit volgt dat het middel naar
de toepassing van de wet van 29 April recht faalt;
1935;
Om die redenen, verwerpt de voorzieOverwegende dat de besluitwet nr 5 ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
van 1 Mei 1944 het koninklijk besluit en tot een vergoeding van 150 frank
van 31 Maart 1936 tot vaststelling van het jegens verweerder Leonard.
goudgewicht van de frank intrekt; dat
24 November 1949. - 1 8 kamer. zij, in haar artikel 2, tot dat het nieuwe
Voo1'zitte1',
H. Soenens, eerste voorzitter.
goudgehalte van de frank zal bepaald Verslaggever, H. Daubresse. ---' Gezijn, aan de Koning de macht verleent, bij lijkluidende conclusie, H. Roger Janssens.
een in de raad van ministers overwogen de Bisthoven, advocaat-generaal. ___,. Pleibesluit, de voorwaarden vast te stellen te1's, HH. Simont en Delacroix.
,,,raaronder de Nationale Bank van Belg·ie
buitenlandse munt kan kopen en verkopen, macht waarvan gebruik werd gemaakt bij besluit nr 6 van 1 Mei 1944 ;
Overwegende dat het verslag aan de
28 KAMER. - 28 November 1949.
raad, dat die besluiten van 1 Mei 1944
voorafgaat, de draagwijdte er van als
volgt bepaalt : « De waarde van de 1° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - STRAFZAKEN. - TOT ZICH•
frank in verhouding tot de buitenlandse
TREKKEN VAN DE ZAAK. - BEGRIP.
munt zal, krachtens de wet, bij koninklijk besluit worden vastgesteld ... 2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MrLITAIR GERECHTSHOF. De N ationale Bank zal voorlopig haar
TOT ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK EN.
kasvoorraad in goud herschatten op de
basis van de nieuwe waarde van de
OVER DE GROND OP STUKKEN GEWEfrank ... Die koersen )) ('t is te zeggen de
ZEN BESLISSING. GEEN VOORAF--.
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GAANDE VERWITTIGING VAN DE VERDACHTE. GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
3° VERKNOCHTHEID.- STRAFZAKEN.
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND.

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN.
VERKNOCHTE ZAKEN. SAiVIENVOEGING
ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIGING
VAN DE PARTIJEN.- GEEN SCHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI·
GING.

5°

VERBREKING.- BEVOEGDHEID.FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN; 0NBEVOEGDHEID.

6°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DOOR DE
VERDACHTE AFGELEID HIERUIT DAT
HIJ YOOR DE TERECHTZITTING GEEN
KENNIS IIEEFT GEHAD VAN HET DOSSIER
VAN DE KRIJGSRAAD.- MIDDEL VOOR
DE EERSTE MAAL VOORGESTELD VOOR
HET HOF VAN VERBREKING.- MIDDEL
ONONTYANKELIJK.

7°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL VREEiVID
AAN DE OPENBARE ORDE EN NIET VOOR·
GESTELD V66R DE RECHTER OVER DE
GROND. MIDDEL ONONTVANKELIJK.

go GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN. VERDACHTEN VEROORDEELD
WEGENS EEN· ZELFDE MISDRIJF EN
WEGENS ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN.
HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT
AL DE KOSTEN. ONWETTELIJKHEID.

go BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. 0MVANG VAN DE SCHADE
ONDERGAAN DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ. BINDENDE BEOORDELING.

10°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
KENNISNEiVIING DOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP.- VERKLARING VAN
HOGER BEROEP. KENNISNEMING
BLIJFT BESTAAN NIETTEGENS'l'AANDE
DE VERNIETIGING VAN HET VONNIS EN
VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER.

11°

M,IDDELEN TOT VERBREKING.

(1) Verbr., 15 Maart 1948 (Ar1·. Vm·br., 1948,
blz. 151; Bull. en PASIC., 1948, I, 171).
(2) Verbr., 16 Juni 1947 (Ar1·. Vm·br., 1947,
blz. 210; Bull. en PAsiC., 1947, I, 278).
(3) Verbr., 8 en 22 Maart en 24 Mei 1948
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 154, 196, en 333);

STRAFZAKEN. MIDDEL DA'l' WEGENS ZIJN ONDUIDELIJKHEID NIET KAN
WORDEN·BEANTWOORD.- MIDDEL ON~
ONTV ANKELIJK.

1° Voor de rechte1· in hoger beroep is het tot
zich tre/cken van de zaa/c niet een louter
vermogen, maar wel een verplichting die
hem in de door de wet voorziene gevallen wordt opgelegd (1). (Wetb. van
strafv., art. 215.)
2° Schendt de rechten van de verdediging
niet, het militair gerechtshof dat de ver- ·
dachte er van niet heeft verwittigd dat
het de zaak tot zich zal t1·ekken en dat
·het uitspraak zal doen op stu/cken.
(Wetb. van strafv:., art. 215:, besluitwet van 27 J anuari 1g16, art. 3.)
3° De rechter ovel' de grond beoordeelt souverein indien twee of meer misdr~jven
al dan niet verlcnocht zijn (2). (Wetb.
van strafv., art. 226 en 227.)
~ 0 Schendt de rechten van de verdediging
niet de rechter die zalcen wegens hun
vedmochtheid samenvoegt zonde!' aan de
betrolclcene partijen te vmgen of zij dam·tegen opwerpingen hebben te doen gelden.
5° Het Hof van verbrelcing is niet bevoegd
om lcennis te nemen van feitelijke omstandigheden waaruit aanlegger meent te
rnogen afleiden dat de rechter over de
grond zich bij de beoordeling van de
f'eite n he eft ver gist (3).
6° Mag niet voor de eerste maal worden
voorgesteld 1!66r het Hof van verbrelcing,
het rniddel door de verdachte afgeleid
hieruit dat hij v66r de terechtzitting van
de lp·ij gsraad geen lcennis van zijn dossier heeft gekregen.
7° Is niet ontvanlcelijlc, het middel, vreemd
aan de openbare orde, dat niet v66r de
rechter over de grond WJrd voorgesteld (~).
go W anneer verschillende pe1·sonen worden
veroonleeld, door hetzelfde arrest, tevens
wegens een zelf'de rnisdrijf' en wegens
onderscheiden misdrijven, mogen zij niet
hoof'delijlc tot de lcostim van de publielce
vordering worden veroordeeld, tenzij tot
het deel van die lcosten dat het misdrij
betref't dat hun gerneen is (5).
go De rechter ove1· de grond beoordeelt sou-

r

19 April 19i8 (Arr. Verbr., 1948, blz. 226;
en PASIC., 1948, I, 266).
(4) Verbr., 13 April en 20 September 1948
(A1-r. Verbr., 1948, blz. 2:9 en 430; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 246 en 4.99).
(5) Verbr., 27 Maart 1944 (Arr. Ve1'br.,
1944, blz. 130; B~tll. en PAsiC., 1944, I, 276).

B~tll.
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verein in feite de omvang van de
door de burgerlijke partij ondergane
schade (1).
10° Het is de verklaring van hoger beroep
die de zaak aanhangig maalct v66r de
rechter in hoger beroep (2) ; die lcennis·
neming blijft bestaan niettegenstaande
de vernietiging van het vonnis en van de
rechtspleging v66r de eerste rechter.
11° Is niet ontvanlcelijlc het middel, voorgesteld in zodanige vage en iJndttidelijke
bewoordingen, dat het onmogelijlc lean
worden beantwoord (3).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 28 Mei 19~9 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel.
I. Voor zoveel de voorzieningen zijn
gericht tegen de beschikkingen over de
publieke vordering :
Overwegende dat door aanlegger Rubens als enig middel en door aanlegger
Elaut, bij zijn tweede memorie, als eerste
middel wordt voorgesteld : schending
van de rechten van de verdediging, doordat het bestreden arrest de ganse pro<:edure van eerste aanleg nietig verklaard
heeft en uit de debatten verworpen heeft
zonder aanleggers in de gelegenheid te
stellen het onderhoor te eisen van de getuigen die v66r de eerste rechter g·etuigenissen te hunnen voordele afgelegd hadden ·
O~erwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de krijgsraad, die in eerste
aanleg kennis had genomen van de zaak,
onregelmatig was samengesteld geweest,
het militair gerechtshof de procedure
v66r de krijgsraad en het beroepen vonnis
moest te niet doen ;
Overwegende dat aanleggers zich niet
erover mogen beklagen dat het militair
gerechtshof ze niet verwittigd heeft van
zijil inzicht de zaak tot zich te trekken en
over de grand er van uitspraak te doen ;
Dat, inderdaad, het tot zich trekken
v66r de >:>echter in hager beroep, niet een
!outer vermogen is, maar wel een verplichting welke hem wordt opgelegd door
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering in de door die wetsbepaling
voorziene gevallen ;

Overwegende dat aanleggers er van
niet konden onwetend zijn dat, wanneer
het militair gerechtshof in hager beroep
uitspraak doet, de procedure wordt voortgezet op stukken krachtens artikel 3 van
de besluitwet van 27 Januari 1916;
Over het eerste middel voorg·esteld
door Elaut bij zijn eerste vertoog: scherrding van de rechten van de verdediging,
doordien het militair g·erechtshof aanlegg·ers zaak met deze van Van Hoof en
consoorten' ambtshalve verknocht heeft
verklaard en samengevoegd zonder aan
de beklaagden te hebben gevraagd of zij
tegen die samenvoeg·ing al dan niet bezwaar opperden :
Overwegende dat de plicht na te gaan
of twee of meer misdrijven al dan niet
verknocht zijn en of het belang van een
goede rechtsbedeling, al dan niet, hun
samenvoeging vereist om door een
zelfde arrest te worden beslecht, op de
rechter over de grond rust en op hem
aileen, waaruit volgt dat deze niet verplicht is aan de in die zaken betrokken
partijen te vragen of zij tegen die samenvoeging opwerpingen te doen gelden hebben ·
D~t aldus het bestreden arrest noch
artikelen 226 en 227 van het Wetboek
van strafvordering noch de rechten van
de verdediging heeft kunnen schenden ;
Dat het middel naar recht faalt i
Over het tweede middel door Elaut bij
zijn tweede vertoog aangevoerd : scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest niet geantwoord heeft op de door aanlegger neergelegde conclusies, waarbij hij staande
hield, a) dat hij in de Orde der geneesheren
een louter consultatief adviserende opdracht had, zonder beslissende macht ;
b) dat zijn goede trouw en de dwaling
waarin hij verkeerde, als gronden van verrechtvaardiging dienden aangenomen,
wanneer artikel 97 van de Grondwet aan
de rechters de verplichting oplegt de conclusies van de partijen te beantwoorden :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, die tot lid van de
Kamer van de Orde der geneesheren
werd benoemd en voorgesteld, als candidaat voor de leiding, door het Algemeen Vlaamsch Geneesherenverbond,
gevolglijk op de hoogte was van de onderhandelingen die de stichting van de Orde
der geneesheren voorafgingen ;

Verbr., 5 Juli 1948 (Bull. en PAsrc.,
I, 433). ,
Verbr., 22 l\iaart 1948 (Bull. en PAsrc.,
I, 188); 15 November 1948 (A1·r. Verbr.,

1948, biz. 553 ; Bull. en PAsrc., 1948, I,
632).
(3) Verbr., 29 November 1948 (Arr. Verb!·.,
I948, biz. 600; Bull. en PAsrc., 1948, I, 684).

(RUBENS EN ELAUT,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

(1)
1948,
(2)
1948,

-171Overwegende dat daaruit duidelijk,
alhoewel impliciet, volgt dat, naar het
oordeel van het militair gerechtshof, aanlegger, in strijd met datgene door hem
wordt beweerd, meer dan een !outer
consultatief-adviserende opdracht had,
zonder beslissende macht ;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies als gronden van rechtvaardiging
heeft ingeroepen « de goede trouw, althans zeker de dwaling spruitende uit
allerlei omstandigheden en verwarringen ,, echter zonder nadere bepaling van
de omsiandigheden welke hem op een
dwaalspoor hebben gebracht ;
Overwegende dat het bestreden arrest
een aantal omstandigheden opsomt onder
meer het feit dat aanlegger "ere-voorzitter is g·eweest van het Gents Studentenverbond, dat hij bezield was met een
nieuwe orde tendens ,, waaruit het militair g·erechtshof de slotsom trekt dat
aanlegger " met kwaad opzet en wetens
's vijands politiek en oogmerken heeft
gediend";
Dat aldus de rechter over de grond
hewuste conclusies van aanlegger behoOI'lijk heeft beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat sub nmneris 2, 3, 4,
5, 6 en 7 van.zijn eerste vertoog· aanleg·ger
feitelijke omstandigheden inroept, waaruit hij meent te mogen afleiden dat het
militair g·erechtshof bij de beoordeling
van de feiten gedwaald he eft;
Overwegende dat zulk een dwaling
geen grond tot verbreking uitmaakt ;
Overwegende dat, sub nr 8 van bovenbedoeld vertoog, aanleg·ger aanvoert dat
zijn recht van verdediging g·eschonden
werd doordat hij nooit kennis kreeg van
zijn dossier en slechts ter zitting zijn verdediging kon laten kennen, en doordat
aanlegger de getuigen, welke hij ter zitting van de krijgsraad deed onderhoren,
ook v66r het hof had moeten laten verhoren;
Overwegende dat het middel, voor
zoveel het berust op het gebrek aan inzage
van de bundel v66r de terechtzitting van
· de krijgsraad, niet werd voorgesteld in
eerste aanleg· noch in hoger beroep, dat
het de openbare orde niet aanbelangt en,
derhalve, niet voor de eerste maal v66r
het Hof van verbreking kan aangevoerd
worden;
Dat in principe de rechter van de
tweede graad geen getuige hoort ; dat uit
geen stuk, waarop het Hof acht vermag

te slaan, blijkt dat aanlegger voor het
militair gerechtshof gevraagd heeft opnieuw zijn getuigen te l10ren;
Dat geen van de onderdelen van het
middel opg·aat ;
Over het middel voorgesteld sub nr 15,
van het eerste vertoog tot staving van
de eis tot verbreking ingesteld door
Elaut : schending van artikel 5.0 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest :
Eerste onderdeel : de beklaagden die·
hog·er beroep aanzegden veroordeelt tot
de kosten van eerste aanleg, zijnde de·
nietige procedure, alhoewel zij geen schuld
hebben aan de nietigheid ;
Tweede onderdeel (tweede onderdeel
dat ambtshalve wordt opgeworpen door
het Hof wat betreft de voorziening ingesteld door Rubens) : aanlegg·ers verwijst in de kosten van eerste aanleg en
van hoger beroep wanneer er verdenkingen waren van verklikkingen, propaganda, leiderschappen, enz .. ,
Overwegende, met betrekking tot het
eerste onderdeel, dat het beslreden arrest aanlegg·ers en hun medebeklaagden
hoofdelijk verwijst in de kosten van
eerste aanleg echter verminderd met de
kosten van de vernietig·de procedure v66r
de krijgsraad;
.
Dat aldus het eerste onderdeel van het.
middel een beschikking· bedoelt welke het
bestreden arrest niet inhoudt;
Dat, dienvolgens, het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist ;
Overweg·ende, met betrekking tot het
tweede onderdeel, dat het bestreden arrest verschillende medebeklaag·den welke
het hoofdelijk met aanleggers in de kosten
verwijst, tevens veroordeelt wegens verlmochte misdrijven waaraan aanleggers
geen deel hebben genomen ;
Dat het arrest niet vaststelt dat de
kosten van de publieke vordering in hun
g·eheel noodzakelijk werden gemaakt
door het onderzoek van elk van die misclrijven;
Dat het aan het Hof onderworpen
arrest, door, in die stand van zijn vaststellingen, aanleggers hoofdelijk met hun
meclebeklaagden gehouden te verklaren
tot al de kosten van de publieke vordering; die van de vernietigde procedure
alleen uitgezonderd, artikel 50 van het
Strafwetboek heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende, met betrekking tot de
voorzieningen van heide aanleggers in
zover zij de beslissing over de publieke
vordering bedoelen, dat de substantHile
of op straf van nietigheid voorgeschre-
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ven vormen werden nageleefd en dat, de
wederrechtelijke verwijzing in de kosten
uitgezonderd, de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Voor zoveel de voorzieningen gericht
:zijn tegen de beslissingen over de vorderingen van de burgerlijke partijen :
Wat de voorziening van Elaut betreft:
Overwegende dat de grieven, welke
.aanlegger sub nurneris 10, 11 en 12 van
:zijn eerste memorie doet gelden, gericht
:zijn tegen souvereine beoordelingen van
de rechter over de grond omtrent de
schade, welke aan de burgerlijke partijen werd veroorzaakt door de misdrijven, waaraan het bestreden arrest aanlegger schuldig verklaart; dat derhalve
het middel, dat op die feiten berust, niet
ontvankelijk. is;
Overwegende dat sub nr 13 aanlegger
doet gelden : schending van artikel 202
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het militair gerechtshof uitspraak
he eft gedaan over burgerlijke vorderingen
welke ten gevolge van het te niet doen
van het beroepen vonnis bij bovenbedoeld hof niet aanhangig· waren ;
Overw.egende dat de burgerlijke vorderingen, waarvan gewag in het middel,
bij het militair gerechtshof aanhangig
waren gemaakt door een regelmatig ingesteld hoger beroep ;
Dat de vernietiging van het vonnis en
van de procedure v66r de krijgsraad dat
beroep en zijn overbrengende uitwerking
laat bestaan ;
Overwegende verder dat het militair
gerechtshof het vonnis slechts te niet
heeft gedaan in de mate waarin het beroepen :was;
Pat het middel, wat zijn eerste onderdee! betreft, naar recht faalt en dat zijn
tweede onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat het middel voorgesteld sub nr 14 van het eerste vertoog in
zodanige vage en onduidelijke bewoordingen -is vervat dat het onmogelijk is te
bepalen of aanlegger aan het bestreden
arrest verwijt de. beklaagden hoofdelijk
(het middel zegt afzonderlijk), behalve
twee, te hebben veroordeeld tot een schadevergoeding·, ofwel niet te hebben beslist of de veroordeling welke het uitspreekt in geval zij ten uitvoer wordt gelegd grond zal geven tot een verhaal tegen
degenen die van het vonnis van de krijgsraad niet in hoger beroep gekomen zijn ;
Dat het middel, derhalve, niet ontvankelijk is;
Wat betreft de voorziening ingesteld
door Rubens :

Overwegende dat geen bijzonder middel wordt aangevoerd en dat het Hof er
geen ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch aileen voor zoveel het
aanleggers hoofdelijk met sommige van
hun medebeklaagden verwijst in de kosten van eerste aanleg, verminderd met
het bedrag van de kosten die ontstaan
zijn uit de vernietigde rechtspleging v66r
de krijgsraad, en met vier andere medebeklaagden hoofdelijk in de op het hoger
beroep ontstane kosten en die kosten in-·
vorderbaar verklaart bij lijfsdwang; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
militair gerechtshof en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanleggers ieder tot twee vijfde
van de kosten ; laat het overige ten laste
van de Staat ; verwijst de zaak, alzo be-.
perkt, naar het militair gerechtshof,
anders samengesteld.
28 November 1949. - 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'Slaggever, H. Simon. - Gelijkluidende
co1~clusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 28 November 1949.
AMNESTIE.
BESLUITWET VAN
20 SEPTEMBER 1%5. - UITSLUITING.
- GEVAL VAN TOEPASSING.
Is uitgesloten van de arnnestie verleend bi.i
het besluit-wet van 20 September 194·5,
hi_j die op 23 Mei 1930 wenl veroordeeld
tot een gevangenisstraf van vijftien rnaanden en nadien, op 11 J amwri 1933, tot
twee gevangenisstmffen van zes rnaanden iede1· wegens valsheid, gebruik van
valsheid en huisdiefstal. (Besluitwet
van 20 September 1%5, art. 8, litt. b.)

(SPRUYT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ETABLISSEMENTS E. J. VAN DE YEN.)

«

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 4 Maart 1949 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering· gewezen ;
Over het enig middel·: schending van
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artikel 1 van de besluitwet van 20 September 1945 waarbij amnestie wordt verleend voor zekere misdrijven, en van
artikel 25, alinea 2, van de wet van
9 April 1930, doordat het bestreden arrest, om te bevelen dat aanlegger ter
beschikking van de reg·ering zal worden
gesteld gedurende tien jaar na afloop van
zijn straf, onder meer hierop steunt dat
aanlegger op 28 Mei 1941 wegens diefstal veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van acht maanden en een g·eldboete van 50 frank, dan wanneer de inbreuk hoofdens welke die straffen uitgesproken waren, geamnestieerd is ;
Overwegende dat, luidens artikel 8,
litt. b, van de besluitwet van 20 September 1945, van de amnestie 11itgesloten
zijn : « zij die, na definitieve veroordeling
tot gevangenisstraf van ten minste een
jaar, binnen een termijn waarvan de duur
gelijk is aan die der straf vermeerderd met vijf jaar, en v66r de inwerking·treding van die besluitwet, een vrijwillig
misdrijf hebben gepleegd, waarvoor zij
veroordeeld werden of veroordeeld zullen
worden tot een gevangenisstraf van ten
minste zes maanden " ;
Overwegende dat _uit de stukken van
heL dossier blijkt dat aanlegger, bij
arrest van het militair gerechtshof dd.
23 Mei 1930, veroordeeld werd wegens
diefstal met behulp van braak tot een
gevangenisstraf van vijftien maanden,
en daarna, bij arrest van het Hof van
beroep te Brussel dd. 11 J anuari 1933
wegens valsheid, gebruik van valsheid en
huisdiefstal tot twee straffen, van zes
maanden gevang ieder ;
· Overwegende dat aanlegger dienvolgens uitgesloten is van het voordeel
van de amnestie, welke door de besluitwet
van 20 September 1945 wordt verleend;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende voor het overige dat
aanlegger tot staving· van zijn voorziening verscheidene feitelijke beschouwingen inroept welke aan de bevoegdheid
van het Hof ontsnappen;
Dat de substantiele of op straf van nietig·heid voorg·eschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke vordering gewezen ;
Overwegende dat aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat het Hofer van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

28 November 1949. - 26 kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bareel.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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KAMER.-

28 November 1949.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS.- IN ZAKEN VAN
DOUANEN EN ACCIJNZEN. BESLISSING DIE DE PUBLIEKE VORDERING VERJAARD VERKLAART. VOORZIENING
DOOR DE VERDACHTE. 0NONTVANKELIJK.

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. BRENGT DE VERJARING NIET
i\IEDE VAN DE VORDERING TOT INNING
VAN DE ONTDOKEN RECHTEN.

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. FISCAAL REGIME VAN DE TABAK. PLANTER DIE IN GEBREKE BLIJFT GEHEEL ZIJN OOGST DROGE TABAK TE
YERTONEN. MISDRIJF BESTRAFT ME'l'
EEN BOETE GELIJK AAN TIENMAAL RET
ONTDOKEN RECHT EN DIE NIET MINDER
DAN 1.000 FRANK BEDRAGEN MAG. GEBREK AAN VERTONING VAN ONGEFABRICEERDE TABAK. MISDRIJF GEPLEEGD VOOR DE WET VAN 31 DECEMBER 194?.- GEEN ACCIJNSRECHT VOORZIEN VOOR DIT SOOR'l' TABAK. TOEPASSELIJKE STRAF.

1° Is niet ontvankelijk, de voorziening var.
de venlachte tegen een beslissing die de
publieke vo1·dering ve1jaanl verklaart (1).
2° De ve1jaring van de publielce vorderinq
in zaken van dottanen en accijnzen
wordt beheenl door de artikelen 21 en 22
van de wet van 17 April 1878; zij brengt
de ve·1jaring van de vorde1·ing tot inning
van de ontdoken 1·echten niet mede (2).
3° Indien, lcrachtens artilcel 7 van het beslttit van 10 Juni 194.2 betreffende het
fiscaal Tegirne van inlandse tabak en.
artikel 3, paragraaf 1, van de wet var.
23 Juni 1938, gewijzigd door artikel 2
van het besluit van 8 Juni 1942, het
in gebrelce blijven door de planter geheel
de opbrengst van zijn oogst droge tabak
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
8 November 1948 (Arr. Verb1·., 1948, biz. 540;
Bttll. en PAsiC., 1948, I, 620).
(2) Verbr., 15 April1946 (Art. Verb1·., 1946,
biz. 150; Bull. en PAsrc., 1946, I, 153).
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gelijk aan tienmaal het ontdoken recht
en die niet minder dan 1.000 frank mag
bedragen, was dit misdr~jf,. wanneer het
tot voorwerp had ongefabrtceerde tabak
en het gepleegd werd v66r het in werking
treden van de wet van 31 December
1947 betreffende het fiscaal regime van
de tabak, bij ontstentenis van accijnsrecht voorzien vom· dit soort tabak, slechts
strafbaar met een boete van m1:nimum
1.000 frank (1).
(LAURENT, T. BESTUUR
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 April1%9 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Voor zover de voorziening g·ericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering door verjaring vervallen verklaart; dat de voorziening dus
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substanti1ile of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de bestreden beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij het bestreden arrest aanlegster veroordeelt tot
het betalen van de ontdoken rechten :
Overwegende dat, luidens artikel 2t.9
van de Algemene Wet betreffende de
douanen en accijnzen dd. 26 Augustus
1822 de vordering tot inning van de ontdoke~ rechten een burgerlijke tussenvordering is op de strafvordering, doch van
deze laatste gans onderscheiden en waarop
de regelen betreffende de verjaring van. de
publieke vordering niet van toepassmg
zijn;
Over het enig rniddel : schending van
artikelen 9 en 110 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, door op
aanlegster de wet van 23 Juni 1938
en de besluiten van de secretarissengeneraal dd. 8, 9 en 10 Juni 1%2 toe te
passen, welke uitsluitend de kleinhandelsprijs aanduiden die tot grondslag moet
dienen van de op gefabriceerde tabaksproducten te heffen rechten, die bepalingen bij analogie heeft uitgebreid tot de
(1) Verbr., 11 Juli 1949 (Arr. Verbr., 1949,
blz. 471; Bull. en PAsrc., 1949, I, 543),
VERBR,,
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ongefabriceerde tabak en, aldus een bij
de wet niet voorziene straf heeft toegepast en een bij de wet niet voorziene
belasting heeft gevestigd :
Overwegende dat het accijnsrecht op
de tabak, zoals het ingevoerd is door de
wet van 23 J uni 1938, een verbruiksrecht
is, betaalbaar door de fabrikant en af te
dragen door de verbruiker; dat de planter
het accijnsrecht slechts verschu_ldigd is
op de tabak voor zijn eigen gebruik voorbehouden; dat de wet slechts accijnsrecht voor de gefabriceerde tabak bepaalt;
Overwegende, wei is waar, dat artikel2,
paragraaf 1, van de wet van 23 Juni
1938, gewijzigd door het besluit van
31 J uli 19H, de Minister van financiiin
machtigt om het even welke maatregelen
te treffen om de heffing van het accijnsrecht te verzekeren en de bewaking van
de tabaksbeplantingen te regelen ; dat
artikel3, paragraaf 1,van dezelfde wet om
bet even welke praktijken, die ten doel
hebben de belastbare producten aan de
· toepassing van het ingesteld recht te
onttrekken, strafbaar stelt, en verder
bepaalt dat de tabaksplanter die zijn
beplanting of de opbrengst van zijn oogst
onttrekt of poogt te onttrekken aan de
bewakingsmaatregelen die gebeurlijk zouden voorgeschreven zijn krachtens artikel 2, onder toepassing dezer bepaling
valt; dat de wet niettemin voor de ongefabriceerde tabak geen bedrag voor het
accijnsrecht heeft vastgesteld;
Overwegende dat de. maatregelen van
bewaking van de beplantingen zeker werden verscherpt en de verplichtingen opgelegd aan de tabaksplanter verzwaard
door de latere wetgeving ; dat door het
besluit van 31 J uli 19H de hoeveelheid
droge tabak werd bepaald die de tabaksplanter gehouden is aan te geven aan het
bestuur van accijnzen en uitdrukkelijk
voorzien werd dat het tekort aanleiding
geven zou tot toepassing van artikel 3
van de wet van 23 J uni 1938 ; dat het
besluit van 10 Juni 19t.2 aan de tabaksplanter oplegt de algeheelheid van zijn
tabaksoogst te vertonen en het tekort in
de maat waarin het 2 t. h. te hoven gaat,
aan het accijnsrecht onderwerpt; maar
dat die besluiten geen andere bestraffing
voorzien dan deze voorgeschreven bij de
wet van 23 J uni 1938·, en zich er toe
beperken te dien einde naar de bepalingen
van die wet te verwijzen;
Overwegende dat het besluit van 8 Jun~
1%2, tot wijziging en aanvulling van de
bepalingen van de wet van 23 Juni 1938,
geen wijziging heeft gebracht aan de
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tekst van pa~agrafen ten 2 van artikel2 voorziening vobr het overige ; b.eveelt dat
van die wet; dat het enkei aan artikel 3 onderhavig arrest zal overgeschrevenworeen. bijkomende bepaling heeft g·e- den in de registers van het Hof van, bevoegd, waarbij aan het hoofd van het roep te Brussel en dat melding er van ._zal
Ministerie van· fin:ancien werd opgedragen gemaakt worden op de kant van de ·gedeeltelijk vernietigde beslissing ; vervoor elke categorie van producten Jorfaitair de kleinhandelsprijs te bepalen die oordeelt verweerder tot de kosten ;
als grondslag·dieJ;J.en moet voor de heffiJ.lg verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het
van de rechten, .alsook het bedrag van de Hof van beroep te Luik.
te heffen rechten op gefabriceerde tabak
28 November 1949. - 2e kamer. aangeslag·en ten laste van onbekenden
Voorzitte1', H. de Cocqueau des Mattes,
o£ waarvan het bezit of · het ve~voin'
onregelmatig was, alsmede op g-roene raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H . .Vandermersch. Getabak of droge ongefabriceerde tabak die
:ret voonvetp van een overtreding. ,7;ou lijkluidende conclusie, H. Colar<,i, advocaat-generaal.
·· ·
' ·
uitmaken . - '
r Overweg·~nde dat, d~ secretaris-gener.aal van financien, in uit:voering van deze
nhiuwe bepaling, het h:edra:g van het op
- 2e IC'\MER. - 28 November 1949~ .
de ongefabriceerde tabak te heffen recht
niet J;leeft bepaald; dat hij, enkel, bij het 1° REDE)NEN VAN I>E VONNISSEN
liwsluit van 9 J uni 1%2, forfaitair de
EN AI{RESTEN. - STRA,FZAKE!'f; '....,-:
kleinhandelsprijs vaststelt wa;vop het
VERKEER. - VONNIS VAN VEROORI)]i;:
accijnsrecht dient te worden berekend
LING. - GEEN ANTWOORD OP DE CON-:
betreffende tabak in .bladeren andere dan
CLUSIES WAARBIJ DE VERDACHTE FiUgroene tabak of tabak waarvan de ver'l'ELIJKE
OMSTANDIGHEDEN 'INR~E~
vaardiging niet.gans voltooi<,i is en, in
WAARUI'l' .HIJ AFLEIDDE DAT ZIJN
!let op 1 J uli 1942 in het Belgisch StaatsSCHULD NIET BEWEZEN WAS. - Nu;i'f,
blq,d gepubliceerd barema, de kleinhanGEMOTIVEERD VONNIS.
-. ''
delsprijs van de tabak in blad~ren per
'2°
REDENEN
VAN
DE
VONNISSENg:ewicht bepaalt;
EN ARRESTEN. -'--- STRAFZAKEN . ...,.:_,.
. .:Overwegende dat uit het feit dat de
VERKEEil. - VONNl'S VAN VEROORDE•secretaris-generaal van financien, in uitLING WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 27
voering van het besluit van 8 J nni 1942,
yAN DE WEGCODE. CONCLUSIES
de kleinhandelsprijs van de tabaksblaWAARIN DE VERDACHTE AANVOERDE
deren per gewicht h_eeft bepaald, zoa.ls
DAT DIT ARTIKEL NIET TOEPASSELIJ:).\,
J,lij zulks gedaan had vpor de rooktabak
WAS OMDAT .HIJ NAAR. LINKS WILDE
alleen, niet zou kunnen worden afgeleid
AFSLAAN. - VONNIS DA'l' ANTWOORDT
dat de wetgever, wat het heffen van het
DAT, OM LI_NKS AF TE SLAAN,_ DE VE));
liJ.Ccijnsrecht betreft, de tabak in bladeren
DACHTE HEEFT UITGEWEKEN NAAR D:l_!:
~n de ongefabriceerde tabak heeft g·elijk-.. UITERS'l'E LINKERZIJDE VAN DE BAAN
gesteld met de rooktabak en, aldus, im.DIE HIJ GING VERLATEN ' EN ' uv
pliciet het bedrag· van het op de niet gefaALDUS DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTI})riceerde tabak te heffen recht bepaald
KEL 31, ALINEA 2, in fine, VAN ZELFDi
l).eeft op het bedrag bij de wet voorzien
CODE HEEFT GESCHONDEN. NIET
voor de inning van _het recht op de rookGEMOTIVEERD VONNIS.
tabak;
DRAAGWIJDTE;
_,·, Overwegende, inderdaad, dat, luidens 3° VERBREKING. - STRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR
artikel110 van de Grondwet geen bela,sDE VERDACHTE. - VERBREKING VAN
ting kan ingevoerd worden dan bi,j een
DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VOR-:
wet ; dat geen belasting wettelijk is tenzij
DERING. - BRENGT DE VERBREKING
het bedrag en de quotiteit e~ van door
MEDE VAN DE BESLISSING OVER DE BURqe wet uitdrukkelijk bepaald zijn ; dat
GERLIJKE VORDERING.
zij .niet bij analogie kan bepaald worden ;
' Overwegende dat het -middel dus ge- 4° VOORZIENING INVERBREKING.
- STRAFZAKEN.- VOORZIENING DOOR
grond voorkomt ;
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
'· Om die redenen, verbreekt het bestrePARTIJ. NIET BETEKEND: ~ ON".
den arrest doch slechts in zover het- a:anONTVANKELIJKHEID.
legster veroordeeld. heeft tot 'het betalen
DRAAOGWIJDTE.
van een som van 10.890 fr. 50 wegens 5° VERBREKING. · ;~ STRAFZAKENi~VoORZIENING DOOR
ontdoken rechten en tot de kosten van
D,E VERDACHTE.
VERBREKING ·VAN
de burgerlijke vordering; verwerpt. de

-179.. DE BESLISSING VAN VEROORDELING VAN
· Dl' VERDACHTE .. GEVOLGEN TEN
AANZIEN VAN DE BURGERLIJK VER·ANTWOORDELIJKE -pARTIJ.

1~ Is ntet gemotiveerd, het vonnis dat de
. verdachte veroordeelt we gens het ge bruikmaken van een motorvoertuig niet voo1·zien van voldoende doelmatige remmen,
zonder de conclusies te beantwoorden
waarb~i de verdachte omstandigheqen
inriep waamit hij afleidde dat de men~ng
van de verbalisanten nopens de werkwg
van de remmen op onvoldoende gronden
steunde (1). (Grondwet, art. 9?.)
2° Is niet gemotiveerd, het vonnis dat de
verdachte veroordeelt om de 1·echterzij de
niet te hebben f!ehouden in de richting
van zijn bewegtng en dat, als antwoord
op de conclusies waarbij de verdachte aanvoerde dat artikel 27 van de Wegcode
niet toep asselijk was omdat hij links
wilde af'slaan, zich er toe beperkt vast
te stellen dat, om links af te slaan, de
ve1·dachte is uitgeweken naar de ~~ite1:ste
linkerzijde van de baan welke ht) gmg
ve1·laten en hij aldus de voorschriften van
artikel 31, aline a 2, in fine, van zelfde
code heeft geschonden (1). (Grondwet,
art. 9?.)
3" Wanneer, op de voorziening van de verdachte, de beslissing gewezen over de publieke vordering verbrol~en wordt, brengt
die ve1·breking de gene me de van. de beslissing over de burgerlijke vordenng, beslissing die gesteu~~d is op de _eer~te (~).
4° Is niet ontvankeltJk de voorztemng tngesteld door de burgerlijk vera!l:twoordelijke partij en die aan de partt) tegen
welke zij is gericht niet werd betekend (3).
(Wetb. van strafv., art. 418.)
5o Wanneer de verb1·eking van de beslissing
van veroordeling wordt uitgesproken op
de voorziening van de verdachte, wordt
zonder voo1·werp de verklm·ing van h~~
vonnis en van het a-rrest, dat een partt)
burgerlijk verantwo01·delijk is voor de
veroordeling van de verdachte (4).
(WOUTERS, T. DE JONGHE.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 April1949 gewezen in hoger

beroep door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven;
Aangaande de voorziening van eerste
aanlegger Wouters :
,
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vor,
dering :
Over het eerste middel : schending· van
artikel 9? van de Grondwet, en van het
Algemeen Reglement op de verkeers-'
politie (kon. besl. van 1 Februari 1934);
doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt wegens de eerste be"
tichting, dit is deze van artikel 100 van
het Algemeen Reg-lement, als enige reden
aangevende dat « het feit 1 van de telastlegging bewezen is gebleven " zonder
aanleggers conclusies te beantwoorden
die het door het openbaar ministerie voor•
g·ebrachte bewijs van het feit betwisten,
dan wanneer aanlegger in zijn conclusies
deed g·elden dat " de verbalisant nooit
persoonlijk een proef gedaan heeft wat de
doelmatigheid van de remmen van be,
tichte aangaat; dat betichte aan het
stuur zat, toen de verbalisant zogezegd
zou vastgesteld hebben dat de remmen
niet goed werkten ; dat de verbalisant
heeft moeteri toegeven. dat hij niet wist
hoeveel meter de chauffeur zou gereden
hebben " en dat « de eerste betichting dus
niet bewezen is " :
Overwegende dat aanlegg·er, bij conclusies, omstandigheden had aangewezen
waaruit hij afleidde dat de mening van de
verbalisant nopens dewerking van de remmen op onvoldoende gronden steunde ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dit verweermiddel niet beantwoordt en,
bijgevolg, artikel 9? van de Grondwet
schendt;
Over het tweede ·middel : schending
van artikel 9? van de Grondwet; 2? en 31
van het Reglement op de verkeerspolitie
(kon. besl. van 1 Februari 1934), van de
wetten van 1 Augustus 1899 en 1 Augustus 1924 op de politie van het vervoer,
artikel1 en 2, schending van de rechten
van de verdediging, doordat het bestreden vonnis aanlegger: veroordeelt
wegens de tweede betichting, die een
overtreding voorzag op artikel 2? van het
Reg·lement op de verkeerspolitie, tekst
die het verkeer in rechte lijn voorziet,

en

1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
19 J'anuari
1 Maart 1948 (.Arr. Verbr., 1948,
biz. 32 en 119; Bull. en PAsrc., 1949, I, 40,
6 April 1949 (-Arr. Verbr., 1949, bl,.,. 227;
136); 11 October 1948 (Bull. en PASIC., 1949,
;Bull. en PAsrc., 1949, I, 259); 28 November
1949 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 195).
. I, 552).
· (4} Vaste rechtspraak en o. m. verbr.,
· (2) · Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
1 Maart .1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 134).
14 November 1949 (zie hoger biz. 134; Bull.
en PASIC., 1950, I, 149).
.
. , (3). Vaste. rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
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overtreding rechtvaardigen, alhoewel
aanlegger ze in zijn conclusies betwistte,
en slechts redenen aanhaalt die de vaststelling van een overtreding op artikel 31
schijnen te willen rechtvaardigen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het feit 2 (niet rechts te hebben gereden
in de richting van zijn beweging) bewezen
verklaart en aanlegger veroordeelt wegens dit misdrijf, dat voorzien is bij artikel 27 van de Wegcode;
Overweg·ende echter dat aanlegg·er, bij
conclusies, als verweermiddel aangevoerd
had dat artikel 27 op hem niet toepasselijk was daar hij, in onderhavig geval,
de baan die hij bereed, wilde verlaten om
een andere baan links in te slaan ;
Dat het bestreden vonnis de veroordeling wegens het feit 2 motiveert door
de vaststelling dat aanlegger, aan de
kruising Constantin Meunierlaan-Parkstraat, links heeft willen inslaan en, om
dit te doen, naar de uiterste linkerzijde
van de Constantin Meunierlaan heeft
uitgeweken en dat hij aldus de voorschriften van artikel 31, ·aline a 2, in fine, van
de Wegcode mislfend heeft;
Overwegende dat dergelijke motivering· niet antwoordt op de conclusies van
aanlegger, waarbij deze aanvoerde dat
artikel 27 in onderhavig geval niet toepasselijk is en tevens tegenstrij dig is vermits, om aanlegger te veroordelen wegens
inbreuk op artikel 27, zij vaststelt dat hij
de voorschriften van artikel 31 zou miskend hebben ;
Waaruit volgt dat het vonnis artikeJ 97
van de Grondwet geschonden heeft ;
En overwegende dat de verbreking_ van
de beslissing over de publieke vordering
aangaande het feit 2 de verbreking medebrengt van de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij, beslissing gesteund op de veroordeling wegens dit
feit 2 ;
Aangaande de voorziening van tweede
aanlegger, de burgerlijk verantwoordelijke partij Stroobants :
Overweg·ende dat uit geen enkel stuk
blijkt dat aanJegger zijn voorziening zou
betekend hebben aan de partijen tegen
welke zij gericht is, zodat zijn voorziening
niet ontvankelijk is en dat hij de kosten
er van moet dragen ;
Maar overwegende dat de vernietiging
van de veroordelingen van beklaagde
Wouters noodzakelijker wijze de verbreking medebrengt van de beslissing·
waarbij, wegens die veroordelingen, Stroo-

bants burgerlijk verantwoordelijk :verklaard werd, daar die verklaring voortaan zonder voorwerp is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het eerste aanlegger
'IVouters veroordeelt en Stroobants burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor
de boeten en voor de kosten jegens het
openbaar ministerie en jegens de burgerlijke partij ; verwerpt de voorziening
van tweede aanlegger, de burgerlijk verantwoordelijke partij Stroobants; veroordeelt de burgerlijke partij Dejonghe ·
tot de kosten, behalve de kosten van de
voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij Stroobants die ten
laste van die partij zullen blijven; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
en dat melding· er van zal gemaakt worden
op de gedeeltelijk verbroken beslissing ;
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
uitspraak doende in hoger beroep.
28 November 1949. -

2e kamer. -

Vaa1·zitter, H. de Cocqueau des Mottes,

raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. Gelijkluidende canclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2e KAMER.- 28 November 1949.
ONVRIJWILLIGE DODING EN ONVRIJWILLIGE
LICHAMELIJKE
LETSELEN. - BEGRIP VAN DE SLAG
OF VAN DE VEHWONDING.
J\!Iaakt een slag of een venvanding uit, elk
uitwendig of inwendig letsel, hoe
licht het oak zij, dat van buiten uit, door
een rnechanische of chernische op de
lichaarnsgesteltenis inwerkende om·zaak,
aan het rnenselijk lichaarn wardt taegebracht. (Strafwetb., art. 420.)

(PAULUS, T. TERCKEN.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 April 1949 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpi.m gewezen ·
o'ver het enig middel tot verbreking :
schending van artikelen 1, 25, 28, 418
en 420 van het Strafwetboek, 137, 138,
145, 160, 179, 182 en 215 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonnis beslist dat de politierechtbank
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kennis te nemen van het ten laste van aanlegger gelegd feit, bijgevolg, de zaak tot
zich trekt en over de grand uitspraak
doet, dan wanneer de beslissing het vonnis van onbevoegdheid, door de eerste
rechter geveld, had moeten bevestigen
en dus de zaak niet tot zich kon trekken,
daar het uit de tekst zelf van het bestreden vonnis blijkt dat aanlegg·er een fout
heeft begaan die een verwonding als onvrijwillig gevolg had, hetgeen het wanbedrijf van slagen of verwondingen, bij
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, uitmaakt, misdrijf waarvan de kennis aan
de correctionele rechtbank toegewezen
wordt en dus buiten de grenzen van de
bevoegdheid van de politierechtbank
valt :
Overwegende dat, blijkens de processtukken, de burg·erlijke partij aanlegger
wegens inbreuk op de artikelen 4c2, 52
en 55 van het Algemeen Reglement op
de verkeerspolitie, rechtstreeks heeft
doen dagvaarden v66r de Politierechtbank te Antwerpen die zich onbevoegd
heeft verklaard omdat, uit de overtredingen die aan de vervolging ten grande
slag waren gelegd, een aanrijding was gevolgd welke aan een derde persoon verwondingen had toegebracht ;
Dat op het hager beroep, ingesteld
door de burgerlijke partij, de correctionele rechtbank het beroepen vonnis
te niet deed, de zaak tot zich trok en
zich tot kennisname er van bevoegd verklaarde op deze g·rond dat de lichte
schram, opgelopen door de juffrouw die
naast aanlegger in de auto was gezeten,
nadat die juffrouw zich naar het gasthuis had begeven, « wellicht uit rede
zij wat zenuwachtig was n, geen verdere
zorgen vergde, waaruit de rechtbank
heeft afgeleid dat kwestieuze schram tot
het door artikel 4c20 van het Strafwetboek
voorzien wanbedrijf geen aanleiding geven kan;
Dat aldus de beslissing van de rechter
in feitelijke aanleg berust op een rechtsopvatting naar welke, voor het bestaan
van het door artikelen 418 en 4c20 voorzien misdrijf, is vereist dat hEJt onvrijwillig letsel bij gebrek aan v·ooruitzicht of
voorzorg, doch zonder het inzicht om de
· persoon van een ander aan te randen,
veroorzaakt door de beklaagde, een zekere
graad van zwaarwichtigheid zou vertonen;
Overwegende echter dat als slagen en
verwondingen in de wettelijke zin van
die woorden dient beschouwd te worden
alle uitwendig of inwendig letsel, hoe

licht het oak zij, dat aan het menselijk
lichaam van buiten uit door een mechanische of chemische op de lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak wordt toegebracht;
Dat derhalve de ontvelling, waarvan
het bestreden vonnis het bestaan vaststelt, een verwonding is zoals bedoeld
door voormeld artikel 4c20 ; waaruit volgt
dat, beslissende zoals hierboven is gezegd
op grond van een naar recht verkeerde
opvatting, het bestreden vonnis de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de bur-.
gerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen.
28 November 1%9. 2" kainer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mattes,

raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Simon. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2" KAMEn. -

28 November 1949.

VOORZIENING

IN VERBREKING.

MILITIE. VERZOEK DAT SLECHTS
STREKT TOT NADER GENEESKUNDIG
ONDERZOEK. MAAI(T GEEN VOORZIENING UIT.

111 aalct geen voorziening in verbrelcing uit,
de aanvraag waarbij een voorlop1:y
wegens tijdelijke ongeschiktheid af'gekeurde milicien, slechts om een nadet'
geneeskundig onderzoek verzoelrt (1).
(VAN DUYNSLAEGER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 12 September 1%9 door de
Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen;
Overwegende dat bewuste beslissing
aanlegger als tijdelijk ongeschikt (tabel C, nr 62) voorlopig heeft afgekeurd;
(1) Verbr., 5 Mei 1947 (Ar1·. Verbr., 1947,
blz. 146; Bull. en PAsiC., 1947, I, 188).
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Overwegende dat Van Duynslaeger
noch enig·e schending van de wet, noch
enig vormverzuim aanvoert ;
Dat hij eenvoudig het Hof om een nader
onderzoek naar zijn harttoestand verzoekt;
Overwegende dat zulk een aanvraag
geen voorziening in verbreking uitmaakt ;
·. Om die redenen, verwerpt het verzoe'k.
28 November 1%9. 2e kamer. Voorzitter, H. de Cocqueau des Mottes,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever, H. Simon.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

1e KAMER.- 1 December 1949.

1° HUUROVEREENKOMST.- HmsHUUR. - VORDERING TOT HERSTEL IN
HET GENOT. - UITSPRAAK NAAR BILLIJKHEID. - HUURDER DIE EEN JAAR
WACHT ALVORENS DE VORDERING IN
TE STELLEN.- VERWERPING GESTEUND
OP DIE REDEN. - WETTELIJKHEID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
GERICHT TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN. - 0NONTVANKELIJKHEID:
so MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
DAT EEN DUBBELZINNIGHEID IN DE
REDENEN AANVOERT.
REDENEN
VRIJ VAN DUBBELZINNIGHEID.- MIDDEL MIST IN FEITE.
-± 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP
DIE DE. REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER -JUIS'l' EN RECHTMATIG VERKLAART. - 0VERNEl'IIING VAN DIE REDENEN. - ANTWOORD OP DE CONCLUSIES WAAROP DIE REDENEN BETREKKING HEBBEN.
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - GEEN VERPLICH'l'ING VOOR
DE RECHTER AL DE VOORGESTELDE ARGUMENTEN TE BEANTWOORDEN.
1° Dam· de Techter naar billijkheid uitspraak doet over. de vordering tot her stel
(1) Verbr., 20 Maart 1947 (.A1~·. Verbr.,
19.47, biz. 91; Bull. en PASIC., 1947, I, 121).
· (2) Verbr., 16 September 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 422; Bull. en PAsiC.; 1948, T, 491).

in het genot voorzien b ij artikel 30 vmr
de besluitwet van 1':2 MaaTt 1945 en bij'
artikel 2':2 van de wet van 31 Jttli
194.7, is het vonnis wettelijk gemoti-.
veerd hetwelk die vorder:ing verwerpt op
grond van de feitelijke ornstandigheden
van de zaak en narnelijk op deze dat
de huurdeT rneer dan een jaar !weft
gewacht alvorens zijn vordering in te
stellen. (Besluitwet van 12 Maart 1%5,
art. SO en S1 ; wet van S1 J uli 1% ?·,
art. 22 en 2S.)
2° Is, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk het rniddel dat zich er toe beperkt
een van de r·edenen van de beslissing te
bestTijden, wanneer die beslissing wet'
telijk door een andeTe Teden gerechtvaardigd is (1).
S0 Mist feitelijke grondslag, het rniddel
dat aan de bestreden beslissing het ver·wijt rnaakt op dubbelzinnige Tedenen
gegrond te zijn, dan wanneer de gecritisee1'de !'eden V1'ij is van dubbelzinnigheid (2).
qo Doo1' de r·edenen van de eerste 1'echter
juist en rechtrnatig te verkla1'en, neernt de
rechter in hager beToep die r·edenen over·
en beantwoo1'dt hij zodoende de concluc
sies waarop die r·edenen betrekking hebben.
5° De ve1'plichting de vonnissen te rnotivei·en sluit niet de verplichting in al de
voo1'gestelde argurnenten te beantwoorden (S).
(VENNOOTSCHAP « RODINA », T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « UNION DES DRA'
PIERS » EN MOOR'l'GAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 2? October 1Yq?;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 9? van de Grondwet, 22 van de
wet van S1 Juli 1%? houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, en
1S15 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis de vordering
van aanlegster noch ontvankelijk, noch
gegrond verklaart, om reden dat " de
meeste commentatoren akkoord gaan om
aan te nemen dat deze datum (voorzien
door voormeld artikel 22) een uiterste
datum is, waarvan enkel deze huurders
(3) Vaste rechtspraak en o. m. verLr.,
21 November 1949 (zie hoger, blz. 160; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 178); 29 J'anuari 1948
(Arr. Verbr.,· 1948, biz. 61; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 70).

