
ARRESTEN VAN HET HOF VAN- VERBREKING 

NEDERLANDSCHE TEKSTEN 

JAARGANG 1938 

2e KAMER. - 11 Januari 1938. 

1° GEMEENTEVERORDENING.- GE
MEENTE SINT-DENIJS. - VERORDENING 
OP DE VERTOONINGEN.- VERPLICRTING 
VOORAF DEN BURGEMEESTER TE VER
WITTIGEN, SLECRTS VEREISCRT WAN
NEER DIE VERTOONINGEN IN OPENBARE 
PLAATSEN GESCHIEDEN. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VOORZIENING VAN DEN VEROORDEEL
DE. - VERBREKING OMDAT RET FElT 
NIET ALS MISDRIJF IS OMSCRREVEN. -
GEEN VERWIJZING. 

1° Artikel 7, hoofdstuk VI I, van de verorde~ 
ning der gemeente Sint-Denijs, van 6· Oc
tober 1928, betreffende «de vertooningen "• 
verplicht slechts voomf den burgeriwester 
te verwittigen, « wanneer de vertooningen 
in openbare plaatsen geschieden "· 

2° Wanneer, op de voorziening van den 
veroordeelde, de verbreking plaats heefi· 
omdat het ten laste van den veroordeelde 
gelegde feit niet als misdrijf is omschre
ven, bestaat er geen aanleiding tot ver
wijzing (1). 

(DUBUCQ.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Kortrijk op 30 Juni 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel ambtshalve opge-
worpen : . 

Overweg·ende dat artikel 7 van kap. VII 

(1) Zie Verbr., 5 Mei"192<l (B·u!l. en PAsiC., 
1924, I, 320); 28 Januari en 7 April 1924 
(ibid., 1924, I, 174 en 289), alsook de nota's 
onder dit a.rrest in Bull. en PASIC., 1938, I, 4, 

VERBR., 1938. ---:-- 1 

van het Reglement Sint"Denijs, in dato 
6 October 1928, dat door bestreden von
nis aan aanlegger werd toegepast, enkel 
oplegt aan den burgemeester vooraf
gaandelijk kennis te geven van ver
tooningen wanneer deze in openbare 
plaatsen geschieden; _ 

Overwegende dat bestreden vonnis niet 
vaststelt dat kwestige vertooning in eene 
openbare plaats zou gegeven geweest 
zijn; dat het dus de in zake gedane toe
passing van voormelde reglementsbepaling 
niet rechtvaardigt, en, bijgevolg, die 
bepaling schendt; 

En overwegende dat; in de Citatie aan 
aanlegger _ gegeven dezelfde leemte be
staat, en dat gemelde citatie even onvol
doend de bestanddeelen der overtreding 
voorziet; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
breekt bestreden vonnis; beveelt dat het 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de rechtbank van 
eersten aanleg van Kortrijk en dat er 
van melding zal gemaakt worden in den 
rand der vernietigde beslissing; la:at de 
kosten ten Iaste van den Staat; zegt dat 
er geen plaats grijpt tot verzending. 

Op 11 Januari 1938. - 2e Kam~>r. -
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. Is
tas. - Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. -11 Januari 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. -- STRAFZAKEN. -'
ONVRIJWILLlGE DO ODIN G.- BESLISSING
VAN DEN EERSTEN RECRTER DIE ALLE 
f'CRULD VAN RET SLACRTOFFER UITSLUIT. 
- ~ CONCLUSIE DOOR BEKLAAfl-DE 1:>1 BE'" 

.·,; 
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ROJ\:P,GENOMEN, WAARBIJ HIJ DE OOR
ZAAK ,V4.N HET ONGEVAL AAN DE ON
VOO,RZlCHTIGHEr'D V~<\.N HET SLACHTOFFER' 
TOESCHRIJFT EN TEGENOVER DE BEOOR
DEELING VAN DEN EERSTEN RECHTER 
FElTEN AANVOERT WAARUIT ZIJN ON
SCHULD BLIJKT ZOO IN RECHTE ALS IN 
FEITE. - RECHTER IN BEROEP DIE . 
VEROORDEELT, ZONDER MEER, OM DE 
REDENEN DOOR DEN EERSTEN RECHTER 
AANGENOMEN. - GEBREK AAN REDE
NEN. 

2o VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
BEKLAAGDE. - VERBREKING WEGENS 
GEBREK AAN REDENEN. - VERWIJZING. 

1° Wanneer beklaagde, op zijn beroep tegen 
een vonnis dat hem wegens onvrijwillige 
dooding veroordeelt en alle schuld van
.wege het slachto ffer uitsluit, conclusies 
neemt waarbij hij, tegenover de beoor
deeling van den eersten rechter, bepaalde 
feiten stelt waaruit de onvoorzichtigheid 
van het slachtoffer, eenige oorzaak van 
het ongeval, en derhalve zijn eigen on
schuld z66 in rechte als in feite zou blijken, 
heeft de rechter in beroep zijn beslissing 
niet wettig met i'edenen omkleed indien 
hij enkel vaststelt dat terecht " de eerste 
rechter den betichte schuldig verklaard 
heeft aan de feiten te zijnen laste gelegd, 
dit om de redenen welke het Hof over
neemt "· 

2° ,Wanneer het Hof, op de voorziening van 
. beklaagde, een veroordeeling wegens ge

brek aan redenen verbreekt, bestaat e1· aan
leiding tot verwijzing (1). 

(VAN CORTENBEHG EN ANDEREN, 
T. PAQUES.) 

Voorziening·' tege~ een arrest van het 
Hof · van beroep te Brussel, gewezen op 
18 September 1937. 

ARREST. 

; Om trent het eenig mid del in verbreking: 
schending van artike.ls 97 der Grondwet, 
163 en 195 van het Wetboek van Straf
vordering, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgeriijk Wetboek, daarenboven en voor 
zooveei als noodig, schending van arti
kels 9 der Grondwet, 418 en 419 van het 
Straf.wetboek, door dat bestreden arrest, 
door zich erbij te hepaien de redenen van 
den eersten rechter over te nernen aizoo 
stilzwijgend het verdedigingsrniddel van 

. (1) .Zie Verl:)r,, 21 December 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, l;:462). 

de hand heeft gewezen waardoor eischer, 
om in zijn conclusien in beroep die red en en 
zelf van den eersten rechter te beantwoor
den in dewelke bevestigd was " dat het 
slachtoffer niet kon verrnoeden noch voor
zien dat betichte ... zijn auto tot tegen den 
huisrnuur zou gedeinsd hebben met ge
vaar deze alzoo in te beuken, en haar tus
·schen den rnuur en den carnion zou ver
pletterd hebben », daar tegenovergestelde 
de getuigenis in den loop van het onder
zeek door het slachtoffer zelf afgeleg·d en 
waarin zij verklaarde dat het " om te zien 
was of hij (de wagen van betichte) niet 
tegen ·haar venster of haar rnuur zou gere
den hebben dat zij zich aan haar venstei" 
had geplaatst, tusschen de twee »; 

Overwegende dat eischer vervolgd was 
om, bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, onvrijwillig den dood te hebben 
veroorzaakt van Catherine Baus, rnoedei" 
der burgerlijke partijen; 

Dat de correctioneele rechtbank om 
het afwijzen van aile fout vanwege het 
slachtoffer en tevens de uitsluite1ijke 
verantwoordelijkheid van beklaagde, zoo 
op strafgebied als op burgerlijk gebied, te 
bewijzen, in haar vonnis verklaart : "dat 
het slachtoffer noch rnoest verrnoeden 
noch rnoest voorzien dat betichte zoo on
behendig zou gehandeld hebbRn als dat 
hij van de noodige ruirnte brschikte, hij 
zijn auto tot tegen den huisrnuur zou ge
deinsd hebben met gevaar deze alzoo in 
te beuken, en haar tusschen den rnuur en 
den carnian zou verpletterd hebben "; 

Overwegende dat eischer v66r het Hof 
van beroep hield staan dat de rnanreuvers 
welke hij had uitgevoerd, de weduwe 
Paques niet hadden kunnen verassen, 
welke eene groote onvoorzichtigheid had 
begaan door zich voor den rnuur van haai" 
huis, tusschen de twee vensters te plaatsen, 
terwijl de wagen stilaan achteruitreed, en 
zulks, zooals ze zelf in den loop van 
het onderzoek verklaarde, " om te zien of 
de wagen niet tegen haar venster of muui" 
zou gereden hebben >>; dat hij er nit af
Ieidde dat het slachtoffer, tegen de bewe
ring van den rechter in, de rnogelijkheid 
had voorzien dat de wagen · tegen den 
rnuur kon rijden, en zich aan het gevaar 
verpletterd te worden had bloot gesteld; 

Overwegende dat het middel, door 
eischer voorgesteld, dus strekte .tot het 
toewijten aan het slachtoffer 'van de on
voorzichtigheid, welke de rechtstreeksche 
oorzaak was harer dood, en tot het ont
lasten van hem zelf der verantwoorde
lijkheid van het ongeval, daar de onvoor
zichtigheden welke hem ten laste waren 
gelegd zonder invloed zouden gebleven 
zijn voor het leven van het slachtoffer, 
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hadde zij zich niet zelf aan het gevaar 
verpletterd te worden blootgesteld; dat 
het middel dus strekte tot in feite en in 
rechte te bewijzen dat eischer niet plichtig 
was; dat bijgevolg de rechter in beroep 
dat middel moest beantwoorden; 

Overwegende dat aangeklaagd arrest, 
wat de strafvordering· aangaat, als eenige 
reden opgeeft " dat de eerste rechter met 
reden den betichte schuldig· verklaard 
heeft aan de feiten te zijnen laste 
gelegd, dit om de redenen welke het Hof 
overneemt "; dat het aangeklaagd arrest 
dus derhalve met redenen niet omkleed is; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
aangeklaagd arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en dat er melding van zal ge-· 
maakt worden in den rand van de ver
nietigde beslissing; verwijst de burgerlijke 
partijen in de kosten en verzendt de 
zaak naar het Hof van beroep van Gent. 

1! Januari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Januari 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - PLEITBEZORGER DIE 
VERKLAART DAT HIJ ZICH VOORZIET IN 
NAAM VAN DEN STAAT (MINISTERIE VAN 
LA,NDSVERDEDIGING). - AANWIJZING 
VAN DEN MINISTER VAN LANDSVERDE
DIGING ALS HANDELEND PHYSIEK PER
SOON. - VOORZIENING ONTVANKELIJK. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - AANWIJ
ZING VAN DE GESCHONDEN WETTEN NIET 
VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIE
TIGHEID. - MEMORIE MOET DE INGE
ROEPEN ONWETTIGHEID AANDUIDEN. 

. 3o VERANTWOORDELIJKHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - 0FFICIER DOOR ONVOOR
ZICHTIGHEID VAN EEN DERDE GEWOND. 
- GENEESKUNDIGE EN PHARMACEU
TISCHE VERPLEGING VERSTREKT DOOR 
DEN STAAT. - UITVOERING VAN DE 
WETTELIJKE VERPLICHTING VAN DEN 
STAAT, KRACHTENS HET STATUUT VAN 
DEN OFFICIER. - GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSCHEN DE DAAD VAN DEN 
DERDE EN DE KOSTEN VAN DlE VERPLE
GING. 

~o VERANTWOORDELI J KHE In 
(BUITEN OVEREENKOMST t. NT
STAAN). - 0FFICIER DOOR ONVOOR
ZICHTIGHEID VAN EEN DERDE GEWON·D. 
- WEDDE DOOR DEN STAAT BETAALD 
AAN DEN VAN DIENST VRIJGESTELDEN 
OFFICIER. - UITVOERING VAN DE WET
TELIJKE VERPLICHTING VAN DEN STAAT. 
- GEEN VERBAND TUSSCHEN DE DAAD 
VAN DEN DERDE EN DIE BETALING. 

5° BURGERLIJKE PARTIJ. - OFFI
CIER DOOR ONVOORZICHTIGHEID VAN 
EEN DERDE GEWOND. - GENEESKUN
DIGE EN PHARMACEUTISCHE VERPLE
GING DOOR DEN STAAT VERSTREKT AAN 
DIEN OFFICIER. - STELLING ALS BUR
GERLIJKE PARTIJ DOOR DEN STAAT 
TEGEN DEN DERDE OM TERUGBETALING 
TE BEKOMEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING NIET GEGROND. 

10 Is ontvankelijk de voorziening ingesteld 
door een pleitbezorger die verklaart zich 
te voorzien in naam van den Belgischen 
Staat (Ministerie van Landsverdediging), 
ingeval die verklaring aanwijst dat de 
Belgische Staat handelt door den phy
sieken persoon van den Minister . van 
landsverdediging (eerste zaak). 

2° De burgerlijk'e partij, die de voorziening 
instelt, moet de wetten, welke zij beweert 
geschonden te zijn, niet aanwijzen; het 
is voldoende dat haar memorie de inge
roepen onwettigheid opgeeft (Wb. van 
Strafv., artt. ~17, H8, ~22 et ~2~) 
(eerste zaak) (1). 

3° Daar de Staat, krachtens het wettelijk 
statuut van de officieren, de verplichting 
heeft de geneeskundige en pharmaceu
tische zorgen aan de officieren te geven 
(waarvoor deie een afhouding op hun 
wedden moeten laten do en), worden de 
aan een gewond officier ,qegeven zorgen 
verstrekt als uitvoering van die wettelijke 
verplichting, en zijn de kosten van die 
verpleging niet het gevolg van de daad van 
den derde die door zijn onvoorzichtigheid 
den officier heeft gewond (Bgl. Wb., 
art. 1382) (eerste en tweede zaak) (2). 

~0 Daar de Staat gehouden is de wedde van 
den gewonden en van den dienst vrijge
stelden officier voort te betalen, is de beta
lin([ van die wedde aan een officier, tij
dens het verlof dat hem wordt toegestaan 
wegens verwondingen opgeloopen door de 
onvoorzichtigheid van een derde, niet het 

(1) Zie Verbr., 12 J'anuari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 6) .. 

(2) Zie de tweede nota, geteekend L. C., 
onder dit arrest in Bull. en P AE'IC., 11138, I, 
blz. 9. 
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gevolg van de daad van dezen derde 
(Bgl. Wb., art. 1382) (eerste en tweede 
zaak) (1). 

5° De Staat kan de terugbetaling van genees
kundige en pharmaceutische kosten, ge
daan voor een gewond officier, en de wed
de, die aan dezen officier werd uitbetaald 
tijdens het verlof dat hem moest toege
staan w01·den, niet vorderen doo?' zich 
burge?'lijke partij te stellen tegen den 
derde die de verwondingen door zijn on
voorzichtigheid . heeft veroorzaakt (wet 
van 17 April 1878, art. 3) (eerste en 
tweede zaak (1). 

Eerste zaak : 

(BELGISCHE STAAT [LANDSVERDEDIGING], 
T. DOGNIES.) , 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
14 Juli 1937. · 

ARREST. 

Omtrent de eerste grond van niet
ontvankelijkheid tegen de voorziening 
ingeroepen en afgeleid uit het feit dat 
deze, uitgaande van een zedelijk wezen, 
de Belgische Staat, den natuurlijken per
soon moest aanduiden bij middel van 
dewelke hij handelde : 

Overwegende dat uit de uitgifte, door 
den griffier van het Hof van beroep te 
Brussel afgeleverd, blijkt dat voor dezen 
.ambtenaar verschenen is Mr Demeuse, 
pleitbezorger bij dit Hof, die, voor en 
namens rlen Belgischen Staat (Ministerie 
van landsverdediging), verklaard heeft 
zich in verbreking te voorzien; 

Overwegende dat deze melding aan het 
voorschrift der wet voldoet; dat ze, zon
der eenigen twijfel mogelijk, beteekent 
dat, in zake, de Staat handelt door den 
natuurlijken persoon van den Minister 
van landsverderliging; 

Omtrent den tweeden grond van niet
ontvankelijkheid afgeleid uit het feit dat 
de memorie tot staving der voorziening 
het middel tot verbreking, dat ze inroept, 
niet aanduidt en nog minder de wetten 
waarvan zij de schending heweert in te 
roepen, en dat, bij gebrek aan deze nauw
keurigheid, het onmogelijk is het middel 
te beantwoorden; 

Overwegende dat artikel H7 van het 
Wetboek van Strafvordering, de parti.i di!'J 
zich in verbreking voorziet niet verplicht 
de middelen tot verbreking aan te duiden, 
en a fortiori, ook niet welke wetten, vol-

(1) Zie nota 2 van de vorige bladzijde. 

gens haar, zouden geschonden geweest 
zijn; 

Overwegende dat artikels 422 en 424 
niet voorschrijven dat, zooals in burger
Iijke zaken, zij nauwkeurig de wetten zou 
bepalen welke geschonden werden; 

Overwegende in feite dat uit de memo
rie klaar blijkt dat eischer aan bestreden 
arrest verwijt artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek te hebben geschonden 
door te beslissen dat de Belgische Staat 
door het ongeval aan luitenant Vrambout 
overkomen geen enkel nadeel heeft onder
gaan, daar dit ongeval slechts aanleiding 
heeft gegeven tot uitgaven waartoe de 
Staat wettiglijk verplicht was; 

Omtrent het- eenig middel tot verbre
king: 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
was om, bij gehrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om den 
persoon van een ander aan te randen, 
onvrijwillig verwondingen te hebben ver
oorzaakt aan lui tenant Vrambout; 

Overwegende dat, daar deze laatste 
niet in staat is geweest zijn dienst waar 
te nemen gedurende zijn verpleging in het 
hospitaal en gedurende de periode van 
zijn herstel, eischer zich als burgerlijke 
partij heeft g·esteld en van verweerder de 
som van 10)44 fr. 89 door hem uitbe
taald heeft gevorderd, waarvan 2,400 fr. 
als kosten van verpleg·ing in het hospi
taal en 8,341. fr. 89 als bedrag van het 
salaris en de woonstvergoeding van den 
lui tenant; 

Overwegende dat bestreden arrest deze 
vordering niet gegrond heeft verklaard om 
reden dat de last, door den Staat op .zich 
g·enomen, om de kosten van verpleging in 
het hospitaal en het salaris der officieren 
te hetalen, voorkomt als de tegenwaarde 
van diensten dezer, dat de Staat door het 
feit van deze uitgaven dus geen nadeel 
ondergaan heeft spruitende mt de inbreuk 
volgens den zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, en dat, anderzijds 
zelfs wanneer men veronderstelt dat de 
Staat, hoofdens zijn contract, er niet toe
gehouden is, jegens Vrambout, hij niet 
bewijst dat hij hijzonder een officier heeft 
moeten in dienst nemen en betalen om 
Vrambout in zijn dienst te vervangen; 

Overwegende dat voor den Staat de 
verplichting, waardoor hij aan zijn offi
cieren de geneeskundige- en pharma:ceu
tische zorgen en verplegingen, welke 
noodzakelijk worden, namelijk in geval 
van ongeval, kosteloos meet toedienen, 
voortspruit uit een beding met . wissel
vallig karakter, waarvan hij de tegen
waarde vindt in de verplichte afhouding 
op hun gewone salarissen; 
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Overwegende dat zulk beding bestaat 
in bet kader van het wettelijk statuut van 
den oftlcier, zooals dit stat.uut, op dit ge
bied, door de wetten en reglementen werd 
opgericht; 

Overwegende dat dit begrip een nadeel 
door den f\taat g·eleden uitsluit; dat het 
toedienen v'an deze zorgen slechts de uit
voering is van de verbintenis welke hij 
heeft aangegaan in geval het gevaar 
overkomt dat hij heeft willen op zich 
nemen, en ook de uitvoering is van de 
verpliehtingen hem door de wetten en 
reglementen opg·elegd; 

Waaruit volgt dat bestreclen arrest, 
door over dit deel van de vordering· van 
den Staat uit te spreken zooals het zulks 
heeft gedaan, artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek niet heeft geschonden; 

Overwegende dat de hierboven ont
wikkelde beschouwingen worden toege
past op het verhaal dat de Staat beweert 
uit te oefenen wegens het salaris en de 
woonstvergoeding· door hem aan den van 
dienst vrijgestelden oftlcH~r betaald; 

Overwegende dat deze betalingen ge
daan werden krachtens de wettelijke vo0r
schriften die dit gevaar, waarvan de 
Staat g·ebeurlijk den last op zich neemt, 
voorzagen; _, 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

Tweede zaak' 

(BELGISCHE STAAT (LANDSVERDEDIGING), 
T. DESIR.) . 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
14 Juli 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
was om, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg·, doch zonder het inzicht den 
persoon van een ander ·aan te randen, 
onvrijwillig· verwondingen te hebben ver
oorzaakt aan colonel Dutrieux; 

Overwegende dat, door deze laatste 
niet in staat is geweest zijn dienst waar 
te nemen gedurende een verpleg·ing· van 
twee en dertig dagen in het krijgshospi
taal te Luik, en gedurende drie verlof
perioden voor herstel van 30, 15 en30 da
gen, eischer. zich als burgerlijke partij 
heeft gesteld en van verweerder de som 

van 29,572 fr. 95 door hem uitbetaald, 
heeft gevorderd, waarvan 1,415 frank als 
kosten van verpleging in het hospitaal en 
van radiografie, het overige als salaris aan 
den colonel gedurende die perioden uit
betaald; 

Overwegende dat bestreden arrest deze 
vordering niet gegrond heeft verklaard, om 
reden : 1° dat de geneeskundige- pharma
ceutische en verplegingskosten welke. de 
Staat uitkeert voor hem: de tegenwaarde 
zijn van de afhouding door hem op het 
salaris der oftlcieren g·edaan, en dat het 
volbrengen zijner verplichtingen voor den 
Staat noch de oorzaak noch den grond kan 
zijn van een nadeel; en 2° dat het niet 
bewezen is dat de afwezigheid van den 
colonel Dutrieux den Staat kosten heeft 
veroorzaakt welke l1ij niet zou moeten 
doen· hebben indien deze oftlcier, zonder 
onderbreking·, zijn dienst had kunnen 
voortzetten,; 

Overwegende dat voor den Staat de 
verplichting, waardoor hij aan zijn oftl- . 
cieren de geneeskundige- en pharmaceu
tische zorgen en verpleging·, welke nood
zakelijk worden, namelijk in geval van 
ongeval, kosteloos moet toedienen, voort
spruit uit een beding met wisselvallig 
karakter, waarvan hij . de tegenwaarde 
vindt in de verplichte afhouding· op hun 
gewone salarissen; · 

Overwegende dat zulk beding bestaat in 
het kader van het wettelijk statuut van 
den oftlcier zooals dit statuut, op dit ge
bied door de wetten en reglementen werd 
opgericht; 

Overwegende dat dit begrip een nadeel 
door den Staat geleden uitsluit; dat het 
toedienen van deze zorgen' slechts de uit
voering is van de verbintenis welke hij 
he eft aangegaan voor wanneer een ongeval 
overkomt waarvan hij het gevaar wei heeft 
willen op zich nemen en ook de uitvoering· 
is van de verplichtingen hem door de 
wetten en reglementen opgelegd; 

vVaaruit volgt dat bestreden arrest, 
door over dit deel van de vordering van 
den Staat uit te spreken, zooals het zulks 
heeft gedaan in artike11382 van het Bur
gerlijk Wetboek, niet heeft geschonden; 

Overwegende dat de hierboven ont
wikkelde beschouwingen worden toege
past op het verhaal dat de Staat beweert 
uit te oefenen wegens de wedde door hem 
aan den van dienst vrijgestelden oftlcier 
betaald; 

Overwegende dat die wedde betaald 
werd krachtens de wettelijke voorschriften 
die dit g·evaar, waarvan de Staat g·ebeur
lijk den last op zich neemt, voorzagen; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
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en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

17 Januari 1938.-26 Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H, Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. 18 Januari 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - AFSTAND. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN .-BEWEERDE ONREGEt
MATIGREID IN RET VOORONbEI\ZOEK. 
- GEEN VOORZIENING TEGEN DE BE
SCRIKKING TOT VERWIJZING. -MID DEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

30 STRAF. - ZWAARSTE STRAF. - BE
GRIP. 

~o STRAF.- SAMENLOOP VAN NAAR"DE 
CORRECTIONEELE RECRTBANK VERWE
ZEN MISDADEN EN RERRALING. - VER
OORDEELING TOT ACRT STIJAFFEN VAN 
ACRTTIEN MAANDEN GEVANGENIS. -
WETTIG. 

so RECHTEN DER VERDEDIGING. -
WIJZIGING VAN DEN DATUM VAN RET 
MISDRIJF. - BEKLAAGDE VERWITTIGD 
VAN DE WIJZIGING VOORALEER DE ZAAK 
IN BERA-I.D WORDT GEROUDEN.- RECR
TEN Dll:R VERDEDIGING GE:il:ERBIEDIGD. 

6° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
BESCHfKKING TOT VERWIJZING. 
GEEN VOORZIENING TEGEN DIE BESCHIK
IONG. - Is DEFINITIEF. 

:l 0 Het Hof van verbreking beslist den 1"egel
matig gedanen afstand van een voorzie
ning die werd ingesteld (1) 

20 Is niet ontvankelijk het middel genomen 
uit de beweerde onregelmatigheid van het 
vooronderzoek, wanneer de beschikking 
tot verwijzing niet bestreden wordt (2). 

3° Een gevangenisstraf, welke de duur e1· 
van weze, is altijd minder zwaar dan een 
crimineele straf (Strafwb., art. 7) .. 

~0 Een beklaagde, die in staat van he1·haling 
is, en schuldig wordt verklaard wegens 
acht misdrijven, die door de wet misdaad 
worden genoemd, mam· die regelmatig 
naar de correctioneele rechtbank weTden 
verwezen, kan wettig veroordeeld worden 
tot acht straffen van achttien maanden 
gevangenis (Strafwb., artt. 56 en 60). 

(1) Zie Verbr., 22 December 1936 (B~<ll. en 
PASIC., 1936, I, 463, 4°). 

so WanneeT de dagvaarding een bepaalden 
datum opgaf als die wam·op het misdrijf 
gepleegd werd, en de rechter een andeTen 
datum voor dat misdTijf heeft aange
wezen, kan beklaagde niet komen beweTen 
dat daaTdoo1· zijn rechten van verdediging 
weTden geschonden, indien uit de vm·mel
dingen van de bestTeden beslissing, uit de 
pmcesstukken, ~~ uit de OJ!gave van. het 
middel zelf bhJkt dat htJ, ten mtnste 
vooraleeT de zaak in beraad werd geno
men, geweten heeft dat het feit, waarvoo1·· 
hij terechtstond, het misdrijf was het
welk gepleegd we1·d op den in de beslissing 
vermelden datum. 

so Bij gebreke van voorziening tegen de 
beschikking tot verwijzing, wordt deze 
definitief (2). 

(BRUWIERE.) 

Voorziening tegen een a,rrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
16 Februari 1937. · 

ARREST. 

Overwegende dat de zaken ingeschre
ven sub nrs 2620 en 3091 samenhangend 
zijn en dat hun samenvoeging dient be-
volen; · 

A. Omtrent de voorziening· van Bru
wiere: 

Overwegende dat eischer, bij akte op 
de griffie van het Hof van beroep te 
Brussel, in dato 15 Mei 1937 van zijn voor
ziening afstand he eft g·edaan; 

Overweg·ende dat deze afstand dient 
gedec1·eteerd en dat eischer in de kosten 
dient verwezen; 

B. Omtrent de voorziening van Maes : 
Overwegende dat eischm• bestreden 

arrest er een verwijt van maakt hem te 
hebben veroordeeld weg·ens zware dief
stal, te Schaerbeek, op 19 Maart 1936, ten 
nadeele van Sauvage, gepleegd, zorrder 
dat de betichting aanleiding· heeft gegeven 
tot een regelmatig voorbereidend onder
zoek, het arrest alzoo de rechten der ver
dediging schendende; 

Overwegende dat eischer naar de cor
rectioneele rechtbank te Brussel werd ver
wezen bij regelmatige beschikking der 
raadkamer van gezegde rechtbank van 
eersten aanleg op 30 Juli 1936 geveld; 

Overwegende dat he.t gebrek van het 
zoogezegde voorafgaandelijk onderzoek 
betreffende den diefstal ten nadeele van 

(2) Zie Verbr., 4 november 1935 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 33), en 23 Juni 1924 (ibid;, 
1924, I, 423). 
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Sauvage enkel een middel tot verbreking 
zou kunnen uitmaken tegen de beschik
king van verwijzing, en dat, bij gebrek 
.aan voorz~ening tegen deze laatste, het 
middel niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat bestreden beslis
sing geveld werd op een rechtsp~eging in 
-dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

C. Omtrent de voorziening van Van 
Leeuw: 

1° Aangaande het eerste middel: schen
-ding van artikel 79 van het Strafwetboek, 
-doordat eischer, na te hebben genoten van 
verzachtende omstandigheden en van de 
verwijzing naar de correctioneele recht
bank, hoofdens feiten wettelijk als misda
-den door de wet omschreven, maar niet
temin correctionaliseerbaar, zich op het 
.einde zwaarder straffen ziet toepassen dan 
indien hij, van de correctionaliseering niet 
had genoten, en naar het Hof van assisen 
was verwezen geweest : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat eischer zich in staat van 
wettelijke herhaling van wanbedrijf op 
wanbedrijf bevond; 

Overwegende dat hij, tengevolge van 
den samenloop van inbreuken, tot acht · 
straffen van achttien maanden gevang is 
.veroordeeld geweest; 

Overwegende dat de straffen ten laste 
van eischer uitgesproken, ten gevolge van 
den samenloop van wanbedrijven en van 
de wettelijke herhaling, de perken bij 
~rtikels 56 en 60 van het Strafwetboek 
bepaald, niet overschri.iden;; 

Aangezien, overigens, volgens artikel 7 
van het Strafwetboek, welke ook de duur 
weze van de correctioneele gevangzitting 
tegen eischer uitgesproken; deze straf 
min zwaar is dan de crimineele straffen 
welke hij zou opgeloopen hebben indien 
hij niet genoten had van het voordeel der 
verzachtende omstandigheden en van de 
correctionaliseering ;' 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
middel in rechte en in feite grond mist; 

2° Aangaande het tweede middel, afge
ieid uit het feit dat een der imbreuken 
door eischer gepleegd zou plaats gehad 
hebben in den nacht van 1 op 2 Mei 1936, 
alswanneer de dagvaarding dat feit op deri 
datum van 1 op 2 Mei 1935 deed gebeuren, 
wat hem in de onmogelijkheid stelde zich 
te verdedigen; 

Overwegende dat, zoowel uit de bewoor
dingen van het arrest en van de stukken 
der rechtspleging als uit de opgave van 
het middel zelf, blijkt dat Van Leeuw, 

ten minste v66r de zaak in beraadslaging 
werd genomen, wist dat hij terechtstond 
wegens het feit aangehaald als gepleegd 
in den nacht van 1 op 2 Mei 1936 en niet 
in den nacht van 1 op 2 Mei 1935; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
volgt dat het tweede middel afgeleid uit 
de schending van het recht. der verdedic 
ging in feite mist; 

En overwegende dat bestreden beslis
singefl geveld werden op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; ' 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen der drie eischers samen en 
uitspraak doende : A. over de voorziening 
van Bruwiere, verleent hem akte van zijn 
afstand, decreteert dezen, en verwijst 
eischer in de kosten; B. over de voorzie
ning van Maes, verwerpt ze en verwijst 
eischer in de kosten; C. over de voorzie
ning van Van Leeuw, verwerpt ze en ver
wijst eischer in de kosten. 

18 Januari 1938.- 26 Kamer.- Voor
zitter, H. Sd'enens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesch6, 
eerste advocaat generaal. 

16 KAMER.- 20 Januari 1938. 

1° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- KRACHT VAN RET GEWIJSDE. ~ 
GELDT SLECHTS VOOR DEN RECHTER 
INDIEN ZIJ DOOR DE PARTIJ WORDT 
INGEROEPEN. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
EENER AKTE. - AKTE NIET OVERGE~ 
LEGD, .;,__ MIDDEL MIST GRONDSLAG IN 
FEITE. 

1° De kracht van het gewijsde geldt slechts 
v66r den rechter, in burgerlijke zaken, 
indien zij door de partij wordt ingeroepen 
{Bgl. Wb., art. 1351) {1). 

2° Mist grondslag in feite het middel dat 
steunt op de schending van de . bewijs
kracht eener akte, wanneer die akte niet 
bij de voorziening gevoegd is en door de 

(1) Zie Verbr., 16 December 1926 (Bull. en 
PASIC.,. 1927, I, 108). Zie verder de nota 2 
onder dit arrest in Bull. en PAsiC., 1938, I, 
blz. 16). 
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bestreden beslissing niet wordt weerge
geven (1). 

(TOEN, T. ANTOINE EN ANDEREN.) 

Voorziening· tegen een vonnis van den 
vrederechter van Virton, gewezen op 
23 Juli 1936. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
der artikels 1317, 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek op de bewijskracht 
van de authentieke akten, 1349, 1350, 
1351 en 1352 van hetzelfde Wetboek op 
het gezag van het gewijsde; 452 van bet 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en, voor zooveel noodig artikel 451 van 
hetzelfde Wetboek, doordat de bestreden 
beslissingdoor den vrederechter van Virton 
op 23 J uli 1936 uitgesproken, de geheele 
verantwoordelijkheid voor de schade door 
het wild veroorzaakt, en waarvoor 'scha
deloosstelling. gevorderd werd, door den 
aanlegger in cassatie doet dragen en den 
medehuurder der jacht van den' aanleg
ger buiten zake stelt alhoewel een eerste 
v-onnis, van hetzelfde gerecht uitgaande 
i~ de~elfde zaak tussc~en dezelfde par~ 
bJen, m dezelfde hoedamgheid handelende 
op 23 April 1936, zoowel den huidigen' 
aanlegger, als voornoemden medehuurder 
voor betwiste schade verantwoordelijk 
verklaard had, en dit, onder voorwendsel 
dat het vonnis van 23 April 1936 een 
tusschen vonnis was, al was het in werke
lijkheid een eindvonnis voor zoover het 
uitspraak deed op het bestaan der verant
woordelijkheid voor schade, ten Jaste der 
twee huurders der jacht en bijgevolg be
sloot dat het enkel paste de verantwoor
delijkheid tusschen hen' te deelen · dat 
dientengevolge de vrederechter door' zijne 
eerste beslissing gebonden was, dat hij 
het geloof, aan deze verschuldigd en haar 
bewijskracht geschonden heeft :' 

Aangezien het middel zich bepaalt aan 
de ~~dernomen beslissing te verwijten de 
beWIJSkracht van het rechterlijk gewijsde 
gehech~ aan een vroeger vonnis op 23 Aprii 
1936 mtgesproken, te hebben miskend · 

Aangezien uit den inhoud van dit von~ 
nis blijkt, dat het een eindvonnis is op 
het punt dat het voorwerp der voor
ziening uitmaakt; 

;Aangezien, in burgerlijke zaken bet 
middel, steunende op bewijskracht van 
het re_chterlijk gewijsde, niet van openbare 
orde IS; dat de rechter het dus niet van 

(1) Zie Verbr., 25 Januari 1934 (Bull. en 
PASIO., 1934, I, 152). 

a~btswege opwerpt; dat het aan de partij 
die er belang in heeft, toebehoort het te 
doen geld_en z~o z~j het van pas acht; 

AangeZien hie!_mt volgt dat, bij gehrek 
aangehaald t.e ZIJn geweest, dit gezag, al 
be.~taat het m potentieel, ondoeltreffend 
bhJft, evenals elk middel dat een pleiter 
verzuimd zou hebben te doen gelden v66r 
den recht~r di~ ten gronde oordeelde; 

Aangez1en mt de vaststellingen van het 
bestr~den yonnis niet volgt, dat gedurende 
d~ mtleggmgen tusschen de partijen ge
WISS~ld, betreffende bet vraagstuk der ver
dee]II_Ig' van den last der schadeloosstelling, 
dat Zich voordeed na het deskundig onder
zoek door vonnis van 23 April 1936 he
volen, de aanle!f!l"er zich zou beroepen heb
ben op de bewiJSkracht van bet gewijsde 
a an dit vonnis gehecht; 

. ..;\ang·ezien uit vorige beschouwingen 
bbJkt dat de vrederechter niet bij machte 
het middel. van ambtswege op te werpen 
en geenszms door voornoemd vonnis 
gebon<;J.en,!n voile vrijheid kon uitspreken; 
d~t h1ermt volgt eat het eerste middeJ 
met kan aangenomen worden; 

Omtrent bet tweede mi<tdel : schending 
~~r artikels 1134 en 1135 van het Burger
hjk -Wetboek op de bindende kracht der 
overeenkomsten, 1317, 1318, 1319, 1320 
e~_1322 van hetzelfde Wetboek op de be
WIJSkracht van de authentieke en onder
handsche akte~, voor z_~oveel noodig, ver" 
keerde toepassmg en biJgevolg, schending 
der artikels 1147 en 1148, 1382 td 1385 in
begrepen van bet Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis hesloten 
heeft dat die bepaling der jachthuur
overeenkomst welke conventioneel de 
verantwoordelijkheid voor de schade door 
bet wild veroorzaakt waarvoor i~ bet 
huidig geval schadeloosstelling vereischt 
wordt! regelt, slechts toegepast moest wor
den « m normale omstandigheden » wan
~e.er integendeel, voornoemde bepaling, 
JUISt ontleed door bet eerste vonnis in de 
zaak op 23 April 1936 geveld eene onbe
per~te draagwijdte had en geen onder
scheid maakte tusschen verschillende 
omstandigheden ;_ d_oordat, bijgevolg, de 
ondernomen besllssmg. aan de uitgelegde 
overe~nkomst ee~ draagwijdte heeft gege
ven die onvereemgbaar is met hare klare 
en nauwkeurige bewoordingen en alzoo 
de bewijskracht, die haar toekomt heeft 
geschonden : · ' 

Aangezien dit middel bet vonnis be
schuldigt de bewijskracht van zekere be
paling der jachthuurovereenkomst, ge
sloten tusschen de gemeente GerouvHle 
eenerzijds, den aanlegger en den eersten 
verweerder in cassatie anderzijds, te hob
ben geschonden; 
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Aangezien dit bewijsstuk niet regelmatig 
wordt voorgelegd dat geen der vonnissen, 
aan de voorziening aangehecht, a! de 
bewoordingen ervan letterlijk weergeeft, 
hetgeen het Hof in de onmogelijkheid stelt 
zijn toezicht volkomen uit te oefenen en 
met zekerheid na te gaan of de bewijs
kracht der. akten geschonden werd, dat 
het tweede mid del niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger in 
de kosten van den aanleg in cassatie; tot 
eene vergoeding vari 150 frank te betalen 
aan verweerder Antoine; tot een enkele 
vergoeding van 150 frank te betalen aan 
de andere verweerders welke, in den aan
leg in cassatie, een gemeenschappelijk be
lang, verschillend van het belang van den 
eersten, hebben. 

20 Januari 1938.-18 Kamer.- Voor
zitter, H. Goddyn, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Leclercq, pro
cureur generaal. - Pl. H. Veldekens. 

28 KAMER. - 25 Januari 1938. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. -
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER BE
KLAAGDE WEGENS MISDAAD VERWIJZEN
DE NAAR DE CORRECTIONEELE RECHT
BANK. - GEEN VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN AANGENOMEN. - COR
RECTIONEELE. RECHTBANK DIE ZICH ON
BEVOEGD VERKLAART. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED. 

Het Hof van verbreking regelt het rechts
gebied indien de raadkamer beklaagde 
verwezen heeft naar de correctioneele 
rechtbank, wegens een misdaad, zonder 
verzachtende omstandigheden in aan
merking te nemen, en de correctioneele 
rechtbank zich bij vonnis onbevoegd heeft 
verklaard. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN, 
T. JACQUEMYN.) 

Beschikking "an de raadkamer van de 
rechtbank te Leuven, verleend op 8 De
cember 1936, en vonnis van die recht
bank, gewezen op 23 October 1937. 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift den 20 No
vember 1937 aan het Hof van verbreking 
door den Heer Procureur des Konings 
bij de rechtbank van eersten aanleg van 

Leuven gericht en strekkende tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat ingevolge eene be
schikking der raadkamer van voornoemde 
rechtbank in datum van 8 December 1936, 
T. Jacquemijn, landbouwer, geboren te 
Bekkevoort, den 11 Augustus 1891, naar 
de correctioneele rechtbank van Leuven 
verzonden werd onder de betichting van, 
te Bekkevoort, kanton Diest : A. op 
25 September 1936 een aanranding der 
eerbaarheid met geweld of bedreigingen 
g·epleegd te hebben op den persoon van 
M ... , J earine; B. op verschillende reizen 
in den loop van 1936, namelijk op 25 Sep
tember 1936, in het openbaar de zeden 
te hebben geschonden door handelingen 
welke de eerbaarheid kwetsen; C. o_p 
25 September 1936, door gebaren of zin
nebeelden M ... , Jeanne, te hebben be. 
dreigd met e(m met doodstraf of dwang
arbeid strafbaren aanslag· tegen haar per
soon; 

Overwegende dat bij vonnis weder
sprekelijk uitgesproken den 23 October 
1937 de correctioneele rechtbank van 
Leuven zich onbevoeg·d verklaarde om 
over de feiten der betichting te kennen, 
omdat « het feit A een misdaad uitmaakt 
voorzien door artikel 373 van het Straf
wetboek, gewijzigd door artikel 49, § 2, 
der wet van 15 Mei 1912, en gestraft 
wordt met opsluiting; dat het bevel der 
raadkamer welke den betichte voor de 
correctloneele rechtbank verzendt geen 
verzachtende omstandigheden inroept 
voor dit feit om deze verzending te 
verechtvaardig·en; dat diensvolgens de . 
rechtbank niet regelmatig te kennen 
heeft over het feit A der betichting; da t 
de feiten B en C samenhangend zijn mel 
het feit A»; 

Overwegende dat dit vonnis en de bo
vengemelde beschikking der raadkame·r, 
kracht van gewijsde bekomen hebben; en 
dat hunne tegenstrijdigheid aldus een ne
gatief gesehil van rechtsgebied verwekt, 
welk den loop van het gerecht belemmert; 

Dat er dient bijgevolg tot gerechts
regeling over te gaan; 

Overwegende dat, naar 't schijnt, men 
uit de gedingstukken, kan afleiden dat op 
het oogenblik van 't plegen van het feit 
onder A der betichting omschreven, 
M ... , Jeanne een minderjarig kind was dat 
meer dan den vollen leeftijd van zestien 
jaar had bereikt en dat aldus het ver
volgde feit, zooals de correctioneele recht
bank van Leuven het gekwalificeerd 
heeft, de misdaad uitmaakt voorzien door 
het tweede lid van artikel 373 van het 
Strafwetboek (wet van 15 Mei 1912, arti
kel 49, tweede lid); 
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Om deze redenen, tot gerechtsregeling 
overgaande en zonder acht te geven op 
bewuste beschikking der raadkamer van 
de rechtbank van eersten aanleg van 
Leuven in dato 8 December 1936, die 
nietig en niet bestaande verklaard wordt, 
het Hof verwijst de zaak naar de raad
kamer der rechtbank van eersten aanleg 
te Mechelen; beveelt dat het tegenwoor
dig arrest zal in de registers der recht
bank van eersten aanleg van Leuven 
overgeschreven worden en dat melding er 
van zal gemaakt worden op ·den rand der 
vernietigde beschikking; kosten ten Iaste 
van den Staat. 

25 Januari 1938.- Voorzitter, H. Soe
nens, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Verslaggever, H. Istas. - Gelijk
luidende conclusie, H. Sartini van den 
Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 31 Januari 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSING WAARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOORZIEN. - WET TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ. -ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING WAARBIJ EEN DOOR BEKLAAGDE 
INGEDIENDE AANVRAAG TOT INTER
NEERING VERWORPEN WORDT. - ON
MIDDELLIJKE VOORZIENING. - NIET 
ONTVANKELIJK. 

De vom·ziening door beklaagde ingesteld 
tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij een aan
vraag tot interneering wordt verworpen, is 
niet ontvankelijlc, daar zoodanige be
slissing, die niet gewezen is over de be
voegdheid, aan de vervolging geen einde 
stelt en den beschuldigde niet belet zijn 
aanvraag weer in te · dienen v66r het 
vonnisgerecht (wet van 9 April 1930, 
art. 7; Wetb. van Strafv., art. 416) (1). 

(PINCHART.) 

. Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel (kamer van 
inbeschuldigingstelling), gewezen op 8 Juli 
1937. 

ARREST. 

Overwegende dat eischer beroep heeft 
ingesteld tegen de beschikking der raad
kamer welke, volgens artike1 7 der wet 

(1) Zie de nota onder Verbr., 20 Februari 
1933 (B1tll. en PAsrc., 1936, I, 18). 

van 9 Ap ii 1930 tot de bescherming der 
maatschappij, zijn interneering weigert; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling, het beroep op dat 
punt ontvangende, het niet gegrond heeft 
verklaard en de beschikking· heeft be
krachtigd; 

Overwegende dat dit arrest geen einde 
stelt aan de vervolgingen en niet over de 
bevoegdheid wijst, dat aan eischer zal toe
gelaten worden zijn aanvraag tot inter
neering voor den rechter ten gronde terug 
in te dienen; waaruit volgt dat de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

31 Januari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaa1. 

2e KAMER.- 31 Januari 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 8TRAFZAKEN. - NIET GETEEKENDE 
MEMORIE.- HET HoF VERLEENT DAAR
AAN GEEN AANDACHT. 

2° VERBREKING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN 
1\UDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGE
WORPEN. 

3° VERANTWOOR.OELIJKHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - MILITAIR DIE HET SLAGHT• 
OFFER WERD VAN EEN WANBEDRIJF 
VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE SLA
GEN OF VERWONDINGEN. - GENEES
KUNDIGE ZORGEN, KOSTEN VAN VER
PLEGING EN GEWONE BEZOLDIGING BE
TAALD DOOR DEN STAAT. - GEEN VOR
DERING « EX DELICTO " TEN BEHOEVE 
VAN DEN STAAT. 

1° Het Hof verleent geen aandacht aan een 
niet geteekende nota, die, bij gebrelce van 
handteelc_ening, niet kan gelden als me
morie (2) . 

2° Het Hof werpt ambtshalve geen middel 
op, ten behoeve van beklaagde, aangaande 
de burgerlijke vordering uitgeoefend in 
den loop van een strafzaak (3). 

3o De Staat is wettig gehouden aan den 
militair, die ziek is of gewond werd, 

(2) Zie Verbr., 18 Februari 1935 (B1tll. en 
PASIC•, 1935, I, 165, 11°). 

(3) Zie Verbr., 15 December 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 456). 
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soldij te betalen, hem de geneeskundige 
zorgen, die zijn toestand vereischen, te 
verschaffen, en voor zijn verpleging zorg 
te dragen; deze uitgaven, die door de be-

. lastingen gedekt worden, zijn de tegen
waarde van de diensten welke de militair 
aan den Staat verstrekt, en volgen uit een 
verbintenis wier oorzaak volkomen vreemd 
is aan een door een derde begane tekort
koming, zoodat de Staat, desaangaande, 
geen vordering hee(t ex delicto (Bgl. Wb., 
art. 1382) (1). 

(MAWET, T. CHAUSSA EN DEN BELGISCHEN 
STAAT, EN BELGISCHE STAAT, T. MA
WET.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
1 Juli 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening van 
betichte en deze van den Belgischen Staat 
samenhangend zijn; dat er dus aanleiding 
bestaat ze samen te voegen en er in een 
en hetzelfde arrest over uit te spreken; 

I. Wat de voorziening van betichte be
treft : 

Overwegende dat het Hof geen acht 
sl.~at op een niet geteekende nota welke, 
biJ gebrek aan handteeken niet kan dienen 
als memorie; 

a) Omtrent de openbare vordering: 
Overwegende dat de bestreden beslissing 

geveld werd op een rechtspleging in de
~el~e d.e substantieele of op straf van 
mehghe1d voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
v.~roordeelingen overeenkomstig de wet 
ZIJnj 

b) Omtrent de burgerlijke vordering : 
Ove~wegende dat, wat de bm:gf!rlijke 

vordermg aangaat, het Hof van verbreking 
van ambtswege geen middelen opwerpt; 

II. Wat de voorziening betreft van den 
Belgischen Staat, burgerlijke partij : 

<?mtrent het middel : schending van 
\).rhkelen 1382 en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 3 en 4 der w:et van 17 April 
1.878, houdende den voorafgaandelijken 
htel van het Wetboek van Strafvordering, 
66 en 67 van het Wetboek van Strafvor
dering, doordat het bestreden arrest de 
aanstelling van den Belgischen Staat als 
burgerlijke partij heeft van de hand ge
wezen; alswanneer hij het bewij& van de 

(1) Zie .Verbr., 17 Januari 1938 (supm, 
blz; 3). - Vergelijk Verbr., 15 April 1937 
(Bull. en PASIC., 1937, I, 113); 19 April 1937 
(ibid., 1937, I, 117, en anesten Hof v. Verbr., 
1937, I, 31); 25 Mei 1936 (ibid., 1936, I, 267). 

schade hem door de inbreuk veroorzaakt 
geleverd had : 

Overwegende dat de gezondheidsdienst 
een van de essentieele elementen van de 
inrichting van het Ieger uitmaakt.; dat hij 
een publieke dienst uitmaakt waarvan de 
werking aan de oppermacht van den 
Staat behoort; dat deze krachtens zijn 
P?litieke opdracht wettelijk gehouden is 
met enkel aan den militair zijn bezoldiging 
of wedde te betalen, maar eveneens aan 
deze de geneeskundige zorgen, door zijn 
gezondh,eidstoestand vereischt te doen 
toedienen, welk ook de aard der ziekten 
of letsels wez.e waarvan hij is aangetast; 
dat de belastmg de uitgaven welke deze 
verplichting vanpubliekrecht~rlijken aard 
medebrengt, dekt; 

Overwegende dat, in de be paling van· 
het bedrag der bezoldiging of wedde der 
militairen rekening wordt gehouden met 
alle gebeurlijkheden, en namelijk met de 
ongevallen waarvan deze de slachtoffers 
kunnen zijn; dat deze alea's in de raming 
der begroot.ing voorzien zijn; dat dus de 
geneeskund1ge zorgen aan de militairen 
toegediend, hun verpleging in het hospi
taal, evenals het behouden van hun ge
wone loonen gedurende hun onbekwaam
heid tot werken tenzelfden titel als hun 
bezoldiging of wedde slechts de tegen
waarde of vergelding daarstellen hun door 
d~n Staat verschuldigd in ruiling der 
d1ensten welke zij hem bewij zen; 

Dat de verplichtingen van den Staat 
uit het wettelijk statuut van den onder
officier voortspruiten; en dat dus dit 
begrip een nadeel door den Staat onder
gaan uitsluit; 

Overwegende dat aangeklaagd arrest 
vaststelt dat in feite afhoudingen hoofdens 
de geneeskundige kosten zijn · gedaan ge
weest; 

Overwegende dat de Staat, eischer dus 
geenszins bewijst dat hij door de inbreuk 
een nadeel gelegen heeft, waaruit volgt 
dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
twee voorzieningen s~men; verwerpt ze 
en verwijst betichte Mawet in de kosten 
van zijn voorziening, zoowel jegens de 
openbare partij als jegens de burgerlijke 
partij Chaussa; verwijst den Belgischen 
Staat, burgerlijke partij, in de kosten van 
zijn _voorziening alsook in de vergoeding 
van 150 frank jegens Mawet, eischer. 

31 Januari 1938.- 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Istas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, ad
vocaat g·eneraal. 



2° KAMER. - 31 Januari 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - GEEN EINDBESLISSING, NIET 
OVER DE BEVOEGDHEID GEWEZEN. -
NIET ONTVANKELIJK. 

2° SOUVEREINE BEOORDEELING 
DOOR DEN RECHTER DIE TEN 
GRONDE BESLIST. - ONDERZOEK 
VAN DE BETEEKENIS DER VOORGE
BRACHTE GETUIGENISSEN. - SaUVE
REINE BEOORDEELING DOOR DEN RECH
TER. 

so SOUVEREINE BEOORDEELING 
DOOR DEN RECHTER DIE TEN 
GRONDE BESLIST. - VERSCHILLEN
DE MISDRIJVEN.- MAKEN ZIJ VERSCHIL
LEJ'WE FElTEN UIT? - SOUVEREINE 
BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER. 

4°. RECHTBANKEN. - RECHTEN DER 
VERDEDIGING. - VRAAG ER TOE STREK
KENDE EEN AANVULLEND ONDERZOEK 
EN DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN 
TE BEKOMEN. - AFWIJZING. - SaUVE
REINE BEOORDEELING DOOR DEN RE,CH
TER. 

so FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- T AAL DIE GEBRUIKT WERD NIET VER
MELD. - BEWEERDE NIETIGHEID GE
DEKT DOOR HET DEFINITIEVE VONNIS. 

1° Is niet ontvanlcelijk de voorziening over 
de bu1·gerlijlce vordering in strafzaken 
ingediend tegen een beslissing die niet 
over de bevoegdheid gewezen is, en er 
zich toe bepaalt, vooraleer recht te spre
ken, een geneeskundig onderzoelc te be
velen (Wb. van Strafv., art. 416) (1). 

20 De rechter die ten grande beslist beoor
deelt 1Jrij en souverein de draagwijdte van 
de afgelegde getuigenissen (2). 

so De rechter die ten grande beslist, stelt 
souverein vast, als gevolg van de feite
lijlce omstandigheden welke ·hij opgeeft, 
dat er twee verschillende misdrijven be
staan, en is dus gerechtigd twee straffen 
toe te passen (Strafwb., art. 6S (3). 

40 De rechter die ten grande uitspraak doet 
en die, na onderzoek van de getuigenissen 
en de gegevens van de zaalc, vaststelt dat 
een aanvullend onderzoek en een herope
ning van de debatten nutteloos blijken, 

(1) Zie Verbr., 11 Januari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 6, 4°). 

(2) Zie Verbr., 13 October 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 383). 

(3) Zie Verbr., 14 October 1935 (Bull. en 
PASIC., 1935, I, 365). 
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geeft een beoordeeling wellce bindend is 
en aan de controle van het Hof van ver
breking ontsnapt. 

so De nietigheid die zou ontstaan zijn daar
door dat, zooals beweerd, de taal, welke 
tijdens .de debatten gebruikt werd, niet 
vermeld is, wordt gedekt . door het OJF 
tegenspraak gewezen definitieve vonnis 
(wet van iS J uni 193S, art. 40). 

(VAN BINST, 
T. POURBAIX EN GENAUX.) 

Voorziening- teg-en een vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Charleroi in 
beroep g-ewezen op 26 Juni 1937. 

ARREST. 

Overweg-ende dat de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen geveld, zoo
wei op de burg·erlijke vorderingen als op 
de publieke vordering; 

Om trent de burg-erlijke vordering-en : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

piet over de beyoeg-dheid werd gewezen ~ 
dat het een deskundig onderzoek beveelt 
en geen eindbesli~sing- uitmaakt in den 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering-; dat de voorziening dus 
niet ontvankelijk is; 

Omtrent de publieke vordering : 
Op het eerste middel : schending van 

artikel 97 der Grondwet, doordat het 
vonnis : 1° de herhaalde beweringen van 
de burgerlijke parti.i zou miskend hebben ~ 
2° en 3° zou verzuimd hebben de bewijs
voering, uit zekere g-etuigenissen en uit 
een g-etuig-schrift van geneesheer afge
leid, te beantwoorden; 4° zou nagelaten 
hebben het verband van oorzaak tot ge
volg te bewijzen tusschen de fout en de 
schade : 

Wat de eerste drie onderdeelen van het 
middel betreft : 

Overwegende dat uit de vergelijking der 
conclusien van den betichte, met het be
streden vonnis blijkt, dat dit laatste de 
draag-wijdte van de verschillende opge
J;J.Omen getuigenissen heeft nagegaan; dat 
de beoordeeling- van het vonnis desaan
gaande aan het toezicht van het Hof ont
snapt; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zooals het is opge

steld, J1et bezwaar enkel de burgerlijke 
vordering aangaat, en de voorziening te
g-en deze laatste is niet ontvankelijk; 

Dat het middel dus, in g-een enkel zijner 
onderdeelen, mag aangenomen worden; 

Op het tweede middel : schending van 
artikel 6S van het Strafwetboek, doordat 
bestreden vonnis twee onderscheiden straf-
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fen heeft toegepast, alswanneer de twee 
inbreuken uit een zelfde feit voortspruiten, 
·ell ,dat eene straf, de zwaarste, alleen toe
passelijk was : 
· Overwegende dat de rechter ten gronde, 

in d\) feiten aangestipte omstandigheden 
op bindende 'wijze het .bestaan van twee 
onderscheiden inbreuken heeft vastge
.steld of kunnen vaststellen : '1° deze om 
over den openbaren weg te hebben gereden 
met een auto waar.van het portier was 
open g·ebleven; 2° deze om, gedurende den 
alzoo uitgevoerden rit, behalve de bier
hoven reeds voltooide aangehaalde over
treding, verwondingen te hebben veroor
zaakt aan de personen in de dagvaarding 
aangehaald ; 

Waaruit volgt dat. het middel niet mag 
aangenomen worden; 

Op het derde en vierde middel samen, 
het derde : schending der rechten van de 
-verdediging·, doordat de rechtbank een 
aanvraag tot aanvullend onderzoek van 
-de hand zou gewezen hebben, deze aan
vraag onnuttig verklarende; zonder deze 
-onnuttigheid te bewijzen, en, het vierde : 
doordat de. rechtbank geen uitspraak ge
daan heeft het zoogezegde verzoek tot 
heropening der debatten, in de conclusiiin 
van betichte, in datum 18 Juni 1937 aan
gevraagd, conclusiiin door den voorzitter 
op het oogenblik van het onderzoek de 
zaak op 19 J uni voor gezien geteekend : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na onderzoek en beoordeeling· der getuige
nissen en andere g·egevens van feitelijken 
aard, besluit dat « uit de voorafgaande 
beschouwingen de onnuttigheid blijkt van 
het verhoor der getuigen in de conclusiiin 
van 18 J uni 193 7 door betichte aangege
ven »; dat zijn waardeering, bindend op 
<lat gebied, aan het toezicht van het Hof 
van verbreking ontsnapt, en dat de be
slissing ten genoege der wet met redenen 
Dffikleed is; dat de middelen niet mogen 
aangenomen worden; 

Op het vijfde middel : schending van 
artikel 34o der wet van 15 Juni 1935 op 
het gebruik der talen, doordat «de von
nissen, zoowel van den eersten rechter 
als van de rechtbank in beroep, noch in 
hun zittingsblad noch in den samenhang 
van ·hun tekst, de taal vermelden welke 
gebruikt werd » : 

Overwegende dat het zittingsblad der 
correctioneele rechtbank van 26 J uni 
1937, datum waarop het bestreden von
nis werd uitgesproken, vaststelt dat de 
rechtspleging in 't Fransch is geschied en 
dat deze tail gebruikt werd voor de plei
dooien; dat het vonnis daarenboven zegt 
dat het geveld werd " krachtens de wets
bepalingen » dat het oppomt en waartus-

schen artikel ::!4o der wet van 15 J uni 1935 
voorkomt; 

Overwegende, wel is waar, dat op de 
zitting van 19 J uni in den loop derwelke 
er tot het onderzoek der zaak werd over
gegaan, de melding· betreffende het ge
bruik der taal, welkin de formuul gedrukt 
voorkomt, werd doorgehaald; 

Maar. overwegende dat, luidens arti
kel 4o0 der wet van 15 Juni 1935, elk niet 
zuiver voorbereidend vonnis of arrest op 
tegenspraak g·ewezen de nietigheid dekt 
van het exploot en van de overige akten 
van rechtspleging die het vonnis of het 
arrest zijn voorafgegaan; dat het bestre
den vonnis zelf - voor wat betreft de 
wettelijke voorschriften aangaande het 
gebruik der talen - overeenkomstig· de 
wet is; 
.. Dater uit volgt dat het middel niet mag 
worden aangenomen; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

31 Januari 1938.- 2• Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2• KAMER. - 1 Februari 1938, 

1o STRAF. - EEN ENKEL FElT DAT TER 
ZELFDER TIJD EEN MISDRIJF TEGEN DE 
VERKEERSVERORDENING EN EEN MIS
DRIJF VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE 
VERWONDINGEN UITMAAKT. - IDEEELE 
SAMENLOOP. - TOEPASSING VAN TWEE 
VERSCHILLENDE STRAFFEN. - 0NWET
TIG. 

2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
VERBREKING OP DE PUBLIEKE VORDE
RING EN IN HET VOORDEEL VAN BE
KLAAGDE. - UITBREIDING TOT DE BE
SLISSING OVER DE BURGERLIJKE VOR
DERING. 

1 o Is onwettig de beslissing waarbij een be
klaagde wordt veroordeeld tot twee ver
schillende stra ffen, wanneer de rechter te 
zijnen laste slechts een enkel feit heeft 
vastgesteld, dat ter zelfder tijd een mis
drijf tegen de verkeersverordening en een 
onvoorzichtigheid, waardoor verwondin
gen werden veroorzaakt, uitmaakt. Een 
enkele straf, de zwaarste, kon in dat geval 
worden uitgesproken (Strafwb., arti
kel 65) (1). 

(1) Zie Verbr., 25 Februari 1924 (Bull. en 
PASIC., 1924, I, 215) .. 
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2° De op voorziening van den ve1·oordeelde 
uitgesproken ve1·breking van de beslissing, 
die over de publieke vordering werd ver
leend, brengt tevens de verbreking mede 
van de beslissing die over de burgerlijke 
vordering werd gegeven (1). 

(MOUCHERON.I 

Voorziening tegen een vonnis door de 
correctioneele rechtbank van Charleroi in 
beroep gewezen op 6 October 1937. 

ARREST. 

Gezien de voorziening; 
Wat de publieke vordering betreft : 
Omtrent het eenig middel : schending 

van artikel 65 van het Strafwetboek, door
dat een enkel feit : gebrek aan verlichting, 
aanleiding heeft gegeven tot twee veroor
deelingen, alswanneer dit eenig feit, een 
iribreuk uitmakende op twee onderschei
den strafwetten, slechts een enkele straf, te 
weten de zwaarste, kon voor gevolg heb
ben; 

Overwegende dat bestreden vonnis ver
klaart dat de feiten door den eersten rech
ter als bestaande weerhouden, door het 
onderzoek ter zitting gedaan bewezen 
zijn gebleven; 

Overwegende dat het vonnis a quo vast
stelt dat " het voertuig van Moucheron 
onvoldoende verlicht was, en zich op een 
plaats bevond waar de halve duisternis het 
nog minder zichtbaar maakte; dat de oor
zaak van de aanrijding· niet buiten dat 
feit moet gezocht worden "; 

Aangezien uit deze bewoordingen blijkt 
dat de rechter heeft vastgesteld dat het 
gebrek aan verlichting, eenig feit, tezelf
dertijd uitmaakt de onvoorzichtige daad 
die verwondingen heeft veroorzaakt, en 
de inbreuk op het reglement over de ver
keerspolitie; dat hij dus slechts een enkele 
straf mocht toepassen, de zwaarste; dat 
hij door twee onderscheiden straffen toe 
te passen, de in het middel bedoelde wets
bepaling he eft geschonden; 

En overwegende dat de hierna uitge
sproken verbreking op de publieke vorde
ring hierna uit te spreken, de verbreking 
op de burgerlijke vordering voor gevolg 
heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank te Charleroi 
en dat melding er van . zal gemaakt wor
den in den rand van de vernietigde beslis
sing; veroordeelt ieder der burgerlijke 

(1) Zie Verbr., 2 Maart 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 175, en de nota). 

partijen tot een derde der kosten; verwijst 
de zaak naar de rechtbank te Bergen. 

1 Februari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H~ Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER.- 1 Februari 1938. 

1° MEDEPLICHTIGHEID.- ALCOHOL. 
- VERVAARDIGEN EN INVOEREN. -
WET VAN 15 APRIL 1896. - MISDRIJ
VEN. - TOEPASSING VAN ARTIKELEN 
66 EN 67 VAN HET STRAFWETBOEK. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERVAARDIGEN 
VAN ALCOHOL IN STRIJD MET DE WET.
DEELNEMING. - VASTSTELLING. VAN 
FElTEN DIE EEN DER DOOR ARTIKEL 66 
VAN HET STRAFWETBOEK VOORZIENE 
WIJZEN VAN DEELNEMING UITMAKEN. 
- VEROORDEELING WETTIG MET REDE
NEN OM'KLEED. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VERMO
GEN VAN DEN RECHTER OM ANDERE 
BEWIJSMIDDELEN DAN DE VERKLARIN
GEN VAN GETUIGEN IN AANMERKING TE 
NEMEN. 

1 o Krachtens de artilcelen 144 van de wet van 
15 April 1896 en 28 van de wet van 
6 April 1843, zijn de artikelen 66 en 67 
van het Strafwetboek van toepassing op 
de misdrijven tegen de eerstvermelde van 
die wetten. 

2o Is wettig met redenen omkleed het arrest 
waarbij een beklaagde wo1·dt vero01·deeld 
als mededader van een misdrijf tegen de 
wet van 15 April 1896, wanneer uit de 
vermeldingen van dat ar1·est blijkt dat 
als bewezen werd aangenomen dat die 
beklaagde als tusschenpersoon voor het 
verkrij gen van de distilleertoestellen was 
opgetreden en dat hij het was die en de 
distilleertoestellen en tot het distilleeren 
bestemde wijnmoe1· had aangebracht bij 
dengene die ze gebruikt had; immers, 
zoodanige feiten bevatten de bestand
deelen die vereischt zijn om een van de 
door artikel 66 van het Strafwetboek voor
ziene wijzen van deelneming uit te maken. 

3° De artilcelen 154 en 189 van het Wetboelc 
van Strafvordering geven slechts aan
wijzingen en verbieden niet dat de straf
rechter andere bewijsmiddelen dan de 
ve1·klaringen van getuigen in aanmerking 
neme (2). 

(2) Zie Verbr., 3 Februari en 8 December 
1936 (Bull. en PAste., 1936, I, 141 en 444). 



(BIXHON.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
14 Juli 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat 
eischer vervolgd en veroordeeld werd, om, 
als dader, mededader, medeplichtige of op 
welke wijze ook belang hebbende, aan een 
inbreuk te hebben deelgenomen, alswan
neer het Hof van beroep de elementen 
van de deelneming van eischer als mede
dader of medeplichtige zou moeten be
paald hebben : 

Overwegende dat, luidens de dagvaar
ding van 23 April 1936, eischer beticht 
was mededader van cf medeplichtige te 
zijn geweest aan een door Rosalie Ninane 
gepleegde inbreuk op de bepalingen der 
wet van 15 April 1896, op het fabriceeren 
en het invoeren van alcohol en; 

Overwegende dat, krachtens artikel 144 
der wet van 15 April 1896, de bepalingen 
der algemeene wet van 26 Oogst 1822 en 
deze der wet van 6 April 1843 op de 
beteugeling van het bedrog, toepasselijk 
zijn op de alcoholstokers; 

Overwegende dat artikel 28 der wet van 
6 April1843 de personen bepaalt welke in 
douane-zaken voor het bedrog verant
woordelij.k zijn, en op de inbreuken op dit 
gebied de bepalingen van artikels 59, 60 
en 62 van het Strafwetboek van 1810 
toepasselijk maken, artikels welke als 
hedendaags door artikels 66 en 67 van 
het in voege zijnde Strafwetboek vervan-
gen worden ; · 

Overwegende dat. uit het geheel der 
redenen waarop bestreden arrest is ge
grond, blijkt dat het Hof als vaststaande 
heeft aangenomen dat het materieel 
welke Rosalie Ninane voor het distilleeren 
van alcohol zou gebruikt ·hebben, door 
deze werd aangekocht door toedoen van 
eischer; dat dit materieel door hem in de 
woning van Ninane werd geplaatst; dat 
eischer wijnmoer, voor het distilleeren be
stemd, heeft gekocht en naar gezegde wo
oing he eft doen vervoeren; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
aidus weerhouden feiten, op voet van 
artikel 66 van het Strafwetboek, voldoen
de de elementen heeft bepaald welke de 
deelneming van eischer uitmaken als 
mededader in de inbreuken hoofdens de
welke Ninane veroordeeld werd; dat het 
mid del in feite m!st; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 154 van het Wetboek van 
Strafvordering, van de rechten der verde-
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diging en van a:rtikel 155 van hetzelfde 
wetboek, doordat geen enkel direkte ge
tuige werd gehoord : 

Overwegende dat de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering aangaande 
het bewijs der overtredingen en der wan
bedrijven slechts van aanwijzenden aard 
zijn; dat, behoudens de gevallen waarin 
de wet er anders over beschikt, de rechter 
andere bewijselementen mag in aanmer
king nemen dan de verklaringen van ge-
tuigen; · 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
der debattefl in dato 15 J uni 1937 blijkt 
dat het onderzoek overeenkomstig arti
kels 190 en 210 van het Wetboek van 
Strafvordering is geschied; dat eischer in 
zijn verdedigingsmiddelen, door zijn raads
man voorgedragen, werd gehoord; 

Overwegende dat het tweede middel 
dus eveneens ongegrond is; 

Overwegende dat de substantieele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd, en de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig· 
de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

1 Februari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER.- 1 Februari 1938. 

VERZET.- ARREST TOT AFWIJZING VAN 
HET VERZET, BIJ GEBREKE TE VER
SCHIJNEN. - VOORZIENING IN VER
BREKING. - GEEN ANDERE VRAAG DAN 
DIE TE WETEN OF DE RECHTER, BIJ 
WIEN HET VERZET AANHANGIG WAS, DE 
WET HEEFT TOEGEPAST, BIJ DE VAST
STELLING VAN HET TWEEDE VERSTEK. 

De voorziening tegen een arrest tot afwij
zing van het verzet, bij gebreke te ver
schijnen, bestrijdt niet het bij verstek 
gewezen arrest, en werpt alleen de vraag 
op te weten of de rechter, bij wien het 
verzet aanhangig was, zich naar de wet 
heeft gedragen bij het vaststellen van het 
herhaald verstek ( 1). 

(DAVIDS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
12 November 1937. 

(1) Zie Verbr., 7 Januari 1924 (Bull .. en 
PAsrc., 1924, I, 114, en de nota), 
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ARREST, 

Overwegende dat de voorziening inge
steld is enkel tegen het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, in dato 12 No
vember 193 7, bij hetwelk het verzet van 
den verwezene tegen het arrest bij ver
stek van 23 October voot•gaande, om 
reden van niet-verschijning van eischer 
in verzet, niet bestaand werd verklaard; 

Overwegende dat op de aldus opge• 
stelde voorziening, het Hof enkel heeft te 
onderzoeken of het bestreden arrest, door 
het verzet te verwerpen, zich gedragen 
11eeft naar de wet; 

Overwegende dat geen enkel middel is 
voorgebracht; dat de rechtspleging sinds 
het arrest bij verstek gevolgd, regelmatig 
is; dat de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven pleeg·vormen 
werden nageleefd en dat het Hof van 
beroep door voormelde beslissing uit te 
vaardigen, zich er bij heeft bepaald 
artikel 208 van het strafvorderingswetboek 
toe te passen; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst eischer in 
de kosten. " 

1 Februari 1938.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H, Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -'-- Verslaggever, H. Genart. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche; 
eerste advocaat generaaL 

28 KAMER. - 1 Februari 1938." 

STRAF. - EENHEID VAN OOGMERK. 
EEN STRAF. - VOORZIENING. - BE
KLAAGDE HEEFT GEEN BELANG. 

De vm·oordeelde heeft geen belang er bij als 
bezwaar te doen gelden dat hij, wegens 
de eenheid van het strafbaar oogmerk, 
slechts tot een enkele straf werd veroor
deeld uit hoofde van de beleedigingen 
welke hij tegen drie verschillende per
sonen had gericht. 

{DERIDIAUX.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Nivelles op 30 October 193 7. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel, afgeleid uit 
het feit dat de bestreden beslissing ver
keerd zou zijn en zonder bewijzen zou ge
veld zijn : 

Overwegende dat het middel berust op 
de bewering dat er geen ander bewijs zou 

zijn tenzij de verklaring der burgerlijke 
partij; 

Overwegende dat deze bewering tegen
gesproken wordt door de bindende aan
halingen van het bestreden vonnis; 

Dat het middel dus in feite mist; 
Omtrent het tweede middel, afgeleid uit 

het feit dat bestrederi vonnis ten onrechte 
zou beslist hebben dat de drie feiten van 
beleedigingen uit eenzelfde strafbaar in
zicht voortspruiten, alswanneer deze be
leedigingen tegen verschillende personen 
en op verschillende oogenblikken werden 
uitgebracht, wat de schending van arti
kel 65 van het Strafwetboek voor gevolg 
zou hebben : 

Overwegende dat, zelfs indien men 
veronderstelt dat het bezwaar bewezen 
was, dan zou het nog zonder belang zijn 
voor eischer; 

En overwegende, wat de publieke vor
dering betreft, dat de bestreden beslissing 
geveld werd op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van 

· nietig·heid voorgeschreven rechtsvormeil 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

En overwegende·, wat de burgerlijke 
vordering betreft, dat eischer geen enkel 
middel tot staving van zijn voorziening 
inroept en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
de voorziening; verwijst eischer in de kos
ten. 

1 Februari 1938. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaaL 

28 KAMER. - 1 Februari 1938. 

MIDDELEN VAN VERBREKING. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

Mist grondslag in feite het middel dat tegen 
de bestreden beslissing aanvoert « de ver
schillende, in de conclusie van beklaagde 
opgegeven punten niet te hebben beant
woord », dan wanneer de beslissing ver
klaart dat de verschillende conclusies van 
beklaagde door de feiten van de zaak 
geenzins gestaafd zijn. 

(LINTZEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
28 October 1937. 



Al\REST. 

Gezien de voorziening; . 
Omtrent het eenig middel : schending 

van artikel 97 der Grondwet, doordat 
« bestreden arrest de versc.hillende pun ten, 
in de conclusien .. door betichte eischer in 
beroep genomen, niet beantwoord heeft " : 

Aangezien bestreden arrest zich als 
volgt uitdrukt :. " Overwegende dat de 
verschillende conclusien van betichte geen 
·enkel g·rond vinden in de feiten der zaak " 

Aangezien het Hof, met deze woorden, 
de feiten door betichte in de conclusien 
voorgewend als niet bewezen verwerpt; 
.dat bestreden .arrest, door zich alzoo uit 
te drukken, de conclusien volledig heeft 
beantwoord, en zijn beslissing voldoende 
met redenen he eft omkleed; 

Dat het middel in feite mist; 
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En overwegende, voor 't overige, dat 
de bestreden beslissing werd geveld op 
een rechtspleging in dewelke de substan
tieele of op straf van nietigheid voorge
:Schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en de uitgesproken veroordeelingen over-· 
eenkomstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

1 Februari 1938.- 2• Kamer.·_ Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijklu1:dende conclusie, . H. GescM, 
-eerste advocaat generaal. 

2• KAMER.- 7 Februari 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONEELE RECHTBANK. - VOOR
BEREIDENDE BESLISSING. -· VOORZIE
NING NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een 
door de madkamer gegeven beschikking 
die geen exceptie van onbevoegdheid be
handelt en den beklaagde naar de cor
rectioneele rechtbank verwijst. Zoodanige 
beschikking is een voorbereidende, over 
het onderzoek ver.leende beslissing (Wb. 
van Strafv., art. 4'16). 

(BOCHAR.) 

ARB EST. 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen een beschikking der raadkamer 
waardoor betichte naar de correctioneele 
rechtbank wordt verwezen; dat het slechts 
-een voorbereidende en onderzoeksbeslis
:Sing is, en dus, v66r het einc;iarrest, voor 
geen voorziening in Yerbreking vq.tbaar is; 

VERBR., 1938.- 2 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

7 Februari 1938.- 2• Kamer.- Vo01·
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. · 

2• KAMER. - 7 Februari 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJK VER
ANTWOORDELIJKE PARTij. - GEEN BE
TEEKENING AAN DE PARTIJEN. - GEEN 
AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN DE BE
STREDEN BESLISSING. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de voorziening van de 
als burgerlijk verantwoordelijk gedaagde 
partij die ham· voorziening niet heeft be
teekend aan de partijen tegen dewelke zij 
gericht is en geen authentieke uitgifte van 
de bestreden beslissing overlegt (Wb. van 
Strafv~, artt. 418 en 419) (1). 

(SOCilhE BRUXELLOISE D' AUTO-TRANSPORT 
T. FIRQUET.) 

Voorziening· tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
27 November 1937. 

ARREST. 

Omtrent de voorziening· in verbreking 
door betichte ingesteld tegen het arrest, 
op 27 November 1937 geveld, dat slechts 
over de burgerlijke vordering beslist : 

Overwegende ·dat aanlegger geen mid
del inroept en dat het Hof er van ambts
weg·e geen opwerpt; 

Omtrent de voor:iiening in verbreking 
door de burgerlijk verantwoordelijke par
tij tegen hetzelfde arrest ingesteld; 

Overwegende dat het niet vastgesteld is 
dat eischeres haar voorziening in verbre
king aan de tegenpartij aangezegd heeft, 
en dat zij geen authentieke uitgifte van de 
bestreden beslissing· bij den bundel ge
voegd heeft; . dat dus de voorziening niet 
ontvankelijk 'is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en verwijst aanleggers in de 
kosten. 

7 Februari 1938.- 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Istas.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

(1) Zie Verbr., 5 Januari 1937 (Bull. en 
PABlO., 1937, I, 3, 40). 
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1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAI\EN . ...:.... ARBEIDS
ONGEVALLEN. - MIDDEL GESTEUND OP 
DE BEWERLNG DAT DE RECHTER NIET 
ZOU VERMELD HEBBEN o·F HET SLAGHT
OFFER « 'ARBEIDSTER >> OF « BEDIENDE » 
WAS. - BESTREDEN BESLISSING VAST
STELLENDE DAT HET SLACHTOFFER TE 
GELIJK ARBEIDSTER EN BEDIENDE WAS.
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2° HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - DIENSCONTRACT. - WIJZE 
WAAROP DE BEDIENDE OF DE ARBEIDER 
BETAALD WORDT. - NIET VEREISCHT 
DAT DE BEDIENDE OF DE ARBEIDER 
RECHTSTREEKS DOOR DEN PATROON BE
TAALD WORDT. - DRINKGELD DOOR 
KLANTEN GEGEVEN. - SLUIT DE HOE
DANIGHEID VAN BEDIENDE OF ARBEIDER 
NIET UIT. 

1° JV!ist grondslag in feite het middel daaruit 
genomen dat een beslissing de wet· op de 
arbeidsongevallen toegepast heeft, zonder 
nade1· te bepalen ·of het slachto ffer " ar
beidster » of' " bediende ,; was, dan wan
neer die beslissing, bij vermelding van de 
door het slachto ffeT veTrichte taak, aan dit 
slachto ffeT de tweevoudige hoedanigheid 
van arbeidster en bediende toekent en 
daaruit afleidt dat de wet op de arbeids
ongevallen in elk geval van toepassing is 
(wetten g-eordend op 28 September 
1931, art. 1). · 

2° Noch de wet van 7 Augustus 1.922 op het 
dienstcontmct, noch die vlzn 1.0 Nlaa1·t 
1900 op het aTbeidscontract, vereischen 
de eeTste opdat e1· een dienstcontract zi/ 
de tweede opdat e1· een arbeidscontract 
weze, dat de bediende of de arbeider recht
streeks dooT den patTOon betaald wordt. 
Ten aanzicn van den eene en den andere 
bestaat er geen enkel beletsel dat de hun 
gedane betaling g~schiede bij wijze van 
door de klanten gegeven drinkgeld. 

(El'IIBRECHTS, T. SELS.) 

Voorziening- teg-en het vonnis door de 
rechtbank van eersten aanleg te Antwer

. pen, gewezen op 7 J uli 1936. 

ARREST. 

<?P het eerste middel : schending van 
artlkel 97 van de Grondwet, van artikels 1 
3, 11, alinea 5, van de wet van 10 Maart 
1900 op het arbeidscontract, artikel1 van 
de wet van 24 December 1903, betreffende 
d~ vergoeding der schade voortspruitende 
u!t de werkongevallen zooals het gewij
zJgd en aangevuld werd door artikel 1 van 
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de wet van 18 Juni 1930 en, voor zooveet 
noodig, van artikel1 .van het Koninklijk 
besluit van 28 September 1931, houdende 
samenordening van de wet van 24 Decem
ber 1903, en van de wetten, welke deze· 
gewijzigd hebben, doordat het bestreden 
vonnis, dat de beweegredenen van den 
eersten rechter aanneemt, de wet betref-· 
fende de vergoeding der schade voortsprui
tende uit de werkong-evallen van toepas
sing verklaard heeft, zonder te bepalen of 
het slachtoffer een arbeider of een bediende 
was, zoodat het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de rechter ten 
gronde voormelde wet niet toepasselijk 
verklaard heeft, zich uitsluitend steun
dende op het gegeven dat het slachtoffer 
door een arbeidscontract gehouden was, 
niettegenstaande de feitelijke omstandig
heid door hem weerhouden, dat · het geen 
vergoeding van zijn patroon ontving, maar 
slechts drinkgeld van dezes clienten, en 
terwijl artikel1 van de wet op het arbeids
contract uitdrukkelijk vereischt dat het 
loon door den patroon of het onderne
mingshoofd betaald weze : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
de motieven aannemende van den eersten 
rechter, souverein vastgesteld · heeft dat 
verweerster in cassatie niet alleenlijk het. 
werk van een bediende verrichtte, maar· 
<i ook handenarbeid moest verrichten. 
vermits zij niet enkel gelast werd met het 
bedienen der klienten, doch ook de scho
tels, tassen, enz ... moest afwasschen "; 

Dat het vonnis daaruit wettiglijk heeft 
kunnen afleiden dat verweerster met de 
dubbele hoedanigheid van arbeidster en 
van bediende bekleed was, waaruit spruit 
dat, in elk geval, de wetten op de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 

. arbeidsongevallen, samengeordend dom· 
Koninklijk besluit van 28 September 1931 
van toepassing zijn overeenkomstig arti
kel1 dier wet ten; 

Dat dus het middel, door te zeggen dat 
. het vonnis niet heeft bepaald of verweer

ster arbeidster was ofwel bediende in 
feite mist; ' 

Op het tweede middel : schending van 
artikel1 van de wet van 24 December 1903 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de werkongevallen 
zooals het gewijzig-d en aangevuld werd 
door artikel 1 van de wet van 18 Juni 
1930, en, voor zooveel noodig, van arti
kel 1 van het Koninklijk besluit van 
28 September 1931, houdende samenorde
ning van de wet van 24 December 1903 
en van de wetten welke deze gewijzigd 
h~bben; sehending van artikels 1, 3 en 11, 
almea 5, van de wet van 10 Maart 1900, 
op het arbeidscontract, 5, 6, 8, 15, 16, 
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17 en 29 van de wet van 7 Augustus 1922 
op het dienstcontract en van het eenig 
artikel van de wet van 2 Mei 1929 in zoo
verre ·het dit laatste artikel 29 gewijzigd 
heeft, doordat het bestreden vonnis, om 
te beslissen dater tusschen partijen ofwel 
een arbeidscontract, ofwel een dienst
contract tot stand was gekomen zoodat 
de wet op de vergoeding der schade voort
spruitende uit de werkongevallen van toe
passing was, aangenomen heeft dat het 
loon kan vervangen worden door een welk
danig voordeel dat de werkgever zich ver
plicht aan een arbeider of bediende te 
verschaffen, zelfs wanneer dit voordeel ter 
zake uitsluitend bestond in het gebruike
lijk drinkgeld, voortkomende van de 
clienten van den werkgever, en alhoewel, 
artikel 1 van de wet van 10 Maart 1900 
uitdrukkelijk vereischt dat de werkgever 
aan den werkman een loon « betale », en 
terwijl het uitdrukkelijk blijkt uit de aan
gehaalde artikels van de wet op het dienst
contract dat, krachtens ·die wet, ook de 
werkgever persoonlijk en rechtstreeks het 
bedongen loon moet betalen; 

Overwegende dat het vonnis het recht 
tot vergoeding der schade spruitende uit 
arbeidsongevallen gesteund heeft op de 
dubbele hoedanigheid van bediende en 
van arbeidster van verweerster, en dat 
er dus eerst dient nagezien te worden 
of de wet van 7 Augustus 1922 op de 
bediendenarbeidsovereenkomst bepaalt,
zooals het mid del het beweert, - dat men 
slechts " bediende " is wanneer de werk
gever rechtstreeks een loon betaalt; 

Overwegende dat g·een enkele bepaling 
van die wet zulke voorwaarde uitdruk
kelijk stelt; dat integendeel het gebruik 
van het woord " bezoldiging ~ in arti
kelen 5, 6, 8 en 29 en van de woorden 
« wedden en verdiensten" in artikelen 15 
en 16 der wet van 7 Oogst 1922 bewijst 
dat de bedienden zulke hoedanigheid 
hebben mits genot van welkdanig voor
deel; dat overigens, krachtens artikel 6 
derzelfde wet, die voordeelen in de 
overeenkomst door de partijen bepaald 
zijn, en dat niets belet dat zij door de 
klienten zouden overhandig·d zijn, en niet 
door den werkgever; 

Overwegende zelfs, dat in geval van 
dienstverband op proef, aile bezoldi
gingen,- wed den of verdiensten, onder 
welken vorm ook, zouderi kunnen ont
breken; en ook, de bezoldiging in even
redigheid kunnende zijn met de winsten, 
zij in feite onbestand zou kunnen zijn, 
zonder dat daarom, in hierboven vermelde 
gevallen, de hoedanigheid van bediende, 
onder · toepassing vallende van de wet, 
zou verdwijnen. 

Overwegende dat het middel, door te 
beweren dat er slechts een dienstcontract 
bestaat mits rechtstreeksche betaling van 
een loon door den werkgever aan den be
diende, dus in rechte mist; 

Overwegende dat het middel verder 
beweert dat het arbeidscontract ook 
slechts kan bestaan mits betaling van een 
loon door den werkgever aan den werkman; 

Maar aangezien die voorwaarde door de 
wet·van 10 Maart 1900 niet gesteld wordt, 
daar artikel 1 der wet enkel voorziet dat 
een « bezoldiging » moet " verschaft » wor
den (en niet « betaald ") door den werk
gever; 

Overwegende dat ook, luidens artikel 1, 
alinea 3, der wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, de leergasten, zelfs wanneer 
zij geen loon trekken, met de werklieden 
gelijkgesteld worden; 

Dat dit deel van het middel, door te 
beweren dat men slechts arbeider is, en 
van de wetten op de arbeidsongevallen 
geniet wanneer een loon rechtstreeks be
taald wordt door een patroon dus ook in 
rechte mist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
kosten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerders. 

10 Februari 1938. -1e Kamer.- Voor
zitter, H. Goddyn, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Wouters. - Gelijklui
dende conclusie, H. Gesche, eerste advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 14 Februari 1938. 

1° BELASTINGEN. - RECHTSTREEK
SCHE BELASTINGEN.- BEZWAAR TEGEN 
TAXATIE BIJ DEN DIRECTEUR DER BE-. 
LASTINGEN INGEDIEND. - BEWIJS VAN 

. HET BESTAAN EN VAN DE DAGTEEKE
NING VAN HET BEZWAAR. - VERMOE
DENS TOEGELATEN. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN.
BEWERING DAT HET HOF VAN BEROEP 
EEN AAN DEN ONTVANGER'DER BELAS
TINGEN GERICHTE BRIEF ALS EEN REGEL
MATIG BEZWAAR HEEFT BESCHOUWD. -
MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE. 

so BELASTINGEN. - RECHTSTREEK
SCHE BELASTINGEN. - BESLISSING VAN 
DEN DIRECTEUR DER BELASTINGEN AAN
GAANDE EEN BEZWAAR VAN EEN BE
LASTINGPLICHTIGE.- BEROEP VAN DEN 
BELASTINGPLICHTIGE BIJ HET HOF VAN 
BEROEP.'- HOF VAN BEROEP BESLIST 
IN EERSTEN EN LAATSTEN AANLEG. 
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40 BELASTINGEN. - RECHBTREEK
SCHE BELASTINGEN.- HOF VAN BEROEP 
DAT BESLIST DAT DE DIRECTEUR DER 
BELASTINGEN EEN BEZWAAR TEN ON
RECHTE NIET ONTVANKELIJK HEEFT 
VERKLAARD.- VERPLICHTil'lG VOOR HET 
HOF OVER HET BEZWAAR TEN GRONDE 
TE BESLISSEN. 

1 o Het bewijs dat e.en belastingplichtige bij 
den directeur der· belastingen, binnen den 
vereischten tij d, een bezwaar /weft inge
diend tegen de taxatie die werd opgelegd 
voor een rechtstreeksche belasting, kan ge
leverd worden door vermoedens. 

2o Mist grondslag in feite het middel daaruit 
genomen dat het Hof van beroep _zou 
beslist hebben dat e.en door den belasttng
plichtige aan een ontvanger der belastin
gen ger:ichte brief als regelmatig bezwaar 
gold tegen de hem opgelegde grond?elfls
ting, dan wanneer de bestreder~ beshsstng 
het bestaan van een regelmattg bezwaar 
heeft afgeleid uit een reeks van vermoedens, 
en van bedoelden brief slechts als een van 
die vermoedens heeft rekening gehouden. 

3o Onder de huidige wetgeving op de recht
streeksche belastingen, ter zake op de 
inkomstenbelasting, doet het Hof van be
roep, waarbij een bezwaar va.n .een be
lastingplichtige tegen een beshssmg van 
den directeur der belastingen wordt aan-

. hangig gemaakt, uitspraak in eersten en 
in laatsten aanleg (1). 

4o Wanneer het Hof van beroep beslist heeft 
dat de directeur der belastingen een v66r 
hem aangebracht bezwaar ten onrechte 
niet ontvankelijk heeft verklaard, is dat 
Hof verplicht over het bezwaar ten gronde 
uitspraak te doen (2). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. SOCIETE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ELEC
TROMECANIQUE.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te. Gent, gewezen op 
16 Februari 1937. 

ARREST. 

Gelet op de voorziening 
Omtrent hoofdmiddel : a) schending 

van artikels 97 der Grondwet en 61, 3°, 
van de belastingsweiten op het inkomen, 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 
6 Oogst 1931, doordat bestreden arrest be
slist heeft dat een brief door de Maat
schappij verweerster, op t~ September 

(1) Zie Verbr., 17 Februari 1936 (Bull; en 
PASIC., 1936, l, 154). 

(2) Vergelijk Verbr., 22 juin 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 310). 

1933, aan den ontvanger van belastingen 
te Rouselaere gericht, als regelmatig be
zwaarschrift gold tegen de grondbeiasting 
van 1932; en b) scbending van artikels 97 
der Grondwet, 61, 5°, van de hierboven 
gezegde samengeordende wetten, doordat 
het Hof van beroep een eenvoudig af
schrift van een bezwaar heeft aangenomen 
als bewijs van de indiening van dit be
zwaar en niet heeft geeischt dat het ont
vangstbewijs werd voorgebracht; dat bij
zonder te dien einde door den directeur 
moet worden afgeleverd; 

Overwegende dat bestreden arrest uit 
de stukken van het dossier en uit een reeks 
vermoedens afleidt, dat het ten genoege 
der wet is bewezen, dat verweerster, op 
12 September 1933, te bekwamer tijd, 
een regelmatig bezwaarschrift tegen zijn 
grondbelastingen van 1932 heeft inge
diend; dat het daarenboven vaststelt dat 
bovengezegd bezwaarschrift bij een brief 
op 14 Maart 1935 in herinnering werd 
gebracht; · . 

Overweg·ende dat tusschen de bewijs
middelen welke het arrest onthoudt het 
document, door het middel bedoeld, voor
komt, te weten : een bezwaarschrift, op 
12 September 1933, tot den ontvanger der 
belastingen te Roeselaere gericht; 

Overwegende dat. het arrest niet beslist, 
zooals het middel bij misslag voorwendt, 
dat de brief door. de verwerende maat
schappij tot den ontvang·er der belastingen 
gericht als regelmatig bezwaarschrift geldt, 
noch dat het afschrift van een bezwaar als 
bewijs geldt van de indiening van een be
zwaar; dat bestreden arrest aan dit stuk 
enkel de waarde van een vermoeden toe
kent; dat door zijn overtuiging te steunen 
op een geheel van vermoedens dat het 
aanstipt, het daaruit een volledig bewijs 
afleidt dat een regelmatig bezwaarschrift 
werd ingediend; dat het dus het voor
leggen van het in het middel bedoeld 
ontvangstbewijs niet moest eischen; 

Dat het middel derhalve feitelijken 
grondslag mist; 

Omtrent het bijkomend middel : scherr
ding van artikel 65, 66 en 67 van voor
noemde samimgeordende wetten, door
dat :« het Hof van beroep, wat den grond 
aangaat, over een bezwaarschrift tegen 
het bedrag van een taxatie van een recht
streeksche belasting uitspraak heeft ge
daan, zonder dat de bestuurder der belas
tingen zich er voorafgaandelijk heeft 
mede be zig gehouden »; 

Overwegende dat de beslissing van den 
bestuurder het laatste stadium is van het 
werk van het beheer, dat bestaat in het. 
omslaan van den last der belasting onder 
de burgers; dat, in zake, de beslissing van 
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den bestuurder, die, om reden van laat
tijdigheid, het bezwaarschrift van ver
weerster verwerpende, de taxatie, op den 
rol ingeschreven, uitvoerbaar gemaakt en 
eindelijk op administratief gebied vast
gesteld, he eft laten bestaan; dat het Hof 
van beroep, als gevolg van het verhaal 
van den belastingplichtige voortaan alleen 
over de betwisting oordeelt, zonder dat 
de bestuurder, die zijn macht heeft uit
geput, er terug kennis van mag nemen; 

Overwegende dat het Hof, rechter in 
eersten en laatsten aanleg, van het geding 
in zijn geheel kennis neemt; dat het zich 
niet mag bepalen bij een uitspraak over 
een grond van niet ontvankelijkheid, door 
den bestuurder tegen het bezwaarschrift 
opgeworpen en door het Hof verworpen; 
dat het uitspraak moet doen zoowel over 
den grond der zaak als over den grond van 
niet ontvankelijkheid, zonder zich van de 
zaak te ontlasten, behalve in geval van 
onbevoegdheid; 

Dat het mid del in rechte grondslag mist; 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

H Februari 1938.-26 Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Wilde. - Gelijkluidende con
clusie, H. Gesche, eerste advocaat generaal. 

26 KAMER. - 14 Februari 1938. 

BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - ONROEREND GOED 
VAN BELASTINGSCHULDIGE AANGEWEND 
TOT DE. UI'WEFENING VAN ZIJN HANDEL. 
- KADASTRAAL INKOMEN VAN DAT ON
ROEREND GOED. - BEDRIJFSLAST DIE 
VAN HET BRUTO-INKOMEN KAN AFGE
TROKKEN WORDEN. 

Het.-kadastraal inkomen van een onroerend 
goed, dat aan den belastingsclmldige toe
behoort en door hem wordt aangewend 
tot het uitoefenen van zijn handel, maakt 
een van de bed1·ij(slasten uit welke de wet 
toelaat van de bruto-bedrijfsinkomsten af 
te trekken voor het vaststellen van de basis 
der bedrijfsbelasting (Wetten geordend 
op 6 Augustus 1931, art. 26, §§ 1 en 2, 
10) (1). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. SAlVIDAM.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
12 Februari 1937. 

(1) Zie en vergelijk Verbr., 9 Januari 1933 
(Bull. en PABIC., 1933, I, 66); 9 October 1933 
(ibid., 1934, I, 14). 

ARREST, 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikel 26, §§ 1 en 2 der samengeor
dende wetten op de inkomstenbelastingen, 
doordat aangeklaagd arrest beslist dathet 
kadastraal inkomen van het commercieele 
g·edeelte van het onroerend goed van ver
weerder, krachtens artikel 26, § 2, 1°, der 
voornoemde samengeordende wetten, als 
bedrijfslasten, moet worden afgetrokken 
van zijn bruto-inkomen alswanneer be
drijfsverliezen niet zouden kunnen ver
wekt worden door het kadastraal inkomen 
en het nadeelig saldo van een balans niet 
zouden kunnen verhoogen, nadeelig· saldo, 
dat, overeenkomstig artikel 32 van gezegde 
wet, van de winsten der volgimde jaren 
dient te worden afgetrokken; -

Overwegende dat krachtens artikel 26, 
§§ 1 en 2, 1°, der wetten op de inkomsten
belastingen, samengeordend bij Koninklijk 
besluit van 6 Oog·st 1931, de berekening 
van het belastbaar inkomen geschiedt 
door van het bruto-inkomen de « bedrijfs
uitgaven " af te trekken, inzonderheid de 
werkelijke huurwaarde of de huishuur der 
onroer.ende goederen dienende tot het 
uitoefenen van het bedrijf; dat deze be
palingen den belastingschuldige, eige
naar van deze onroerende goederen, toe
laten eveneens van het bruto-inkomen 
hun vermoedelijke huurwaarde af te trek
ken· 

O~erwegende dat het kadastraal inko
men niets anders is dan de vermoedelijke 
huurwaarde der onroerende goederen wan
neer de eigenaar zelf het onroerend goed 
bewoont; dat dit inkomen, onder dit op
zicht, moet gelijk gesteld worden met een 
bedrijfsuitgave; dat de beschikking van 
artikel 26, § 2, 1°, welke als bedrijfslast 
aanziet de vermoedelijke huurwaarde der 
onroerende goederen of deelen van on
roerende goederen, dienende tot de uit
oefening van het bedrijf, zooals de voor
bereiclende werken cler wet van 29 Octo
ber 1919 het nader bepalen, haar reden 
vinclt in de beschouwing dat het kadastraal 
inkomen aanleiding· g·eeft tot het innen 
van de gronclbelasting; clat de wetgever 
heeft willen vermijden dat een zelfde 
waarde tweemaal belast wordt; 

Overwegencle dat de « bedrijfsverliezen » 
door artikel 32, § 1, bedoeld, werkelijke 
verliezen zijn die niet kunnen verwekt 
worden door-het kaclastraal inkomen, wel
ke een eenvouclige schatting is van het 
recht van den eigenaar op het jaarlijksch 
genot van een onroerend goed; 

Overwegende dat er voor de toepassing 
van artikel 26 geen tegenstrijdigheid be
staat aan te nemen dat het kadastraal in-
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komen met eene der uitgaven, · bij dit 
artikel voorzien, gelijk staat, en het, voor 
de toepassing van artikel 32, uit de ver
liezen, bij dit artikel voorzien, uit te 
sluiten; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen spruit dat, indien het waar is dat het 
kadastraal inkomen, luidens artikel 32 der 
samengeordende wetten op de inkomsten
belastingen, geen " bedrijfsverlies » zou 
kunnen verwekken, bestreden arrest, door 
te beslissen dat het kadastraal inkomen 
van het commercieele gedeelte van het 
onroerend goed van verweerder, krach
tens artikel 26, § 2, 1°, van gezegde wet
ten, als bedrijfslast, van zijn bruto-winst 
zal afgetrokken worden, de in het middel 
bedoelde wetsbepaling niet heeft geschon
den, maar ze integendeel nauwkeurig heeft 
toegepast; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening; verwijst den Belgischen 
Staat (Beheer van Geldwezen) in de kos
ten. 

14 Februari 1938. - 2• Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gesche, eerste advocaat ge
neraal. 

2• KAMER.- 14 Februari 1938. 

VERWIJ:IIING NAAR EEN ANDERE 
RECHTBANK. - BT:JRGERLIJKE ZA
KEN.- RECHTBANK VAN EERSTEN AAN
LEG IN DE ONMOGELIJKHEID TE WORDEN 
SAMENGESTELD. - VERWIJZING VAN 
DE ZAAK NAAR EEN ANDERE RECHT
BANK. 

Het Hof verwijst de zaak naar een ande1·e 
rechtbank v~n eersten aanleg wanneer het", 
na kennisneming van een regelmatig ver
zoekschrift, aan eischer toegelaten heeft 
verweerder v66r het Hof te dagvaarden en 
vastgesteld heeft dat een rechtbank van 
eersten aanleg, die zich in de onmogelijk
heid bevond wettig te worden samen
gesteld om een burgerlijke zaak te be
handelen, de partijen verwezen heeft ten 
einde zich te voorzten zooals -in rechten 
behoort (wet van 25 Maart 1876, art. 19, 
2°; Wetb. van Bgl. Rv., art. 364) (1). 

(1) Zie Verbr., 20 December 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 391, en de nota; 11 Januari 
1937 (ibid., 1937, I, 3, en de nota). 

(DERUETTE, T. DERUETTE.) 

Verzoekschrift ingediend naar aanlei
ding van een vonnis, door de rechtbank 
van eersten aanleg te Marche-en-Famenne 
gewezen op 11 Juni 1937. 

ARREST. 

Gelet op de authentieke en geregis
treerde uitgifte van .het arrest door het 
Hof van beroep, tweede kamer, op 20 De
cember 193 7 geveld; 

Overwegende dat eischer F. Deruette, 
in uitvoering van dat arrest, op 28 De
cember 1937, gezegd arrest regelmatig 
he eft beteekend en dagvaarding heeft doen 
geven aan verweerder L. Deruette-Mignon 
om, op Maandag, 24 J anuari 1938, v66r 
de tweede kamer van het Hof van ver
breking te verschijnen ten einde uitleg te 
verschaffen aangaande de aangevraagde 
verwijzing van de zaak naar een andere 
rechtbank dan de rechtbank van eersten 
aanleg te Marche-en-Fame nne; 

Overwegende dat verweerder op deze 
dagvaarding niet verschenen is; 

Overwegende dat uit de omstandig
heden in het vonnis der rechtbank te 
Marche-en-Famenne, op 11 J uni 1937 
geveld, en in regelmatige .~n geregistreerde 
uitgifte voorgebracht, bhJkt dat de zetel 
niet is kunnen samengesteld worden over: 
eenkomstig artikel 203 der wet van 18 J um 
1869 op de rechterlijke inrichting; 

Overwegende dat de rechtbank vast
stelt dat aileen de rechter, die in de zaak 
niet l1eeft gezeteld, aanver~ant is van 
eischer in een graad door artikel 184 van 
bovengenoemde wet verboden; 

Overwegende dat het dus wettig is dat 
deze rechtbank de partijen verwezen heeft 
om zich als naar rechte te voorzien; · 

Overwegende dat het Hof van ve~bre
king kennis neemt van de verzoekschr1ften 
tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere; 

Om deze redenen, het Hof, gelet op 
artikel 19, 2°, der wet van 25 Maart 1876 
en artikel 364 van het Wetboek van Bur
gerlijke rechtspleging, verklaart dat de 
rechtbank van eersten aanleg te Marche
en-Famenne geen kennis zal ne_men van 
den eisch, door F. Deruette, brrefdrager, 
bij de deze rechtbank. tege~ L. Derue~~e
Mignon, landbouwer, mgedrend; verwrJst 
de zaak naar de rechtbank van eersten 
aanleg te Luik; zegt dat de kosten van den 
aanleg in verbreking zullen ge:voegd wor
den bij deze van den hoofdaanleg; de 
kosten' van den aanleg in verbreking be
groot op ... 
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1!. Februari 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter, voorzitter. -
Verslaggever, H. lstas. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerekhove, 
.advocaat generaal. 

2• KAMER. - 14 Februari 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MEDEPLICHTIGHEID. 
- TELASTLEGGING DIE DE MISDADIGE 
DEELNEMING VAN DE BEKLAAGDEN OP 
ALTERNATIEVE WIJZE OPGEEFT. - AR
REST DAT, IN DE ONDERSTELLING VAN 
1\IEDEDADERSCHAP, DE FElTEN VER
JVIELDT DIE HANDELINGEN ALS DADER 
UITMAKEN, DOCH VERZUIMT AAN TE WIJ
ZEN, IN DE ONDERSTELLING VAN MEDE
PLICHTIGHEID, WELKE FElTEN DE MEDE
PLICHTIGHEID WETTIG UITMAKEN. -
NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1° Wanneer de telastlegging, uitgedrukt in 
alternatieven vorm, de deelneming van de 
beklaagden aan het misdrijf, als daders 
of als medeplichtigen voorziet, is niet 
wettig met redenen omkleed het arrest van 
veroordeeling dat de als handelingen van 
daders behouden feiten, in de hypothese 
van het mededaderschap, opgeeft, maar 
verzuimt te vermelden, in de hypothese 
van de rnedeplichtigheid, welke de feiten 
zijn die wettig de medeplichtigheid uit
maken (Grondwet, art. 97; Strafwb., 
artt, 66 en 67) (1). 

(ALCIATI EN ANDEREN.) 
I 

Voorzieningen tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
EO September 1937. 

ARREST. 

Om trent het middel ex officio : schending 
van artikels 97 der Grondwet en 66 en 67 
van het Strafwetboek : 

Overwegende dat, indien men mag aan
nemen dat aangeklaagde beslissing in 
feite op voldoende wijze de verzwarende 
ornstandigheid van inbraak aanstipt voor 
wat betreft de pogingen tot de diefstallen 
Dnder nr/ ~. 11, 22 en 23 der betichting 
aangehaald, deze beslissing, voor het ge
heel der inlireuken, in gebreke blijft aan 
te duiden door welke daden eischers zich 
zouden. plichtig gemaakt hebben aan me-

(1) Zie Verlir., 4 Februari 1935 (Bull. en 
PAsiC., 1935, I, 139). 

deplichtigheid, en alzoo het Hof van ver
breking niet toelaat zijn toezicht over' de 
nietigheid der opgeloopen veroordeelingen 
uit te oefenen; 

Overwegende dat de betichting onder 
alternatieve vorm was opgesteld, de deel
neming van eischers aan de feiten als da
ders of medeplichtigen bedoelend_e ; 

Overwegende dat de veroordee'ling in 
dezelfde bewoordingen werd opgesteld; 

Overwegende dat het arrest dus, voor 
elk der deelen van de alternatieve, de 
feiten moest bepalen welke de toepassing 
der Strafwet rechtvaardigde; 

Overwegende dat het arrest aan deze 
voorwaarde voldoet door, in een eerste 
stelling te zeggen dat de weerhouden fei
ten handelingen zijn van de daders in den 
zin van artikel 66, alinea 2, van het Straf
wetboek; 

Overwegende dat het arrest, integen
deel, in een tweede stelling, verzuimt aan 
te duiden, hoe de weerhouden feiten voor
komen in de opsomming van de dad en van 
medeplichtigheid bij artikel 67 van gezegd 
Wetboek voorzien; 

Overwegende dat het arrest alzoo arti
kel 97 der Grondwet en artikels 66 en 67 
van het Strafwetboek geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt be
stred~n arrest in zoover slechts het be
tichten, hoofdens deze der feiten ten hun- -
nen laste weerhouden, tot de straffen, de 
teruggaven en kosten veroordeeld heeft; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Luik en dat melding er 
van zal gemaakt worden in den rand van 
het gedeeltelijk vernietigt vonnis; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. -

H Februari 1938.- 2• Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove. 

2D KAMER.- 14 Februari 1938. 

GEMEENTEVERORDENING. - RE~ 
GELMATIGE BEKENDMAKING. - BE
SCHOUWD ALS DOOR EENIEDER GEKEND. 

Een behoorlijk bekendgemaakte gemeente
verordening wordt als door eenieder gekend 
beschouwd na verloop van den termijn die 
door de wet is gesteld opdat ze verplich
tend weze; onoverkomelijke onwetendheid 
nopens haar bestaan kan niet afgeleid 
worden uit de plaats waar ze werd aange
plakt, noch uit het feit dat ze niet opnieuw 
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werd aangeplakt of dat ze nooit werd toe
gepast (Gemeentewet, art. 102). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFCHATEAU, 

T. CORNELIS EN ANDEREN. 

Voorziening· tegen zeven vonnissen door 
de correctioneele rechtbank te N eufcha.
teau, in beroep gewezen, op 27 October 
1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen door 
denzelfden eischer zijn ingediend; dat ze 
gericht zijn tegen zeven vonnissen, op 
27 October 1937, in zaken van zelfden 
aard, door de correctioneele rechtbank te 
Neufchateau, zetelende in graad van be
roep, uitgesproken, welke de schending 
van dezelfde wetsbepaling inroepen; dat 
ze dus samenhangend zijn en dienen sa
mengevoegd; 

Om trent het eenig mid del in verbreking: 
schending van artikel 129 der Grondwet, 
doordat de bestreden vonnissen, alhoewel 
ze erkennen dat het gemeentereglement 
van Halma, van 27 Oogst 1935, op het 
baden in de rivier en op de zonnebaden, 
overeenkomstig de wet werd bekend ge
maakt, nochtans geweigerd hebben dat 
reglement op verweerders toe te passen, 
om reden dat deze laatsten, in verlof zijn
de in een plaats welke op meerdere kilo
meter afstand is van deze waar de aan
plakking had plaats gehad, geen kennis er 
van hebben gehad, en dat, daarenboven, 
gezegd reglement niet opnieuw is aange
plakt geweest niettegenstaande het sinds 
meer dan twee jaren bestaat, en dat uit de 
gegeven inlichtingen schijnt voort te 
spruiten dat het nooit is toegepast ge
weest; 

Overwegende dat bestreden vonnissen 
vaststellen dat het reglement, waarvan 
sprake, behoorlijk werd bekend gemaakt; 

Overwegende dat het na het verstrijken 
van den termijn door de wet voorzien 
opdat het verplichtend weze, dus gehou
den wordt als gekend; 

Overwegende dat het aan verweerders 
was te bewijzen dat zij zich in de onmoge
lijkheid hebben be von den het te kennen; 

Overwegende dat de feiten onder dit 
opzicht door den rechter ten gronde weer
houden de onoverkomelijke onwetendheid 
niet uitmaken door de wet vereischt om de 
strafbare schuldigheid weg te nemen; 

Waaruit volgt dat de bestreden von
nissen, door uit te spreken zooals zij het 
gedaan hebben, de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen geschonden, hebben; 

Om deze redenen, het Hof voegt de za-

ken nr /3214 tot 3220 sa men; dit gedaan 
zijnde, verbreekt de aangeklaagde von
nissen, niet omdat zekere betichten wer
den vrijgesproken van de betichting, niet 
drager te zijn geweest van hun eenzelvig
heidskaart, maar voor zooveel ze hebben 
gezegd dat de bekendmaking van het ge
meentereglement van Halma;-op 27 Oogst. 
1935 genomen, onvoldoende was geweest 
om verweerders toe te laten er kennis van 
te hebben en dat ze, bijgevolg, de von
nissen van vrijspraak, dienaangaande door 
den eersten rechter geveld, hebben be
krachtigd; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers: 
der rechtbank van eersten aanleg te Neuf
chateau en dat melding er van zal gemaakt 
worden in den rand der geheel en gedeel
telijk vernietigde vonnissen ;legt de kosten 
ten laste van verweerders; verwijst de za
ken naar de rechtbank van eersten aanleg 
te Marche-en-Famenne, zetelende als rech
ter in beroep in politiezaken. 

14 Februari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove,. 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 15 Februari 1938. 

1o VERZEKERINGEN. - ARBEIDS
ONGEVAL. - VERZEKERAAR DIE DE 
DOOR RET ONDERNEMINGSHOOFD VER
SCHULDIGDE VERGOEDING HEEFT BE
TAALD. - Is ONTVANKELIJK ZICH VOOR 
DEN STRAFREC)iTER BURGERLIJKE PAR
TIJ TE STELLEN TEGEN DEN VERANT
WOORDELIJKEN PERSOON. 

2° VERZEKERINGEN. - ARBEIDS
ONGEVAL. - VERZEKERAAR DIE DOOR 
HET ONDERNEMINGSHOOFD VERSCHUL
DIGDE VERGOEDING HEEFT BETAALD. -:
GERECHTIGD ZICH TE DOEN TERUG
BETALEN DOOR DEN VOOR DE SCHADE 
VERANTWOORDELIJKEN DERDE. 

30 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGSCONTRACT DOOR EEN ONDERNE
MINGSHOOFD AANGEGAAN Tl<:N VOOR
DEELE VAN ZIJN BEDIENDEN DOCH NIET 
VOORZIEN DOOR DE WET OP DE ARBEIDS
ONGEVALLEN. - VERZEKERAAR NIET 
ONTVANKELIJK ZICH BURGERLIJKE PAR
TIJ TE STELLEN TEGEN DEN VERANT
WOORDELIJKEN DERDE. 

40 VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. - ARREST DAT VERBRO
KEN WORDT, OMDAT HET TEN ONRECHTE: 
EEN PARTIJ ON'J'VANKELIJK HEEFT VER
KLAARD OM ZICH BURGERLIJKE PARTIJ TE 
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STELLEN. - VERBREKING TEVENS DE 
VERBREKING MEDEBRENGEND VAN DE 
BESLISSING TEN GRONDE GEGEVEN TEN 
AANZIEN VAN DIE PARTIJ. 

S0 VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ. - GEEN UITGIFTE BIJ DE BE
STREDEN BESLISSING GEVOEGD. - NIET 
ONTV ANKELIJK. 

Go VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. '- VERBREKING UITGE
SPROKEN OP DE VOORZIENING VAN BE
KLAAGDE. - STREKT TEN VOORDEELE 
VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDE
LIJKE PARTIJ, ZELFS INDIEN DEZER 
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK IS. 

7o BURGERLIJKE PARTIJ. - AR
BEIDSONGEVAL. - VERZEKERAAR DIE 
HET SLACHTOFFER HEEFT SCHADELOOS 
GESTELD. - 0NTVANKELIJK OM ZICH 
BURGERLIJKE PARTIJ TE STELLEN. 

1° De verzekeraar van de vaste vergoeding, 
die door het ondernemingshoofd aan zijn 
werkman, krachtens de wet op de arbeids
ongevallen, verschuldigd is, wordt, wan
neer hij die vergoeding betaald heeft, 
wettelijk gesteld in het recht dat het on
dernemingshoofd heeft om, in de plaats 
van het slachtoffer, de vordering tot scha
devergoeding in te stellen tegen den 
verantwoordelijken derde, en is bijge
volg ontvankelijk om zich voor den straf
rechter burgerlijke partij te stellen tegen 
dien derde (wetten g·eordend op 28 Sep
tember 1931, art. 19, al. 7, en wet van 
11 Juni 187~, art. 22). 

2° De ve1·zekeraar die de vaste vergoeding 
betaald /weft, welke door het onderne
mingshoofd aan een arbeider, slachtoffer 
van een arbeidsongeval verschuldigd is, 
heeft het recht zich te doen terugbetalen 
door den voor de schade verantwoorde
lijken derde. 

3° W anneer een ondernemingshoofd ten 
voordeele van een bediende een andere 
verzekering dan de door de wet op de 
arbeidsongevallen voorziene verzekering 
heeft aangegaan, heeft de verzekemar die 
de schade, onstaan door een aan dien 
bediende overkomen ongeval, betaald 
heeft, hierdoor slechts zijn eigen schuld 
betaald, en die betaling kon voor hem geen 
aanleiding geven tot wettel~jke, noch tot 
bedongen indeplaatstelling in de rech
ten van den verzekerde tegen den voor het 
ongeval vemntwoordelijken derde. Die 
verzekeraar is derhalve niet ontvankelijk 
zich ·burgerlijke partij te stellen tegen 
dezen derden. 

~0 Wanneer een arrest wordt verbroken om-
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dat het, ten onrechte, een partij ontvan
kelijk heeft verklaard om zich burgerlijke 
partij te stellen, brengt die verbreking oak 
de verbreking mede van de beslissing die 
ten grande werd verleend ten aanzien van 
deze ;partij. 

S0 Is ntet ontvankelijk de voorziening van de 
burgerlijk verantwoordelijke partij, in
dien bij die voorziening geen uitgifte 
van de bestreden beslissing gevoegd is. 

6° De verbreking uitgesproken op de voor
ziening van den beklaagde strekt ten 
voordeele van de burgerlijk verantwoor
delijke partij, zelfs indien dezer voor
ziening niet ontvankelijk is. 

7° De verzekeraar die het slachto ffer van een 
ar beidsongeval schadeloos heeft gesteld, 
lean zich burgerlijke partij stellen bij de 
vervolgingen tegen den dader van het 
ongeval (wetten geordend op 29 Sep
tember 1937, art. 19). 

(BUNTINX EN VAN HEUGTEN.) 
T. MAATSCHAPPIJ «GENERAL ACCIDENT ll.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
S Maart 1937. 

ARREST. 

I. Wat aangaat de voorziening van d_en 
betichte : 

a) Op de openbare vordering : 
Aangezien de bestreden beslissing werd 

geveld op een rechtspleging in dewelke de 
substantieele of op straf ,van nietigheid 
vo<;>rgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd, en de uitgesproken veroordeelin
gen overeenkomstig de wet zijn; 

b) Op de burgerlijke vordering 
Omtrent het eerste middel : schending 

der rechten van de verdediging, en van 
artikels 97 der Grondwet, 1382 en 1383 
van het burgerlijk Wetboek, en 3 der wet 
van 17 April1878, den voorafgaandelijken 
titel van het Strafvorderingswetboek uit
makende, doordat bestreden arrest de 
aanstelling der burgerlijke partij ontvan
kelijk heeft verklaard, dan wanneer, eener
zijds, het vervolgde misdrijf de oorzaak 
niet was van de door haar voorgewende 
schade, en, bijgevolg, voor haar geen 
aanleiding kon geven tot een rechtstreek
sche actie ex delicto, teg·en aanlegger in 
verbreking; dan wanneer, anderzijds, de 
vordering tot hahdeling van de schade 
door het misdrijf veroorzaakt enkel door 
hem die door die schade geleden heeft, 
voor den rechter over de openbare vorde
ring kon aanhangig g·emaakt worden : 

- Overwegende dat uit bestreden arrest 
blijkt : dat de actie van de burgerlijke 
partij strekte tot het verwijzen van be-

I 
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tichte en burgerlijk verantwoordelijke 
JJartij aan hun terug te betalen zekere 
.sommen die zij uitgekeerd had, eenerzijds 
aan Bogaert, werkende in dienst bij de 
Maatschappij "Grand Comptoir Anver
.sois »,en, anderzijds, aan Van den Houdt, 
bediende bij dezelfde firma, dit uit oor
zaak van de schade die hun was berokkend 
geweest door de inbreuk waarvoor be
tichte terecht stond, de burgerlijke partij 
hebbende die uitkeeringen gedaan, te 
weten : aan Bogaert, in uitvoering der 
verplichtingen voor haar voortspruitende 
uit hare wettelijke subrogatie in de ver
plichtingen welke door de wetgeving op 
de vergoeding der schade door arbeids
ongevallen veroorzaakt, aan haren verze
kerde, het hoofd van de onderneming, 
waren opgelegd, en, aan Van den Houdt, 
in uitvoering, niet van het contract van 
verzekering bij voormelde wetgeving voor
zien, maar van een gezegd " collectief >> 

verzekeringscontract, gesloten met het 
lwofd der onderneming, in voordeel van 
·zijn bedienden; dat de bediende Van den 
Houdt, de betaling ontvangende van de 
verzekeringsmaatschappij, uitdrukkelijk 
en ter zelfdertijd deze had gesubrogeerd 
in zijne rechten tegen beklaagde; 

Overwegende dat .de vordering tot 
vergoeding van de schade door een in
hreuk veroorzaakt, zoo door hem die in 
die actie is gesubrogeerd, als door hem die 
door de schade heeft geleden, v66r den 
rechter over de openhare vordering kan 
gehracht worden; 

Overwegende dat, luidens artikel 19, 
aline a 7, der wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit werkongeval
len, door Koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931 samengeschakeld, de vorde
ring teg·en derde personen, voor die onge
vallen verantwoordelijk, door het hoofd 
der onderneming, in de plaats van het 
slachtoffer, kan uitgeoefend worden, en 
clat, anderzijcls, de verzekeraar der ver
antwoorclelijkheid van het hoofd der on
clerneming, volgens artikel 9 der voor
melde samengeschakelde wetten in dezer 
verplichtingen gesubrogeerd, krachtens 
artikel 22 der wet van 11 Juni 187'>, op 
de verzekeringen, wettelijk is gesubrogeerd 
in de actien van den verzekerde tegen de 
derde personen, daders van die schade, 
indien hij, verzekeraar, die schade heeft 
betaald; 

Dat daaruit volgt dat bestreden arrest 
de ontvankelijkheid der burgerlijke par
tij heeft gerechtvaardigd, in zoover haar 
vordering strekte tot wederbetaling, door 
betichte en nurgerlijk verantwoordelijke . 
partij, der sommen door verzekeraar aan 
werkman Bogaert betaald uit oorzaak van 

het ongeval en in uitvoering van het 
contract van verzekering der verant
woordelijkheden van het hoofd der onder
neming; 

Dat er, aldus, geen belang bij is, te 
onderzoeken of, zooals het arrest het ver
klaart, de verzekeringsmaatschappij, ten 
titel van de schade die ze persoonlijk zou 
geleden hebben, ontvankelijk was in haar 
actie strekkende tot de zelfde doeleinden; 

Doch overwegende dat, vermits de 
. verzekeraar, door de uitbetaling door hem 
aan Van den Houdt gedaan, enkel zijn 
eigen schuld had g·ekweten, deze uitbe
taling, volgens de regelen van het bur
gerlijk Wetboek, noch tot conventioneele, 
noch tot wettelijke subrogatie van de 
verzekeringsmaatschappij in de rechten 
van den verzekerden tegen den dader van 
het · misdrijf, aanleiding kon g·even; 

Aangezien, overigens, artikel 22 der wet 
van 11 Juni 1874, enkel de verzekeringen 
van schaden bedoelt, en niet toepasselijk 
is op verzekeringen van sommen; 

Dat daaruit volgt dat bestreden arrest, 
door de burgerlijke partij, als in de rech
ten van Van den Houdt gesubrogeerd, 
ontvankelijk te verklaren in haren eisch 
strekkende tot de terugbetaling der som
men door haar aan dezen laatsten uit
betaald, de in het middel ingeroepen wets
bepalingen he eft geschonden; 

Overwegende dat de verbreking van dit 
arrest op dit punt, de vernietiging mede
brengt van de beslissingen welke dien ten 
gevolge, ten g·ronde van de zaak geveld 
werden; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat bestreden arrest, ten gronde 
beslissende, aanleggers in verbreking ver
wezen he eft tot de vergoeding van schaden 
welke, ten opzichte van de burgerlijke 
partij, uit de inbreuk niet voortsproten, 
vermits ze voor haar enkel het gevolg 
waren der door haar bedongen verzeke
ringscontracten : 

Overwegende dat, voor wat raakt de 
terugbetaling der sommen door burgerlijke 
partij aan werkman Bogaert uitbetaald, 
bestreden beslissing gerechtvaardigd is 
door de wettelijke subrogatie waarvan 
verzekeraar genoot; 

Overwegende dat, voor wat raakt de 
veroordeeling tot het terugbetalen der 
sommen aan bediende Van den Houdt 
uitbetaald, het middel, ten gevolge der 
verbreking van de beslissing aangaande 
de ontvankelijkheid der burgerlijke partij, 
als zonder voorwerp voorkomt; 

II. Wat aangaat de voorziening der bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat aanlegster geen uit-
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gifte van de bestreden beslissing bij hare 
voorziening heeft gevoegd; dat hare voor
ziening dus niet ontvankelijk is; 

Doch, overwegende dat de verbreking 
op voorziening van den betichte uitge
sproken, aan de burgerlijk verantwoorde
lij~e partij moet baten; 

Om deze beweegreden, het Bof ver
breekt bestreden beslissing, doch enkel 
voor zooveel ze heeft beslist over de ont
vankelijkheid en den grond der actie van 
verweester in cassatie, tot wederbetaling 
der uitbetalingen door haar aan Van den 
Houdt gedaan, en over de kosten der 
openbare en burgerlijke vorderipgen; be
veelt dat het onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel, en dat er van 
melding zal gedaan worden in den rand 
der gedeeltelijk vernielde beslissing; ver
wijst aanleggers in een helft der kosten, 
en verweerster in de andere helft; verzendt 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

15 Februari 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. Is
tas.- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 15 Februari 1938. 

1° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - AAN DEN BELASTING
SCHULDIGE BEHOORENDE ONROERENDE 
GOEDEREN DIE TOT DE UITOEFENING 
VAN ZIJN BED.RIJF WORDEN AANGEWEND. 
- KADASTRAAL INKOMEN. - BEDRIJFS
LAST DIE KAN AFGETROKKEN WORDEN 
VAN RET BRUTO-INKOMEN. 

2° BELASTINGEN OP DE INKOM
STEN. - WETTEN GEORDEND OP 
6 AuGUSTUS 1931.-" BEDRIJFSVERLIE
ZEN " VOORZIEN DOOR ARTIKEL 32 EN 
« BEDRIJFSUITGAVEN" VOORZIEN DOOR 
ARTIKEL 26. - BEGRIPPEN DIE VER
SCHILLEN. 

3° BELASTINGEN OP DE INKOM
STEN. - WETTEN GEORDEND OP 
6 AUGUSTUS 1931. - ARTIKEL 52. -
DRAAGWIJDTE. 

1 o De wet laat toe aan den eigenaar van 
onroerende goederen, die hij tot de uitoefe
ning van zijn bedrijf aanwendt, het ka
dastraal inkomen van die goederen af te 
trekken van het bruto-inkomen voort
komende uit de uitoefening van zijn be
drijf, en stelt het kadastraal inkomen van 
die goederen gelijk met een bedrijfs
uitgave. 

2° De regelen, bepaald door de artikelen 26 
en 32 van de op 6 Augustus 1931 geor
dende wetten, lossen verschillende vragen 
op. Het eel'st vermelde al'tikel laat aan 
den belastingschuldige toe van het bruto
bedrag der inkomsten, verkregen gedu
rende het jaar waarop de belasting rnoet 
slaan, de « bedrijfsuitgaven ,, gedurende 
dat jaar gedaan om die inkornsten te 
verkrijgen en te behouden, af te trekken, 
en beschouwt als zoodanige uitgave de 
werkelijke huurwaal'de of verrnoedelijke 
huurwaarde (kadastraal inkomen) van de 
onroerende goederen die tot het uitoefenen 
van het bedrijf worden aangewend. Het 
tweede hoogervermelde artikel laat .aan 
den belastingschuldige toe de inkomsten 
van het jaar of van het belastbaar dienst
jaar te verminderen met de « bedrijfs
verliezen" welke hij zou geleden hebben 
gedurende de twee vorige jaren of dienst
jaren, en het bedrag van de kadastrale 
inkomens betreffende deze verliesj"aren 
is geen « verlies " zooals door dat artikel 
is bedoeld. 

3° Artikel52 van bovengenoemde wetten stelt 
als principe dat een belastingschuldige 
niet kan gehouden zijn tweemaal be
lasting van denzelfden aard op hetzelfde 
onderwerp te betalen' en is dus zonder 
verband met de regelen die rnoeten ge
volgd worden voor het bepalen van het 
belastbaar inkomen, hetwelk integendeel 
door dat artikel wordt ondersteld als 
zijnde reeds vooraf vastgesteld ( 1). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. socuth 
ANONYME LES GRANDS MAGASINS « A 
L'INNOVATION ll,) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
23 Juni 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikels 97, 110 en 111 der Grondwet, 
t, 2, 3, 26, § 2, to, en 52 der wetten op de 
inkomstenbelastingen samengeordend bij 
Koninklijk beshiit van 6 Oogst t931, en, 
voor zooveel als noodig, bij Koninklijk 
besluit van t2 September 1936, doordat 
bestreden arrest verklaart : to dat het 
kadastraali nkomen van de bedrijfsimmo
bilien van verzoekster voor haar een be
drijfslast uitmaakt, welke, krachtens arti
kel 26, § 2, t 0 , der samengeordende wet
ten op de inkomstenbelastingen, ten einde 

(1) Zie Verbr., 4 Februari 1931, en de con
clusie van den H. eerste advocaat generaal 
Gesche (Bull. en PAsw., 1931, I, 55). 
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de zuivere belastbare winst te bepalen, 
geheel van haar bruto-winst mag worden 
afgetrokken; 2° dat de bepalingen van 
artikel 52 niet mogen verward worden 
met deze van artikel 26 voornoemd, en 
dat de voorschriften van deze twee arti
kels ten valle op elkander kunnen g·elegd 
worden zonder een dubbel gebruik daar 
te stellen, en door de onderscheiden doel
einden welke ze beoogen, gerechtvaardigd 
zijn; 

Wat het eerste onderdeel van de voor
ziening betreft : 

Overweg·ende dat verweerster, zich 
steunende op artikel 26, §§ 1 en 2, 1°, der 
wetten op de inkomstenbelasting·en, sa
mengeordend bij Koninklijk besluit van 
6 Oogst 1931, vroeg dat de vermoedelijke 
huurwaarde van haar onroerende g·oede
ren, dienende tot het uitoefenen van haar 
bedrijf, zou worden afgetrokken aan de 
door haar verwezenlijkte bruto-winst; 

Dat deze ,vraag door het beheer werd 
verworpen om de reden dat het kadastraal 
inkomen van de bedrijfsimmobilien, waar
van de belastingschuldige eigenaarster is, 
geen bedrijfslast uitmaakt in den zin van 
artikel 26, § 2, 1°, der wetten op de inkom
stenbelastingen, doch wei een reeds geta
xeerde bestendige inkomst, welke gebeur
lijk mag worden afgetrokken, krachtens 
artikel 52 derzelfde wetten; dat de voor
ziening er bij voegt dat het aftrekken van 
de werkelijke of vermoedelijke huur
waarde slechts wordt toegestaan wanneer 
het gehuurde onroerende goederen betreft, 
waarvan het huurgeld betaald werd, 't is 
te zeggen : wanneer die waarde overeen
stemt met een bedrijfsuitgave; 

Overwegende dat aangeklaagd arrest, 
met recht, deze stelling van de hand heeft 
gewezen om de redenen in de voorziening 
aangeduid; 

Overwegende dat uit het middel, zooals 
het is opgesteld, en uit de verwijzingen, 
in de voorziening, naar zekere arresten 
van het Hof van verbreking g·edaan, 
blijkt, dat het beheer het begrip « bedrijfs
verlies "• zooals voorkomt in artikel 32 
der voornoemde wetten; verward heeft 
met het begrip « bedrijfslast », waarvan 
sprake in 1° van aline a 2 van artikel 2 6 
derzelfde wetLen; 

Overwegende dat artikel 32 aan den 
belastingschuldige toelaat van de inkom
sten van het belastbare jaar of boekjaar, 
de bedrijfsverliezen af te trekken welke 
hij gedurende de twee vorige jaren of tij· 
dens de twee vorige boekjaren zou geleden 
hebben; dat de ingeroepen arresten beslist 
hebben, dat, wat dit punt betreft, het 
kadastraal inkomen van de onroerende 
goederen, dienende tot het uitoefenen van 

het bedrijf van het kadastraal inkomen 
betreffende de met verlies afsluitende ja
ren, van de bruto-winst van het ·bedoelde 
dienstjaar niet mocht worden afgetrokken 
om het bedrag van de zuivere winst van 
dit laatste dienstjaar te bepalen; 

Overwegende dat de verwerende maat
schappij. geen enkel verlies, gedurende de 
vorige dienstjaren geleden, voorwendt, en 
niet vraag-t dat het bedrag van de ka
dastrale inkomsten van haar onroerende 
goederen, dienende tot het uitoefenen van 
haar bedrijf, betreffende de vorige jaren, 
van de in 1934 verwezenlijkte winst zou 
worden afgetrokken; 

Overwegende dat artikel 26, door ver
weerster ingeroepen, voor doel heeft de 
richtlijnen vast te stellen die te volgen 
zijn om de zuivere winst te bepalen welke 
als basis dienen der belasting; dat de wet 
aan den belastingschuldige, eigenaar van 
deze onroerende goederen, toelaat de ver
moedelijke huurwaarde of het kadastraal 
inkomen van de bruto-inkomst af te trek
ken, en onder dit opzicht, de gezegde ver
moedelijke huurwaarde met een bedrijfs
uitgave gelijkstelt; 

Overwegende dat de regelen gegeven 
in artikels 26 en 32 der wetten op de 
inkomstenbelastingen gesteld, verschil
lende vraagpunten oplossen; dat de 
beginselen betreffende de toepassing van 
artikel 32 dus niet mogen worden inge
roepen om een vraagstuk gerezen bij de 
toe passing van artikel 26 op te lassen; 

Overwegende dat artikel 52 van voor
noemde wetten, eveneens in het middel 
ingeroepen, het grondbeginsel vastlegt 
volgens hetwelk een belastingschuldige 
niet kan verplicht worden ·een belasting 
van dezelfde natuur op hetzelfde voor
werp tweemaal te be tal en; dat dit laatste 
artikel dus niet over de regels handelt 
welke dienen gevolgd om het belastbaar 
inkomen te bepalen, maar, integendeel, 
dat inkomen als voorafgaandelijk bepaald 
veronderstelt; 

Dat het alzoo vreemd is aan het voor
werp van het bezwaar; 

Overwegende dat het middel, in zijn 
eerste onderdeel, in den ingeroepen tekst 
dus geen enkelen steun vindt; 

Wat het tweede onderdeel aangaat : 
Overwegende dat uit de voorgaande 

beschouwingen voortspruit dat artikels 26 
en 52 der we~ten op de inkomstenbelasting, 
daar ze in hun voorwerp verschillen, niet 
mogen verward worden; dat aangeklaagd 
arrest, door dat te verklaren, verre van de 
in het middel ingeroepen wetsbepalingen te 
hebben geschonden, ze integendeel juist 
toe past; 
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Dat het middel in zijn tweede onderdeel 
dus eveneens in rechte mist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst het beheer in de 
kosten. 

15 Februari 1938.-28 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

28 KAMER. - 15 Februari 1938. 

H BESCHERMING DER MAATSCHAP
PIJ (WET TOT). - GEINTERNEERDE 
DIE OP PROEF .WERD IN VRIJHEID GELA
TEN. - N"IEUW MISDRIJF. - NIEUWE 
VERVOLGING EN NIEUWE INOBSERVATIE
STELLING. - WETTIG. 

2° BESCHERMING DER MAATSCHAP
PIJ (WET TOT). - ARTIKEL 21 BE
TREFFENDE DE INVRIJHEIDSTELLING VAN 
EEN GEINTERNEERDE IS ZONDER VER
BAND MET RET GEVAL VAN EEN NIEUW 
WANBEDRIJF GEPLEEGD NA INVRIJSTEL
LING OP PROEF VAN DEN GEINTER
NEERDE. 

:3° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
__:_ STRAFZAKEN. - BEWEERD VERZUIM 
EEN MIDDEL TE BEANTWOORDEN. -
NIET GEBLEII.EN DAT HET MIDDEL WERD 
OPGEWORPEN. - MIDDEL DAT GROND
SLAG MIST IN FEITE. 

1° Een geinterneerde die uit de intemeering 
werd in vrijheid gelaten op proef, kan, 
indien hij een nieuw wanbedrijf pleegt, 
wettig opnieuw worden vervolgd en in 
observatie ,qesteld, krachtens artikel 1 van 
de wet van 9 April 1930. 

2o Artikel 21 van de wet van 9 April 1930, 
betre ffende de invrijheidstelling van een 
geinte1·neerde, heeft niet voor doel . het 
onderzoek te regelen van een wanbedrijf, 
door een geinterneerde begaan na zijn 
invrijheidstelling op proef. 

3° Mist grondslag in feite het middel ont
leend daaraan dat een voor den rechter 
opgeworpen middel niet werd beantwoord, 
dan wanneer niet is gebleken dat dit 
middel werkelijk werd aangevoerd. 

(MONBALLIU.) 

Voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof• van beroep te Brussel, gewezen op 
1-8 November 1937. 

---~ -

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikels 1, 7 en 21 der wet van 9 April 
1930, doordat de kamer van inbeschuldi
gingstelHng een beschikking, welke be
tichte in observatie stelt, heeft bekrach
tigd, alswanneer op betichte, krachtens 
artikel 21 van gezegde wet, slechts. den 
maatregel van wederopsluiting in de 
psychiatrische afdeeling kon toegepast 
worden : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling de vervolging verbiedt van een 
persoon op proef in vrijheid gesteld van 
de interneering, welke hij onderging, en 
die, gedurende zijn in vrijheidstelling, een 
strafbare daad he eft begaan; 

En overwegende dat artikel 21 der wet 
van 9 April 1930 niet voor doel heeft het 
onderzoek te regelen van een wanbedrijf 
dat de geinterneerde zou begaan na in
vrijheid te zijn g·esteld geweest op proef; 

Dat in zulk geval, evenals wanneer op 
den beschuldigde de maatregel van inter
neering niet is toegepast, de· rechter v66r 
wien het vervolg aanhang·ig is, krachtens 
artikel 1 der wet, het recht lleeft in de 
voorwaarden bij die wetsbepalirig voor
zien een inobservatiestelling te bevelen; 

Dat daaruit v\)lgt dat het middel niet 
g·eg·rond is; 

Omtrent het tweede middel : schep.ding 
van artikel 97 der. Grondwet, doordat be
streden arrest de conclusien van de verde
diging niet heeft beantwoord waarin v66r 
het Hof van beroep het middel was opge
worpen, zooals het hierboven in het eerste 
middel tot staving der voorziening is ge
steld : 

Overwegende dat het niet bewezen is 
dat eischer, v66r het Hof van beroep, het 
middel heeft voorgebracht waarop dat 
Hof; volgens hem, niet zou hebben geant
woord; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

15 Februari 1938. - 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. 
,..--- Gelijkluidende conclusie, H. GescM, 
eerste advocaat generaal. 

28 KAMER. - 15 Februari 1938. 

MILITIE. - UITZONDERLIJK UITSTEL. -,-
EENIGE ZOON, ONMISBARE STEUN· VAN 
ZIJN VADER EN MOEDER, DIE TEN IIUNSTE 
ZESTIG JAAR OUD ZIJN OF VAN EEN VAN 
HEN, DIE OVERLEEFT EN ZESTIG JAAR 
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OUD IS.- VOORWAARDE BETREFFENDE 
DEN LEEFTIJD BESTAANDE OP HET 
OOGENBLil{ DAT DE BESLISSING WORDT 
GENOMEN. - RECHT OP UITSTEL. 

Opdat de milicien, eenige zoon en onmis
bare steun van zijn vader en moeder, of 
van een hunner die overleefde, het recht 
op uitzonderings uitstel, voorzien door 
artikel 12,b, 1°, van de wetten geordend 
op 15 Februari 1937, zou hebben, is het 
voldoende dat de vader en de moeder, of 
de overlevende van heiden, den leeftijd 
van 60 jaar bereilct heeft op het oogen
blik dat de beslissing over de aanvraag 
wordt gegeven. · 

(LIETAR.) 

Voorziening tegen een beslissing van 
den hoogen militieraad, gegeven op 9 Oc
tober 1937. 

ARREST. 

Op pet eenig· middel : schending van 
artikel12, b, 1 o, van de militiewet, samen
geordend door Koninklijk besluit van 
15 Februari 1937, doordat het gevraagde 
uitstel verworpen werd omdat de moeder 
van aanvrager geen 60 jaar oud was, als 
wanneer zij dien ouderdom bereikt had 
op het oogenblik der beslissing, geboren 
zijnde den 28 Februari 1877 : 

Aangezien het voldoende is, om dit 
door de militiewet voorzien uitstel te 
bekomen, dat de daartoe geeischte voor
waarde bestaat op het oogenblik der be-
slissing; . 

Aangezien het blijkt uit het dossier aan 
den Hoogen Militieraad onderworpen, dat 
de moeder van aanvrager 60 jaar oud was 
sedert den 28 Februari 1937; 

Aangezien dus met het gevraagd uitstel 
te weigeren, de bestredene beslissing de in 
de voorziening aangehaalde bepaling van 
de militiewet geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt de 
beslissing van denhoogen .militieraad van 
9 October 1937; beveelt dat het tegen
woordig arrest in den register van den 
hoogen militieraad overgeschreven zal 
worden en dat melding· er van zal gemaakt 
worden in den rand van de vernietigde 
beslissing; verzendt de zaak naar den 
hoogen militieraad, uit andere leden sa
mengesteld. 

15 Februari 1938.- 2e Kamer.'--- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. --'- Ve1·slaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende canclusie, H. Gescbe, 
eerste advocaat grneraal. 

2e KAMER.- 15 Februari 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VORM. - BIJ TE 
VOEGEN STUKKEN. - BURGERLIJKE 
PARTIJ EISCHERES. - BESTREDEN BE
SLISSING DIE DE BESLISSING, WAAR
TEGEN BEROEP WERD INGESTELD, HEEFT 
BEKRACHTIGD DOOR AANNEMING, ZON
DER MEER, VAN DE REDENEN VAN DEN 
EERSTEN RECHTER. - VERPLICHTING 
EEN UITGIFTE VAN DE BESLISSING, WAAR
TEGEN BEROEP WERD INGESTELD, OVER 
TE LEGGEN. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. -. BuRGERLIJKE PARTIJ EI
scHERES. - STUKKEN RECHTSTREEKS 
OVERGEMAAKT AAN DE GRIFFIE VAN 
HET HOF. - TUSSCHENKOMST VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN VERBRE
KING VEREISCHT. 

1 o Wanneer de burgel'lijke partij zich in 
verbreking voo1·ziet tegen een beslissing 
van den rechter in beroep, die, om de 
beslissing waartegen beroep te bek:.ach
tigen, zonder meer opgeeft dat htJ de 
redenen van den eersten rechter over
neemt, is haar voorziening slechts ont
vankelijk indien zij een 1titgifte van de 
beslissing van den eersten rechter over
legt. 

2o Opdat de burgerlijke pm·tij de stukken 
tot staving van haar voorziening recht
streeks moge overmaken aan de griffie 
van het Hof van verbreking, is het noodig 
dat het overmaken geschiede door tusschen
komst van een advocaat bij het Hof van 
verbreking (Wb. van Strafv., art. 424). 

(«TRAMWAYS ELECTRIQUES DE GAND "• 
T. DE VETTER EN ROCLES.) 

Voorziening teg·en een vonnis in door de 
correctioneele rechtbank te Gent in be
roep gewezen ,op 30 September 1937. 

ARREST, 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening der Naamlooze vennootschap 
" Tramways electriques de Gand "• bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat het aangeklaagd von
nis in graad van beroep door de correc
tioneele rechtbank van Gent geveld, ver
klaart het vonnis van de politierechtbank 
dezer stad te bekrachtigen uitsluitelijk om 
de .redenen in ·het zelfde uitgesproken en 
, zonder deze te· herhalen; 

Overwegende dat om aan het Hof toe 
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te laten zijn toezicht uit te oefenen, de 
burgerlijke partij aan hare voorziening, 
eene regelmatige uitgifte moest voegen, 
niet alleen van het bestreden vonnis, 
maar ook van de beslissing·van de politie
rechtbank; 

Overwegende dat de authentieke uit
gifte dezer laatste beslissing bij de stuk
ken der voorziening niet gevoegd is; 

Overwegende dat het Hof van verbre
king· geen acht mag slaan op de uitgifte 
van het vonnis der politierechtbank van 
Gent in dato 13 April 1937, stuk recht
streeks ter griffie van het Hof van verbre
king den 4 Februari 1938 door den advo
caat der burgerlijke partij, Naamlooze 
vennootschap " Tramways electriques de 
Gaud " overgemaakt; 

Dat, inderdaad, luidens lid 2 van arti
kel 424 van het Strafvordering Wetboek, 
de burgerlijke partij van het voordeel der 
rechtstreeksche overmaking der stukken 
ter griffie van het Hof van verbreking 
geen gebruik kan maken zonder tusschen
komst van een advocaat bij het Hof van 
verbreking; 

Dat het verhaal aldus niet ontvankelijk 
is (Wb. van Strafv., art. 419); 

Om deze. redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en veroordeelt de--ei.scheres in 
de kosten en tot eene enkele vergoeding 
van 150 frank jegens de verweerders. 

15 Februari 1938.-28 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -:- Verslaggever, H. lstas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste 
advocaat generaal. 

28 KAMER.- 21 Februari 1938. 

1° BEWIJS. - STRAFZAKim. - VER
KLARlNGEN VAN MEDEBEKLAAGDE. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
-MID DEL GESTEUND OP FElT DAT NlET 
UIT DE PROCESSTUKKEN BLIJKT.- NlET 
ONTV ANKELIJK. 

3o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- MIDDEL GESTEUND OP EEN FElT DAT 
DOOR DE BESTREDEN BESLISSlNG WORDT 
TEGENGESPROKEN. - NlET ONTVAN
KELIJK. 

1° De rechter die ten gronde uitspraak doet 
kan zijn overtuiging betreffende de schuld 
van beklaagde steunen op al de bewijs
middelen waarvan hij de waarde erkend 

(1) Zie Verbr., 3 Februari 1936 (Bull. en I 
PASIC., 1936, I, 141). 

heeft, namelijk op de verklaringen van 
een me de- beklaagde ( 1). 

2° Moet verworpen worden het middel dat 
steunt op een feit hetwelk niet blijkt uit 
de stukken van de rechtspleging (2). 

3° Moet verworpen worden het middel dat 
steunt op een feit hetwelk tegengesproken 
wordt door de bestreden beslissing (3). 

(CODINI, DELHAYE EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel gewezen op 
12 Novembre 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de bestreden 'beslis
sing geveld werd op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

· Wat de voorziening van Costi Aldo aan
gaat : 

Overwegende dat de memorie van 
eischer, op 20 November 193 7 ter griffie 
van het Hof van verbreking neergelegd, 
vier middelen opwerpt : _ 

Omtrent het eerste middel afgeleid uit 
het feit dat eischer zou veroordeeld ge
weest zijn op beschuldiging van een 
Belgischen aangehoudene, en omtrent het 
vierde middel, afgeleid uit het feit dat 
eischer zou veroordeeld geweest zijn op de 
verklaring van een medebetichte : 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
zijn overtuiging mocht steunen op alle 
bewijsmiddelen waarvan hij de waarde 
erkende, namelijk op de verklaringen van 
een medebetichte; dat, indien men veron
derstelt dat het middel in feite gegrond 
is, het in rechte mist; 

Omtrent het tweede middel, afgeleid 
uit het feit dat de onderzoeksrechter, ge
durende heel den tijd der ondervraging 
van betichten, op de rechtbank van eersten · 

' aanleg te Leuven, op 26 Juni 1937, is aan-
wezig geweest; . 

Overwegende dat het voorgewende be
zwaar. uit de stukken der rechtspleging· 
niet voortspruit en dat het dus niet dient 
onderzocht te worden; 

Omtrent het derde middel, afgeleid uit 
het feit dat eischer veroordeeld.is geweest 
hoof dens he·t dragen van verboden wapens, 

(2) Zie Verbr., 24 November 1936 (Bull. en 
?Asrc., 1936, I, 426). 

(3) Zie Verbr., 16 Felnuari 1937 (Bull~ e11 
PASIC., 1937, I, 63, 7°). 
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alswanneer hij nooit in bezit van wapens 
werd gevonden; 

Overwegende dat dit middel, van zuiver 
feitelijken aard, tegengesproken door de 
bewoordingen van de ten laste gelegde 
inbreuk, niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen van eischers; verwijst de zen 
in de kosten. 

21 Februari 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gesche, eerste advocaat 
generaal. 

26 KAMER.- 22 Februari 1938. 

DOODING, VERWONDINGEN. - ON
VRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWON
DINGEN. - SCHULD VAN HET SLAGHT
OFFER SLUIT DE VERANTWOORDELIJK
HEID VAN BEKLAAGDE NIET UIT. 

In geval van onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen, neemt de tekortkoming begaan 
door het slachtoffer zelf de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van beklaagde niet 
weg (Strafwetb., artt. 418 en 420). 

(DEWILDE, T. CEULEMANS.) 

Voorziening tegen eeh arrest va:n het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
3 Juli 193?. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel van verbre
king gesteund op schending van artikel 9? 
der Grondwet dat bestreden arrest een 
gedeelte van de verantwoordelijkheid van 
het ongeval ten laste legt van de burger
lijke partij, terwijl het de strafwet aan 
betichte Ceulemans toepast, zonder ge
wag te maken van eenige omstandigheid 
die zijn verantwoordelijkheid zou ver
minderen, zoodat er tusschen die twee 
deelen van de aangevallen beslissing een 
tegenstrijdigheid bestaat, welke dient 
gelijk gesteld te worden met een afwezig
heid van motiveering; 

Overwegende dat bestreden arrest be
tichte Ceulemans verwezen heeft uit hoof de 
van te B erlaer, den 2? Oogst 1936, bij 
gebrek aan vooruitzicht onvrijwillige sla
gen of verwondingen te hebben toege,
bracht aan aanlegger De Wilde; 

Overwegende dat, in geval van slag·en 
of verwondingen bjj gebrek aan vooruit
zicht toegebracht, een fout door het 
slachtoffer zelf begaan de strafverant
woordelijkheid van den betichte niet doet 

verdwijnen; dat de veroordeeling van den 
betichte de afwezigheid aan aile fout van 
wege het slachtoffer .niet noodzakelijk in 
zich sluit; 

Overwegende dat de strafveroordeeling 
van Ceulemans uit hoofde van slagen en 
verwondingen bij gebrek aan vooruitzicht 
aan De Wilde toegebracht, in zich zelve, 
aile fout door De Wilde zelf begaan niet 
uitsluit; 

Overwegende dat de beweerde tegen
strijdigheid tusschen de twee deelen van 
het bestreden arrest niet bestaat en het 
mid del in feite mist; 

Om deze beweegreden, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegger 
in de kosten en in vergoeding van 150 fr. 
jegens verweerder Ceulemans. 

22 Februari 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vetslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijklu1:dende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

26 KAMER. -22 Februari 1938. 

10 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS BESLISSENDE OVER EEN FElT 
DAT NIET AANHANGIG GEMAAKT WAS. 
- VERBREKING. 

2o VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING UIT
GESPROKEN OMDAT DE RECHTBANK UIT
SPRAAK DEED OVER EEN FElT DAT NIET 
AANHANGIG WERD GEMAAKT. - VER
BR,EKING ZONDER VERWIJZING. 

1 o Door uitspraak te do en over een ander 
feit dan hetgeen door de dagvaarding 
voorzien was en b~j gevolg bij de recht
bank niet regelmatig aanhangig werd ge
maakt, schendt het vonnis artikel 182 
van het Wetboek van Strafvordering. 

2o Wanneer de verbteking wordt uitge
sproken omdat de strafrechter uitspraak 
gedaan heeft over een feit dat niet aan
hangig gemaakt werd, geschiedt zij zon-
der verwijzing (1). · 

(HANNARD.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Namen, op 2? November 193?. 

(1) Zie Verbr., 10 November 1936 (Bull. en 
PAsiC., 1936, I, 416, 6°), en 16 Maart 1925 
(ibid., 1925, I, 176). 



1:-

- 33 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet en artikel182 
van het Wetboek van Strafvordering·, van 
de bewijskracht van het gerechtelijk con
tract en van het princiep van de rechten 
der verdediging, doordat bestreden vonnis 
hoofdens een· andere inbreuk dan deze 
in de citatie bedoeld, een veroordeeling 
he eft uitgesproken; ten minste doordat 
.aan de betichting een andere quali
ficeering· werd gegeven dan deze welke in 
de dag·vaarding voorkwam, zonder dat 
betichte daarvan verwittigd werd en in 
staat werd gesteld zijn verdediging tegen
over deze nieuwe betichting voor te dra
gen : 

Overwegende dat, luidens de dagvaar
ding v66r den politierechter, de betich
tingB, in .het middel bedoeld luidde 
" verzuimd te hebben alvorens aan het 
optrekken van het gebouw te beginnen aan 
den dienst van den waterweg te vragen 
de rooilijn, en de toelating om eene poort 
.aan te brengen op min dan 1 m. 90 af
stand van de grens van het openbaar 
dome in »; dat het op deze feiten is dat 
eischer zich in eersten aanleg· verdedigd 
he eft; 

Dat bestreden vonnis, de beslissing wij
zigende van den eersten rechter, die be
tichte van de vervolging verzond, de 
veroordeeling welke het uitspreekt met 
deze reden omkleedt, dat : "indien het 
bewezen is dat betichte zekere adminis
tratieve toelatingen heeft gevraagd, het 
nochtans ook bewezen is dat hij, alvorens 
het betwiste gebouw op te trekken, ver
zuimd heeft de grens van het openbaar 
domein tegensprekelijk te doen bepalen »; 

Overwegende dat dit feit verschilt van 
dat in de dagvaarding bedoeld, en dat uit 
de hierboven aangehaalde bewoordingen 
zelf van het vonnis blijkt dat ,de recht
bank het alzoo he eft aanzien; 

Overwegende dat aangeklaagd vonnis, 
door uitspraak te doen over een feit dat 
v66r den rechter niet aanhangig was, ar
tikel 182 van het Strafvorderingswetboek 
heeft geschonden; · 

Qm deze redenen, het Hof verbreekt 
.aang·eklaagd vonnis, doch enkel voor zoo
veel het tegen aanlegg·er veroordeelingen 
heeft uitg·esproken; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden op 
de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Namen en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis; laat de 
kosten ten laste van den Staat; zegt dat er 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing der 
zaak. 

VERBR., 1938.- 3 

.I 
::_1 

22 Februari 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 Februari 1938. 

BESCHERMING DER MAATSCHAP
PIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT). 
- INTERNEERING. - UITSPRAAK TER 
OPENBARE TERECHTSZITTING. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat de interneering van een 
abnormale beveelt, moet uitgesproken 
worden op de openbare terechtzitting 
(Grondwet, art. 97; wet van 9 April 
1930, art. 7) (1). 

(GEYSKENS.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
23 November 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel van ambtswege 
getrokken uit de schending van artikel 97, 
alinea 2, der Grondwet : 

Overwegende dat uit bestreden beslis
sing, welke de ~nterneering van aanlegger 
in cassatie beveelt, niet blijkt dat ze in 
openbare zitting zou uitgesproken ge
weest zijn; 

Overwegende dat de beslissingen der 
onderzoeksjuridictien, als ze over de inter
neering der als abnormaal erkende be
klaagden uitspraak doen, het wettelijk 
karakter van vonnissen hebben, en, der
halve, op straf van nietigheid, in open
bare zitting moeten uitgesproken worden; 

Overwegende dat, bijgevolg, bestreden 
arrest in schending van artikel 97, aline a 2, 
der Grondwet werd geveld; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
breekt bestreden arrest; beveelt dat het 
tegenwoordig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Brussel, en dat er van melding 
zal gedaan worden in den rand van de 
vernietigde beslissing; laat. de kosten ten 
laste van den Staat; verzendt de zaak 
naar het 'Hof van beroep te Gent (kamer 
van inbeschuldigingstelling). 

'(1) Zie Verbr., 8 Januari' 1934 (Bull. en 
PASIC., 1934, I, 128). 
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22 Februari ·1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1', H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

29 KAMER. - 22 Februari 1938. 

1o LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
UJTGESPROKEN VOOR DE INVORDERING 
VAN DE KOSTEN. - AANWIJZING VAN 
DEURWAARDER OM RET BEVEL TOT TEN· 
UITVOERLEGGING TE BETEEKENEN. -
0NWETTIG. 

2o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - GEEN MIDDEL 
WORDT AMBTSRALVE DOOR RET HOF 
OPGEWORPEN AANGAANDE DE BURGER
LIJKE VORDERING. 

1 o Maakt inbreuk op de ambtsverrichtingen 
die aan het openbaar ministerie zijn toe
vertrouwd, het arrest dat, bij het uit
spreken van. den lijfsdwang voor de 

·invordeting van de kosten der publieke 
vordering, een deurwaarder aanwijst die 
belast zal zijn met de beteekening van het 
bevel dat de tenuitvoerlegging van dien 
lijfsdwan,. voorafgaat (1). · 

2° Het Hof werpt arnbtshalve geen rniddel 
op, voor of tegen beklaagde, ten aanzien 
van de burgerlijke vordering in een straf
zaak (2). 

(VAN DER MEERSCR, 
T. VAN DEN BERGHT EN BERETS.) 

v'oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
26 November 1937. 

ARREST. 

a) \Vat de openbare vordering aangaat: 
Omtrent het middel ex officio : schen

ding van artikelen 147 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis der cor
rectioneele rechtbank te Gent, na den 
lijfsdwang te hebben ui~gesproken voor 
de invordering der kosten - daar deze 
het bedrag van 300 frank overschrijden -
tot dewelke eischer jegens de openbare 
partij veroordeeld werd, een deurwaarder 
heeft aangesteld om het bevel te betee-

(I) Zie Verbr., 20 October 1933 (Bull. en 
PAsic., Hi34, l, o) .. 

(2) Zie Verb1'., 5 Januari 1937 (Bull. en 
PAsro., 1937, I, 3, 5o). 

kenen dat de tenuitvoerlegging van dezen 
lijfsdwang voorafgaat; 

Dat, wat dit punt betreft, bestreden 
arrest gezegd vonnis heeft bekrachtigd, 
en zich aldus dezes beslissing heeft toe
geeigend; 

Overwegende dat bestreden arrest, door 
deze aanstelling van deurwaarder, zich het 
ambt heeft aangematigd, dat door arti
kelen 197 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, aan het openbaar minis" 
terie wordt toevertrouwd, en dus deze 
wetsbepalingen, die van publieke orde 
zijn, heeft geschonden; 

En overwegende, voor 't overige, dat 
de substantieele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd, en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

b) Wat de burgerlijke vordering aan
gaat: 

Overwegende dat de voorziening geen 
middel inroept en dat het Hof van ver
breking er van ambtswege geen opwerpt 
voor wat de burgerlijke belangen aan
gaat; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt, 
bij mid del van wegla.ting, bestreden ar
rest voor zooveel het de aanstelling van 
deurwaarder Marijns heeft bekrachtigd om 
het bevel te beteekenen dat de tenuit
voerlegging van den lijfsdwang vooraf
gaat, welke werd uitgesproken voor de 
invordering der kosten jegens de open
bare partij; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden in 
den rand van het gedeeltelijk vernietigd 
vonnis; verwerpt de voorziening voor 't 
overige en verwijst eischer in de drie 
vierden der kostenen de verwerende partij 
in een vierde. 

22 Februari 1938. - 29 Kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Wou
ters. - Gelijlcluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 Februari 1938. 

MJLJTJE.- VERZOEKSCHRIFT VAN MILI
CIEN. -BESLISSING VAN DEN HOOGEREN 
MILITIERAAD. - REDENEN. 

Is wettig met redenen omkleed de beslissinq 
van den hoogeren militieraad die, om het 
verzoekschrift van een milicien af te wij
zen, vaststelt dat de inkomsten van de 
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ouders het wettelijk maximum overschrij
den, welke vaststelling medebrengt dat de 
intichtingen door den fiscus verschaft in 
de bescheiden die van den bundel deel 
uitmaken, werden beoordeeld. 

(VAN DER GUNST.) 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel, afgeleid uit 
het feit dat de Hoogere militieraad geen 
rekening zou gehouden hebben met het 
verweerschrift van eischer en de voor
gelegde middelen niet genoeg zou onder
zocht hebben : 

Overwegende dat het eenig stuk in den 
bundel, waarin de middelen voorkomen 
welke tegen de beslissing van den eersten 
rechter gericht zijn, de akte van beroep 
van eischer is; 

Overwegende dat het enkel bezwaar, 
door eischer tegen deze beslissing inge
bracht, hierin bestond, dat in de raming 
der wins ten door zijn ouders, in 19S6, 
verwezenlijkt, niet genoeg rekening was 
gehouden geweest met het risico dat in 
den aard van hun handel bestaat; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, deze van den Militieraad bekrach
tigende, evenals deze laatste gegrond is 
op de vaststelling dat de inkomsten, 
waarvan sprake, het wettelijk maximum 
overtreffen; · 

Overwegende dat deze vaststelling de 
beoordeeling van verschillende elementen, 
op dat gebied, door den fiscus voorge
bracht in bescheiden welke deel maken 
van den bundel, en de verwerping van 
het middel door den militiaan ingediend, 
insluiten, dat daaruit volgt dat het middel 
tot verbreking niet gegrond is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening. 

22 Februari 1938.- 2• Kamm·.- Voor
zittel·, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Dewilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

2• KAMER. - 28 Februari 1938. 

t 0 MILITAIR.- MISDRIJF VAN GEMEEN 
RECHT. - BEKLAAGDE OP PENSIOEN 
GESTELD ALS MILITAIR EN NIET BEWIJ
ZENDE DAT EEN KONINKLIJK BESLUIT 
HEM, TEN TIJDE DAT HIJ HET WANBE
DRIJF PLEEGDE, ONDERWIERP AAN ZE-

KERE BEPALINGEN VAN DE MILITAIRE 
STRAFWETTEN. - BEVOEGDHEID VAN 
DE GEWONE RECHTSMACHT. 

2° DIEFSTAL.- HUISDIEFSTAL. - AR
REST VASTSTELLENDE DAT· BEKLAAGDE 
DE DIENSTBODE OF LOONDIENAAR WAS 
VAN DEN BENADEELDE. - GEVOLG
TREKKING DAT HET FElT NIET EEN MIS
BRUIK VAN VERTROUWEN, MAAR EEN 
HUISDIEFSTAL IS. - WETTIGHEID. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VASTSTELLING VAN AL DE )3ESTAND
DEELEN VAN HET WANBEDRIJF WAAR
VOOR VEROORDEELD WERD. - GEEN 
VERPLICHTING IN 'T BIJZONDER TE 
ANTWOORDEN OP EENVOUDIGE ONDER
STELLINGEN ZONDER BEPAALDHEID AAN
GEHAALD DOOR BEKLAAGDE. 

4° MJDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. -BEWERING DAT NIET 
GEBLEKEN IS DAT lEDER GETUIGE DEN 
EED AFLEGDE. - ARREST DE VEROOR
DEELING STEUNEND OP DE VOOR DEN 
EERSTEN RECHTER AFGELEGDE VER
KLARINGEN VAN GETUIGEN. - REGEL
MATIGE EEDAFLEGGING DOOR DIE GE
TUIGEN VASTGESTELD DOOR HET PRO
CES-VERBAAL VAN DE ZITTING VOOR DEN 
EERSTEN RECHTER. - MIDDEL AFGE
WEZEN. 

1° De pewone rechtsmacht is bet•oegd om 
kenms te nemen van een wanbedr·ijf van 
gemeen recht, waarvan de dader, op pen
sioen gesteld als militair ten tij de dat het 
gepleegd werd, niet bewiJst dat een regel
matig koninklijk besluit hem, op dat 
oogenblik, onderworpen had aan zekere 
bepalingen van de militaire strafwetten, 
nader aangewezen in het contract dat hem 
aannam als bediende in een dienst van 
het .Zeger. 

2° Wordt wettig schuldig verklaard aan 
huisdiefstal, en niet aan misbruik van 
vertrouwen, de ~eklaagde te wiens aan
zien de rechter vaststelt dat hij de dienst
bode of loondienam· was van den bena
deelden persoon. 

S0 Het arrest dat al de wettelijke bestand
aeelen van het misdrijf, waarvoor het 
veroordeelt, vaststelt, moet niet antwoor
den op eenvoudige onderstellingen door 
beklaagde zonder bepaaldheid aange-
haald. · 

4° Moet verworpen worden het middel daar
aan ontleend dat niet zou bewezen zijn 
dat iede1· getuige afzonderlijk en per
soonlijk den vereischten eed had afgelegd 
dan wanneer het bestreden arT<Sl de ver
oordeelingen, die het uitspreekt, ste.unt op 
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de verklaringen van de in eersten aanleg 
gehoorde getut.gen, en het proces-verbaal 
van de in eersten aanleg gehouden zt'tting 
vermeldt dat de getuigen, welke het noemt, 
gehoord werden en den eed hebben gedaan 
in de door de wet voorgeschreven bewoor· 
din gen. 

(DEL FOSSE EN D'ESPIERRES.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
3 November 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 21 der wet van 15 Juni 1899, 
inhoudende titel een van het Wetboek van 
Strafrechtspleging voor het Ieger, doordat 
de krijgsrechtsrriacht bevoegd was om 
eischer te oordeelen die, op het oogenblik 
dat het feit gepleegd werd, aan de bepa
lingen van artikelen 3 en 4 van gezegd 
Wetboek onderworpen was : 

Overwegende dat, wat artikel 3 betreft, 
bestreden arrest vaststelt dat, indien 
eischer bediende was in eene der diensten 
van het leger, hij in gebreke blijft te be
wijzen dat een regelmatig koninklijk 
besluit hem aan sommige bepalingen van 
de krijgsstrafwetten, in zijn contrakt van 
dienstneming vermeld, onderworpen had; 

Overwegende, wat artikel 4 aangaat, 
dat bestreden arrest vaststelt dat eischer 
op 1 October 1922 op pensioen was ge
steld geweest, dat daaruit volgt dat ei
scher, op het oogenblik van het hem ten 
laste gelegde feit, 't is te zeggen tusschen 
1 en 21 April 1937, zieh niet meer in 
dienst bevond en dat hij bijgevolg geen 
militaire verplichtingen meer had; 

Waaruit volgt dat bestreden arrest, 
door uit te spreken zooals het zulks gedaan 
heeft, ver van de in het rriiddel bedoelde 
wetsbepalingen te schenden, ze integen
deel nauwkeurig heeft toegepast; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 464 van het Strafwetboek, 
doordat bestreden arrest eischer veroor
deeld heeft hoofdens huisdiefstal, als
wanneer de daad, door eischer gepleegd, 
indien ze bewezen was, een verduistering 
zou zijn, voorzien bij al'tikel 491 van het
zelfde vVetboek : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseher de dienstbode of loondienaar 
was van den benadeelde; 

Overwegende dat uit deze vaststelling 
voortsp1uit dat eischer noch het bezit, 
noch het behoud heeft gehad van de roe
rende voorwerpen door het ministerie 
van landsverdediging te zijner besehik-

king gesteld en dat artikel 463 van het 
Strafwetboek, dat de diefstallen van 
dienstboden of van loondienaars bedoelt, 
op hem wei toepasselijk was; dat, door 
zich het rekenmachien toe te eigenen, hij 
dit ten nadeele van zijn meester, die er 
het bezit en de bewaring van had, heeft 
ontvreemd; 

Omtrent het derde middel : schending 
van arlikel 97 der Grondwet, doordat het 
Hof van beroep de veronderstellingen van 
heling en van bedrieglijke verberging door 
eischer gesteld niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat eischer er zich bij 
bepaald heeft in nr VI van zijn conclusien 
in beroep, te zeggen : " ... deze zaak is 
verontrustend en doet de grootste twijfels 
opreizen. Diefstal geenszins bewezen, de 
veronderstelling (ontkend) zou zijn : hij 
was in het bezit van het voorwerp. Veron
derstelling van verduistering of misbruik 
van vertrouwen, verberging of heling. 
Geen enkel nadeel. Ret voorwerp is onge· 
schonden en ter beschikking van den 
Staat ,; 

Overwegende dat het arrest in de be
woordingen zelf der wet het wanbedrijf 
van huisdiefstal, ten laste van eischer ge
legd, heeft vastgesteld; dat het arrest niet 
in 't bijzonder moest antwoorden op de 
veronderstellingen welke zonder eenig 
nauwkeurig karakter waren opgegeven; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikelen 75 en 155 van het Wetboek 
van Strafvordering, doordat het niet 
schijnt bewezen te zijn dat elke getuige 
afzonderlijk en persoonlijk den eed heeft 
afgelegd : 

Overwegende dat bestreden arrest de 
uitgesproken veroordeeling·, namelijk op 
het feit steunt dat de getuigenissen op de 
correctioneele terechtzitting van 2 Sep
tember 1937 afgelegd, geen den minsten 
twijfel aangaande de plichtigheid van 
eischer Iaten bestaan; 

Overwegende dat het zittingsblad van 
de Vacantiekamer der rechtbank van 
eersten aanleg te Brussel, op 2 September 
1937 gehouden, aanstipt dat de betichte 
zijn eenzelvigheid opgeeft en dat vervol
gens werd overgegaan tot het hooren der 
volgende getuigen, welke, na in handen 
van den Heer Voorzitter den eed te heb
ben afgelegd de geheele waarheid en niets 
dan de waarheid te zeggen er bijvoegende : 
" Zoo helpe mij God "• hun getuigenis heb
ben afgelegd ; 

Overwegende dat uit deze melding 
voortvloeit dat elke getuige zijn verklaring 
heeft afgelegd na den wettelijken eed te 
hebben gedaan, wat insluit dat de eed 
elke maal door ieder afzonderlijk werd 
afgelegd; 
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Overwegende dat het middel dus niet 
gegrond is; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken verpordeelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

28 Februari 1938.-28 Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - VeJ·slag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Gesche, eerste advocaat generaal. 

28 KAMER .. - 28 Februari 1938. 

1o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
-WET VAN 15 JUNI 1935.- SCHEN
DING VAN EEN ZIJNER VOORSCHRIFTEN 
IN DEN LOOP VAN DE RECHTSPLEGING. 
- NIET ZUIVER VOORBEREIDEND VON
NIS OF ARREST VOLGENDE OP DIE 
RECHTSPLEGING. - NIETIGHEID GE
DEKT. 

2o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE}. 
- HERZIENING. - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP ZIJN ADVIES GEVENDE 
OVER DE AANVRAAG. - NIET ZUIVER 
VOORBEREIDEND ARREST. 

3o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- WET VAN 15 JuNI 1935. - AR
TIKEL t.O. - GEEN ONDERSCHEID TUS
SCHEN DE VOOR NIETIGHEID VATBARE 
DADEN DIE UITGAAN VAN DEN RECHTER 
EN ZOODANIGE DIE UITGAAN VAN DE 
PARTIJ. 

t.o VALSCHHEID.- INSCHRIJVING VAN 
VALSCHHEID.- ZITTINGBLAD. -BEWE
RING DAT DE VERMELDING DAT EEN BE
PAALDE REGEL VAN DE RECHTSPLEGING 
NAGELEEFD WERD VALSCH IS. - NIET
NALEVING VAN DIEN REGEL NIETIGHEID 
TEWEEG BRENGEND DIE IN ELK GEVAL 
ZOU GEDEKT ZIJN. - NIET TER ZAKE 
DIENENDE. 

1° De nietigheid van het exploot en van de 
overige akten van rechtspleging, teweeg 
gebmcht doo1· het niet-naleven van de 
door de wet van 15 Juni 1935 voorge
schreven regelen, is gedekt door het vonnis 
of het arrest volgende op die akten, wan
neer het vonnis of het arrest niet zuiver 
voorbereidend is (wet van 15 Juni 1935, 
art. 40}. 

20 Wanneer het Hofvan beroep een aanvmag 
tot herziening heeft onderzocht, in het 

_._I 

geval voorzien door artikel 443, 3°, van 
het Wetboek van StrafvOJ·dering en over
eenkomstig de voorschriften van alinea's 3 
en 4 van artikel 445 van hetzelfde Wet
boek, is het met redenen ornkleed arrest, 
beslissende over den uitslag van dat on
derzoelc en advies gevende dat er aan
leiding of wel geen aanleiding tot her
ziening bestaat, geen " zuiver voorberei
dbnd a1Test" (meer in 't bijzonder, ter 
zake, in den zin van artikel 40 van de 
wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken). · 

3° Artikel 40 van de wet van 15 Juni 1935 
maakt geen onderscheid tusschen de voor 
nietigheid vat bare akten van rechtsple ging, 
naar gelang zij uitgaan van den rechter 
of uitgaan van de partij. 

£. 0 Moet verworpen worden, omdat het feit 
dat tot staving wordt ingeroepen niet 
dienende is, de aanvraag tot inschrij
ving van valschheid gesteund daarop 
dat in een zittingsblad vermeld wordt 
dat een voorschrift van de rechtsplegin g 
werd nageleefd, wanneer zulks in werke
lijkheid niet zou geschied zijn, indien, 
aangenomen zelfs dat de schending van 
dat voorschrift werd begaan, de daaraan 
verbonden nietigheid in elk geval zou ge
dekt zijn. 

(DE MAZIERES.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
29 Juni 1937. 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift, inge
diend door de Mazieres, verzoeker in 
herziening, vertegenwoordigd door zijn 
curator, Mr Delacroix, voor zooveel als 
noodig, ingediend door Mevrouw Angele 
Coppieters-St9ckove, zijn echtgenoote, en 
strekkende tot het bekomen der mach
tiging ten einde inschrijving van valsch
heid tegen het zittingsblad der openbare 
zitting van het Hof van beroep te Brussel, 
eerste kamer, in dato 29 Juni 1937, dit 
laatste door het arrest van het Hof van 
verbreking, in dato 22 December 1936, 
gelast zijnde met het onderzoek van het 
verzoek, in zoover gezegd zittingsblad 
vermeldt dat "in den loop van onder

' havige zitting aileen de Fransche taal 
werd gebruikt ,, alswanneer, in strijd met 
deze melding, de voorzitter van den zetel, 
in de Nederlandsche taal aileen, lezing 
heeft gegeven van het deel van het proces
verbaal n• 1056, door de gerechtelijke 
politie bij het Parket te Gent, op 12 .Mei 
1937, onder aanwijzend n• 6227, opge
steld en voorkomende op de tweede 
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bladzijde, lijnen 22 tot 30, beginnende 
met « Wij doen opmerken dat het huis "• 
en eindigende met " rechtuit loopende 
komt men in de keuken "; 

Gelet op het afschrift der verklaring 
waardoor bevestigd wordt dat de som van 
t 00 frank op de deposito- en consignatie-
as gestordt werd, overeenkomstig ar

tikel 1 van het Reglement van 28 Juni 
1738, 2e dee!, titel X, artikel 6, titel II, 
van het Bevel van Juli 1737, en artikel 14, 
15°, van het Koninklijk besluit van 2 No
vember 1848; . 

Overwegende dat, indien men vr.ronder
stelt dat de voorzitter van het Hof van 
beroep enkel in de Nederlandsche taal 
van de hierboven aangehaalde passus 
lezing heeft gegeven en dat hij daardoor 
het voorschrift van artikel 24 der wet van 
15 Juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken overtreden heeft, dan nog 
de nietigheid van deze lezing, krachtens 
artikel 40 derzelfde wet, gedekt wordt 
door het arrest, op 14 Juli 1937, op 
tegenspraak geveld, dat niet zuiver voor
bereidend is ; 

Ove wegende, anderzijds, dat de be
woordingen van gezegd artikel 40 alge
meen zijn en geen onderscheid maken 
tusschen de voor nietigheid. vatbare aide 
van rechtspleging welke uitgaat van den 
rechter en deze welke uitgaat van de 
partij; 

Waaruit volgt dat het door eischer aan
gevoerde feit juistheid mist; 
. Om deze redenen, het Hof verwerpt het 

verzoekschrift tot toelating ten einde in
schrijving van valschheid; verwijst eischer 
de Mazieres in de kosten van het tusschen 
geschil en beveelt de teruggave van de 
geconsigneerde boete; zegt dat er zal 
worden overgegaan tot de behandeling 
van het verzoek ten einde herziening. 

28 Februari 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. 
Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gesche, eerste advocaat 
generaal. 

2e KAMER. - 28 Februari 1938. 

GRONDBELASTING. - HERBOUWDE 
OF MERKELIJK VERANDERDE GEBOUWEN. 
- BELASTING VOLGENS RET NIEUW IN· 
KOMEN. - WANNEER VAN TOEPASSING. 

Artikel 5 van de wet van 13 Juli 1980 
(wetten geordend den 12 September 
1936, art. 7) w'il niet, ingeval het her
bouwde of merkelijk veranderde gebouwen 
geldt, een vrijstelling van belasting ver-

leenen aan de eigenaars van die gebouwen, 
gedurende het jaar van de verandering, 
maar wil alleen de « nieuwe " belasting, 
dit is de belasting vastgesteld volgens 
het na de verandering bepaalde kadastraal 
inkomen, eischbaar maken te rekenen van 
1 Januari die op de verandering volgt. 

(TROGH, 
T. BEIIEER VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op 
10 November 1936. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikel 5 van de wet van 13 J uli 1930, 
thans artikel 7 van de wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
door Koninklijk besluit van 12 September 
1936, doordat bestreden arrest beslist dat 
een onroerend goed van aanlegger, dat 
vanaf begin 1933 onbewoond stond, 
in 1934 veranderd werd en gedurende de 
laatste maanden van dit jaar terug ver
huurd werd, aan de grondbelasting in 1934 
onderworpen was, alswanneer, luidens de 
hiervoorbedoelde wetsbeschikkingen, de 
veranderde vaste goederen belastbaar zijn, 
op voet van hun nieuw inkomen vanaf 
1 J anuari volgende op hun verandering 
en dat, daar het onroerend goed van ei
scher slechts vanaf 1 J anuari 1935 terug 
mocht belast worden, het voor het 
jaar 1934 van de grondbelasting geheel 
moest vrijgesteld worden : 

Overwegende dat uit bes~reden arrest 
voortvloeit dat het onroerend goed van 
aanlegger aan de grondbelasting voor 1934 
onderworpen werd op voet van het kadas
traal inkomen, dit laatste berekend op de 
belastingsbasis van voor de veranderingen, 
en dat voor dat zelfde jaar 1934, artikel 13, 
§ 1, van voormelde samengeordende wet
ten op de inkomstenbelastingen, op eischer 
wierd toegepast; 

Overwegende dat eischer beweert dat, 
krachtens artikel 5 van de wet van 13 Juli 
1930, zijn vast goed in 1934 herbouwd 
en veranderd, gedurende dit jaar vrij was 
van aile g'rondbelasting, alhoewel het, ge
durende de maanden van het jaar 1934, 
volgende op de verandering, bewoond · 
werd; dat artikel 5 in de zen zin moet uit
gelegd worden dat een vast goed geheel 
vrij van grondbelasting moet zijn voor het 
jaar in hetwelk de werken werden· uit
gevoerd; 

Overwegende dat, Iuidens artikel 5 van 
de wet van 13 J uli 1930, de nieuw ge
bouwde, herbouwde of aanzienlijk gewij-
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zigde vaste goederen belastbaar zijn vol
gens het nieuw inkomen van af 1 J anuari 
volgende op hunne ingebruikneming of 
hunne verandering; 

Overwegende dat noch uit den tekst, 
noch uit de voorbereidende werken van 
deze wetsbepaling voortvloeit dat de 
wetgever het herbouwde of gewijzigde 
vast goed van aile grondbelasting voor het 
dienstjaar waarin de herbouwingen wer
den uitgevoerd heeft willen vrijstellen; 
dat de tekst door de woorden " belastbaar 
volgens het nieuw inkomen » bewijst dat 
zijn draagwijdte slechts is : den datum 
vast te stellen van af dewelke de grond
belasting op het nieuw kadastraal inkomen 
zal berekend worden zooals deze na de 
veranderingen bepaald werd; dat de 
memorie van toelichting van de wet van 
13 Juli 1930 en het verslag ter Kamer van 
volksvertegenwoordigers uitgebracht, zon
der twijfel bewijzen dat artikel 5 een 
vereenvoudiging van het regime op de 
grondbelasting voor doel had; 
_ Overwegende dat de wet van 19 Okto
ber 1919, alinea 1 van artikel 7 de nieuwe 
gebouwen en de herbouwingen aan de 
grondbelasting onderwierp vanaf 1 -Ja
nuari of 1 J uni volgende op hun ingebruik
neming; 

Overwegende dat het nieuw artikel 5 de 
voormelde goederen slechts vanaf 1 J a
rtuari belastte; 

Overwegende dat de echte draagwijdte 
van die nieuwe beschikking was : het innen 
met betrek op zes maanden te vermijden; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
blijkt dat door te beslissen dat artikel 5 
geen andere gevolgen heeft gehad dan den 
eigenaar van de vorige belastingsbasis te 
laten genieten zelfs in geval dat de werke
lijke inkomsten het kadastraal inkomen 
van het jaar, waarin de wer·ken uitgevoerd 
werden, zouden te hoven gaan, het bestre
den arrest, ver van die beschikking ge
schonden te hebben, een nauwkeurige toe
passing ervan gedaan heeft; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

28 Februari 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. 
Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. Gesche, eerste advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 1 Maart 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
BEKLAAGDE.- ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 

ZIJN BEROEP TEGEN BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER, HEM NAAR DE CORREC
TIONEELE RECHTBANK VERWIJZENDE, 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAART. 
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK •. 

Is niet ontvankelijk de voorziening van be
klaagde tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat zijn beroep 
tegen de beschikking, hem naar de cor
rectioneele rechtbank verwij zend, n iet 
ontvankelijk verklaart (1). 

(VAN DEN BOSSCHE.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
9 November 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening van 
den betichte, gericht tegen het arre!lt 
der kamer van inbeschuldigingstelling, 
welk zijn beroep ingeschreven tegen het 
bevel van verzending v66r de boetstraf
felijke rechtbank onontvankelijk ver
klaart, zelf onontvankelijk is : dat, inder
daad, dit arrest geen eindbeslissing is, in 
den zin van ar·tikel H6 van het Wetboek 
van Strafvordering, en niet over bevoegd
heid vonnist; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegger 
in de kosten. 

1 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor· 
zttter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 1 Maart 1938. 

MIDDELEN VAN VERBREKING. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 
- AFWIJZING. 

Mist grondslag in feite het middel daaraan 
ontleend dat het onderzoek zou gedaan 
zijn over een misdrijf dat gepleegd werd 
op een anderen datum dan dien welke in 
het bestreden arrest is aangewezen, wan
neer dit feit uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging blijlct. 

(FABRY.) 

_ Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op 
16 Oktober 1937. 

(1) Zie Verbr., 14 Juli 1936 (Bttl!. en 
PASIO., 1936, I, 357, 9o). 
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ARREST. 

Omtrent het eerste middel, afgeleid uit 
het feit dat de betichting meldde dat 
Fabry beticht was, te Sint-Niklaas, op 
21 September 1936, de feiten te hebben 
gepleegd waarvoor hij vervolgd werd; dat 
geheeL het onderzoek nochtans droeg op 
feiten die zich zouden hebben voorgedaan 
op 21 Augustus 1936, en betichte voor 
feiten van dien datum werd veroordeeld; 

Overwegende dat het feit tot staving 
van het middel aangehaald, te weten, dat 
het onderzoek zou gedragen hebben op 
een misdrijf gepleegd op eenen anderen 
datum dan dien door het arrest aange
duid, door geen enkel stuk der rechts
pleging, zoo v66r den eersteh rechter als 
in beroep, bewezen is; 

Dat het mid.del dus in feite mist; 
Onitrent het tweede middel, afgeleid uit 

het feit dat het vonnis van 7 December 
1936 der boetstraffelijke rechtbank van 
Dendermonde, zoomin als het arrest van 
16 October 193 7 van het Beroepshof 
van Gent, niet de minste reden dezer 
veroordeeling bevat : 

Overwegende dat bestreden arrest de 
betichtingen bewezen verklaart; 

Overwegende dat deze in de bewoor
dingen der wetsbepalingen tot staving der 
beslissing ingeroepen, waren opgesteld; 

Overwegerrde dat, in afwezigheid van 
besluiten, de rechter ten gronde niet 
breedvoeriger de toepassing' der voormelde 
wetsbepalingen had te motiveeren; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de bestreden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat 
de uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

1 Maart 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste 
advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 3 Maart 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLISSINGEN VAN DE HOOGERE COM
MISSIE VAN BEROEP INGESTELD BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 SEPTEM
BER 1935.- VOORZIENING NIET MOGE
LIJI{. 

Geen enkele wet aat voorziening in ver
breking toe tegen de beslissingen van de 
hoogere commissie van beroep ingesteld 
door het Koninklijk besluit van 15 Sep
tember 1935, artikel 27 (1). 

(GHIOT.J 

Voorziening tegen een beslissing van op 
hoogere commissie van beroep, gewezen op 
8 Juli 1937. 

ARREST. 

Omtrent de ontvankelijkheid der voor
ziening : 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen een beslissing van de hoogere com
missie van beroep bij Koninklijk besluit 
van 15 September 1935, artikel 27, inge
steld ten einde deflnitief uitspraak te doen 
omtrent de betwistingen waartoe de toe
passing der wetten op het herstel toe te 
kennen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers 
aanleiding geven; · 

Overwegende dat geen enkel wet de 
voorziening in verbreking tegen de beslis
singen van hoogergezegde commissie toe
laat; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is> 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

3 Maart 1938. - 1" Kamer. - Voor
zitter, H. Goddyn, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Rolin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. P. Leclercq, procureur gene
raal. 

28 KAMER. - 7 Maart 1938. 

MILITIE.- UITZONDERLIJK UITSTEL.
MILICIEN DIE ONMISBARE STEUN IS VAN 
ZIJN MOEDER. - NIET VEREISCHT DAT 
HIJ ONGEHUWD WEZE OF MET ZIJN 
MOEDER WONE. 

Opdat een milicien, die de onrnisbare steun 
van zijn moeder is, recht zou hebben op 
het uitzonderlijk u-itstel vom· ;ien door 
artikel 12 van de op 15 Feb1·uari 1937 
geordende wetten, is het niet vereischt dat 
hij ongehuwd weze of dat hij bij zijn 
moeder inwone. 

(MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, 
EN CRUYT.) 

Voorzieningen door iedere partij inge
steld tegen een beslissing van den hoogeren 
militieraad, verleend op 16 November 
'[937. 

(1) Zie Verbr., 29 April 1937 (Bull. en 
PAsra., 1937, I, 133, B, n' 3). 
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ARREST. 

Gelet op de voorziening : 1° van Willem , 
Cruyt, in dato 29 November 19g7, ter 
griffie van het Hof van verbreking, op 
1 December 19g7 neergelegd; 2° van den 
Minister van binnenlandsche zaken, in 
dato 2 December 19g7, ter griffie van het 
Hof van verbreking, op g December 19g7 
neergelegd; beide gericht tegen een beslis
sing van den Hoogen Militieraad van 
16 November 19g7, aan Willem Cruyt, op 
17 November, daaropvolgend beteekend; 

Overwegende dat zij samenhangend zijn 
en dienen samengevoegd; 

Omtrent het middel tot verbreking op
geworpen door Cruyt : schending van 
artikel 10, 11 en 12 der militiewetten 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 
15 Februari 19g7, en, door den Minister 
van binnenland~che zaken : schending van 
artikel11 en 12 der zelfde wetten, doordat 
bestreden beslissing geweigerd heeft Cruyt 
als den onmisbaren steun van zijn moeder 
te aanzien omdat hij gehuwd is en met . 
zijn moeder niet woont, alswanneer geen 
enkel wetsbepaling, om het uitzonderirtgs
uitstel hoofdens het kostwinnerschap toe 
te staan, als . voorwaarden stelt dat de 
milicien ongehuwd weze en met den 
oudersteuden persoon wone : 

Overwegende dat bestreden beslissing 
in de volgende bewoordingen gemotiveerd 
is : « Aangezien de milicien gehuwd is en 
niet met zijn moeder woont kan hij niet 
als de onmisbare steun van deze laatste 
worden aanzien »; 

Overwegende dat artikel 12 van de in 
het middel ingeroepen wetsbepalingen de 
voorwaarden opsomt, welke vereischt wor
den om een uitzonderingsuitstel aan een 
milicien toe te staan; aat tusschen deze 
voorwaarden : noch de verplichting' voor 
den milicien ongehuwd te zijn, noch deze 
met den persoon te wonen wiens steun 
hij is, voorkomt; 

Dat bestreden beslissing, door het ver
leenen van een uitzonderingsuitstel aan 
Cruyt, van deze twee voorwaarden af
hankelijk te stellen, aan de vereischten 
der wet heeft bijgevoegd, en bijgevolg, de 
in het middel ingeroepen wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

·Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen; verbreekt de be
streden beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
tegisters van den Hoogen Militieraad en 
dat melding er van zal gemaakt worden in 
den rand van de vernietigde beslissing en 
verwijst de zaak naar den Hoogen Militie
raad, anders samengesteld. 

,.I .. , 

7 Maart 19g8. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Limbourg. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gesche, eerste advocaat 
generaal. 

2e KAMER. - 8 Maart 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BIJ VERSTEK GEWE
ZEN BESLISSING DIE NOG VATBAAR IS 
VOOR VERZET. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° VERNIELING OF BESCHADIGING 
VAN VOORWERPEN BESTEMD 
TOT HET OPENBAAR NUT. -
STRAATNAAMBORDEN GEPLAATST DOOR 
DE GEMEENTEOVERHEID.- VERNIELING 
OF BESCHADIGING. - 8TRAFBAAR FElT. 

go BURGERLIJK RECHT.- FRANSCHE 
TAAL. - NEDERLANDSCHE TAAL 
WET VAN 28 JUNI 19g2.- DE BURGERS 
HEBBEN GEEN INDIVIDUEEL RECHT TOT 
NALEVING .VAN HAAR BEPALINGEN. 

1° Is niet ontvankelijk in strafzaken de 
voorziening ingesteld tegen een bij verstek 
gewe.zen beslissing die nog voor verzet 
vatbaar is (1). 

2° Is strafbaar op grond van artilcel 526 
van het Strafwetl oek het fP.it straat
naamborden, geplaatst door de gerneente
overheid, die daartoe bevoe gd is, te ver
nielen of te beschadigen. 

go De burgers hebben geen indi1•idueel recht 
streklcende tot eerbiedigen van de bepa 
lingen der wet van 28 Juni 1932 op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken; 
de miskenning van de voorschriften deze1· 
wet door het Bestuur kan geen aanleiding 
geven tot een betjl)isting voor de rechter
lijke macht. 

(GRAMMENS EN ANDEREN;) 

Voorzieningen tegen een arrest van het 
Hof vah beroep te Brussel, gewezen op 
7 September 19g7, en tegen een vonnis in 
beroep gewezen door de · correc.tioneele 
rechtbank van Leuven, op 1g November 
19g7, 

ARREST (2). 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn; dat ze dienen samen
gevoegd; 

(1) Zie Verb1·., 16 Februari 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 63, }o). 

(2) Zelfde arrest, op denzelfden datum ge
wezen, in zake Lancsweert en anderen. 
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I. Wat de vodrziening aangaat, inge
diend door Lancsweert : 

Overw~gen?e dat bestreden arrest bij 
v:rstek IS mtgespt·oken geweest jegens 
.e1scher; dat, op den datum der voorzie
ning, dat arrest iwg vatbaar was voor 
verzet; dat het dus geen eindarrest was· 
dat daaruit volgt dat de voorziening niet 
•mtvankelijk is; 

II. Wat de voorzieningen aangaat., inge
diend door Grammens en De Clerck : 

8 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslagqever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. GescM, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 8 Maart 1938. 

1° BEVOEGDHEID EN RECHTSGE
BIED. - FElT VERBODEN DOOR GE
MEENTEVERORDENING EN GESTRAFT MET 
POLITIESTRAFFEN.- BEVOEGDHEID VAN 
DE POLITIERECHTBANK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- GEEN CONCLUSIES. 
- FElT BEWEZEN VERKLAARD IN DE 
BEWOORDINGEN GEBRUIKT DOOR DE 
POLITIEVERORDENING. - VOLDOENDE 
REDENEN. 

3° GEMEENTEVERORDENING. 
VERBOD OP DEN OPENBAREN WEG TOT 
ONTUCHT AAN TE ZETTEN. - VERBOD 
VAN TOEPASSING OP ALLEN. 

Omtrent het eenig middel : schending 
·1 ° van artikelen 97 der Grondwet, 163 
en 176 van het Wetboek van Straf
vordering, 141 et 470 van Iiet Wetboek 
van Burgerlijke rechtspleging, 1317,1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek; 2° van artikelen 526 van het Straf
wetboek, 6, § 3, en 1, 1°, van de wet van 
28 Juni 1932 op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, doordat de straatnaam
horden, aan de voorschriften van voor
noemde wet van 28 Juni 1932 niet beant
woordende, van de bescherming der wet 
voortspruitende uit artikel 526 van het 
S~r3:fwetboek, niet genoten; dat de ver
melmg of b_eschadiging van een tot alge
meen nut d1enend voorwerp door de over
h~id in schending: met de wet aangebracht 
met ~trafhaar Is, omdat geen enkcle 
bevoegde overheid dat vooJ'Werp mocht 
aanbrengen : 

. 4° GEMEENTEVERORDENING. 

Overw6gende dat artikel 526 van het 
Strafwetboek de vernieling of de bescha
diging straft van voorwerpen bestemd tot 
h6t. algemeen nut en opgericht door de 
bevoegde overheid of met haar machti
ging; 

Overwegenae dat de straatnaamborden 
welke eischers in verbreking beticht wa
ren te hebhen vernield of beschadigd, 
voorwerpen tot het algemeen nut be
stem_d mtmak_en, waarvan het plaatsen in 
~e bevoegdhe1d van de gemeenteoverheid 
hgt; 

Overwegende, daarenboven dat de bur
ger.;;, op de naleving van de i~ het middel 
hermnerde voorschriften der wet van 
28 Juni 1932, geen inaividueel recht heb
ben, en dat, bijgevolg, miskenning van 
die V?~rschriften door het bestuur, geen 
a_anleidm~:; zou kunnen geven tot betwis
tu!-g voor de .rechterlijke macht; dat het 
m1ddel dus met gegrond is; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rech~svormen werden nageleefd en dat 
de mt~esproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

. 0~ deze redenen, het Hof, de voor
Ziemr,t!5en .samenvoegende, verwerpt ze ; 
verWIJSt eischers in de kosten. 

EEN POLITIEMAATREGEL UITGEVAAR· 
DIGD BINNEN DE PERKEN VAN DE BE
VOEGDHEID DER GEMEENTERADEN KAN 
ZICH UITSTREKKEN TOT DOOR DE STRAF
WETTEN NIET VOORZIENE FElTEN. 

1° Een feit dat door een gemeentelijke politie
verordening verboden is, en waarop politie
straf 1:s gesteld, valt onder de bevoegdheid 
van de politierechtbank. 

2° Is ·wettig met redenen omkleed het vonnis 
dat bij gebreke van conclusies, het misdrijf 
bewezen verklaart in de bewoordingen van 
de gemeenteverordening die dat feit ver
biedt (1). 

3° De gemeenteoverheid, die belast is met 
het verzekeren van de rust en de orde op 
de straat, heeft het recht aan allen te ver
bieden op d. n openbaren weg tot on
tucht aar, te zetten, zonder dat ver bod te 
beperken tot per;;onen die zich kennelijk 
aan ontucht overlevere,~ (wet van 14 De
cember 1789, art. 50; decreet van 
16-24 Augustus 1790, art. 3, titel XI; 
Gemeentewet, art. 96). 

4° De politieverordeningen, gemaakt door 
de gemeenten binnen de perken van 
haar bevoegdheid, kunnen feiten treffen 
die in de strafwetten niet voorzien zijn. 

(ROELANDS.) 

Voorzienirig tegen een vonnis door de 
correctioneele rechtbank van Antwerpen 
in beroep gewezen op 22 Juli 1937 . 

(I} Zie Verbr., 26 Januari 1937 (Bull. en 
PASIC., ] 037, I, 39, go). 
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ARREST. 

Omtrent de vier middelen, samen
gevoegd: 

Het eerste getrokken uit het feit dat 
de bestreden beslissing de uitgesproken 
straf niet rechtvaardigt, vermits zij geen 
enkel feit vaststelt dat een overtreding 
of wanbedrijf zou uitmaken en welk aan
legster met bedrieglijk inzicht, of, ten 
minste, wetens en willens zou begaan heb
ben· 

H'et tweede, hier op gesteund, dat, aan
legster geen persoon zijnde openbaarlijk 
gekend als zijnde aan ontucht overge
leverd, verordeningen of maatregelen 
welke enkeljegens zulke personen door de 
gemeenteoverheid kunnen uitgevaardigd 
of genomen worden, haar niet toepasse
lijk konden zijn; 

Het derde, bewerende dat, bij veronder
stelling dat aanlegster een wanbedrijf had 
gepleegd, de politierechter onbevoegd 
was, bij gebrek aan een bevel der raad
kamer de zaak naar hem verzendende; 

Het vierde, doordat het feit van op den 
openbaren weg « voorstellen » te hebben 
gedaan, onder toepassing van geen enkele 
strafwet valt : 

Overwegende dat aanlegster beticht was 
van, op den openbaren weg, tot ontucht 
te hebben aangehitst; 

Overwegende dat zulkdanig feit verba
den is bij artikel 755 van den Codex van 
gemeentelijke politiereglementen der Stad 
Antwerpen, en, luidens den zelfden Codex, 
bestraft met politiestraffen; dat het dus 
een overtreding uitmaakt en, bij gevolg, 
aah de bevoegdheid van de politierecht
bank toebehoort; 

Overwegende dat bestreden vonnis, in 
de bewoordingen van voormelde ar
tikel 755, ten laste van aanlegster het be
staan van het rriisdrijf vaststelt; dat het, 
daarenboven verwijst naar de beweeg
redenen van den eersten rechter, welke 
de feiten door de getuigen verhaald 
ontledende, dezelve oppermachtig be
schouwt als daden van aanhitsing tot on
tucht, bedreven op den openbaren weg; 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
sluiten, de rechter niet breedvoeriger zijn 
beslissing had te motiveeren; 

Overwegende dat kwestige overtreding 
het bedrieglijk inzicht niet vereischt, en 
dat de enkele wil om de verboden daad te 
plegen, onderverstaan is in het v<innis dat 
de inbreuk vaststelt zooals in het regle
ment waar ze wordt bepaald; 

Overwegende dat die reglementaire 
bepaling van deze niet is die, krachtens 
artikel 96 der gemeentewet gemaakt, en
kel toepasselijk zouden zijn op personen 

openbaarlijk gekend als zich tot ontucht 
overleverende; dat ze afhangend is van 
de politiemacht der gemeenteraden, ge
huldigd door artikel .78 van voormelde 
wet; dat ze gerechtvaardigd is door de 
zorg voor goede orde en gerustheid in de 
straten, hetgeen aan de waakzaamheid der 
plaatselijke overheid, bij artikelen 50 der 
wet van 13 December 1789 en 3 van 
titel XI van het decreet van 16-2t, Au
gustus 1790, is toevertrouwd; dat daar
uit volgt dat de beslissing niet had vast te 
stellen dat aanlegster openbaarlijk zou 
gekend zijn als aan ontucht overgeleverd, 
zoo min als dat het toegepaste reglement 
dusdanige voorwaarde als bestanddeel der 
inbreuk had te vergen ; 

Overwegende, ten andere, dat de politie
reglementen door de gemeenteraden bin
nen de per ken van hunne bevoegdheid ge
maakt, feiten kunnen bedoelen die door de 
strafwetten niet zijn voorzien; 

Dat uit deze beschouwingen vloeit dat 
de middelen niet gegrond zijn; . 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroor
deelingen overeenkomstig de wet zijn; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegster 
in de kosten. 

8 Maart 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, II, Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 8 Maart 1938. 

1° BEVOEGDHEID .. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - CORRECTIONEEL GE
RECHT.- VRIJSPRAAK OP DE PUBLIEKE 
VORDERING. - 0NBEVOEGDHEID TEN 
AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE VOR
DERING. 

20 BEROEP. - STRAFZAKEN. - ALGE· 
MEEN BEROEP VAN BEKLAAGDE. -
VRIJSPRAAK. - 0NWETTIGE VEROOR
DEELING JEGENS DE BURGERLIJKE PAR
TIJ. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VERBREKING VOLGENDE DAARUIT 
DAT EEN BEKLAAGDE, VRIJGESPROKEN 
DOOR RET CORRECTIONEEL G·ERECHT, 
VERWEZEN WERD TOT SCHADEVERGOE
DING. 

1 o Het correctioneel gerecht dat den be
klaagde vr~jspreekt, is onbevoegd om over 
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de doo!' ·de burgerlijke pm·tij gevorderde 
schadevergoeding uitspmak te doen (Wet
hoek v. Rtrafv., art. 159, 211 en 212; 
wet van 17 April 1878, art. 3). 

2° In geval van algemeen beroep, ingesteld 
door den beklaagde, die doo!' de recht
bank van eersten aanleg veroordeeld werd 
tot straf en tot schadevergoeding jegens 
de burgerlijke part1j, kan de reehter in 
be1·oep, die vrijspreekt, den beroeper niet 
tot schadevergoeding 1;eroordeelen (1). 

3° Wanneer verbrelcing volgt omdat een ar
rest den belclaagde, die vrijgesprolcen werd, 
veroordeeld !weft tot schadevergoeding 
jegens de burgerlijlce part#, wegens de 
schade veroorzaalct door vrijwillig toege
brachte slagen, geschiedt de verbreking 
zonder verwijzing. 

(PAUWELS, T. SEGERS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
20 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening enkel 
is gericht tegen de besli'ssing geveld op 
de burgerlijke actie; 

Over het eenig middel van verbreking 
gesteunrl daarop dat het hestreden arrest 
alhoewel aanlegger vrijsprekende hoof
dens zware slagen, hem alleenlijk veroor
deelende voor bedreigingen, hem niet
tegenstaande, solidairlijk met de. tweerle 
en derde betichten, tot gchadeloosstelling 
jegens de burgerlijke partij, op grond van 
de zelfrJ e slag en, veroordeelt; 

Overwegende dat de boetstraffelijke 
rechtbank van Brussel aanlegger zooals 
zijne twee medebetichten : Maria Pau
wels en Marie De Boeck, echtgenoote van 
aanlegger, v'erwezen had hoofdens slagen 
hebhende een onbekwaamheid tot werken 
of eene ziekte veroorzaakt, toegebracht 
aan Maria Segers, tot twee maanden 
gevangenzitting en 50 frank boete x 7; 
dat zij bovendien aanlegger verwezen had 
hoofdens bedreigingen gericht tegen Mar
guerite Pauwels tot eene gevangenzitting 
van acht dagen en tot 25 frank boete x 7; 
dat, beslissende over de besluiten van 

(1) Zie Verbr., 23 J\'Iei 1892 (Bull. en PAsrc., 
1892, I, 273); 8 April 1929 (ibid., 1929, I, 
151); 1 December 1930 (ibid., 1930, I, 373); 
19 Januari 1931 (ibid., 1931, 43, 10°); 8 Juni 
1931 (ibid., 1931, I, 185); 7 Maart 1932 (ibid., 
1932, I, 94), en ue nota onder dit arrest in 
Bull. en PASIC., 1938, I, 82, geteekend S. v. 
d. K. 

Maria Segers, die zich aangesteld had als 
burgerlijke partij, de rechtbanll de drie 
betichten solidairlijk veroordeeld had haar 
te betalen de som van 1,000 frank als 
vergoeding van de schade die de slagen 
haar veroorzaakt had den; 

Overwegende dat het Beroephof, over 
het beroep der veroordeelden wijzende, 
door het bestreden arrest a>~nlegger· vrij
spreekt hoof dens de betichting van slagen 
toegebracht aan Maria Segers, en het 
vonnis bekrachtigt in zooverre het aan
legger veroordeeld had wegens bedrei
gingen gericht tegen Marguerite Pauwels; 
doch dat het ook het vonnis bekrachtigt 
voor wat aangaat de veroordeelingen 
uitgesproken tegen de drij betichtenten 
bate der burgerlijke partij, Marie Segers; 

Overwegende dat, aanlegger vrijge
sproken zijnde wegens slagen aan de 
burgerlijke partij, er geen grond meer kon 
bestaan om hem, nit hoofde van schade 
door die slagen aan de burgerlijke partij 
veroorzaakt, te verwijzen; 

Dat, door niettemin, op dit punt, de 
veroordeeling van aanlegger te bekrach
tigen, het arrest artikel 13 82 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
breekt bestreden arrest, doch enkel voor 
zooveel het uitspraak doet over de vor
dering der burgerlijke partij tegen aan
legger; beveelt dat het tegenwoordig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel, en dat 
er van melding zal gedaan worden in den 
rand van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing: verwijst de burgerlijke partij in 
de kosten; zegt dat er geen aanleiding 
bestaat tot verzending. 

8 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitte!', H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 8 Maart 1938. 

to VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - EERSTE VOORZIE
NING VERWORPEN. - GEEN VOORZIE
NING .MEER MOGELIJK. 

2o MEMORIE TOT VOORZIENING. -
TERMIJN VAN DE NEDERLEGGING. 

1 o Wanneer een beslissing best!'eden we1·d 
doo!' een eerste voo!'ziening, dte verwm·pen 
werd, kan e1· tegen die beslissing geen 
voorziening meer ingesteld worden, onde!' 
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ivelk voorwendsel en door welk middel het 
o'ok weze (Wb. v. Strafv., art. 438) (1). 

:2° Het Hof mag geen aandacht verleenen 
aan een rnemorie die minder dan acht 
dagen voo1· de gestelde terechtzitting werd 
neergelegd (besluit van 15 Maart 1815, 
art. 53) (2). 

(VLOEBERG,RS, T. GONTHTER.) 

Voorziening tegen twee arresten van 
het Hof van beroep te Brussel, gewezen 
op 23 Januari en 26 Juni 1937. 

ARREST. 

I. Over de voorziening tegen arrest van 
:23 J anuari 1937 : 

Overwegende dat door arrest van het 
Hof van verbreking, in dato 27 April 
1937, de voorziening door eischeJ' inge
steld op 25 Januari 1937 tegen het arrest 
van 23 .Januari 1937 verworpen is ge
weest; 

Overwegende dat de voorziening van 
30 Juni 1937 tegen het zelfde arrest van 
23 J anuari 1937 dus niet ontvankelijk is 
(Wb. v. Strafv., art. 438); 

II. Over de voorziening tegen arrest 
van 26 Juni 1937 : 

A. Op strafgebied : 
Overwegende dat de bestreden beslis

sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

B. Op burgerlijk gebied : 
Overwegende dat eischer in verbreking 

geen middel tot staving van zijn voor
ziening inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, en zonder in acht te 
. nemen de memorie, welke min dan acht 
dagen v66r de gestelde zitting werd neer
gelegd, het Hof verwerpt de voorzienin
gen; verwijst aanlegger in de kosten. 

8 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

(1) Zie Verbr., 8 J'uni HJ36 (Bull. en PASIC., 

1936, I, 286, so). 
(2) Zie Verbr., 15 Februari 1937 (Bull. en 

PASIC., 1937, I, 58, S 0 ). 

r-~--- -

2e KAMER. - 8 Maart 1938, 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE DE 
SCRORSING BEVEELT, OM RET OPENBAAR 
MINISTERIE TOE TE LATEN TE RANDELEN 
ZOOALS RET ZAL BEROOREN. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de 1J001'ziening ingesteld 
tegen een beslissing die niets anders doet 
dan de schorsing van het geding bevelen, 
ten ein de het openbaar ministerie toe te 
laten te handelen zooals het zal behooren 
(Wb. v. Strafv., art. 416) (3). 

(VAN DEN REUVEL, T. BLES.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, g·ewezen op 
14 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat het aangeklaagd ar
rest er zich bij bepaalt het vonnis waar
van beroep « te niet te doen en het geding 
te schorsen ten einde het openbaar minis
terie in gelegenheid te stellen te handelen 
zooals in het geval behooren zal "; 

Overwegende dat Clit arrest geen eind
beslissing uitmaakt in den zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Ten andere, overwegende dat het niet 
een geschil over de bevoegdheid beslecht 
in den zin van dit artikel; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst eischer in 
de kosten. 

8 Maart 1938.- 2e Kamer. - Voorzit- . 
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H.· Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kercl\hove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 8 Maart 1938, 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- 0NDUIDELIJK. --'-- NIET IN AANMER
KING TE NEMEN. 

2o .MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT GROND
SLAG MIST' IN FEITE. 

1° Het Hof neemt niet in aanrnerking het 
middel uitgedrukt op zulke wijze dat het 

(3) Zie Verbr., 11 J'anuari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 6, 4o). 

1:-
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met beoo1·.deelen kan of en in welke mate I straf van nietigheid voorgeschreven re~hts
wetsbep_qhngen zouden geschonden ge- vormen werden nageleefd en de uitge
wee~t z~Jn (1). sproken veroordeelingen overeenkomstig 

2° M~st grondslag ~n feite het middel ge- de wet zijn · 
steund daarop dat beklaagde v66r het Hof Om deze ~edenen, het Hof verwerpt de 
van beroep zou gedaagd geweest zijn voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
wegens onvrijwillig toegebrachte slagen, kosten. 
dan wanneer de dagvaarding verwijst 8 M t e K 
naar een vonnis van de correctioneele . aar 19S8. - 2 amer · - Voor-
rechtbank die zijn veroordeeling uitspreekt zttter,, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
we gens vrijwillig toegebrachte slagen. voorzi~~er .. - Verslagge~er, H · W~:n~ters. 

- GeltJklu~dende concluste, H. Sarhm van 
{VAN DIJCK.) den Kerckhove, advocaat generaal. 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
26 November 19S7. 

ARREST. 

Op het eerste middel uitgedrukt als 
volgt : " ~et Hof had geen macht voor 
het vonnis a quote verbeteren; het vonnis 
moest gaansche te niet gesteld worden en 
de gaansche zaak oproepen. Alleen de 
rechtbank die een vonnis uitgesproken 
heeft mag dit vonnis te verbeteren. De 
beroephoven moogen geen uitleggingen 
geven van de vonnissen van eersten aan
leg » (2) : 

Aangezien dit middel, op zulk" ondui
delijke wijze uitgedrukt aan het Hof van 
cassatie niet toelaat te beoordeelen of en 
in welke mate wetsbepalingen zouden ge
schonden geweest zijn; 

Dat het middel dus niet in acht kan 
genomen worden; 

Op het tweede middel : schending van 
de rechten der verdediging, doordat aan
vrager v66r het Hof van beroep gedag
vaard wegens "slagen "• gereed was zich 
te verdedigen op de betichting van 
« onvrijwillige slagen " en niet verwittigd 
werd dat hij zich had te verdedigen op de 
betichting van " vrijwillige slagen " : 

Aangezien de betichting van " slagen >> 
in de dagvaarding v66r het Hof van be
roep, betrek had op het vonnis van de 
rechtbank van Antwerpen van 5.Juli 19S7, 
door hetwelk, na dagvaarding uit hoofde 
van " vrijwillige slagen >>, aanvrager ver
oordeeld werd uit hoofde van het ten laste 
gelegd feit, dus vrijwillige slagen; 

Aangezien, met te beweren dat aan
vrager v66r het Hof van beroep gedaagd 
was uit hoofde van " onvrijwillige slagen "• 
het mid del in feite mist; 

En aangezien de substantieele of op 

(1) Zie Verbr., 27 Januari 1936 (Bull. en 
PABIC., 1936, !, 131). 

(2) Sic, wat de spelling betreft. 

1e KAMER.- 10 Maart 1938, 

1° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
~ RECRTSPLEGING VOOR RET HOF VAN 
VERBREKING. -' TAAL WAARIN DE BE
STREDEN BESLISSING IS OPGEMAAKT. 

2° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- VOORZIENING IN VERBREKING. -
0PMAKING. - ADVOCAAT BIJ RET HOF 
VAN VERBREKING, BENOEMD V66R 1 JA
NUARI 19S4. - VERMOGEN OM DE 
TAAL, DIE HIJ VERKIEST, TE GEBRUI
KEN. 

so FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- RECRTSPLEGING V66R RET HOF VAN 
VERBREKING. - BESTREDEN BESLISSING 
OPGEMAAKT IN RET NEDERLANDSCR, -
VOORZIENING GELDIG OPGEMAAKT, IN 
RET FRANSCR, DOOR EEN ADVOCAAT BIJ 
RET HOF VAN VERBREKING.- GEBRUIK 
VAN RET NEDERLANDSCR VERPLICHTEND 
IN DE RECRTSPI.EGING. 

4o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- RECRTSPLEGING VOOR RET HOF VAN 
VERBREKING.- BESTREDEN BESLISSING 
OPGEMAAKT IN RET FRANSCR, MET EEN 
« VERTALING ll IN RET NEDERLANDSCH. 
- ONWETTIG. 

1° V 66r het Hof van verbreking geschiedt 
de rechtspleging in de taal wam·in de be
streden beslissing werd opgesteld (wet 
van 15 Juni 19S5, art. 27). 

2° Tot 15 September 1945 mogen de advo
caten, bij het Hof van verbreking, die 
v66r 1 Januari 1934 bennemd werden, 
voor het verzoekschnft tot inleiding van 
de voorziening (zooals ook voor hPt op
stellen van de memories), de taal gebrui
ken die zij verkiezen (wet van 15 .Tuni 
19S5, art. 65). 

S0 W anneer de advocaat, voor het opstellen 
van de voorziening tegen een in het Ne-
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derlandsch opgemaakte, beslissing, geldig. 
geb1'Uik heeft gemaakt van het Fransch, 
is het gebruik van het Nederlandsch niet
temin ve1·plichtend in de rechtsp.leging 
voor hrt Hof _van verbreking. -

4o Wanneer de bestreden beslissing opge
steld werd in het Nederlandsch, moet de 
beteekenin(lvan de voorziening geschieden 
in die taal; dit wettelijk voorschrift wordt 
ge'schonden wanneer, bij een in het 
Fransch opgemaakte akte van beteeke
ning, eenvoudig een vertaling van het 
verzoekschrift werd gevoegd, alsmede een 
stllk met den titel " vertaling- bekend
making van voorziening in verbreking "• 
dat door den deurwaarder " voor eenslui
dende vertaling » werd onderteekend. 

(VENNOOTSCHAP VAN ENGELSCH RECHT 
" EAGLE STAR AND BRITISH DOMINIONS 
INSURANCES COMPANY LIMITED», T. DE 
GRAVE.) 

Voorziening tegen een · vonnis door de 
rechtbank van eersten aanleg te Antwer
pen in beroep gewezen op 3 December 
1936. 

ARREST. 

Over het middel tot niet-ontvankelijk
heid van de voorziening getrokken uit de 
nietigheid der beteekening : 

Overwegende dat de zaak ingesteld werd 
v66r den vrederechter van het kanton 
Boom, op 26 Maart 1936, en dat het be
streden vonnis in het Nederlandsch is 
gesteld; 

Dat, diensvolgens, naar luid van arti
kel 2? der wet van 15 .Tuni 1935, betref
fende het gebruik der talen in gerechtsc 
zaken, de rechtspleging v66r het Hof van 
verbreking in de Nederlandsche taal moet 
gevoerd worden; 

Overwegende dat, gebruik makend van 
het vermogen hem toegekend bij artikel 65 
derzelfde wet, de advocaat bij het Hof van 
verbreking van de eischeres het verzoek
schrift tot inleiding van de voorziening in 
het Fransch heeft opgemaakt; 

Dat, niettemin, de rechtspleging v66r 
het Hof in 't Nederlandsch moest gevoerd 
worden; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
voorziening aan verweerder beteekend 
werd in de Fransche taal, doch dat, bij het 
Fransch exploot van beteekening, ge
voegd werden een vertaling van het ver
zoekschrift alsook een stuk betiteld " ver
taling-bekendmaking van voorziening in 
verbreking "• hetwelk de deurwaarder 
heeft geteekend " voor eensluidende ver
taling »; 

Overwegende dat dit laatste stuk slechts 

een vertaling uitmaakt en er uit niet 
blijkt dat de deurwaarder een speciaal en 
oorspronkelijk exploot aan verweerder zou 
" beteekend " hebben in de N ederlandsche 
taal; dat dusdanig, exploot niet kan ver
vangen worden door een enkele vertaling' 
van den inhoud van een nietig en vruch
teloos exploot van beteekening, zijnde het 
exploot van beteekening in het Fransch 
gesteld, en des te min dat de deurwaarder 
de zoogezegde " vertaling-bekendmaking » 
niet heeft geteekend noch aanzien als 
zijnde- een exploot; · 

Overwegende dat het stuk waarvan 
kwestie dus niet beantwoordt aan de voor
waarden vereischt bij artikel 8, aline a 2, 
der wet van 25 Februari 1925 voor de 
beteekening van het verzoekschrift tot 
verbreking en die dezelfde zijn als deze 
voor de exploten van dagvaarding voor
geschreven; 

Dat artikel 2? der wet van 15 Juni 1935 
niet nageleefd is geworden en dat de voor
ziening dus niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank_jegens 
den verweerder. 

10 Maart 1938.- 1" Kamer.- Voor
zitter, H. Goddyn, eerste voorzitter. -
Verslagge11er, H. Hodiim. - Gelijklui
dende conclusie, H. Gesche, eerste advo
caat generaal.- Pleiters, HH. Marcq en 
Van Leynseele, 

2e RAMER. 14 Maart 1938. 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
VERDUISTERDE SOMMEN OVERHANDIGD 
DOOR EEN ANDEREN PERSOON DAN DEN 
BENADEELDE. - VVANBEDRIJF. 

Het wanbedrijf van misbruik van vertrou
wen bestaat oelfs wanneer het niet de bena
deelde is die de verduisterde sommen aan 
den dader van het feit overhandigd heeft. 

(LIZEN, T. COMPAGNIE D'ASSURANCES 
DE MILAN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
23 December 193?. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikel 9 der Grond
wet en 491 van het Strafwetboek, door
dat aangeklaagd arrest, de conclusien, door 
beroeper- eischer in verbreking - neer-
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gelegd onvoldoende antwoordende, er 
zich bij bepaalt te verklaren dat, voor wat 
het bestaan van het wanhedrijf van ver
duistering aangaat, het on verschillig is 
dat de benade11lde persoon al dan niet 
eigenaar is van de aan den agent « over
handigde '' geld en; dat, voor de toepas
sing van bovenbedoelden tekst, waarvan 
de bewoordingen algameen zijn, het vol
staat dat de verduistering nadeel heeft be
rokkend aan een ander; a! zoo een van de 
bestanddeelen van het wanbedrijf van 
verduistering verzuimende, te weten : de 
" overhandiging " der gelden door den be
nadeelde aan den betichte : 

Overwegende dat artikel 491 van het 
Strafwetboek, voor zijn toepassing, g·eens
zins vereischt dat de verduisterde gelden 
aan den dader van het wanbedrijf door 
den benadeelde werden overhandigd; dat 
dit artikel enkel de verduistering vereischt 
van effecten, gelden, enz, ten nadeele van 
een ander aan den dader van het wanbe
drijf overhandigd, op voorwaarde ze terug 
te geven of er een bepaald gebruik van te 
m:iken; dat deze tekst, door zijn alge
meene bewootdingen, dus aanneemt dat 
de effecten, geld en, enz., aan den schuldige, 
door derden werden overhandigd, op 
voorwaarde ze aan den henadeelde terug 
te geven; 

Overwegende dat uit het aangeklaagd 
arrest spruit dat eischer, in hoedanigheid 
van lasthehber, voor rekening van de 
« Compagnie d'assurances de Milan », ver
zekeringspremien heeft ontvangen, en dat 
hij, luidens zijn dienstkontrakt verplicht 
was aan de burgerlijke partij het verschil 
tusschen het bedrag van gezegde premien 
en dat van zijn commissieloonen af te 
geven; 

Overwegende dat het arrest op binden
de wijze vaststelt dat eischer zijn ver
plichting niet kon naleven, omdat hij, 
luidens zijn eigen bekentenis, de gelden 
welke hem waren overhandigd geweest 
voor het hierboven aangehaald bepaald 
gebruik bestemu, aan persoonlijke doel
einden had besteed; 

Overwegende dat bestreden arrest, door 
in de hooger vermelde bewoordingen uit
spraak te doen, op gepaste wijze de con
clusien van eischer heeft beantwoord, en 
verre van de .ingeroepen wetsbepalingen 
te hebben geschonden, er, integendeel, een 
juiste toe passing van gedaan heeft; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
aangeklaagd arrest op de bewezen ver
klaarde feiten een juiste toepassing heeft 
gedaan van de straiTen door de wet voor
zien; 

En overwegende dat, wat de burger
lijke vordering betreft geen enkel bij
zonder mid del wordt ingeroepen; dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

14 Maart 1938. - 2e Kamm·. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Limbourg. - Gelijkluidende 
concl:usie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 14 Maart 1938. 

HERZIENING. - VERZOEKSCHRIFT. 
DOOR WIE HET MOET INGEDIEND WOR
DEN. 

Bij het Hof wordt een aanvraag tot herzie
ning aanhangig gemaakt, hetzij door de 
vordering van den procureur generaal bij 
het Hof van verbreking, hetzij do01· een 
ve1·zoekschri{t, geteekend door een advo
caat bij het Hof van verbreking, dat de 
feiten opgeeft en de gronden tot herziening 
bepaalt; is niet ontvankelijk een aan
vraag tot herziening ingediend door den 
procureur des Konings (Wb. v. Strafv., 
art. 444). 

(HERMAN.) 

Aanvraag tot herziening van een vonnis 
van de politierechtbank te Bastogne, van 
8 October 1936. 

ARREST. 

Overwegende dat luidens artikel 444 
van het Wetboek van Strafvordering, ge
wijzigd door de wet van 18 Juni 1894, het 
Hof van verbreking kennis neemt van de 
verzoekschriften tot herziening; .dit ver
zoekschrift wordt bij het Hof aanhangig 
gemaakt, hetzij door het requisitorium 
van procureur generaal, hetzij door een 
verzoekschrift, geteekend door een advo
caat bij het Hof, dat de feiten aangeeft 
en de reden tot herziening bepaalt; 

Overwegende dat het dossier aan het 
Hof voorgelegd noch requisitorium van 
den procureur generaal, noch in behoorlijk 
aanziene vorm gesteld verzoekschrift be
vat; dat het verzoekschrift tot herziening 
dus niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt het 
verzoekschrift. 

14 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, ·voorzitter. - Verslag
gever, H. Vi try. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 
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ze KAMER. - 14 Maart 1938. 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- NIET NADER BEPAALDE SCHENDING 
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.
VERWERPING. 

20 RECI-ITBANKEN.- STRAFZAKEN.
WIJZIGING VAN DE RENAMING VAN HET 
FElT. - BEGRIP. 

'3° BEWIJS.- PROCESSEN-VERBAAL VAN 
DE RIJKSWACHT. - BEWIJSKRACHT. 

4° BEWIJS.- ZITTINGSBLAD.- BEWIJS
KRACHT. 

.5o VERKEER.- BAAN WAARLANGS EEN 
VERHOOGD STOEPPAD. - BELEMMERING 
OP. DIT PAD - RECHT VAN DEN WIEL
RIJDER, DIE ZIJN RIJWIEL AAN DE 
HAND HOUDT, OP DE UITERSTE RECHTER
ZIJDE VAN DEN STEENWEG TE GAAN. 

<60 VERKEER. - BEWEERDE NIET-VER
LICHTING VAN HET RIJWIEL, DAT WERD 
AANGEREDEN. - GEEN VERMINDERING 
VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
EEN AUTOVOERDER, WIENS LICHTBAKEN 
HEM TOELIETEN HET RIJWIEL OP GROG
TEN AFSTAND OP TE MERKEN. 

"') 0 VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE 
HET RECHT HI'EFT ZICH OP DE BAAN TE 
BEVINDEN. - l-IINDERNIS DAT KAN 
VOORZIEN WORDEN. 

~o VERWONDINGEN EN DOODING 
DOOR ONVOORZICHTIGI-IEID. -
ONVOORZICHTIGHEID VAN BEKLAAGDE 
VASTGESTELD DOOR DEN RECHTER. -
TOEPASSING VAN DE STRAFWET GE
RECHTVAARDIGD. 

'9° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-BESLISSING DIE GEEN EINDBESLISSING 
IS. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Het Hof verw?rpt het middel dat, zonder 
nadere opgave, zich steunt op de beweerde 
schending van de rechten der verdediging. 

2° Is geen wijziging van de qualificatie, het 
feit de telastlegging te steunen op een wets
bepaling die een vroegere wetsbepaling 
opheft en vervangt, wanneer de do01· die 
twee bepalingen voorziene feiten, welke 
in de qualificatie werden overgenomen, de-
.zelfde zijn. · 

3° De processen-verbaat van de rijkswacht 
hebben slechts leracht van bewijs tot 
wanneer. het tegendeel bewezen is aan
gaande de omstandigheden van de zaale, 
wanneer deze om,tandigheden door de 
opstellers werden vastgesteld. 

4° De zittingsbladen hebben leracht van 
bewijs ten aanzien van hetgeen zij vast
stellen, doch niet ten aanzien van de 
juistheid van de door partijen of getuigen 
gedane verklaringen, d1"e trouwens op 

VERBR., 1938.- li 

bindende wijze door den rechter beoor
deeld worden. , 

5° Wanneer een verhoogd stoeppad, langs~ 
heen een baan, belemmerd is, mag een 
motorloos r~fwiel aan de hand geleid 
worden op de uiterste rechter zijde van de 
baan (Kon. besl. van 1 Februari 193/i, 
art. 22, vervangen door art. 3 van het 
Kon. besl. van 17 J anuari 1936). 

6° De beweerde afwezigheid van licht aan 
een · rijwiel lean de verantwoordelijleheid 
1•an den autovoe1·der, die met het rijwiel 
in botsing lewam, niet verminderen, wan
neer vastgesteld is dat de lichtbaken van 
de auto toelieten het rijwiel op een afstand 
van 50 meter te bemerleen (Kon. besl. vari 
1 Februari 193/i, art. 85). 

7° De weggebruiker die wettelijk de baan 
volgt lean geen onvoorzien hindernis u#
maleen (Kon. besl. van 1 Februari 193/i, 
art. li2). 

8° De vaststelling door den rechter dat be
klaagde onvoorzichtig was, reyhtvaardigt 
de toepassing van de wetsbepalingen be
treffende onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen (Strafwetboek, artt. li18 .en 
li20). 

9° Is niet ontvanleelijk de voorziening inge
steld tegen een beslissing die, uitspraak 
doende over de burgerlijlee vordering, zich 
er toe bepaalt een provisioneele vergoeding 
toe te leennen en een deslcundig onderzoek 
te bevelen (Wb. v. Strafv., art. li16' (1). 

(BORGUET, T. RION.) 

Voorziening tegen een vonnis van de 
correctioneele rechtbank te Luik, in be
roep gewezen. op 29 October 1937. 

ARREST. 

Om trent het mid del : schending 1° van 
de rechten der verdediging; 2° van ar
tikel 97 der Grondwet; 3° van artike
len 1317 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek op de bewijskracht aan de au
thentieke akte verschuldigd; li0 van arti
kelen 3, li0, 85 en li2 van het Koninklijk 
besluit van 17 J anuari 1936, dat het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 193/i 
op de politie van het vervoer wijzigt; 
5o van artikelen li18 en li20 van het 
Strafwetboek en van artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek : 

I. Voor' zooveel de voorziening gericht 
is tegen het deel van het bestreden vonnis 
dat uitspraak heeft gedaan op de openbare 
vordering; 

I (1) Zie Verbr., 11 Januari 1937 (Bull. en 
\ PASJC., 1937, I, 6, 4°). 
I 
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wa:t het eerste onderdeel betreft : 
oi/erwegende dat eischer niet nauw

keurig bepaalt waarin bestreden vonnis 
de rechten der verdediging heeft geschon
den· 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat bestreden vonnis met 

red en en omkleed is; dat er geen e~kele 
tegenstrijdigheid in de redenen voorkomt; 

Overwegende dat het juist is dat het 
vonnis zich niet uitdrukkelijk uitspreekt 
over de wijziging welke, door het open
baar ministerie, in graad van beroep, aan 
de qualificeering werd gebracht; 

Overwegende dat er in werkelijkheid 
geen wijziging van qualificeering heeft 
plaats gehad; dat verweerder namelijk 
beticht was van overtreding van artikel22 
van het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 193~; dat, daar dit artikel werd 
ingetrokken en vervangen door artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 17 J anuari 
1936, bet 09enbaar ministerie, in beroep, 
de straf heeft gevord&rd 0p voet van dit 
artikel, wat de feiten der zaak ge;)~szins 
veranderde; dat bestreden vonnis, dez& 
feiten onderzoekt; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de ontwikkeling 

der voorziening blijkt dat de akten in het 
middel bedoeld, zijn: de processen-verbaal 
der rijkswacht, de zittingsbladen, name
lijk het zittingsblad der politierechtbank 
in dato 27 April 1937; 

Overwegende dat de processen-verbaal 
der rijkswacht bewijskracht hebben enkel 
en tot wanneer het tegendeel bewezen is, 
aangaande de omstandigheden van de 
inbreuk, wanneer deze omstandigheden 
door de opstellers zijn vastgesteld geweest; 
dat zulks bier bet geval niet is; dat· de 
processen-verbaal bewijskracht hebben 
voor wat ze "vaststellen maar niet voor de 
juistheid van de verklaringen der par
tijen en der getuigen er in opgenomen; dat 
de rechter op bindende wijze de geloofs
waardigheid beoordeelt van deze ver
klaringen; dat hij de macht heeft deze te 
behandelen en er van te behouden wat 
hem de waarheid blijkt te zijn; 

Overwegende dat de rechtbank, door 
de verklaringen van den eischer weer te 
geven in de bewoordingen waarin ze het 
heeft gedaan bet zittingsblad niet heeft 
miskend; dat ze uit de verklaringen heeft 
uitgehaald alles wat van aard was bm de 
verantwoordelijkheden te bepalen, name
lijk dat de zichtbaarheid zich tot op 
50 meter voor den auto van eischer uit
strekte; 

Overwegende dat bestreden vonnis 
vaststelt dat de baan van een verhoogde 
trottoir voorzien was, maar dat deze 

laatste belemmerd was; dat het du~. 
overeenkomstig artikel 3, § 2, van het 
Koninklijk besluit van 17 Januari 1936, 
mocht beslissen dat de Heer Rion ·de 
uiterste rechterzijde van den steenweg 
mocht volgen; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
dus ongegrond is in rechte en in feite; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel, voor zoo

vee! het de schending bedoelt van ar
tikel 85 van het reglement op het verkeer, 
bij geb1ek aan belang voor eischer, niet 
ontvankelijk is; dat het klaar blijkt dat 
de verantwoordelijkheid van eischer door 
de niet toepassing van dat artikel niet kon 
verzwaard worden; dat, inderdaad, uit 
bestreden vonnis spruit dat, naa:r het 
oordeel der rechtbank, de verlichting van 
de baan, door de schijnwerpers van de 
auto, op een afstand van 50 meter, eischer 
toeliet den verweerder, rechts van den 
steenweg te zien; dat daaruit zijn verant
woordelijkheid voortsproot; 
· Dat de voorziening, wat de voorge
wende schending aangaat van artikel ~2 
van hetzelfde reglement, er aan bestreden 
vonnis een verwijt van maakt te hebben 
aangenomen dat eischer zich in de gele
genheid moest ste!len om voor een on
voorziene hindernis te kunnen stilhouden; 

Overwegende dat de hindernis niet on
voorzienbaar was vermits eiEcher, luidens 
Koninklijk besluit van 17 J anuari 1936 
zelf, bet recht had zich op den stee>nweg te 
bevinden; dat het middel in zijn vierde 
onderdeel dus eveneens ongegrond is: 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet middel in dit 

onderdeel in feite ongegrond is; da t be
streden vonnis, inderdaad, de verantwoor
delijkheid voor het ongeval aan de on
voorzichtigheid van eischer toeschrijft; 
dat bet, om de wet te eerbiedigen, dus 
artikelen ~18 en 420 van het Strafwetboek 
moest toepassen; 

En overwegende dat bestreden vonnis 
werd geveld op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig zijn met 
de wet; 

II. Voor zooveel de voorziening gericht 
is tegen het deel van het bestreden vonnis 
dat uitspraak heeft gedaan op de burger-
lijke vordering : . 

Overwegende dat het vonnis in dit deel 
geen eindbeslissing is; dat het, inderdaad, 
.een provisioneele vergoeding toekent en 
een deskundige aanstelt; 

Dat het niet over de bevoegdheid wijst; 
Dat de voorziening, krachtens · ar-



- i:--

-51-

tikel !.16 van het Wetboek van Straf
vordering, dus niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

ill Maart 1938. - 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Limbourg. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove; 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 14 Maart 1938. 

AANVRAAG TOT HERZIENING. 
0NDERZOEK DOOR HET HOF VAN BE
ROEP.- ADVIES VAN DIT HOF DAT ER 
GEEN GROND BESTAAT. - TAAK VAN 
HET HOF VAN VERBREKING. 

Wanneer het Hof van beroep, belast met het 
onderzoek van een aanvmag tot herziening, 
gesteund op een nieuw feit, het advies heeft 
uitgebracht dat e1· geen grond tot her
ziening bestaat, gaat het Hof van ver
b!·eking slechts na of de rechtspleging 
regelmatig is en overeenkomstig de wet is 
geschied, en, indien zulks het geval is, 
verwerpt het Hof de aanvraag (Wb. v. 
Strafv., art. 4/.5) (1). · 

(PETERS, T. CLAESSENS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
1 Februari 193~. 

ARREST. 

Gelet op het arrest, op 20 September 
1937, door dit Hof geveld, en dat het Hof 
van beroep te Brussel gelast onderzoek in · 
te stellen op he.t verzoek van Peters, 
voerman, woonachtig te Luik, Wijn
gaerdstraat, 3~, strekkende tot de her
ziening van de veroordeelingen ten zijnen 
laste uitgesproken door arrest, in kracht 
van gewijsde gegaan, en door het Hof van 
beroep te Luik, op 1 Februari 193~ ge-
veld; _ 

Gelet _ op het onderzoek op tegimspraak 
waartoe door de eerste kamer van het 
Hof van beroep te Brussel, overeenkomstig 
de voorschriften van de wet van 18 Juni 
1894, werd overgegaan; 

Gelet op het met redenen omkleed ar
rest, in dato 8 December 1937, waardoor 
gezegd Hof het advies uitbrengt dat er 

geen aanleiding bestaat tot l:terziening van 
de hoven bedoelde veroordeelingen; 

Gelet op artikel ~~5, alinea ~. van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
door de wet van 18 Juni 1894; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt het 
verzoekschrift tot herziening en verwijst 
eischer in de kosten. 

ill Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 14 Maart 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR GEVOLMACHTIGDE WIENS 
VOLMACHT NIET WERD GEREGISTREERD. 
- NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de voorziening inge
steld in strafzaken door een bijzonder 
gevolmachtigde wiens volmacht niet gere
gistresd werd (wet van 22 frimaire, 
jaar VII, art. 68, § 1, 36o) (2). 

(CRABBE EN REYNARDTS, T. LEYNEN.) 

_ Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Brussel op 21 December 1937. 

ARREST. 

I. Omtrentde voorziening van Crabbe, 
betichte : 

1° Voor zooveel ze gericht is tegen het 
deel van het vonnis dat uitspreekt op de 
openbare vordering : 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voor·geschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

2° Voor zooveel ze gericht is tegen het 
deel van het vonnis dat uitspreekt op de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat door eischer geen 
enkel middel wordt ingeroepen en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; 

II. Omtrent de voorziening van Rey
naerdts, burgerlijk verantwoordelijk : 

Overwegende dat ze niet ontvankelijk 
is omdat de lastgeving van den bijzon-

(1) Zie Verbr., 11 Januari 1937 (Bull. en I (2) Zie Verbr., 17 December 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 6, 6°). PASIC., 1936, I, 88). 
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deren gevolmachtigde, dfe de voorziening 
heeft ingediend, niet geregistreerd is. 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen en verwijst eischers in de 
kosten. 

·14 Maart 1938. - 2e Kamer. - VooT
zitteT, H. Jamar, voorzitter. - Ve1'Slag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2° KAMER. - 15 Maart 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VRIJSPRAAK. - VooRZIENING VAN 
BEKLAAGDE. - NIET ONTVANKELIJK. 

2° VERKEER.- BEPALING DIE HET STA
TIONNEEREN EN PARKEEREN VAN VOER
TUIGEN OP ZEKERE PLAATSEN VERBIEDT. 
- VASTSTELLING DAT BEKLAAGDE ZIJN 
AUTO OP EEN VAN DIE PLAATSEN HEEFT 
GEZET. - GEEN VASTSTELLING VAN AL 
DE BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF. 
- ONWETTIG. 

3° VERWlJZING NA VERBREKING. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. -

. VEROORDEELING VERBROKEN OMDAT DE 
RECHTER DIE DE FElTEN BEOORDEELDE 
AL DE BESTANDDEELEN VAN HET MIS
DRIJF NIET HEEFT VASTGESTELD. -
VERBREKING ZONDER VERWIJZING, WEZE 
ER AL OF NIET EEN BURGERLIJKE PARTIJ 
IN DE ZAAK. 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening van 
den beklaagde tegen een beslissing die 
hem vTijspTeekt (1). 

20 De algemeene veTkeersverordening ver
biedt het stationneeren en parkeeren van 
voertuigen op rninde1· dan 5 meter v66r 
de Tooilijn der gebouwen van den dwars
weg; het "plaatsen » van een autoTijtuig 
op de aldus ornschTeven plaats is niet 
noodzakelijk een rnisdr~jf tegen die bepa
ling ( Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 3, 11 o en 12°, en art. 64, go). 

3° Wanneer de veToordeeling, op de voor
ziening van beklaagde verbroken wordt, 
orndat de rechter, die ten gronde uitspraak 
deed, niet al de bestanddeelen van het 
rnisdrij f vastgesteld he eft, bestaat er geen 
aanleiding tot verwijzing, weze eT al of 
riiet een burgerlijke · partij in de zaak 
IWb. v. Strafv., art. 429) (2). 

(1) Zie Verbr., 26 October 1937 (Bull. en 
PAste., 1937, I, 314). 

(2) Zie, onder andere, Verbr., 7 December 

(VAN HOLLEBEKE, T. DE BAEKE.1 

Voorziening tegen een vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Brugge in 
beroep gewezen op 20 December 1937. 

ARREST. 

I. Op de openbare vordering : 
Voor wat raakt de betichting A : 
Overwegende dat de bestreden beslissing 

werd geveld op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvcirmen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Voor wat raakt de betichting B : 
Overweg·ende dat aanlegger wegens die 

betichting vrijgesproken zijnde geweest; 
de voorziening zonder belang, en bij
gevolg, niet ontvankelijk is; 

Voor wat raakt de betichting C : 
Omtrent het middel : schending van 

artikelen 97 der Grondwet, 64, n° 9, van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, bevattende het Algemeen reglement 
op de verkeerspolitie, en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, door dat het bestre
den vonnis : I. a) slecht en op onvoldoende 
wijze gemotiveerd is, daar het de bestand
deelen van het misdrijf onder littera C der 
betichting omschreven niet vaststelt en 
daarenboven; b) in geene mate op de 
mondelinge besluiten van eischer ant
woordt; en II. het bestaan van eenig 
verband of oorzaak tot gevolg tusschen 
de strafrechterlijke inbreuk en de schade 
door de burgerlijke partij geleden niet 
bepaalt : 

Op het eerste onderdeel sub litt. I, a) van 
het middel : 

Overwegende dat aangeklaagd vonnis 
welk de beslissing van den eersten rechter 
voor de beweegredenen erin aangehaald 
bekrachtigt er zich bij bepaalt vast te 
stellen dat eischer zijn autorijtuig ge
plaatst heeft op minder dan 5 meter voor 
de rooilijn der gebouwen van een dwars
weg; 

Overwegende dat, om dit feit te beteu
gelen, bedoeld vonnis toepassing maakt 
van artikel 64, n° 9, van hoven gemeld 
Algemeen reglement op het vervoer; 

Overwegende dat het verbod door deze 
beschikking gedaan het " stationneeren >> 

en het « parkeeren >> beoogt; 
Overwegende dat artikel 3 van hetzelfde 

1863 (Bull. en PASIO., 1864, I, 22); 17 J"uni 
1935 (ibid., 1935, I, 286) en 3 Februari 1936 
(ibid., 1936, I, 142). 
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reglement bedingt dat voor deszelfs toe
passing, aan de uitdrukkingen waarvan 
hieronder kwestie, de volgende beteeke
nissen moeten gegeven worden :·"No 11, 
Stationneerende voertuigen : de voer
tuigen die langer stil blijven staan dan 
noodig is, hetzij voor het instijgen of het 
uitstijgen van personen of van dieren, 
hetzij voor het laden of het lossen van 
goederen, en waarvan de bestuurder aan
wezig is"; "N° 12. - Geparkeerde voer
tuigen : de voertuigen op' den openbaren 
weg achtergelaten buiten aanwezigheid 
van den eigenaar of van den bestuurder, 
die in staat zijn ze te verplaatsen op de 
vordering van een bevoegden agent "; 

Overwegende dat uit de verg·elijking 
van voornoemd artikel 3, nrs 11 et 12, 
met artikel 64, nr 9, blijkt dat het mis
drijf door dit laatste artikel voorzien als 
hoofdbestanddeel vereischt het station
neeren of het parkeeren zooals ze door ge
meld artikel3, nrs 11et 12 beschreven zijn; 

Overwegende dat, bij gebrek aan vast
stelling dat, in zake, het plaatsen van het 
voertuig op den openbaren weg in de 
voorwaarden bij die reglementsbepalingen 
voorzien was geschied, het aang·eklaagd 
vonnis de toepassing van die reglementaire 
bepalingen niet heeft gerechtvaardigd, en 
dat het, bijgevolg, dezelve heeft ge
schonden; 

II. Op de burgerlijke vordel'ing : 
Overwegende dat de ver·oordeelingen op 

burgerlijk gebied in het vonnis vervat, 
enkel op grond der veroordeeling uit 
hoofde van de betichting C, tegen aan
legger werden uitgesproken; 

Overwegende dat de verbreking van 
deze strafrechtelijke veroordeeling de ver
breking medesl6ept van de veroordeelingen 
op burgerlijk gebied; 

Om deze redenen, en zonder de andere 
onderdeelen van het middel in acht te 
nemen, het Hof verbreekt bestreden ar
rest, doch enkel voor zooveel het aanleg
ger veroordeelt tot eene st.raf uit hoofde 
van de betichting C, en hem verwijst 
jegens de burgerlijke partij; beveelt dat 
het tegenwoordig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Brugge, en dat er van 
melding zal gedaan worden in den rand 
d~~ gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
WIJSt aanlegger en burgerlijke partij elk in 
den helft der kosten; zegt dater geen aan
leiding bestaat tot verzending. 

15 Maart 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzittm·. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2° KAMER. - 15 )Maart 1938. ·. 

1° LASTER. - LASTERLIJKE OF BELEE
DIGENDE GEZEGDEN IN TEGENWOORDIG
HEID VAN DEN GELASTERDEN OF BELEE
DIGDEN AMBTENAAR. - SMAAD DOOR 
WOORDEN JEGENS DIEJ'l AMBTENAAR. 

2° RECHTBANKEN. - ALTERNATIEVE 
QUAIIFICATIE VAN SMAAD EN LASTER. 
- RECHTER VERPLICHT DE TELASTLEG
GING TE BEHOUDEN, WAARVAN HET 
BEWIJS ALS GELEVERD VOORKOMT. -
GEEN ONMOGELIJKHEID DAT HETZELFDE 
FElT BESCHOUWD WORDT OF WEL ALS 
SMAAD, OF WEL ALS LASTER, VOLGENS 
DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK. 

3° VERJARING IN STRAFZAKEN.
FElTEN VERVOLGD ONDER DE ALTER
NATIEVE RENAMING VAN SMAAD EN VAN 
LASTER.- TELASTLEGGING VAN SMAAD 
BEHOUDEN. - PUBLIEKE VORDERING 
WEGENS LASTER VERJAARD. - GEEN 
BELETSEL TEGEN DE VERVORDEELING 
WEGENS SMAAD. 

1° Smaad door woorden, gericht tegen een 
a~btenaar ~~r geleqen~eid van de uitoefe
mng van Z~Jn bed~emng, kan volgen uit 
gezegden, die een laste?'l~jke aantij ging 
bevatten of een beleediging uitmaken, 
wanneer die gezegden plaats hadden in 
aanwe~igheid van den gelasterden of 
beleed~gden ambtenaar (Strafwb., artike
len 2?5, 2?6, ~A3, 444 en 561, ?o). 

2° Wanneer de beklaagde, op grond van 
dezelfde feiten, vervolgd wordt wegens 
smaad en laster en de qualificatie alter
natief is, moet de rechter die telastlegging, 
welke bewezen blijkt, behouden; er be
staat geen wettelijke noch .furidische on
nwgelijkheid hetzelfde feit te beschouwen, 
hetzi.f als smaad, hetzij als laster, volgens 
de omstandigheden van de zaak. 

3° Wanneer dezelfde feiten ve1·volgd worden 
onder de altematieve benaming van smaad 
en van laster, en de rechter de telastlegging 
van smaad behoudt, ve1·hindert de om
standigheid dat de publieke vordering 
wegens laster zou verjaard zijn geenzins 
dat wegens smaad zou ve1·oordeeld wor
den. 

(x ... ) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 25 No
vember 193?. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening aan het 
bestreden arrest er een verwijt van maakt 
de conclusien, door verweerder neergelegd, 
niet te hebben beantwoord; 
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Overwegende dat de voorziening het 
middel niet aanduidt waarop bestreden 
arrest niet zou gean twoord hebben; 

Dat eischer in zijn conclusHin vroeg, dat 
het aan het Hof behage " te zeggen voor 
recht dat betichte noch het animus 
injuriandi, noch het kwaadwillig inzicht 
heeft gehad vereischt door de wet om, 
zelfs indien de feiten omtrent dewelke hij 
uitleg vroeg niet bewezen waren, hoofdens 
laster of eerroof te worden gestraft »; in 
·ondergeschikte orde : "Vast te stellen dat 
v66r het Hof het bewijs geleverd werd dat 
de grieven tegen klager gewettigd en ge
grond zijn »; 

In meer ondergeschikte orde : 
· << Aile beslissing te schorsen tot zoolang 
een onderzoek zoude ingesteld worden door 
de bevoegde magistraten, over de feiten 
ter kennis gebracht van den Heer Proku
reur des Konings, door brief in dato 
4 Maart 1937, en tot er bepaald over den 
uitslag van dit onderzoek zou worden be
slist, dat alles gelijkvormig de bepalingen 
van artikel 44 7, § 3, van het Straf
wetboek »; 

Overwegende dat bestreden arrest op 
die besluiten heeft geantwoord : aange
zien het spruit niet alleenlijk uit de ernstig
heid der ten laste gelegde feiten, maar 
vooral uit de omstandigheden en de wijze 
waarop deze erge feiten kenbaar gemaakt 
werden aan personen wei geplaatst om er 
al de gewichtigheid van te beseffen, dat 
betichte met kwaad opzet gehandeld he eft; 
dat, in geval van smaad, artikel 447, § 3, 
van het Strafwetboek van geene toepassing 
is, en het zonder belang is na te gaan of de 
grieven van betichte tegen klager gegrond 
of gewettigd zouden zijn, im betichte ook 
niet kan toegelaten worden het bewijs 
ervan bij te brengen ; 

Dat bestreden arrest alzoo de conclusHin 
van aanlegger volledig beantwoordt; 

· Overwegende dat eischer nog beweert 
dat de aangeklaagde gesprekken tegelijk 
geen laster en smaad uitmaken; dat, in
diim eischer met kwaadwilligheid heeft 
gehandeld hij plichtig is aan laster, en dat, 
indien de verjaring betreffende het wanbe
drijf van laster verkregen is, deze verjaring 
aile toerekenbaarheid dekt; 

Overwegende dat eischer, wegens de
zelfde feiten, vervolgd was hoofdens 
smaad en hoofdens laster; dat, daar de 
kwalificatie alternatief was, de rechter 
die betichting ten laste van verdachte 
moest leggen, waarvan, volgens hem, het 
bewijs geleverd was; dat bestreden arrest 
de betichting van smaad heeft weerhou
den, om reden dat de gesprekken door be-

tichte gehouden, zoowel deze die een 
lasterlijke aantijging behelzen, als deze 
die een eenvoudige beleediging uitmaken, 
niettemin den smaad door woorden jegens 
een openbaren ambtenaar, ter geleg·en
heid van de uitoefening zijner bediening 
kenmerken, en dat de smaad kan voort
spruiten uit lasterlijke gesprekken als zij 
in tegenwoordigheid van den beleedigden 
ambtenaar geuit zijn; 

Dat bestreden arrest, door alzoo te be
slissen, de wet niet heeft overtreden; dat, 
inderdaad, eenzelfde feit meerdere inbreu
ken kan uitmaken en dat er geen wette
lijke of juridische onmogelijkheid bestaat 
dat een zelfde feit, naar gelang de om
standigheden van het geding, nu als 
laster, dan als smaad, aanzien worde; 

Overwegende dat de verjaring van de 
publieke vordering wegens laster, zonder 
invloed is op den smaad, die, alhoewel hij 
uit hetzelfde feit spruit, nochtans een an
dere inbreuk uitmaakt; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werd~n nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

15 Maart 1938. - 2° Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. H. Lim
bourg.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2° KAMER. - 15 Maart 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - ARREST DAT BEKLAAGDE 
VEROORDEELT, MAAR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ AFWIJST. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - TERMIJN 
VAN VIER EN TWINTIG UREN. 

Wanneer het Hof van beroep beklaagde 
ve1'001'deelt, maa1' de burgerlijke partij 
afwijst, heeft laatstgenoemde slechts vie1' 
en twintig uren tijd om zich in verbreking 
te voorzien (Wb. v. Strafv., art. 374) (1). 

(1) Zie Verbr., 20 Juli 1925 (Bull. en PASIC., 

1925, I, 378); 4 Juli 1927 (ibid., 1927, I, 282, 
11°); 28 November 1927 (ibid., 1928, I, 28, 
A, S 0 ), en 28 Juni 1932 (ibid., 19S2, I, 218, 
A, S 0 ). 



(BELGISCHE STAAT, T. DECAFMEYER 
EN VAN LIER.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
'Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 October 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat eischer in hoedanig
heid van burgerlijke partij tegen Decaf
meyer, betichte, Van Lier, burgerlijk 
verantwoordelijke partij, handelt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
alhoewel betichte veroordeelende, en Van 
Lier jegens eene andere burgerlijke partij, 
burgerlijk verantwoordelijk verklarende, 
den Belgischen Staat van zijne aanstelling 
als burgerlijke partij afgewezen heeft; 

Overwegende dat de voorziening van de 
hurgerlijke partij, hetzij tegen den be
tichte, hetzij tegen de burgerlijke verant
woordelijke partij gericht, krachtens ar
tikel 37~ van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, indien de burger
lijke partij van haren eisch afgewezen 
werd, in de vier en twintig uren moet in
gesteld worden al ware de betichte op 
strafgebied veroordeeld; dat, inderdaad, 
door beslissing van vrijspraak waarvan 
kwestie in artikels ~09 en H2 van het
zelfde W etboek, dewelke toepasselijk zijn 
in correctioneele of politiezaken, moet 
verstaan worden elk vonnis of arrest dat 
aan het geding een einde stelt en den ver
weerder definitieflijk vrijstelt van de 
vervolgingen tegen hem ingespannen, 
hetzij dat het feit hem ten laste gelegd 
niet is bewezen, hetzij dat de vervolgende 
partijen niet ontvankelijk of niet gegrond 
in hun vordering verklaard zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op 22 October 1937 werd geveld; dat ei
scher zich slechts op 25 October 1937, dus 
meer dan vier en twintig uren na den 
datum van het arrest, in verbreking heeft 
voorzien; dat zijne voorziening dus laat
tijdig is; 

Overwegende dat de voorziening regel
matig aan betichte en burgerlijk verant
woordelijke partij, verweerders in zaak, 
werd beteekend; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischers in de kosten 
en in eene vergoeding van 150 frank jegens 
de verweerders. 
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15 Maart 1938.- 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, Hr Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cor
nil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 15 Maart 1938. 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). ON-
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN •. 
MIDDEL DAARAAN ONTLEEND DAT DE 
BESLISSING VAN DEN DIRECTEUR GETl'E
KEND WERD DOOR EEN AFGEVAARDIGD 
INSPECTEUR. - BEVOEGDHEID VAN 
DEZEN INSPECTEUR NIET BETWIST v66R 
DEN RECHTER DIE TEN GRONDE BESLI$T 
HEEFT.- MID DEL DAT HET FElT EN HET 
RECHT DOOREENMENGT. . 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). ON-
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. 
MIDDEL DAARAAN ONTLEEND DAT DE 
BESLISSING VAN DEN DIRECTEUR NIET 
MET REDENEN OMKLEED IS. - BE- . 
ZWAARSCHRIFT NIET OVERGELEGD. -
MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE. 

3° GRONDBELASTING. - NATIONALE 
CRISISBIJDRAGE. - KADASTRAAL IN
KOMEN. - FABRIEK TOEBEHOOREND 
AAN EEN VENNOOTSCHAP VAN NIJVER
HEID. - GEBOUWEN DIE SLECHTS VOOR 
EEN BEPERKTE EXPLOITATIE GEBRUIKT 
WERDEN. GEEN VERMINDERING, 
ZELFS INDIEN HET BEHEER ER EEN 
HEEFT TOEGEKEND NAAR EVENREDIG
HEID VAN HET GEDEELTE VAN HET MATE
RIEEL DAT ONGEBRUIKT IS GEBLEVEN. 

1° Is niet ontvanlcelijk, daar het feit en 
recht dooreenmengt, het middel ter zake 
van onrechtstreeksche belastingen ont
leend daaman dat de beslissing van den 
directeur der belastingen geteelcend werd 
door een afgevaardigd inspecteur, dan 
wanneer v66r den rechter, die ten grande 
beslist heeft, niet werd betwist dat die 
inspectwr regelmatig belast werd met den 
dienst die aan den directwr was toever
trouwd. 

2° Mist grondslag in feite het middel ter 
zake van rechtstreeksche belastingen ont
leend daaman dat de beslissing van den 
directeur der belastingen niet met redenen 
omkleed is, dan wanneer het bezwaar
schrift, waarop die beslissing moest .ant
woorden, niet wordt overgelegd. 

3° Een vennootschap van nijverheid heeft 
geen recht op vermindering van de grond
belasting en van de nationale crisis
Lijdrage, gevestigd op het kadastmal in
komen van de fabriek waarvan zij eige
nam·ster is, omdat de gebouwen van deze 
fabriek slechts tot een beperlcte exploi
tatie zouden aangewend geweest zijn; 
zullcs is het geval ook indien het beheer 
een vermindering van belasting heeft toe
gestaan naar evenredigheid van het ge-
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deelte van het materieel dat zich in die 
gebouwen bevond, en er buiten gebruik 
was gebleven (Be1astingwetten samen
geschake1d op o Augustus 1931 ," ar
tike1 13, § 1). 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « TISSAGES 
BRUGGEMAN», T. BEHEER VAN FINAN
CIEN.) 

Voorziening tegen twee arresten van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op 
17 November 1936. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen te
gen de arresten in beide zaken door het 
Hofvan beroep te Gent ver1eend, samen
hangend zijn, en dienen samengevoegd te 
worden : 

Omtrent het midde1 getrokken uit de 
schending van artike1 65 der samengescha
ke1de wetten betreffende de be1astingen 
op bet inkomen, doordat bestreden arrest 
in de zaak 1212 geve1d, de beslissing van 
de Directie der be1astingen in dato 7 Oc
tober 1935 niet onrege1matig en onwette
lijk heeft ver·k1aard, a1hoewe1 ze niet door 
den Directeur zelf, maar door een gede-
1egeerden inspecteur was geteekend : 

Overwegende dat noch uit bestreden 
arrest, noch uit de bij de voorziening ge
voegde stukken blijkt dat aan1egster v66r 
het Hof van beroep zou beweerd hebben 
dat de inspecteur die de kwestige beslis~ 
sing onderteekende niet rege1matig met 
den dienst van Directeur was g·e1ast; 

Overwegende dat het midde1 gronds" 
s1agen in rechte en in feite mengt; dat het, 
v66r het Hof van verbreking a1s nieuw en 
bijgevo1g, a1s niet ontvanke1ijk voorkomt; 

Omtrent het midde1 .getrokken uit de 
schending van dezelfde wetsbepa1ingen, 
doordat bestreden arrest geme1de bes1is
sing niet onrege1matig en onwettelijk heeft 
verk1aard, a1hoewe1 deze niet gemoti
veerd was; 

Overwegende dat aan1egger het be
zwaarschrift op hetwe1k de Directeur der 
be1astingen gestatueerd heeft, voor het 
Hof van verbreking, niet heeft voorge
bracht; dat in die voorwaarden het Hof, 
de gegrondheid van het midde1 niet kan 
beoordee1en; 

Omtrent het midde1 getrokken uit de 
schending van artike1 4, § 1, en artike113, 
§ 1, der samengeschake1de wetten betref
fende de be1astingen op het inkomen, en 
van artike1 97 der Grondwet. doordat be
streden arresten, op de grondbe1asting en 
de nationa1e crisisbijdrage, berekend op 
het. kadastraa1 inkomen geen verminde-

ring hebben toegestaan in evenredigheid 
met het dee1 der gebouwen waarin het 
stilliggend materiaa1 zich bevond, a1hoewel 
het arrest aannam dat er reden bestond 
9m deze vermindering toe te staan in 
evenredigheid met bet dee1 van het mate
riaa1 dat zich in die gebouwen bevond. 
doch gedurende de kwestige dienstjaren 
buiten gebruik was geb1even : 

Overwegende dat, in tegenstrijd met de 
bewering van het midde1, bestreden ar
resten niet hebben verk1aard dat er reden 
bestond om vermindering van de be1as
tingen toe te staan wegens het sti11iggend 
materiaa1; dat, te dien opzichte, de 
arresten zich er bij bepa1en vast te ste11en 
dat uit dien hoofde verminder·ing werd 
toegestaan door het behee.r, en dat de 
verhalen van de be1astingschu1digde maat
schappij tegeri dit dee1 van de beslissing 
niet gericht waren; dat, voor het overige,. 
de bestreden arresten verk1aren, dat de 
1oka1en der bewuste fabriek, zij het ook 
voor een beperkte uitbating, in den looP' 
der kwestige dienstjaren, in gebruik zijn 
geweest, en dat de be1astbare waarde van 
dit genot in hoofde der eigenaarster door 
het kadastraa1 ink omen uitgedrukt is; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
het arrest te rechte bes1uit dat de betwiste 
be1astingen op wette1ijken gronds1ag rus
tell' 

Overwegende dat daaruit v1oeit dat het 
midde1 ongegrond is; 

Om deze redenen, de voorzieningen 
samenvoegende, het Hof verwerpt ze;. 
verwijst aan1egster in de kosten. 

15 Maart 1938.- 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende concl1tsie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaa1. 

2e KAMER.- 15 Maart 1938. 

1° VERKEER. - ONVRIJWILLIG TOEGE
BRACHTE VERWONDINGEN. - DIT WAN· 
BEDRIJF KAN BESTAAN AFGEZIEN VAN 
ALLE MISDRIJF TEGEN DE VERKEERS· 
VERORDENING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSING DIE, OP DE BURGERLIJKE 
VORDERING, SLECHTS EEN PROVISIO
NEELE VERGOEDING TOEKENT EN EEN 
DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° Het wanbedrijf van verwonding door 
onvoorzichtigheid kan bestaan zonder dat 
eenig misdrijf tegen de verkeersverorde· 
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ning we1·d gepleegd, ook indien de li
chamelijke letselen werden veroorzaakt 
naar aan lei ding van een verkeersongeval 
(Strafwb., artt. 418 en 420) {1). 

2o Is niet ontvankelijk de voorziening door 
beklaagde ingesteld tegen een beslissing 
die, op de burgerlijke vordering, slechts 
een provisioneele vergoeding toekent en 
een deskundig onderzoek beveelt (Wb. v. 
Strafv., art. 416). 

{DESSOIGNIES, T. VAN ACKER.) 

. V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op · 
10 December 1937. 

AHREST. 
' 

Aangaande de openbare actie : 
Over het middel gesteund daarop 

aanlegger was beticht uit hoofde van 
a) overtreding van artikel 418 van het 
Strafwetboek; b) overtreding van ar
tikel 35 van het Koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, behoudende algemeen 
reglement op de verkeerspolitie; het be
streden arrest zegt de overtreding van 
artikel 35 niet bewezen, en niettemin be
krachtigt het het vonnis a quo dat aanlegger 
veroordeeld had uit hoofdevan overtreding 
van artikel 418 van het Strafwetboek, als 
wanneer, in de feitelijke omstandigheden 
van het ongeval de overtreding van ar
tikel 418 van het Strafwetboek aileen kan 
spruiten van eene overtreding van ar
tikel 35; er bestaat daarin eene tegenstrij
digheid; 

Overwegende dat gezegd artikel 35 be
veelt dat de bestuurder alvorens een in 
beweging zijnde of stilstaande wegge
bruiker voor te steken, zich moet verge
wissen dat de baan aan zijn linkerzijde 
vrij is over een voldoende lengte om aile 
gevaar van ongevailen te vermijden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
eenerzijds, zegt dat het bewijs niet met 
zekerheid geleverd werd dat beklaagde in 
strijd gehandeld heeft met artikel 35 van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934; dat het, anderzijds, verklaart dat 
wei kan toegegeven worden dat beklaagde 
op eens moeten remmen heeft omdat de 
auto, die voor hem reed, ookschielijkrem
de, en dat het daaraan kan te wijten zijn 
dat zijn wagen zoo geweldig naar links ge
dreven werd,maar dat hij de onvoorzichtig
heid begaan heeft te dicht achter dien 
auto te rijden, en dat het ongeval dan aan 
die onvoorzichtigheid te wijten is; 

(1} Zi~ Verbr., 15 December 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 456, 3°}. 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
diensvolgens veroordeeld heeft wegens 
eene onvoorzichtigheid d!e gansch vreemd 
is aan de overt~eding van artikel 35 van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934; dat er geene tegenstrijdigheid be
staat tusschen de twee deelen van de be
slissingen; da t het mid del in feite mist; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de bestreden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

Aangaande de burgerlijke actie : 
Overwegende dat het b6streden arrest 

zich beperkt aanlegger te veroordeelen 
jegens de burgerlijke partij eene som te 
betalen ten titel van voorschot en, voor 
het overige, een deskundig onderzoek te 
bevelen; dat dit arrest dus niet defmitief 
is in den zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en dat het 
niet over bevoegdheid beslist; dat der
halve en krachtens vOormelde wets
bepaling, de voorziening onontvankelijk 
is· 

'om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

15 Maart 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

1e KAMER. - 17 Maart 1938. 

10 DAGVAARDING.- VREDEGERECRT. 
- ARTIKEL 64 VAN RET WETBOEK VAN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
NIET VAN TOEPASSING. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- SCHENDING 
VAN EEN TER ZAKE NIET TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALING. - MIST GRONDSLAG IN 
RECRTE, 

so BEZITSVORDERING. - VORDERING 
TOT HET RERSTEL IN RET BEZIT {REIN
TEGRANDE).- NIET-DUBBELZINNIG BE
ZIT NIET VEREISCHT. - WEG DIE DOOR 
VERJARING GEMEENE EIGENDOM KAN 
WORDEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN. 
- BEDDING DOOH EEN VAN DIE PAR
TIJEN VERPLAATST SEDERT MINDER DAN 
EEN JAAR NA DE ONTZETTING UIT RET 
BEZIT. - VOI\DERING GEGROND. 

4o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - NIET-
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BEANTWOORDING VAN EEN BEWE.ERDE 
EXCEPTIE. - BESLISSING DIE DE AJ.?
WIJZING ER VAN STILZWIJGENDERWIJZE 
INHOUDT. -MIST GRONDSLAG IN FETTE. 

5° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT ZICH BEROEPT OP EEN VERMELDING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING, WELKE 
VERMELDING KLAARBLIJKELTJK EEN MA
TERIEELE VERGISSING IS. MIST 
GRONDSLAG IN FETTE·. 

6° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- WEIGERING, 
ZONDER OPGAVE VAN REDENEN, AKTE TE 
VERLEENEN AANGAANDE EEN VRAAG. 
- BESLISSING DIE STRIJDIG IS MET 
DATGENE WAARVAN AKTE WERD GE
VRAAGD. - MIST GRONDSLAG IN l'EITE. 

1° De bepaling van artikel 64 van het Wet
b~ek van burger~ijke rechtsvordering is 
met van toepass~ng op de dagvaarding 
v66r de vrederechter. 

2° Mist grondslag in rechte het middel dat 
de schending van een op de zaak niet toe
passelijke wetsbeP_ali1}-g im·_oept. 

3° 'f!et met-dubbelz~nmg bez~t is geen ver
e~schte voor de TechtsvoTdeTing tot heTstel 
in het bezit (reintegrande); de TechteT 
verklaaTt die. voTd~Ting terecht gegrond, 
overeenkomst~g art~kel 4 van de wet van 
25 Maart 1876, wanneer hij vaststelt dat, 
sedert rninder dan een jaar na de ontzet
ti~g 1tit het be~it, _de bedding van een weg, 
d~e dooT verJanng gemeenschappelijke 
etgendom van de betrokken partijen kan 
worden, verplaatst werd. 

4° ll;fist grondslag in feite het middel daar
u~t genomen dat een v66r den rechter 
aangevoerde exceptie door hem niet werd 
beantwoord, dan wanneer de bestreden be
slissing de afwijzing van die exceptie 
stilzwijgend inhoudt. 

5° Mist grondslag in feite het middel dat 
zich beroept op een in het arrest vervatte 
vermelding die, zonder twijfel, een mate
rieele vergissing is, en, gelezen zooals 
be/wort, aan het middel al zijn waarde 
ontneemt. 

6° 1\Iist grondslag in feite het middel waar
bij eischer klaagt dat hem geen akte ver
leend werd van een door hem tot den 
?'echter gerichte vraag, dan wanneer de 
behoorlijlc met redenen omlcleede beslis
sing van dezen rechter onvereenigbaar is 
met dat gene waarvan akte werd gevraagd. 

(ECHTGENOOTEN OMBELETS, T. PATRIS 
EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Charleroi, op 21 September 1936. 

ARREST. 

Omtr:ent het eerste middel : schending 
van artrkelen 64 en 1029 van het Wetboek 
van Burgerlijke rechtspleging·, van arti
kel 97 der Grondwet, van artikelen 1317 
1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek: 
doordat bestreden arrest, wanneer eischers 
vroegen om de vordering, bij het vonnis 
van 12 Februari 1936 ontvangen niet 
ontvankelijk te verklaren omdat het 
inleidend exploot van deze vordering niet 
beantwoordde aan de voorschriften van 
~~tikel 64 van het W etboek van Burger
lrjk Rechtspleging daar het het gedeelte der 
Gemeente niet .. aanduidde waar de goe
deren gelegen ZlJn, of hun belendingen niet 
opgaf, bestreden vonnis deze exceptie 
heeft verworpen door de enkele beschou
wing dat de beroepers zich niet hebben 
kunnen v~rgissen omtrent het voorwerp 
van den ersch, alswanneer artikel 64 van 
het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging 
op uitdrukkelijke wijze de nietigheid voor
zret der exploten van dagvaarding, in zake 
onroere~de goederen, indien deze exploten 
de melqmgen van. den aard niet behelzen, 
zonder dat men zrch mag afvragen of dit 
verzuim de gedaagden, aangaande de 
identiteit van bedoelde erven heeft kun-
nen in dwaling brengen : ' 

Overwegende dat het v66r den vrede
rechter is dat eischers, door het aanlegs
inleidend exploot gedaagd werden; 

Overwegende dat het middel gegi'ond is 
op de schending van artikel 64 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging 
maar dat dit artikel aan deze rechts~ 
macht vreemd is; 

Dat bestreden vonnis, door uit te spe
ken zooals het deed, deze wetsbepaling dus 
niet heeft kunnen schenden · 

_Dat het middel, bijgevolg, in rechte 
mrst; 

Omtr.ent het tweede middel : schending 
van artrkel 97 der Grondwet, van artikelen 
1.~34, 1317, 1319 en 1322 van het Burger
hjk Wetboek, doordat, niettegenstaande 
de conclusien, door eischers, te voren 
beroepers, in de zaak nr 28,786 genomen 
~e rechtban~ verzochten te zeggen dat, 
m zake e_rfdrenstbaarheid van overgang, 
de vordermg tot herstel in het bezit niet 
mag aangenomen worden indien het feit 
van de insluiting niet bewezen is bestreden 
vonnis nochtans de vordering h~eft aange
nomen zonder zijn beslissing, aangaande 
de alzoo opgeworpen exceptie, met redenen 
te omkleeden, derwijze ten minste dat het 
Hof van verbreking over deze beslissing 
het toezicht, dat het heeft zou kunnen 
~it~~fenen! a~swanneer de re~hter verplicht 
rs ZlJll beslrssmg nopens elk punt van eisch 
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of van exceptie derwijze met redenen te 
omkleeden, dat het toezicht van het Hof 
van verbreking over het door den rechter 
aangenomen rechtsstelsel met zekerheid 
kan worden uitgeoefend : 

Overwegende dat het middel in feite 
mist; , 

Dat de rechter ten gronde de bewering 
van ,eischers heeft beantwoord en ze om 
duidelijke en voldoende redenen heeft 
verworpen, verklarende dat " voor de vor
dering tot herstel in bezit het l}iet-dubbel
zinnig bezit niet vereischt word t; dat het 
vast staat dat de beroepers sedert min dan 
een jaar vanaf de ontzetting, de ligging van 
een weg hebben verplaatst welke door ver
jaring de gemeenschappelijke eigendom 
kan worden van partijen in de zaak; 
dat dus, luidens artikel 4 der wet van 
25 Maart 1876, de vordering gegrond is"; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, van artike
len 1134, 1317, 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk W etboek, doordat, alhoewel de 
conclusien, door eischers in verbreking, te 
voren beroepers, in de zaak nr 28786 ge
nomen, de rechtbank verzochten, om in 
het belang van een goed gerecht de vorde
ring, over het recht op de zaak zelve, op 
7 November 1934 ingediend, en de vorde
ring tot herstel in bezit samen te voegen, 
en bijgevolg de uitspraak over deze laatste 
vordering te schorsen, het bestreden vonnis 
nochtans dit verzoek heeft verworpen 
zonder een enkel red en aan te geven welke 
aan het Hof van verbreking moet toelaten 
zijn toezicht uit te oefenen, alswanneer de 
rechter verplicht is, op die wijze, zijn be
slissing over elk punt van den eisch met 
redenen te omkleeden : 

Overwegende dat de· rechter ten gronde 
een vergissing enkel in het schrijven heeft 
begaan wanneer hij de uitdrukking bezigde 

. " vordering tot handhaving in het be zit "; 
dat het in de bevoegdheid ligt van het 
Hof die missing te herstellen; dat het geen 
twijfellijdt dat de rechter, door zich alzoo 
uit te drukken, de vordering heeft willen 
bedoelen welke op verzoek van besluiters 
bij dagvaarding op 7 November 1934 
werd ingeleid; 

Dat het middel dus in feite ·mist; 
Omtrent het vierde middel : schending 

van artikel 97 der Grondwet, van artike
len 1134, 1317, 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat, daar waar in 
de conclusien van eischers in verbreking, 
te voren beroepers in de zaak nr 28.7 86, 
gevraagd werd hun " akte te verleenen van 
hun herhaald aanbod om door hun weide 
een overgang van 3 meter breed, vrij te 
Iaten langsheen het pad, enkel voor de 
uitbating van hun ingesloten goederen ,, 

het bestreden vonnis deze conclusien heeft 
verworpen zonder reden aan te geven, 
alswanneer de rechter verplicht is in zijn 
beslissing elk punt van den eisch met 
redenen te omkleeden : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
de vordering van eischers in verbreking 
gegrond verklaart omdat het vast staat dat 
eischers in verbreking, sedert min dan een 
jaar vanaf de. ontzetting, de ligging van 
een weg verplaatst hebben, ligging welke, 
door verjaring, gemeenschappelijke eigen
dom kan worden van de partijen in de 
zaak; 

Overwegende dat deze verklaring, on
vereenigbaar met de vraag om het ver
leenen van akte door eischers gedaan, een 
afdoende reden daarstelt welke den rech
ter toelief den eisch te verwerpen zonder 
deze verwerping verder met redenen te 
omkleeden; 

Waaruit volgt dat het middel in feite 
mist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischers in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerders. 

17 Maart 1938.- 1• Kamer.- Voor
zitter, H. Goddyn, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Pourbaix. - Gelijk
luidende conclusie, H. Gesche, eerste 
advocaat generaal. 

2• KAMER. - 21 Maart 1938. 

1° VERKEER. - RECHT vAN DEN WEG
GEBRUIKER, DIE UIT EEN SECUNDAIRE 
BAAN KOMT, OM DE HOOFDBAAN OP TE 
RIJDEN, WANNEER VASTGESTELD IS DAT 
HIJ DE DOOR DE WET EN DE VOORZICH
TIGHEID GEBODEN VOORZORGEN HEEFT 
GENOMEN. - 0MVANG VAN HET RECHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- BEWERING DAT DE 
CONCLUSIES NIET BEANTWOORD WER
DEN. 

3° RECHTBANKEN. - PLAATSBEZICH
TIGING.- VONNIS VASTSTELLENDE DAT 
DEZE VERRICHTING REGELMATIG IS. -
PROCES-VERBAAL NIET VEREISCHT. -
VERMOGEN VAN DE RECHTBANK OM 
HAAR VONNIS OP DE EERSTE TERECHT
ZITTING UIT TE SPREKEN. - GEEN 
VERPLICHTING AAN PARTIJEN DEN DA
TUM VAN DE UITSPRAAK BEKEND TE 
MAKEN. 

1° De rechter die ten grande uitspraak doet 
oordeelt op souvereine wijze wanneer hij, 
na onderzoek van de feiten, verklaart dat 
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de gebruike1· van een secundaire baan de 
hoofdbaan mag oprijden, indien hij de 
door de wet en de voorzichtigheid opge
legde voorzorgen heeft genomen (Kon. 
besl. v. 1 Februari 1934, art. 51, 2°, 
en 54). 

2° Kan niet aangenomen worden het middel 
daarop gesteund dat de in de conclusie 
aangevoerde middelen niet werden beant
woord, wanneer uit de vergelijking van 
de conclusie en van het vonnis blijkt dat 
dit vonnis al de middelen heeft beant
woord (Grondwet, art. 97). 

3° Wanneer de rechtbank zich ter plaats 
heeft begeven, en een bijzonder desaan
gaande op te maken proces-verbaal ont
breekt, wordt het gernis aan zoodanig 
proces-verbaal aangevuld do01· het vonnis 
dat de regelrnatigheid van de verrichtingen 
der plaatsbezichtiging vaststelt; zoo par
tijen niet gevraagd hebben uitleg te mo
gen verstrekken ter terechtzitting, kan 
worden uitpraak gedaan op de eerst
volgende zitting, zonder dat het, op . 
straffe van nietigheid, vereischt is aan 
de partijen belcend te rnalcen op wellcen 
datum de uitspraalc zal geschieden. 

(llucHEL, T. COLLIN EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Neufchateau, op 20 October 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 54 en 51, 2°, van het Konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, houdende 
Algemeen reglement op de verkeers
politie : 

Overwegende dat de rechtbank, door 
een bindende beoordeeling der feiten, 
erkend heeft « dat men aan Collin, die 
van een secundairen weg kwam, niet mag 
verwijten dat hij den hoofdweg heeft 
ingeslagen zonder de voorzorgen te ne
men hem door de wet en de omzichtigheid 
opgelegd "; dat daaruit volgt dat. er van 
de artikelen, in het middel bedoeld, een 
juiste toepassing werd gedaan; dat dit 
middel bijgevolg niet kan aangenomen 
worden; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van het gerechtelijk contract, doordat de 
rechtbank de middelen, door eischer in 
zijn regelmatig neergelegde conclusiiin 
opgeworpen, niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van de conclusien met het bestreden von
nis blijkt dat dit laatste op alle middelen 
heeft geantwoord; dat het vonnis niet 
ontkent dat Collin, van uit een secundairen 

weg op een hoofdweg komende, luidens 
artikel 54, 1°, van het Koninklijk besluit 
van 'l Februari 1934, verplicht was den 
doorgang vrij te laten voor deze die over 
den hoofdweg rijdt, maar dat het in feite 
vaststelt dat gezegde Collin den hoofdweg 
slechts is opgereden in de voorwaarden 
van voorzichtigheid door § 2 van het
zelfde artikel opgelegd; dat daaruit voort
spruit dat hij den verkeersvoorrang heeft 
in acht genomen; dat het anderzijds de 
omstandigheden van feitelijken aard heeft 
aangestipt, welke, overeenkomstig het 
reglement, aan eischer voorschreven zijn 
snelheid derwijze te regelen en er meester 
van te blijven om v66r een hindernis te 
kunnen stil houden; dat het mid del dus 
niet mag aangenomen worden; 

Omtrent het derde en vierde middel 
samen, afgeleid, het. derde : uit de schen
ding der rechten van de verdediging, door
dat de rechtbank, na, overeenkomstig het 
vonnis dat het uitsprak, zich ter plaatse 
te hebben begeven, de partijen niet toe
gelaten heeft hun meening, nopens het 
opgemaakt proces-verbaal, te kennen te 
geven, en, zonder meer, de zaak, ten einde 
gevonnisd te worden, ter zitting .heeft 
teruggebracht; en, het vierde : uit het 
feit dat de rechtbank, tijdens de plaats
opname, geen datum heeft vastgesteld, 
noch om de partijen gelegenheid te geven 
hun meening te laten kennen nopens de 
plaatsopname, noch om vonnis te vellen : 

Overwegende dat bestreden vonnis de 
regelmatigheid vaststelt van het afstappen 
der rechtbank te1· plaatse; dat het, 
inderdaad, aanstipt dat de plaatsopname 
gebeurd is in bijzijn der partijen en van 
hun raadsmannen, en met de openbaar
heid door de wet vereischt; en, eindelijk, 
dat de partijen gehoord werden; 

Overwegende dat deze meldingen het 
gebrek van een bijzonder proces-verbaal, 
om het inachtnemen der rechtsvormen 
vast te stellen, aanvullen; 

Overwegende dat het heropenen van het 
onderzoek beperkt was geweest tot de 
verrichtingen der plaatsopname, en deze 
op tegenspraak volbracht zijnde, zonder 
dat de partijen in 't bijzonder gevraagd 
hebben om ter zitting hun meening zeg
gen, mocht de rechtbank, overeenkomstig 
artikel 190 van het Wetboek van Straf
vordering, zijn vonnis op de eerstkomende 
terechtzitting uitspreken; . 

Overwegende dat het aanduiden van 
den datum aan de partijen waarop wordt 
uitgesproken door geen enkel artikel op 
straf van nietigheid wordt voorgeschreven; 

Waaruit voortspruit dat de middelen 
niet mogen aangenomen worden; 

En overwegende dat de substantieele 
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of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nag-eleefd en dat de 
straffen wettelijk zijn; 

En voor wat de burgerlijke vordering 
aangaat, dat de voorziening geen middel 
voorbrengt en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

21 Maart 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
geve7·, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

26 KAMER. - 22 Maart 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKJNG. 
- GEINTERNEERD KRANKZINNIGE. -
ARREST DAT EEN VRAAG TOT VRIJLATING 
VERWERPT. - VORMEN VAN DE VOOR
ZIENING EN VAN DEN AFSTAND. 

2o BURGERLIJK RECHT. - BEGRIP. 

1 o De voorziening tegen een arrest vdn het 
Hof van beroep, dat een vraag tot vrij
lating van een in een gesticht ge!inter
neerd krankzinnige verwerpt, betreft een 
burgerlijk recht en moet, om die reden, 
ingesteld worden overeenkomstig de rege
len voorgesclweven door de wet van 
25 Februari 1925; hetzelfde geldt voor 
den afstand van die voorziening (1). 

2o Het recht om niet te worden ge!interneerd 
is een burgerlijk recht. 

(QUEQUIN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
15 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening, zoo 
zij in zake ingesteld is, tegen een beslis
sing de aanvraag tot uittreding uit een 
zinneloozenhuis verwerpende, een burger
lijken aanleg inleidt, die als zulkdanig, 
aan al de regelen der rechtspleging in 
verbreking, voor de burgerlijke zaken is 
onderworpen; 

Overwegende bijgevolg, dat de afstand 
der voorziening ter griffie diende neerge
legd; dat bij verzuim aan die pleegvorm, 
het Hof op dien afstand geen acht mag 
slaan; 

{I) Zie Verbr., 7 Mei 1935 (Bull. en Pasic., 
1935, I, 259). 

En voor wat raakt de voorziening zelf : 
Overwegende dat ze niet ontvankelijk 

is, vermits zij niet werd ingeleid door neer
legging ter griffie, van een verzoekschrift 
opgesteld en beteekend overeenkomstig 
de voorschriften van artikels 8 en 9 der 
voormelde wet; -

Om deze r·edenen, het Hof verklaart 
den afstand nietig en verwerpt de voor
ziening; verwijst aanlegger in de· kosten 
zoo van de voorziening als van den af
stand. 

22 Maart 1938. ~ 26 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gel1)"kluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

26 KAMER. - 22 Maart 1938. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - VERKEERDE DATUM VAN HET 
MISDRIJF.- VERGISSING DOOR DE VER
DEDIGING AANGEWEZEN EN DOOR DEN 
RECHTER HERSTELD. - GEEN WIJZI
GING VAN DE BENAMING VAN HET STRAF
BAAR FElT EN GEEN SCHENDING.VAN DE 
RECHTEN DER VERDEDIGING. 

2o VERBREKING. - SRAFZAKEN. :___ 
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE.- BUR
GERLIJKE VORDERING.- GEEN MIDDEL 
WORDT AM-llTSHALVE OPGEWORPEN. 

1° Wanneer de verdediging deed opmerlcen 
dat aan het misdriif een verkeerden datum 
werd gegeven, en de rechter die vergissing 
herstelt, wijzigt hij de benaming van het 
strafbaar feit niet en begaat hij geen 
schending van het recht der verdediging. 

2° Het Hof werpt ambtshalve geen middel 
op, bij voorziening van den beklaagde, 
aangaande de burgerlijke vordering. 

(IENES, T. HAERENS.J 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Gent, op 28 October 1937. 

ARREST. 

I. Ten aanzien der strafvordering : 
Omtrent het middel getrokken uit de 

schending der rechten der verdediging en 
der artikels H5, 163,182,195,212 en 213 
van het Wetboek van Strafrechtspleging, 
5 der wet van 1 Mei 1849 en 97 van de 
Grondwet, doordat het feit voor hetwelk 
betichte verwezen werd hetzelfde niet is 
als datgene dat in de citatie was voorzien, 
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en dat betichte door de rechtbank niet 
v~~~ittigd werd dat zij de betichting zou 
WIJZigen : 

Aangezien bestreden vonnis beslist << dat 
het bewezen is dat verdachte zich plichtig 
gemaakt heeft aan het feit te zijnen Jaste 
gelegd, niet op 16 Maart 1937 zooals in 
de dagvaarding vermeld, maar op een 
datum van einde Maart na 2fto Maart 
1937 »; 

Aangezien het proces-verbaal der zit
ting van den rechter in hooger be:r;oep 
vermeldt dat Mr de Potter, die voor 
eischer pleitte, akte heeft gevraagd << dat 
burgerlijke partij erkent dat het ongeval 
zich niet heeft voorgedaan op 16 Maart, 
datum waarop, volgens de citatie en 
volgens het proces-verbaal, het feit zou 
gepleegd geweest zijn »; 

Dat daar-uit volgt, eenerzijds, dat, 
tegenstrijdig met de bewering van het 
middel, het feit door bestreden vonnis 
weerhouden datgene is welk in de citatie, 
onder een verkeerden datum was bedoeld, 
en dat het herstellen door den r-echter, 
van de misgreep in het opstel der betich
ting voorkomende, beklaagde niet heeft 
kunnen verrassen, en zijn verdedigings
recht niet heeft kmmen krenken; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
II. Ten aanzien der burgerlijke partij : 
Overwegende dat de voorziening geen 

bijzondere middelen inroept, en dat het 
Hof van verbreking er ambtshalve geene 
oproept; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

22 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voo!'
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. --'- Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2" KAMER.- 22 Maart 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
___: FISKALE ZAKEN. - NEERLEGGING 
VAN DE VOORZIENING, - GEVOLMACH
TIGDE BELAST MET DIE NEERLEGGING. 
- DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE 
AAN DEN GRIFFIER DOOR EEN BRIEF 
LAAT WETEN DAT DE NEERLEGGING GE
SCHIED IS. - GEEN TEGENSTRIJDIG

.HEID. 
2o VOORZIENING IN VERBREKING. 

- FISCALE ZAKEN. - AANWIJZING 
DOOR DEN DIRECTEUR DER BELASTINGEN 
VAN EEN GEVOLMACHTIGDE BELAST MET 
DE NEERLEGGING VAN DE VOORZIENH;G, 

GOEDKEURING VANWEGE DEN MI
NISTER VAN FINANCIEN NIET VEREISCHT. 

3° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - ONROEREND GOED 
TOEBEHOOREND AAN DEN BELASTING
SCHULDIGE EN DOOR HEM BESTEMD 
TOT DE UITOEFENING VAN ZIJN NIJVER
HEID. - KADASTRAAL INKOMEN VAN 
DIT ONROEREND GOED .. - BEDRIJFS
LASTEN AF TE TREKKEN VAN DE BRUTO
INKOMSTEN. 

4° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - NAAMLOOZE VEN
NOOTSCHAP. - WINST VERWEZENLIJKT 
OP EEN WISSELVERSCHIL BIJ DE TERUG
BETALING VAN EEN IN VREEMDE MUNT 
AANGEGANE LEENING. - TOEPASSING 
VAN DE BEDRIJFSTAXE. 

1° De directeur der belastingen begaat gem 
tegenstrijdigheid wanneer hij eenerzijds 
opdracht geeft aan een gemachtigde om 
de stukken der voorziening ter griffie neer 
te leggen, en anderzijds, aan den griffier 
door een brief laat weten dat hij hem die 
stukken overrnaakt (wet van 16 Septem
ber 1895, art. 14). 

2° De goedkeuring van den minister van 
financiifn, vereischt voor de aanwijzing 
van een interirnair door den directeur der 
belastingen, is niet noodzakelijk voor de 
aanwijzing, door laatstgenoernden ambte
naar, van een gernachtigde die belast 
wordt de stukken van een bepaalde voor
ziening ter griffie neer te leggen ( Kon. 
besl. van 12 Mei 1920, artt. 6 en 7). 

3° Het kadastraal inkornen van een on
roerend goed, toebehoorend aan een be
lastingschuldige en door hem bestemd tot 
de uitoefening van zijn n~iverheid, maakt 
een van de bedrijfsuitgaven of bedrijfs
lasten uit, welke de wet toelaat af te trek
ken van het bruto-bedrijfsinkomen, rnet 
het oog op het bepalen van aanslagbasis 
van de bedrijfstaxe (samengeschakelde 
wetten, art. 26, §§ 1 en 2, 1°) (1). 

4° De winst die door een naamlooze ven
nootschap wordt gemaakt naar aanleiding 
van een wisselve!'schil bij de terugbetaling 
van een in vreemde munt aangegane 
leen in g, is, zooals alles wat de rechts
persoon buiten het voor zijn exploitatie 
samengesteld kapitaal verkrijgt, een be
drijf:~winst, die wettelijk onderworpen is 
aan de bedrijfstaxe (2). 

(1) Zie Verbr., 14 Februari 1938, supra, 
hlz. 21. 

(2) Zie Verbr., 12 April 1937 (Bull. en 
-PAsiC., 1937, I, 106). 
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(BEHEER VAN FINANCIEN, T. NAAIIILOOZE 
VENNOOTSCHAP GEVAERT «PHOTO-PRO
DUCTEN ».) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
14 April 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel van niet-ontvanke
lijkheid opgeworpen door de verwerende 
vennootschap, en afgeleid uit het feit dat 
er tegenstrijdigheid bestaat in hoofde van 
den bestuurder der belastingen, in het 
melden in een brief, ger-icht aan den heer 
griffier van het Hof van beroep te BI-ussel, 
op 22 Mei 1937, " dat hij hem doet toe
komen de voorziening in verbreking met 
de akte van beteekening en de uitgifte 
van het bestreden arrest" als hij denzelfden 
dag, machtiging gaf aan een verificateur, 
in zijn naam, de stukken der voorziening 
ter griffie van gezegd Hof neder te leggen : 

Overwegande dat het blijkt uit de mel
ding geteekend door den griffier van het 
Hof van beroep, en zich bevindende onder
aan het eerste blad van vermeld schrijven, 
dat de stukken, in ditzelfde nader bepaald, 
ontvangen werden ter griffie van het Hof 
van beroep te Brussel, op 22 Mei 1937; 

Overwegende dat er geene tegenstrij
digheid bestaat vanwege den bestuurder 
der belastingen. een verificateur te gelasten 
in zijn naam, de stukken der voorziening 
in verbreking neder te leggen ter griffie 
van het Hof van beroep, en terzelvertijd 
de griffier van dit Hof te berichten dat hij 
hem de bewuste stukken doet geworden; 

Overwegende dat artikel 14 der wet 
van 6 September 1895 de geldigheid van 
die nederlegging aan geen enkele bijzon
dere vormvereischte onderwerpt; dat ze 
door den aanlegger of door zijn gevol
machtigde kan gedaan worden; , · 

Overwegende dat de beschikkingen van 
artikels 6 en 7 van het Koninklijk besluit 
van 12 Mei 1920 zonder toepassing zijn 
in het huidig geval, waar het enkel gaat 
over de bijzondere opdracht een bepaalde 
daad te stellen; 

Dat, inderdaad, deze beschikkingen be
treffen, de eerste : e!'me zaak van bevoegd
heid, en de tweede.: de aanstelling der tij
delijke waarnemende door de bestuurders, 
onder voorbehoud der goedkeuring van 
den Minister; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening in verbr·eking 
gesteld, dus niet kan worden aangenomen; 

Ten aanzien van het eerste middel : 
schending van artikelen 26 en 52 der wet
ten op de inkomstenbelasting, samenge-

schakeld door het Koninklijk besluit van 
6 Augustus 1931, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat het kadastraal in
komen der onroerende goederen, toebe
hoorende aan de Naamlooze vennootschap 
" Gevaert Photo-Producten "• en door haar 
voor bedrijfsdoeleinden aangewend, diende 
afgetrokken te worden van het bruto 
cijfer harer winsten, ten einde er het 
belastbaar bedrag van vast te stellen, 
wanneer het kadastraal inkomen voor de 
toe passing der belastingen op de inkomsten 
moet aanzien worden als een reeds belast 
inkomen, af te trekken overeenkomstig 
voornoemd artikel 52; 

Overwegende dat dit artikel en de be
schikkingen van artikel 4 van het Konink
lijk besluit nr 203 van 27 September 1935 
die het vervangen, en, namelijk, zijn § 2, 
litt. A, volgens dewelke als reeds belaste 
inkomsten aanzien worden de kadastrale 
inkomsten der onroerende goederen, eigen
dom van den belastingschuldigen, geens
zins belemmeren dat dit inkomen van het 
bruto bedrag der bedrijfsinkomsten afge
trokken worden; dat de wet tusschen de 
onroerende goederen en deze welke het 
geenszins zijn geen onderscheiding maakt; 
dat zij als reeds belast aanschouwt het 
kadastraal inkomen van onroerende goe
deren niet gewijd aan de uitoefening van 
het bedrijf dan wanneer in dit geval het 
aftrekken van dit inkomen toch onbe
twistbaar is ; 

Overwegende dat artikel 26, §§ 1 en 2 
der voornoemde samengeschakelde wet
ten, het kadastraal ink omen als een be
drijfslast aanziet, en, in dit opzicht, het 
gelijkstelt met eene uitgave aftrekbaar 
van de inkomsten vermeld in artikel 25 
derzelfde wetten; 

Overwegende dat, in de ontwikkeling 
van het middel, aanlegger bovendien doet 
gelden dat de woorden " of vermoed » inge
lascht na de uitdrukkingen « werkelijke 
huurwaarde » in den tekst van artikel 30, 
§ 2, van het ontwerp van de midden
afdeeling, hetwelk artikel 26, § 2, der wet 
is geworden, oorspronkelijk in den geest 
van den wetgever, slechts het kadastraal 
inkomen der onroerende goederen van het 
bedrijf beoogde, waarvan de grond
belasting reeds in den vreemde werd 
gelnd, de aftrek van dit inkomen, voor
geschreven zijnde door den fiscalen regel : 
non bis in idem, zooals zij opgesteld is 
in artikel 40 van hetzelfde ontwerp, en 
volgens de bepalingen van hetwelk be
lastingen en taksen reeds betaald in den 
vreemde, voor belastbare inkomsten in 
BelgHi, eventueel van het bedrag der 
belasting worden afgetrokken; maar dat, 
sedert dit artikel 40 door den nieuwen 
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tekst werd vervangen, dit artikel 52 der 
wet werd, de uitdrukking « vermoedelijke 
huurwaarde "welke artikel 26, § 2, bezigt, 
niet meer het kadastraal inkomen bedoe
len, en dat zoo zij nochtans in den tekst 
werd behouden, dit enkel is om het ge
deelte van de totale huur, betreffende het 
-dee! van het in huur genomen onroerend 
,goed welke gewijd is aan de uitoefening 
van een bedrijf, vast te stellen; 

Overwegende dat het nader brengen 
der artikelen 5, § 1, en 26, §§ 1 en 2, der 
gezegde samengeschakelde wetten duide
Iijk doet uitschijnen dat « de vermoede
Iijke huurwaarde" beteekent, in de eene 
gelijk in de andere beschikking, het 
kadastraal inkomen, in tegenstelling met 
-de werkelijke huurwaarde, of werkelijk 
betaalde huur; 

Overwegende dat het een werkelijke 
huur bepalen is, en niet eene vermoede
Iijke huurwaarde, dan het dee! dezer.huur 
te schatten welke betrekking heeft op het 
dee! van het onroerend goed welk is toe
.gewezen aan de uitoefening van het be
drijf; 

Overwegende dat de vermoedelijke 
huurwaarde vergelijken aan een dee! der 
werkelijke huur, dit in tegenstrijdigheid 
is met den tekst der wet en er den zin 
van miskent,- ondervoorwendsel van ver
tolking, leidt men er eene uitzondering of 
eene beperking in, welke zij nooit heeft 
,g·emaakt, welke er den zin van verdraait 
en haar van haar doe! afbrengt; 

Dat uit deze beschouwingen blijkt dat 
di t mid del niet gegrond is; 

Gelet op het tweede mid del aanklagende 
de schending van artikelen 25, § 1, 1° 
en 3°, en 27, §§ 1 en 2 der wetten op de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld 
door het Koninklijk besluit van 7 Oogst 
1931, doordat het bestreden arrest niet 
belastbaar verklaart de sommen van 
260,648 fr. 35 en 328,728 fr. 50, omdat zij 
geene winsten vertegenwoordigen die in 
verband zijn met de bedrijfsbezigheden 
van de Naamlooze ·vennootschap "Ge
vaert Photo-Producten" dan wanneer de 
belastingen op deze sommen gesteld in 
rechte gegrond zijn, ten aanzien van het 
beheer van financien, zonder dat het van 
belang was te onderzoeken of de bewer
kingen die de belaste sommen verwezen
lijkten we! of niet door de standregelen 
der vennootschap waren voorzien: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de sommen van 260,648 fr. 35 
en 328,728 fr. 50 de winst vertegenwoor-
digen door de Naamlooze vennootschap, 
verweerster, verwezenlijkt door het wissel" 
verschil bij de terugbetaling eener leening 
in vreemde munt en dat deze sommen er 

toe bijbrachten tot het verwezenlijken 
van het batig saldo der balansen op 31 De
cember der j aren 1932 en 1933 afgesloten 
(fiscale dienstjaren 1933 en 1934); 

Overwegende dat dit arrest, zonder te 
ontkennen dat het hier gaat om een werke
lijk voordeel ontstaan door de omkeering 
van Belgische franken in vreemde munt, 
het niettemin aan de belasting onttrekt om 
de eenige reden dat het vreemd is aan de 
beroepsbedrijvigheid der vennootschap; 

Overwegende dat, in de kapitaal
vennootschappen, de winst uit den wissel 
ontstaan belastbaar is, en dit in de mate 
dat zij helpt tot het vormen van een batig 
sal do in de balans; dat inderdaad in der
gelijke vennootschappen elke aangroei 
van het maatschappelijk. bezit, door de 
balans bevestigd, een aan de belasting 
onderworpen bedrijfsinkomst daarstelt, 
zonder dat men er den aard of de herkomst 
dient van na te gaim; 

Overwegende dat de kapitaalsvennoot
schappen slechts opgericht zijn en werken 
voor den dienst van een winstgevend 
bedrijf; dat zij enkel bedrijfsorganismen 
kunnen zijn; dat al hun be zit : onroerende 
goederen, werktuigen, gelden, onbelicha
melijke waarden, enz., een van natuur 
uitsluitend handelspatrimonium daarstelt, 
hetwelk aan hun voorwerp onafscheidbaar 
verbonden, slechts ten aanzien van dat 
voorwerp iets kan bezitten of ver
krijgen; dat hieruit blijkt dat iedere 
winst, ieder welkdanig voordeel dat toe
bracht tot den aangroei van het maat
schappelijk bezit, een voordeel van de 
beroepsbedrijvigheid der vennootschap, 
en, diensvolgens, een belastbare winst 
vertegenwoordigt; 
· Overwegende dat door te beslissen, 

zooals gedaan, het bestreden arrest de 
wettelijke beschikkingen in de voorziening 
aangehaald heeft geschonden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt het 
middel van niet-ontvankelijkheid tegen de 
voorziening opgeworpen; vernietigt het 
bestreden arrest, maar enkel voor zooveel 
het verklaart dat de bedragen van 
260,648 fr. 35 en 328,728 fr. 50, noch door 
de inkomsten belasting, noch door de 
nation ale crisisbelasting belastbaar zijn; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat het tegenwoordig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
er melding van zal gemaakt worden in 
den rand van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest; veroordeelt den Staat (Beheer van 
financien), aanlegger, in de twee derden 
der kosten van het geding in verbreking, 
en de Naamlooze vennootschap, verweer-
ster, in het overige derde, doch in deze 
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kosten niet begrepen degene aan aanlegger 
veroorzaakt door het memorie in antwoord 
.aan het middel van niet ontvankelijkheid 
door verweerster opgeworpen; veroordeelt 
deze laatste in het geheel dezer laatste 
kosten; verwijst de zaak, alzoo afbepaald, 
naar het Hof van beroep te Gent. 

22 Maart 1938. - 2~ Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 Maart 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKJNG. 
- STRAFZAKEN. - VROEGERE VOOR
ZIENING VERWORPEN.·- NIET-ONTVAN
KEL!Jj(HEID. 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening door 
veroordeelde ingesteld tegen een bij ver
stek gewezen vonnis dat hern niet betee
kend is geweest (1 ). 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening tegen 
een beslissing, die reeds vanwege den
zelfden eischer het voorwerp is geweest 
van een voorziening welke verworpen 
werd, welke ook de redenen van deze ver
werping rnogen geweest zijn en al wordt 
<JVer de twee voorzieningen uitspraak ge
daan bij hetzelfde arrest (Wb. v. Strafv., 
art. q38) (2). 

(MARIEN, T. SMITS.) 

Voorziening tegen een vonnis gewezen 
door de correctioneele rechtbank van Ant
werpen op 20 October 1937. 

ARREST. 

Aangezien de drie voorzieningen gericht 
zijn tegen hetzelfde vonnis van 20 Octo
ber 1937, en dat zij dus samenhangend 
zijn; 

I. Op de voorziening door verklaring 
van 22 October 1937 : 

Overwegende dat zij niet ontvankelijk is 
en moet verworpen worden, daar zij 'gericht 
is tegen het vonnis wanneer het - bij 
verstek uitgesproken- nog niet beteekend 
was; 

(1) Zie Verbr., 16 Februari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 63, 1°). 

(2) Zie Verbr., 4 Maart 1929 (Hull.· en 
PASIC., 1929, I, 120, 5°). 

VERBR., 1938.-5 

Dat dit vonnis vatbaar was voor verzet, 
dus niet definitief; 

II. Op de voorzieningen door "\'erklarin
gen van 20 November 1937 en 30 Novem
ber 1937 : 

Overwegende dat, wanneer een eisch tot 
verbreking verworpen werd, de partij die 
hem heeft ingesteld zich niet meer in ver
breking mag voorzien tegen hetzelfde arrest 
of vonnis; dat die regel van openbare 
orde - samengevat in. de spreuk « voor
ziening op voorziening is zonder waarde >>-,-
vastgesteld werd in het Reglement V\).n 
28 Juni 1738 (titel IV, artikel 39), en toe
gepast op de strafzaken door artikel 438 
van het Wetboek van Strafvordering; dat 
die regel onbeperkt is, en van toepassing 
in alle zaken, zoowel wanneer de eerste 
voorziening verworpen werd door eene 
afzonderlijke beslissing, als wanneer door 
dezelfde beslissing; 

Waaruit spruit dat die twee voorzienin
gen moeten verworpen worden, als gevolg 
aan het verwerpen van de eerste; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen; verwerpt ze; kosten 
ten taste van eischer. 

22 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 Maart 1938. 

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
BESLISSING- IN RET NEDERLANDSGH. -
MEMORIE EN AFSTAND VAN DE VOOR
ZIENING IN HE'r FRANSGH. - RET HOF 
NEEMT ZE NIET IN AANMERKING. 

Het Hof neernt niet in aanrnerking de in 
het Fransch gestelde rnernorie tot staving 
van een voorziening tegen een in het 
Nederlandsch opgernaakte beslissing, en 
evenrnin de in het Fransch gestelde af
stand 'l}an die voorziening (wet van 
15 Juni 1935, art. 27) (3). 

(QUEQUIN.) 

Voorziennig tegen een arrest van het 
Hof vau beroep te Brussel, Kamer van 
inbuschuldigingstelling, van 22 December 
1937. 

(3) Zie Verbr., 16 Maart 1937, arresten 
Hof van Verbr., 1937, blz. 24; 19 Mei 1937, 
ibid., blz. 45). 
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ARREST. 

Overwegende dat Qm\quin verklaart 
afstand te doen van zijnen eisch in ver
breking; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 27 
der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszakeri, de rechtsple
ging :v66r het Hof van verbreking ge
schiedt in de taal in dewelke de bestreden 
beslissing is opgesteld; dat luidens arti
kel 40 der zelfde wet die regel op straf van 
nietigbeid is voorgeschreven en die nietig
heid ambtshalve door den recbter wordt 
uitgesproken; 

Overwegende dat boewel aangeklaagd 
arrest in het Nederlandsch geveld is, de 
afstand en de memorie tot staving der 
voorziening, door eiscber Quequin zelf 
onderteekend, in de Fransche taal opge
steld zijn, dat het Hof van verbreking er 
dus geen acht mag opslaan; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesprokene beslissing wettelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verklaart den 
afstand nietig; verwerpt de voorziening· in 
verbreking en verwijst aanlegger in de 
kosten zoo van den afstand als van den 
aanleg in verbreking. 

22 Maart 1938.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter; - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende concl1tsie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

28 KAN!ER. - 28 Maart 1938. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BENAN!ING VAN HET STRAFBAAR FElT 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. 
- GEEN CONCLUSIE. - VEROORDEE
LING WETTIG N!ET REDENEN OMKLEED. 

2o GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING OP DE HUURRIJTUIGEN 
NIET ONDERWORPEN AAN DE BIJZON
DERE VEREISCHTEN VOOR DE BEKEND
N!AKING VOORGESCHREVEN IN ZAKEN 
VAN VERKEER. 

1 o Wanneer de rechter het misdrijf om- . 
schrijft met de bewoordingen zelf van de 

· wettelijke bepaling die overtreden werd, 
stelt hij op souvereine wijze het feite
lijk bestaan van al de wettelijke bestand
deelen van het misdTijf vast; bij gebTeke 
van conclusie van den beklaagde, is hij 
niet veTplicht de veroordeeling bovendien 

met andere redenen te omkleeden (Grond
wet, art. 97) (1). 

2° Een gemeenteverordening op de huur
auto's die er toe strekt, in verband met 
de rust, zedelijkheid en gezondheid, em 
vervoermiddel te !'egelen dat tegen be
taling het publiek wordt aangeboden en 
overigens financieele t•oordeelen voor de 
stad oplevert, heeft niet tot doel het ver
keer te schorsen, te beperken of te !'egelen 
en behoeft niet, om veTplichtend te wezen, 
ter kennis van de belanghebbenden ge
bracht te worden door agenten stao,nde teY 
plaats of door gepaste opschriften of aan
wijzingen (wet van 1 Augustus 1899, 
art.1,gewijzigd door de wet van 1 Augus
tus 1924 en door die van 16 December 
1935) (2). 

(N!ATHIEU.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Luik, op 3 Juli 1937. 

ARREST. 

Om trent het eerste middel : valsche toe
passing van bet gemeentereglement der 
Stad Luik van 13 Juli 1929 op de buur
autovoertuigen, doordat betichte, veroor
deeld om zonder toelating op den open
baren weg gestationneerd te hebben, niet 
stationneerend gevonden werd, dit laatste 
woord genomen in den zin dat artikel 3, 
nr 11, van 't Algemeen reglement op de 
verkeerspolitie er aan geeft : 

Overwegende dat eischer vervolgd was 
om, zonder regelmatige vergunning van 
he~ ge~eentebestuur, met een huurautorij
tmg op den openbaren weg, te hebben 
gestationneerd en gereden, en dat de 
rechter in beroep beslist heeft dat de be
tichting bewezen was gebleven; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusien van eischer, de rechter ten gronde 
de veroordeeling niet verder met redenen 
moest omkleeden; 

Overwegende dat door de inbreuk te 
omschrijven door de bewoordingen zelf van 
de overtreden beschikking van het regle
ment (art. 2 van bet politiereglement der 
Stad Luik van 13 Juli 1929), hij op bin
dende wijze het bestaan heeft vastgesteld 
van al de wettelijke bestanddeelen der 
overtreding; 

(1) Zie Verbr., 26 Januari en 14 December 
1937 (Bull. eli PA:sw., 1937, I, 39, A, 3", 
en 378, 2°). 

(2) Zie Verbr., 2 Februari 1931 (Bull. en 
PAsiC., 1931, I, 51); vergelijk Verbr., 24 No
vember 1930 (ibid., 1930, I, 367\, 
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Overwegende dat de beweringen van het 
middel, wat het ten laste van eischer ge
legde feit betreft, op deze vaststelling 
afstuit; 

Overwegende dat alzoo het middel in 
feite mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 1 der wet van 1 Oogst 1899, 
op de politie van het verkeer, aangevuld 
door de wet van 1 Oogst 192q,, doordat 
het hierboven bedoeld gemeentereglement, 
een maatregel zijnde dat genomen werd 
om het verkeer in te houden, te regelen 
of af te leiden, niet verplichtend is, omdat 
het niet ter kennis van de belanghebbende 
is gebracht geweest op de in dit artikel 
voorgeschreven wijze, te weten, door 
agenten ter plaatse gesteld of bij middel 
van daartoe aangebrachte aanduidingen 
of opschriften : 

Overwegende dat het hierboven bedoeld 
reglement, in strijd met wat het middel 
beweert, niet voor doel heeft het verkeer 
in te houden, te regelen of af te leiden; 
dat het voor doe! heeft, onder oogpunt 
van openba1·e rust, zedelijkheid en gezond
heid, een wijze van vervoer te regelen aan 
het publiek tegen betaling aangeboden; 
dat het daarenboven geldmiddelen ver
schaft aan de Stad; dat het dus niet het 
regelen van het verkeer op den openbaren 
weg betreft; 

Overwegende dat het reglement, indien 
het in zijn inleiding, na de wet van 
16-2q, Oogst 1790, en artikel 78 der Ge
meentewet te hebben ingeroepen, daaren
boven verwijst naar de wet van 1 Oogst 
1899 en het Koninklijk besluit van 
26 April1925 dat het Algemeen reglement 
inhoudt op de verkeerspolitie, deze laatste 
verwijzing, indien ze niet gerechtvaardigd 
is, het karakter van het reglement niet 
verandert; 

Overwegende dat alzoo het middel in 
rechte mist; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en de uitgespro
ken veromdeeling overeenkomstig met de 
w~t is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

28 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. De Wilde. ----; Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
i'aal. 

2e KAMER. - 28 Maart 1938. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
COMMISSIELOON ONTVANGEN DOOR HEM 
DIE BIJ GELEGENHEID EEN LEVERAN
CIER OF AANNEMER VAN WERKEN AAN
WIJST. - GEEN BEDRIJFSBELASTING.
GEEN AFHOUDING AAN DE BRON. 

Het commissieloon ontvangen door hem die, 
wanneer de gelegenheid zich voordoet, als 
aanbrenger optreedt van een leverancier 
of van een aannemer van werken, is niet 
onderworpen aan de bedrijfstaxe die bij
gevolg aan de bron niet moet worden afge
houden door den leverancier of den aan
nemer (wetten betreffende de belastin
gen op het inkomen, samengeschakeld 
6 Augustus 1931, artt. 25, § 1, 2°, A, 
en 31, § 1, b). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. MERCAN
TILE MARINE ENGINEERING AND GRA
VING DOCKS C0 .) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
5 Mei 1937. 

ARREST. 

Om trent het eenig mid del in verbreking : 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
van artikelen 25, § 1, 2°, litt. a, 29, § 1, 
en 31, § 1, litt. b, der wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931 
(Moniteur van 23 Oogst 1931), en van 
artikelen 7 en 11 van het Koninklijk be
sluit van 5 Mei 1925 (Moniteur van 14 Mei 
1925), beschikkingen door artikelen 1 en 9 
van het Koninklijk besluit van 13 Ja
nuari 1933 (Moniteur van 15 Januari 1933) 
toepasselijk gemaakt op de nationale 
crisisbelasting, · alsook van artikel 7 der 
wet van 23 Maart 1932 (Moniteur van 
26 Maart 1932), doordat het arrest beslist 
heeft dat de voormelde beschikkingen 
van de hierboven bedoelde samengescha
kelde wetten niet toepasselijk zijn op de 
sommen q,3q,,oq,q, fr. 21 (386,533 fr. 21 + 
q,7,511) en 558,277 frank (q,86,087 + 
72,190), welke voornoemde maatschappij 
in 1932 en 1933, ten titel. van commissie
loonen, geheime commissieloonen gehee
ten, heeft uitgegeven : 

Overwegende dat bestreden arrest vast 
stelt dat de genjeters van de betwiste 
commissieloonen kapiteins of andere !eden 
van het personeel der schepen zijn die door 
de verwerende maatschappij onderhouds
of herstellingswerken doen uitvoeren; 

Overwegende dat, krachtens artikel 25 
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der wetten bij het Koninklijk besluit van 
8 Januari 1926 samengeschakeld, deze 
inkomsten aan de beroepstaks ontsnapten, 
welke onder nr 2 slechts de verschillende 
bezoldigingen treft der openbare en pri
vate ambtenaren en bedienden, alsmede 
alle loonen, 't is te zeggen de inkomsten 
van dezen die zich in een staat van onder
geschiktheid of afhankelijkheid bevinden, 
in tegenstelling met : 1° de winsten der 
nijveraars, handelaars of landbouwers; 
en 2o met de baten van vrije beroepen, 
ambten of posten; 

Overwegende dat het beheer beweert 
dat het er anders toegaat sedert de wet 
van 13 Juli 1930, waarvan artikel 19, 
1, zegt: het nr 2 van artikel25 wordt ver
vangen als volgt : 2° de verschillende 
vergeldingen : a) van alle personen bezol
digd door een derde, zonder verbonden te 
zijn door een aann.emingscontract ... b) van 
de beheerders, commissarissen of vereffe
naars van vennootschappen op aandee
len ... ; 

Dat het beweert dat deze nieuwe tekst, 
alle bezoldigingen bedoelende door een 
derde toegekend, zonder dat vereischt 
wordt dat er een band bestaat van onder
geschiktheid tusschen deze die ontvangt 
en deze die betaalt, zelfs toepasselijk is 
op toevallige baten verwezenlijkt huiten 
alle betrekking van werkgever met werk
nemer; 

Overwegende dat de woorden, "bezol
diging " en " personen bezoldigd door een 
derde "• welke voorkomen in artikel 25, 
§ 1, 2o, de toevallige baten, buiten de 
uitoefening van een beroep verwezenlijkt, 
uitsluiten; 

Dat ze namelijk de commissieloonen 
uitsluiten welke, zooals in onderhavig 
geval, worden opgestreken door deze die, 
wanneer de gelegenheid zich voordoet, 
zich als aanbrenger aanstelt van een 
leverancier of van eene werkondernemer; 

Overwegende dat de vorige tekst van 
het betwist artikel dit gedacht reeds uit
drukte door te bepalen dat de bedrijfs
belasting de vergeldingen der « openbare 
en private ambtenaren en bedienden " en 
" de loonen " trof; 

Overwegende nochtans dat de oude 
tekst, door ambtenaren en loontrekkenden 
te bedoelen, aileen personen scheen te 
beoogen die in een verband van onderge
schiktheid verkeerden jegens hun werk
gevers; 

Overwegende dat men betwistte dat 
zoodanige tekst toeliet de bijwinsten van 
beheerders en commissarissen van ven
nootschappen op aandeelen te treffen; 

Overwegende dat de wetgever door de 
wet van 13 Juli 1930 de draagwijdte van 

den tekst heeft willen bepalen; dat hij met 
opzet de Woorden " ambtenaren en be
dienden of loontrekkende " er uit verwij
derd heeft; dat hij er deze van "bezol
digde personen " in de plaats heeft gesteld 
om het gedacht van vereischte onderge
schiktheid te verzwakken; dat door er bij 
te voegen « zonder verbonden te zijn door 
een aannemingscontract " hij nochtans 
aanduidt dat de voorwaarde van een zeker 
verband van afhankelijkheid blijft be
staan; 

Overwegende dat de wetgever, onder 
litt. b van hetzelfde nummer, van den
zelfden paragraaf van denzelfden tekst, 
alsdan de beheerders en commissarissen 
van vennootschappen op aandeelen heeft 
kunnen gelijk stellen met de bezoldigde 
personen, beheerders en commissarissen 
die geenszins ondergeschikt zijn in den 
zin van litt. a; 

Overwegende dat het dat gedacht is 
dat de Minister van fmancien uitdrukte 
door in den loop der parlementaire debat
ten te verklaren dat de nieuwe tekst geen 
veranderingen medebracht tenzij wat de 
beheerders en de commissarissen van 
handelsvennootschappen betreft; 

Overwegende, daarenboven, dat, indien 
hij in artikel 31, § 1, b, het afhouden aan 
de bron heeft geregeld van de taks welke 
de vergeldingen, bedoeld bij artikel 25, 
§ 1, 2°, treft, de wetgever zulks gedaan 
heeft omdat dat artikel sommen trof 
welke op hun eigen en ontbetwistbaar een 
taksbaar voordeel uitmaakten; 

Overwegende dat het heel anders gaat 
wanneer het sommen betreft door de 
klanten van den genieter uitgegeven en 
waarin de winst verschijnt na aftrekking 
der onkosten; dat de onuitvoerbaarheid, in 
zulk geval, van het beginsel van afhouding 
aan de bron, aan den wetgever het onder
scheid voorschreef dat hij maakte tusschen 
deze inkomsten en vergeldingen voorzien 
in 2° van § 1 van artikel 25; daar hij 
onder dezen, de toevallige winsten niet 
wilde rekenen, zooals de betwiste com
missieloonen, welke doorgaans aan het 
begrip van bedrijfswinsten vreemd zijn; 

W aaruit spruit dat het mid del niet mag 
aangenomen worden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst den Belgischen Staat 
(Beheer van geldwezen) in· de kosten. 

28 Maart 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. 'Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gel~jkluidende con
clusie, H. Leon Cornil. 
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2e KAMER. - 28 Maart 1938. 

1o ZEGEL.- CONCLUSIE DOOR BEKLAAG
DE NEERGELEGD VOOR DE CORRECTIO
NEELE RECHTBANK UITSPRAAK DOENDE 
IN BEROEP. - VERPLICHTING ZE TE 
STELLEN OP GEZEGELD PAPIER OF ZE TE 
DOEN TEEKENEN VOOR ZEGEL. 

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHT
BANK. - AANVULLEND ONDERZOEK 
VERRICHT OP. DE VORDERING VAN DEN 
AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE. - \VETTIG. 

so RECHTBANKEN. - POLITIERECHT
BANK WAARBIJ EEN WANBEDRIJF VAN 
ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWON
DINGEN DOOR DE RAADKAMER EN EEN 
DAARMEDE SAMENHANGEND MISDRIJF 
TEGEN DE VERKEERSVERORDENING DOOR 
DEN AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE WORDEN AANHANGIG GE
MAAKT. - WE.TTIG. 

t,.o STRAF. - IDEEELE SAMENLOOP VAN 
M.ISDRIJVEN. - ZWAARSTE STRAF. -
NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWEZEN 
WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIG TOEGE
BRACHTE VERWONDINGEN. - MISDRIJF 
TEGEN DE VERKEERSVERORDENING. -
STRAF GESTELD OP HET M.ISDRIJF TEGEN 
PE VERKEERSVERORDENING. 

so REDENEN ·vAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VERPLICHTING DE CONCLUSIE TE BEANT
WOORDEN.- DRAAGWIJDTE. 

1° De conclusie doo1· beklaagde neergelegd 
v66r de correctioneele recht bank, nitspraak" 
rloende in beroep, moet gesteld zijn op 
gezegeld papier of wel voor zegel geteekend 
zijn (Wetboek van het zegel van 
2S Maart 1891, art. 9, 7o, en art. 61, 1°; 
wet van 28 Juni 1881, eenig artikel). 

2° Na de verwijzing naar de politierecht
bank, bevolen door de raadkamer, lwn de 
ambtenaar van het openbaar rninisterie 
bij de politierechtbank een aanvullend 
onderzoek doen verrichten, mits de pro
cessen-verbaal dam·van bij den b•mdel, 
die ter beschikking van de ve1·dediging 
wordt gesteld, gevoegd worden (1). 

S0 Na verwijzing naar de politierechtbank, 
door de raadkarner bevolen op grond van 
onvrijwillig toegebrachte verwondingen, 

(1) Zie Verbr., 29JYiei 1933 (Bull. en PASIC., 
1933, I, 250). 

(2) Zie Verbr., 20 November 1933 (Bttll. en 
PABIC., 1934, I, 72). 

(3) Sic Verbr., 18 JYiaart 1935 (Bttll. en 
PAsiC., 1935, I, 193)·, en 23 Februari 1937 

kan de ambtenaar van het openbaar 
ministerie . bij de politierechtbank tevens 
ambtshalve een misdrijf tegen de verkeers
verordening voorbrengen, ook indien dit 
misdrijf met het wanbedrijf van onvrij
willig toegebrachte verwondingen samen~ 
hangt (2). 

4° W anneer e1· ideeele sarnenloop bestaat 
ten aanzien van een naar de politie
rechtbank verwezen wanbedrijf van on
vrijwillig toegebrachte verwondingen en 
van een misdriif tegen de verkeers
verordening, is de zwaarste straf, welke 
alleen moet worden uitgesproken, degene 
die gesteld is op het misdriif tegen de 
verkeersverordenin g ( S). 

S0 De strafrechter moet de afwijzing van 
a lle verweermiddel of exceptie, ook al 
werden zij mondeling voo1·gedragen, met 
redenen omkleeden. Zeggen dat hij de 
conclusies van beklaagde rnoet beant
woorden is een forrnule gebruiken, die, 
wegens haar onbepaaldheid, gevaarlijk 
is (4). 

(JAMAR, T. ZIANT.) 

V oorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank' 
te Verviers, op 18 December 19S 7. 

ARREST. 

I. vVat de openbare vordering aangaat: 
Omtrent het middel afgeleid uit de 

schending van de rechten der verdediging 
alsook van het eenig artikel der wet van 
28 Juni 1881, van artikel9, nr 7, der wet 
van 2S Maart 1891, 1° doordat de correc
tioneele rechtbank te Verviers, in graad 
van beroep zetelende, geweigerd heeft 
als conclusien aan te nemen, · deze welke 
betichte regelmatig heeft neergelegd en 
welke zich in den l:)undel bevinden, en 
dit omdat de bladen ervan noch op zegel 
zijn, noch voor zegel gezien zijn; 2° door
dat gezegde rechtbank geenszins deze 
conclusien heeft beantwoord : 

Omtrent de twee onderdeelen van het 
middeJ samen : 

Overwegende dat bestreden vonnis 
vaststelt dat door betichte op het bureau 
van de rechtbank vijf bladen papier wer
den neergelegd, noch op zegel, noch voor · 
zegel gezien, als conclusien en bijkomende 
conclusien gekwalificeerd; dat het er uit 

(ibid., 1937, I, 72; arresten Hof van Verbr., 
1937, 13). 

(4) Zie desaangaande de voetnota, getee• 
kend L. C., onder het arrest van 28 lYiaart 
1938 (Jamar tegen Z!ant) in B·ull. en PAsiC., 
1938, I, 118. 



-70-

afleidt dat gezegde bladen slechts als een
voudige pleitnota's moeten aanzien wor
den en dat ze door den voorzitter niet 
als conclusien van den betichte mogen 
geparafeerd worden; 

Overwegende dat de hierboven bijzon
derlijk omschreven vijf bladen de paraaf 
dragen noch van den griffier, noch van 
den voor·zitter; dat ze in het vonnis 
geenszins werden ingelascht noch aan het 
zittingsblad werden gehecht; dat ze in 
den bundel werden gernventorieerd onder 
nr 15, onder de benaming: Conclusien voor 
Jamar - niet op zegel; 

Overwegende dat, wanneer betichte, 
zich geenszins bij mondelinge verdedigin
gen bepalende, daarboven geschreven en 
geteekende conclusien neerlegt waardoor 
hij zijn middelen nauwkeurig bepaalt en 
er de strafrechtbank uitdrukkelijk van in 
kennis stelt, er geen ander middel is om 
het bestaan van deze conclusien vast te 
stellen en om het verhaal te verzekeren 
tegen een vonnis dat nagelaten heeft er 
in de uitspraak rekening mede te hou
den, dan ze in de beslissing in te lasschen 
of ze aan het zittingsblad te hechten; 

Overwegende dat ze slechts mogen 
worden ingelascht na voorafgaandelijk 
aan de zegelrechten te zijn onderworpen 
geweest; dat geen enkel wettekst ze daar
van vrijstelt (eenig artikel der wet van 
28 Juni 1881; 9, nr 7, der wet van 25 Maart 
1891 het Zegelwetboek inhoudende); 

Overwegende dat het aan de rechters 
verboden is een vonnis uit te spreken op 
grond van een acte of geschrift waarop 
de voorgeschreven zegels niet zouden 
voorkomen of dat voor zegel niet zou 
gezien zijn (wet van 25 Maart 1891, 
art. 68); 

Dat daaruit voortspruit dat de betwiste 
bladen, daar ze noch op zegel zijn, noch 
voor zegel gezien zijn, geenszins het ken
merk dragen van regelmatig geschreven 
conclusien, en dat de rechtbank dus 
geenszins verplicht was ze aan te nem(m 
en er op te antwoorden; dat het mid del 
dus niet mag aangenomen worden noch 
in het eene, noch in het ander onder-
dee!; . 

Omtrent het tweede middel : schending 
van de rechten der verdediging, van de 
regels op de bevoegdheid ten opzichte der 
openbare orde, alsook van de wetten op 
de samenvoeging en de bevoegdheid der 
raadkamer, en namelijk van artikelen 227 
en volgende van het Wetboek van Straf
vordering, doordat de raadkamer der 
rechtbank van eersten aanleg te Verviers, 
den eischer en zijn medebetichte v66r de 
politierechtbank te Stavelot verwezen 
hebbende uit hoofde van het wanbedrijf 

bij artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek voorzien, de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij deze politierecht
bank, zich bet feit waarvan de raadkamer 
kennis had genomen toeeigende : 1 o zon
der macht, aanvullende verrichtingen van 
onderzoek heeft bevolen; en 2° uit eigen 
beweging de twee betichten voor gezegde 
politierechtbank heeft gedaagd om er 
terecht te staan wegens een overtreding 
waarvan zij door dezen ambtenaar van 
het openbaar ministerie niet mochten 
beschuldigd worden : 

Overwegende dat de raadkamer van 
eersten aanleg te Verviers, bij beschik
king in dato 19 Februari 1937, op gelijk
luidende vordering van het openbaar 
ministerie en bij inaclitneming van 
verzachtende omstandigh()den er nauw
keurig in omschreven, den eischer en zijn 
medebetichte v66r de politierechtbank te 
Stavelot heeft verwezen onder de betich
ting van, op 26 Januari 1937, te Stavelot, 
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, 
doch zonder het inzicht den persoon van 
een ander aan te randen, wederzijds en 
onvrijwillig verwondingen te hebben ver
oorzaakt; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de politierecht
bank te Stavelot, na door de rijkswacht 
twee getuigen te hebben doen onderhooren, 
den eischer en zijn medebetichte voor deze 
rechtbank heeft doen dagvaarden, niet 
enkel in uitvoering van de voormelde 
beschikking der raadkamer hoofdens de 
betichting hierboven aangehaald (Straf
wetboek, art. 418 en 420), maar daaren
boven en uit eigen beweg·ing om auto
voertuigen op den openbaren weg gebrui
kende, nagelaten te hebben elkaar weder
keerig de helft van den rijweg vrij te 
Iaten om elkaar te kruisen (Kon. besl. van 
'1 Februari 1934, art. 32); 

Overwegende dat geen enkele wets
beschikking aan den ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de rechtsmacht, 
voor dewelke een zaak door de raadkamer 
verwezen werd, verbiedt tot aanvullende 
onderzoeksverrichtingen over te gaan, op 
voorwaarde dat de processen-verbaal er
van voorkomen in den bundel, welke ter 
beschikking van de verdediging wordt ge
steld; 

Overwegende dat er geen enkele nietig
heid bestaat in het feit dat de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij de politie
rechtbank, van ambtswege, een betichting 
van inbreuk op de verkeerspolitie instelt, 
welke in de bevoegdheid valt van de 
politierechtbank, ten laste van een be
tichte die de raadkamer, hoofdens bet 
wanbedrijf van verwondingen door on-
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voorzichtigheid, v66r de politierechtbank 
heeft verwezen; 

Dat maar twee veronderstellingen moge
lijk zijn : ofwel de betichting van inbreuk 
op het politieverkeer is slechts een nieuwe 
omschrijving van de daad die de raad
kamer, met inachtneming van verzach
tende omstandigheden, onder kwalifi
ceering van verwondingen door onvoor
zichtigheid heeft verwezen, ofwel de in
breuk op het politieverkeer bestaat in een 
.andere daad; 

Dat, in het eerste geval, de politie
rechtbank aan de daad de kwalificeering 
van inbreuk op de verkeerspolitie zal 
moeten geven, en dat de rechten der ver
dediging enkel beter zullen gevrijwaard 
:zijn indien de ambtenaar van het open
baar ministerie, in plaats van deze kwali
ficeering ter zitting voor te brengen, deze 
in de dagvaarding reeds opwerpt; 

Dat, in het ander geval, de ambtenaar 
van het openbaar ministerie der politie
rechtbank de plicht heeft een inbreuk, 
welke in zijn bevoegdheid valt, te ver
volgen, inbreuk waarover de raadkamer 
niet heeft beslist; 

Dat het van belang ontbloot is dat de 
inbreuk samenhangend is met het wan
bedrijf dat door de raadkamer v66r de 
politierechtban:k verwezen werd en dat 
om reden van dezen samenhang de pro
cureur des Konings te voren de macht 
gehad heeft om de raadkamer er van in 
kennis te stellen tezelfdertijd met het te 
contraventionaliseeren wanbedrijf, van 
zoohaast het vast staat dat de procureur 
des Konings zijn bevoegdheid, aangaande 
dit laatste wanbedrijf, heeft uitgeput 
zonder de inbreuk, welke regelmatig bij 
de politierechtbank wordt aanhangig ge
maakt, aan de raadkamer over te maken; 

Overwegende dat alzoo het tweede 
mid del in rechte mist; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

II. Wat de bmgerlijke vordering aan-
gaat : · 

Overwegende dat bestreden vonnis, na 
de helft der verantwoordelijkheid van het 
ongeval en van zijn schadelijke gevolgen 
ten laste van Jamar te hebben gelegd, er 
zich bij bepaa1t aan de burgerlijke partij 
Ziant een provisioneele vergoeding toe te 
K.ennen en een geneeskundig-wettelijk 
onderzoek van gezegde burgerlijke partij 
te bevel en; 

Overwegende dat het vonnis geen einde 
stelt aan het geding en geenszins een eind
beslissing is in den zin van artikel 416 

van het Wetboek van Strafvordering; dat 
het geen uitspraak doet over .een betwis
ting aangaande. de bevoegdheid; waaruit 
spruit dat het luidens de hierboven be-. 
doelde beschikking, geenszins vatbaar is 
voor voorziening in verbreking; dat de 
voorziening dus niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder . 

28 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Istas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 28 Maart 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING.
VOORZIENING TEGEN EEN ARREST VAN 
RET HOF VAN BEROEP UITSPRAAK DOEN• 
DE OVER RET BEROEP TEGEN EEN BE
SLISSING VAN DEN TUCRTRAAD DER 
ORDE VAN DE ADVOCATEN. - TE GE
BRUIKEN VORMEN. 

Om zich tegen een arrest van het Hof van 
beroep, uitspraak doende over een beroep 
tegen een beslissing van den tuchtraad der 
orde van de advocaten, te voorzien, moe
ten de voor de burgerlijke zaken voorge
schreven regelen gevolgd worden; de voor
ziening ingesteld volgens de regelen, die 
gelden in strafzaken, is niet ontvanke
lijk (1). 

(x ... ) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat eischer zich in ver
breking heeft voorzien tegen een arrest 
van het Hof van beroep te Brussel, dat 
in graad van beroep uitspraak doet op de 
beslissing geveld door den tuchtraad van 
de advocatenorde der balie van Doornik; 

Overwegende dat om zulks te doen hij 
gebandeld heeft overeenkomstig de re
gelen eigen aan de zaken op strafgebied, 
alswanneer de regels, voor de burgerlijke 
zaken voorgeschreven, aileen mochten 
gevolgd worden gezien de natuur van de 
rechtsmacht waarvan de bestreden be
slissing uitgaat; 

(1) Zie Verbr., 31 Maart 1924 (Bttll. en 
PASIC., 1924, I; 280). 
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· Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

28 Maart 1938.- 2e Kamer. ~ Vooi'
zitter,· H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Leon Cornil, advocaat genflraal. 

2e KAMER. - 28 Maart 1938. 

VERWIJZING NAAR EEN ANDERE 
RECHTBANK. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - CORRECTIONEELE RECHT
BANK EN HOF VAN BEROEP ONBEVOEGD. 

De co?Tectioneele rechtbank en het Hof van 
beroep zijn onbevoegd om over een aan
vraag tot verwijzing naar een andere 
rechtbank, op grond van gevJettigde ver-

. denking, uitspraak te doen (Wb. v. 
Strafv., art. 542; wet van 25 Maart 
1876, art. 19, 2°). 

'THOME El\" DEHOTTAY .) 

Voorzieningen tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
H December 1937. 

ARREST. 

_ Overwegende dat de voorzieningen tegen 
hetzelfde arrest gericht zijn en dezelfde 
middelen inroepen; dat ze samenhangend 
zijn en dienen samengevoegd; 

Omtrent het eerste middel afgeleid uit 
het feit dat het arrest eischers heeft ver
oordeeld tot de kosten : 

Overwegende dat bestreden arrest Tho
me in zijn vraag tot verwijzing, en 
Dehottay, in zijn beroep, niet ontovanke
kelijk l1eeft verklaard; dat de veroor
deeling in de kosten, dat het heeft uit
gesproken, het wettelijk gevolg is van die 
beslissing; 

Omtrent het tweede middel afgeleid uit 
het feit dat het arrest de vraag tot ver
wijzing om reden van gewettigde ver
denking niet heeft ingewilligd : 

Overwegende dat het arrest de vraag 
van Thome niet ontvankelijk heeft ver
klaard en heeft vastgesteld dat Dehottay 
zulkdanige vraag geenszins heeft inge
diend; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank en het Hof van beroep niet 
bevoegd zijn om uitspraak te doen op de 
vraag tot verwijzing om reden van gewet
tig·de verdenking; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen sam en; verwerpt ze; ver
wijst eischers in de kosten. 

28 Maart 1938.- 2e Kamer.- Vooi'
zitier, H. Jamar, vooJ•zitter. - VeTslag
gever, H. Limbourg. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 29 Maart 1938. 

1° SPEL. - HAZARDSPEL. - BEGRIP. 
2° SPEL. - HAZARDSPEL.- VooRDEE

LIGE VERKOOPEN DANK AAN HET SPEL. 
_:__ EXPLOITATIE. . 

3° STRAF.- VERBEURDVERKLARING.
EXPLOITATIE VAN HAZARDSPEL.- TOE
STELLEN DIENSTIG TOT HET SPEL. 

1° Is hazaTdspel het appamat waaTmee de 
speler, telkens wanneer hij daarin een 
stuk van een franlc steekt, den onmiddel
lijken uitslag kent dien het insteken van 
het stuk teweeg bren gt, doch voomf n iet 
weet hoe dikwijls h1j een stuk van een 
frank in het appamat zal behoeven te 
$teken om met zekeTheid een voordeeligen 
uitslag te bekomen (wet van 2/o Octo
ber 1902, art. 1). 

2° Exploiteert hazaTdspel hij die, dank aan 
dit spel, verkoopen doet die voor hem 
vooTdeelig zijn (wet van 24 October 1902, 
art. 1). 

3° In geval van exploitatie van hazaTdspel' 
moeten niet enkel de apparaten, die tot 
het plegen van het misdrijf hebben ge
diend, maar ook alle toestellen die be
stemd waren tot den dienst van het spel, 
ve1·beuTd verklam·d worden (wet van 
24 October 1902, art. 6). 

(BOONEN EN COECKELBERGHS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
8 Januari 1938. 

ARREST. 

Om trent de twee eerste middelen beide ; 
schending van artikel 97 der Grondwet en 
van artikel1 der wet van 2/o October 1902, 
doordat (eerste middel) bestreden arrest 
eischers veroordeelt hoofdens uitbating 
van kansspelen na het bestaan van een 
spel en van een kans te hebben verwij
derd, en doordat (tweede middel) het 
het bestaan van de kans afleidt nit de 
verplichting, voor den speler, meermalen 
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te spelen, alswanneer de kans moet af
hangen van het spel zelf, van de werking 
van het toestel van het spel : . 

Overwegende dat bestreden arrest op 
uitdrukkelijke wijze opmerkt dat het over 
een spel gaat; 

Overwegende dat, indien het aanneemt, 
ten andere bij veronderstelling, dat de 
speler telkenmale hij een stuk van een 
frank in het toestel steekt, hij onmiddel
lijk den uitslag kent welke het insteken 
van dat stuk voor gevolg heeft, het aan
toont dat wat het kansspel uitmaakt dit 
is, dat de speler op voorhand niet weet 
hoeveel malen hij een stuk van een frank 
in het toestel zal moeten steken om de 
aanduiding te bekomen dat het volgend 
spel voordeelig zal zij n; 

Met andere woorden, het welslagen dat 
de speler zoekt, is, dat het toestel aankon
dige dat het volgend spel voordeelig zal 
zijn; dat deze uitslag van de kans afhangt; 
dat wanneer hij bekomen is, de speler nog 
een stuk van een frank in het toestelmoet 
steken om de opbrengst van de verrich
ting deze maal met zekerheid te ontvan
gen; 

Dat deze bindende vaststellingen aan
toonen dat het wel een kansspel is, en dat 
geen enkel der eerste twee middelen mag 
worden aangenomen; 

Omtrent het derde middel : nog schen
ding van artikel1 der wet van 2~ October 
1902, doordat het arrest bestatigd heeft 
dat de eenige winst of het eenig profijt 
voor de uitbaters bestond in het verschaf
fen, voor een frank, van een voorwerp van 
veel mindere waarde, hetgeen een "ver
koop " is zonder tusschenkomst van de 
door de wet vereischte " kans " : 

Overwegende dat bet arrest impliciet, 
maar zonder twijfel, vaststelt dat de 
eischers, door middel van het kansspel 
voor hun gezegde voordeelige verkoopen 
hebben kunnen verwezenlijken; 

Dat er uit voortspruit dat zij het 
kansspel hebben uitgebaat in den zin van 
artikel1 der wet van 2~ October 1902 door 
zich rechtstreeks of onrechtstreeks door 
middel van het spel een winst te ver
schaffen; 

Dat het mid del dus in rechte mist; 
Omtrent het vierde middel : schending 

van artikel 6 der wet van 2~ October 1902, 
doordat het arrest de 25 aangeslagen toe
stellen verbeui'd heeft verklaard, alswan
neer slechts 17 van die toestellen gediend 
hebben tot het plegen van de feiten : 

Overwegende dat de bewering da t slechts' 
17 op de 25 inbeslaggenomen toestellen 
tot het plegen van de inbreuk gediend 
hebben, in strijd is met de bindende vast
stelling van het tegendeel in het arrest; 

Overwegende, ten andere, dat luidens 
artikel 6 der wet van 2~ October 1902, het 
volstaat dat de toestellen bestemd ge
weest zijn of gediend hebben tot de spelen, 
opdat de verbeurdverklaring in elk geval 
van· inbreuk moet worden bevolen; 

Dat alzoo het middel in feite en in rechte 
mist; 

En overwegende dat- de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietighed voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; . 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischers in de kos
ten. 

29 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 29 Maart 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BE
STANDDEELEN VAN RET MISDRIJF. -
MATERIEELE VERGISSING IN DE BE
WOORDINGEN. - MIDDEL DAT FEITE
LIJKEN GRONDSLAG MIST. 

Wanneer de rechter die over de feiten beslist 
veroordeelt wegens oplichting, zich steu
nende hierop dat beklaagde bedrieglijke 
handelingen heeft aangewend of (in de 
plaats van om) van de lichtgeloovigheid 
of van het vertrouwen misbruik te maken, 
volgt uit deze louter materieele vergissing 
niet dat het bestaan van de bestanddeelen 
van het wanbedrijf niet we1·d vastgesteld. 

{VAN WAEYENBERG.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
18 Januari 1938. 

ARREST. 

Gelet op het eenig middel door eischer 
voorgesteld bij memorie :. schending van 
artikelen 97 der Grondwet, ~96 van het 
Strafwetboek, door dat aangeklaagd arrest 
eischer veroordeelt : 1° niettegenstaande 
er geen bewijs bestaat dat de sommen 
door de klagers (en namelijk door Thuriot) 
aangeduid, werkelijk door hen aan be
tichte afgegeven werden, terwijl deze het 
stellig ontkende; en 2° niettegenstaande 
er door niemand aangehaald werd dat 

_._I 
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betiChte van valsche namen of valsche 
hoedanigheden zou gebruik gemaakt heb
ben en dat, anderzijds, noch dit arrest, 
noch het vonnis dat het bekrachtigt vast
stelt dat de bedrieglijke handelingen 
welke betichte zou aangewend hebben als 
voorwerp zouden gehad hebben een der 
doelen door vermeld artikel 496 bepaalt, 
daar het arrest of beter het vonnis aileen 
zich inderdaad uitdrukt als volgt : " ... het
zij door bedrieglijke handelingen aan te 
wenden " of » van de lichtgeloovigheid of 
van het vertrouwen misbruik te maken », 
het arrest namelijk er zich bij bepalende 
de « oplichting » te vermelden : -

Op de twee vereenigde onderdeelen van 
het middel: 

Overwegende dat het vonnis waarvan 
beroep en het bestreden arrest welk het 
bevestigt de hoofdbestanddeelen van het 
misdrijf in de bewoordingen z~lf der wet 
vaststeilen · dat de beschouwmgen van 
zuiveren fe'itelijken aard tot staving van 
het middel ingeroepen door de bindende 
vaststellingen van den rechter ten gronde 
tegengespro~en zijn; dat, indien in het 
door het m1ddel gehekelde gedeelte der 
qualificatie ":?-n het misctrijf.~r geschrev:en 
is : " ... hetziJ door bedrieghjke handelm
gen aan te wenden « o~ » van de ~~cht.&"e
loovigheid, enz. », er h1er klaarbhjkehjk, 
maar sprake kan zijn van eene loutere 
vergissing bij het afschrijven, welke het 
Hof van verbreking het recht heeft te 
verbeteren; dat er client aldus in de hier
boven aangehaalde zinsnede het woord 
" of » door " om " te vervangen om aile 
verkeerde uitlegging van dien tekst te 
beletten; 

Dat het middel derhalve feitelijken 
grondslag mist; 

En voor het overige : 
Overwegende dat de substantieele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen hebben nageleefd geweest en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

29 Maart 19S8. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -;-
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Corml, 
advokaat generaal. 

2" KAMER. - 29 Maart 1938. 

1o BEROEP.- STRAFZAKEN.- BEROEP 
DOOR PROCUREUR DES KONINGS. -
GEEN BETEEKENING AAN BEKLAAGDE 
BINNEN VIJFTIEN DAGEN VEREISCHT. 

20 BEROEP.- STRAFZAKEN.- TOEZEN
DING VAN DE STUKKEN DOOR PROCUREUR 
DESKONINGSAANPROCUREURGENERAA~ 
BINNEN VIER EN TWINTIG UREN.- NIET 
VEREISCHT OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

so BEROEP.- STRAFZAKEN.- BESLIS
SING IN BEROEP TE VERLEENEN BINNEN 
DE MAAND. - NIET VOORGESCHREVEN 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

4o BEROEP. - TOEZENDEN VAN UIT
TREKSEL VAN VONNIS AAN PROCUREUR 
GENERAAL, BINNEN VIJFTIEN DAGEN NA 
UITSPRAAK. - NIET VOORGESCHREVEN 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

1 o Wanneer de procureur ~es konings beroep 
instelt tegen een vonms v~m de corre.c
tioneele rechtbanlc, rnoet dtt beroep n:et 
beteekend worden aan den beklaagde btn
nen vijftien dagen na de uitspraak, rnet 
dagvaarding binnen de rnaand (Wb. v. 
Strafv., artt. 202, 20S en 205; wet van 
1 Mei 1849, artt. 7 en 8) (1). 

2o Het toezenden van de stukken door den 
p1·ocureur des konir:gs aan ~en.p1·ocureur 
generaal, binnen mer en twmttf! uren na 
de verklaring van het beroep, ts voorge
schreven door een bepaling die slec~ts 
reglernentaire Wf!arde h~_eft; het met
nakornen van dten terrntJn brengt geen 
nietigheid teweeg (Wb. v. Strafv., ar-
tikel 207). . 

so Dat over het beroep rnoet worden uttspraak 
gedaan binnen de rnaand is voorgeschre
ven door een bepaling die slech_ts regle
rnentaire waarde heeft, en het met-n:a~o
rnen van dien terrnijn, brengt geen mettg
heid teweeg (Wb. v. Strafv., art. 209) (2). 

4o Het toezenden van een uitt1·elcsel van. het 
vonnis door den procureur des lcomngs 
aan d~n procureur generaal, binnen de 
vijftien dagen 'na de uitspraak van dat 
vonnis, is voorgeschreven doo~ eene be
paling die slechts reglernentatr'! waarde 
heeft en waarvan de schendtng geen 
nietigheid veroorzaakt (Wb. v. Strafv., 
art. 198). 

(FOGEL.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 Jannari 19S8. 

ARREST. 

Op het eerste middel : schending van 
artikel 205 van het Wetboek van Straf-

(1) Sic Verbr., 11 Mei 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 144, 3°). 

(2) Sic Verbr., 31 October 1921 (Bull. en 
PASIC., 1922, I, 39). 
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vordering, doordat het beroep van de 
procureur des konings niet beteekend werd 
aan den betichte binnen de vijftien dagen 
vanaf het uitspreken van het vonnis, en 
dat betichte niet werd gedagvaard v66r 
het Hof van beroep binnen de maand 
vanaf ditzelfde tijdstip : 

Overwegende dat die wetsbepaling van 
toepassing is in geval van beroep door het 
openbaar ministerie bij de rechtbank of 
het Hof door welke van het beroep kennis 
moet worden genomen, maar· niet, zooals 
ter zake, in geval van beroep door het 
openbaar ministerie bij de rechtbank die 
het vonnis waartegen beroep heeft uit-
-gesproken; · 

Dat het middel dus in rechte mist; 
Op de tweede, derde en vierde middels, 

-zijnde : 
De tweede : schending van artikel 20? 

van het Wetboek van Strafvorderii::tg, 
doordat het beroep en de stukken, binnen 
de vier en twintig uren na de verklaring 
of de afgifte van de beteekening van het 
beroep, niet overgemaakt werden aan de 
griffie van het Hof van beroep; 

De derde : schending van artikel 198 
van het Wetboek van Strafvordering, 
doordat de procureur des konings een uit
treksel van het vonnis niet zou · overge
maakt hebben aan den procurimr generaal 
binnen de vijftien dagen na de uitspraak 
van het vonnis; 

De vierde : schending van a1·tikel 209 
van het Wetboek van Strafvordering, 
doordat het beroep van het vonnis van 
30 October 193? niet ter zitting beslecht 
werd, door het Hof van beroep binnen de 
maand : · 

Overwegende dat die regels, in de inge
roepene wetsbepalingen uitgedrukt, slechts 
een reglementair karakter hebben, en dat 
het overschrijden der daarin voorziene ter
mijnen ge(ln nietigheid kan medebrengen; 

Dat die middels dus in rechte missen; 
Op het vijfde middel : schending van 

artikel 21 der wet van 20 April 18?4 
over de voorafgaandelijke hechtenis, arti
kels 9? der Grondwet, 195 des Straf
vorderingswetboeks en dus gemis aan 
motivatie, doordat het vonnis van 30 Oc
tober 193? der rechtbank van Antwerpen, 
na vrijspraak van betichte, gezegd heeft 
dat " betichte niet in vrijheid zal gesteld 
worden, daar hij ter beschikking der open
bare veiligheid is gesteld "• als wanneer 
het vonnis de wettelijke bepalingen niet 
heeft aangeduid volgens dewelke betichte, 
alhoewel vrijgesproken, kon in ltechtenis 
behouden blijven : 

Aangezien dit middel het bestreden ar
rest niet beoogt, maar slechts het vonnis 
dat door dit arrest hervormd werd; 

Dat dit middel dus zonder voorwerp 
is-

'En aangezien overigens, de bestreden 
beslissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
kosten. 

29 Maart 1938.- 26 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, voorzitter. - Verslag
gever, H. Wouters.- Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

26 KAMER. - 29 Maart 1938. 

1° MILITIE.- VooRZIENING TEGEN BE
SLISSING VAN DEN HOOGEREN 1\HLITIE
RAAD. -OVER TE :MAKEN AAN DE GRIF
FIE VAN RET HOF BINNEN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE BE
TEEKENING. 

2° MILITIE. - VOORZIENING TEGEN BE
SLISSING VAN DEN HOOGEREN :MILITIE
RAAD.- VOR:MEN VAN DE VOORZIENING. 

1° De voorziening van een milicien tegen 
de beslissing van den hoogeren militie
raad moet aan de gritfie van het Hof van 
verbreking worden overgemaakt binnen 
vijftien dagen na de ontvangst van de 
beteelcening van de beslissing (wetten op 
de militie samengeschakeld den 15 Fe
bruari 193?, art. 44; wet van 5 Decem
ber 1936, eenig artikel) (1). 

2° De milicien lean geen aanspraak maken 
op verlenging van den voor de voorziening 
verleenden termijn omdat de minister van 
binnenlandsche zaken hem niet op tijd de 
vormen en termijnen van de voorziening 
zou hebben bekend gemaakt. 

(WUYTS.) 

Voorziening tegen een beslissing van 
den hoogen militieraad van 16 November 
193?. 

ARREST. 

Op de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Aangezien de notificatie van de beslis
sing van den hoogen militieraad door aan-

(1) Sic Verbr., 7 September 1937 (Bull. en 
PABlO., 1937, I, 235, B, 6°). 
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vrager ontvangen werd den 26 November 
1937, en hij slechts den 13 December 
193 7 een aangeteekenden brief aan de 
griffie van het Hof van verbreking heeft 
gestuurd, met beroep in verbreking; 

Aangezien dit beroep - dat volgens 
artikel 44 van de wet op de militie binnen 
vijftien dagen na de ontvangst van de 
notificatie moest gestuurd worden aan de 
griffie - dus laattijdig is; 

Overwegende dat aanvrager de onmoge
lijkheid inroept waarin hij zich bevond 
eene geldige voorziening in verbreking in 
te dienen, daar hij niet tijdig door den 
Minister van binnenlandsche zaken inge
licht werd nopens de vormen en termijnen 
die door de wet voor de voorziening be
paald zijn; 

Maar overwegende dat iedereen geacht 
wordt de wet te kennen waaruit volgt, dat, 
in de veronderstelling dat de Minister van 
binnenlandsche zaken aanlegger niet zou 
ingelicht hebben over de wijze waarop hij 
zijne rechten had uit te oefenen, die om
standigheid niet zou kunnen hinderen dat 
de voorziening volgens de wet laattijdig 
is· 

'om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening. 

29 Maart 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 4 April 1938, 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BEKLAAGDE DOOR DE RAADKAMER VER
WEZEN NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. - MILITAIR TEN TIJDE 
VAN RET MISDRIJF.- RECHTBANK DIE 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART.- REGE
LING VAN RECHTSGEBIED. 

Het Hof regelt het rechtsgebied, wanneer de 
raadkamer beklaagde; wegens een wan
bedrijf, naar de correctioneele rechtbank 
heeft verwezen en deze zich onbevoegd 
heeft verlclaard omdat belclaagde op het 
oogenblil~ van de feiten behoorde tot die 
personen welke onder de toepassing val
len van de militaire strafwetten. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. BIERSET.) 

ARREST. 

Gezien het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied door den Beer Procureur des 

Konings bij de' rechtbank van eersten 
aanleg te Namen aan het Hof van ver
breking gericht; 

Overwegende dat de raadkamer van 
deze rechtbank bij beschikking in dato 
30 September 1937, Gaston Bierset, ge
boren te Luik, op 13 Oogst 1906, onder
officier, echtgenoot Lucienne Becx, woon
achtig te Flawinne, Vrijheidsboomstraat, 
nr 302, naar de correctioneele rechtbank 
van 'denzelfden zetel heeft verwezen, om. 
te Flawinne, op 29 Juli 1937, gebonden 
zijnde door de banden van het huwelijk 
met gezegde Becx, die klacht neerlegt, in 
het echtelijk huis een bijzit, de genaamde 
Aurelie-Rosa Matl<y, echtgenoote Albert 
Joseph Merveille, te hebben onderhouden; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Namen, bij vonnis, op 3 De
cember 1937, op tegenspraak geveld, op 
deze betichting uitspraak doende, zich 
onbevoegd heeft verklaard om er kennis 
van te nemen, om reden dat op het oogen
blik waarop de feiten werden gepleegd 
betichte tot die personen behoorde die 
onder de toepassing vallen van de mili
taire strafwetten; 

Overwegende dat deze twee beslissingen 
kracht van gewijsde hebben en dat uit 
hun tegenstrijdheid een geschil over 
rechtsmacht ontstaat, dat de rechts
bedeeling belemmert; dat er dus aanlei
ding bestaat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging en namelijk uit het uit
treksel uit het stamregister blijkt dat 
Gaston Bierset, voornoemd, op 27 Juli 
1937, datum der feiten hem ten laste 
gelegd, militair in actieven dienst was; 

Dat het dus voorkomt dat hij, krach
tens artikelen 1 en 24 van het W etboek 
van militaire Strafvordering van 15 Juni 
1899, aan de krijgsrechtsmacht .onder
hoorig is; 

Om deze redenen, het Hof regelt het 
rechtsgebied, en zonder acht te slaan op 
de hierboven bedoelde beschikking welke 
als nietig en niet bestaande dient ge
houden, verwijst de zaak naar den 
krijgsauditeur der provincien Luik, Lu
xemburg en Namen; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden op 
de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Namen en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van de 
vernietigde beslissing; laa t de kosten ten 
laste van den Staat. 

4 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. lstas. - Gelijklttidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 



2e KAMER.- 4 April 1938. 

10 HERZIENING.- ONGUNSTIG ADVIES 
VAN HET HOF VAN BEROEP.- MEMORIE 
DOOR EISCHER BIJ HET HOF VAN VER
BREKING INGEDIEND. 

_20 HERZIENING. - ONGUNSTIG ADVIES 
VAN HET l-IOF VAN BEROEP.- RED EN EN 
VAN ZIJN ARREST, STRIJDIG MET EEN 
VERKLARING DOOR DAT l-IOF UITGE
BRACHT NAAR AANLEIDING VAN EEN 
ANDER GEDING TOT HERZIENING. 

3o l-IERZIENING. - 0NGUNSTIG ADVIES 
VAN HET l-IOF VAN BEROEP.- LATERE 
RECHTSPLEGING VOOR HET l-I OF VAN 
VERBREKING. - VERWERPING INDIEN 
DE RECHTSPLEGING REGELMATIG IS. 

1 o Wordt door het Hof in aanrnerking ge
nornen de rnernorie ingediend door eischer 
tot herziening in den loop van het onder
zoek dat het Hof wijdt aan het arrest vc:n 
het Hof van beroep, hetwellc het advws 
uit bracht dat er geen aanleiding tot her-
ziening bestaat ( 1). . 

2o Het Hof van be1'0ep beoordeelt souve1·ew, 
ten aanzien van ellce der aanvragen tot 
herziening waarvan zij opvolgend kennis 
neernt, de waarde van de verschillende 
bewijsgronden die tellcens worden aan
gevoerd; v66r het Hof van verbrelcing Jcr:.n 
niet inge7'oepen worden dat er tegen~tnJd 
zou bestaan tusschen zelcere overwegtngen 
gernaalct in twee verschillende zalcen. 

:so Wanneer het Hof van 'beroep, belast rnet 
het onderzoelc van een aanvraag tot her
ziening steunend op een nieuw fei~, _het 
advies uitbrengt dat er geen aanletdtng 
tot herziening bestaat, bepaalt het Hof van 
ver brelcing er zich bij . na. te gaan of _de 
rechtspleging regelmattg ts en, zoo Ja, 
verwerpt het de aanvraag (Wb. v. Strafv., 
art. 4!.5) (2). 

(DE MAzrimEs.) 

Voor.ziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
14 J uli 1934, ongunstig ad vies uitbrengend 
aangaande herziening. 

ARREST. 

Omtrent het vertoog tot staving van 
het verzoek ingediend : 

Overwegende dat eischer " de verwijzing 

(1) Zie de nota onder Verbr., 7 April 1930 
(Bull. en PASIC., 1930, I, 186). 

(2) Zie Verbr., 11 Ja,nuari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 6, 6°), 

77-

van de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel voor aanvullend onderzoek 
vraagt " om reden dat dezelfde kamer van 
gezegd Hof in drie maand, dingen zou 
uitgesproken hebben, die regelrecht tegen
over elkaar staan, omtrent de onwaardig·
heid van deskundige Daels, onwaardigheid 
welke het Hof in het verzoek tot herziening 
van Lyssens aanneemt en in de zaak van 
eischer be twist "; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
op bindende wijze, ten aanzien van ieder 
der verzoeken tot herziening welke voor 
hem, achtereenvolgens, aanhangig werden 
gemaakt, de waarde van de verscheidene 
bewijsgronden, welke hem telkens werden 
voorgelegd, he eft beoordeeld; dat deze 
bewijsgronden in de wettelijke vormen 
verzameld zijrr geweest ·en dat het Hof 
van verbreking door het advies van het 
H. of van beroep gebonden is; 

Ten gronde : 
Gelet op het arrest, op 22 December 

1937 door dit Hof geveld, en dat het Hof 
van beroep te Brussel gelast, onderzoek 
in te stellen op het verzoek van Henri, 
Georges, Louis de Mazieres, en, voor zoo
vee! als noodig, van Angele Coppieters
Stockhove, zijn echtgenoote, strekkende 
tot de herziening van de veroordeelingen 
ten laste van gezegden de Mazieres uitg·e
sproken door arrest, in kracht van ge
wijsde gegaan, en door het Hof van 
assisen van Oostvlaanderen, op 10 Juli 
1923 geveld; 
, Gelet op het onderzoek, op tegenspraak, 
waartoe door de eerste kamer van het 
Bof van beroep te Brussel, overeenkom
stig de voorschriften van de wet van 
18 Juli 1894, werd overgegaan; 

Gelet op het met redenen omkleed ar
rest, in dato 14 Juli 1937, waardoor ge
zegd Hof het advies uitbrengt dat er geen 
aanleiding bestaat tot herziening; 

Gelet op artikel 445, alinea 4, van het 
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd 
door de wet van 18 Juni 1894; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op de stukken en de verzoek
schriften na het sluiten der debatten voor
gebracht, het Hof verwerpt het verzoek
schrift tot herziening; verwijst eischers in 
de kosten. 

4 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag

. gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaaL 
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2e KAMER. - 5 April 1938. 

VOORLOOPIGE HECHTENIS. 
HANDHA VING VAN DE HECHTENIS LAN
GER DAN EEN MAAND. - MEDEDEELING 
VAN DEN BUNDEL AAN DEN RAADSMAN 
VAN BEKLAAGDE.- BERICHT TE GEVEN 
DOOR DEN GRIFFIER. - W ANNEER DIT 
BERICHT MOET VERZONDEN WORDEN. 

De rechtspleging voor het handhaven van de 
voorloopige hechtenis gedurende meer dan 
een maand is regelmatig wanneer, v66r 
de ve1·schijning in de raadkamer, de 
bundel twee dagen op de grif!ie ter be
schikking van den raadsman van be
klaagde is gesteld geweest, en wanneer de 
grif!ier daarvan aan den raadsman ken
nis heeft gegeven door een aangeteekenden 
brief, verzonden daags v66r den eersten 
van die twee dagen (wet van 23 Augustus 
1919, art. 1). 

{ENGELS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel (kamer van 
inbeschuldigingstelling),gewezen op 27 Ja
num·i 1938. 

ARREST. 

Omtrent het middel getrokken uit de 
schending van de rechten der verdediging 
en van artikel 1 der wet van 23 Augustus 
1938, doordat het arrest der kamer van 
inbeschuldigingstelling de beschikking tot 
verzending bekrachtigt, welke de voor
loopige hechtenis handhaaft, zeggende : 
1° dat het laattijdig ontvangen van het 
bericht bij voormelde wetsbepaling voor
geschreven, de nietigheid van de beschik
king slechts kan medeslepen voor zooveel 
dat verwijl het verdedigingsrecht van den 
beklaagde heeft geschaad; 2° dat er, in 
zake, toevallige laattijdigheid was in de 
ontvangst van het bericht, dan wanneer 
er laattijdigheid bestond in het afzenden 
van het bericht; en 3° dat het verde
digingsrecht van beklaagde niet was 
geschonden geweest, dan wanneer de 
bundel niet gedurende twee dagen ter 
beschikking van den raadsman van be
klaagde was gesteld geweest : 

Overwegende dat, luidens artikel 1 der 
wet van 23 Augustus 1919, voor de verschij
ning in raadkamer en in de kamer van inbe
schuldiginstelling (voor het debat over 
het handhaven der voorloopige hechtenis 
hoven de eerste maand) het dossier gedu
rende twee dagen, in de grille, ter beschik
king van den raadsman van den beklaagde 
gesteld wordt, en dat de griller aan den 

raadsman daarvan kennis geeft bij aan
geteekenden brief; 

Overwegende dat, uit de bindende vast
stellingen van bestreden arrest blijkt, dat 
de bundel, gedurende twee dagen, ter 
grille zich bevonden heeft ter beschikking 
van den raadsman van beklaagde; 

Overwegende dat er ook uit blijkt dat 
de griller, daags voor den eersten dezer 
twee dagen, den aanbevolen brief naar den 
raadsman van beklaagde had verzonden; 

Overwegende dat niets anders wordt 
vereischt door artikel 1 der wet van 
23 Augustus 1919, welke de regelmatig
heid der rechtspleging niet heeft doen 
afhangen van de tijdruimte in dewelke die 
aanbevolen brief den raadsman van den 
beklaagde zou kunnen treffen; 

En overwegende dat de bestreden be-
. slissing werd geveld op een rechtspleging· 

in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden hageleefd en dat de aangeklaagde 
beslissing wettelij k is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; vei·wijst eischer in de kosten .. 

5 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix, 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 5 April 1938. 

10 DUITSCHE TAAL. - WANBEDRIJF 
GEPLEEGD TE EUPEN. - RAADKAMEH 
DER RECHTBANK TE VEHVIEHS, DE VEH
WIJZING BEVELEND NAAH DE POLITIE
RECHTBANK TE EUPEN. - VORDEHING 
EN BESCHIKKING IN HET FRANSCH IN
DIEN BEKLAAGDE NIET GEVRAAGD HEEFT 
DAT DE RECHTSPLEGING IN RET DUITSCH 
ZOU GESCHIEDEN. 

2o STRAF. - IDEEELE SAMENLOOP VAN 
MISDRIJVEN. - NAAR DE POLITIE
RECHTBANK VERWEZEN WANBEDRIJF 
VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VEH
WONDINGEN. MISDRIJF TEGEN 
DE VERKEERSVERORDENING, VOORGE
BRACHT DOOR HET OPENBAAR MINIS
TEHIE. - ZWAARSTE STRAF, DIE GE
STELD OP HET MISDRIJF TEGEN DE 
VERKEERSVERORDENING. 

1° De procureur des konings tc VervieTs 
vordert, en de raadkamer van de recht
bank van eersten aanleg te VervieTs 
beveelt de verwijzing van een te Eupen 
gepleegd wanbedrijf naar de politie
rechtbank, te Eupen, in het Fransch, 
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wanneer de beklaagde niet heeft gevraagd 
dat de rechtspleging in het Duitsch zou 
geschieden (wet van 15 Juni 1935, 
artt. 1, ~4 en 1?, laatste alinea). 

2o Wanneer, na verwijzing naar de politie
rechtbank van het misdrijf van onvrij
willig toege brachte verwondingen, het open
baar ministerie een telastlegging wegens 
misdrijf tegen de verkeersverordening 
voorbrengt, en die twee misdrijven onstaan 
zijn uit hetzelfde feit, is de straf, welke 
alleen moet uitgesproken worden, degene 
die gesteld is op het misdrijf tegen de 
verkeersverordening (Strafwb., arti
kel 65) (1 ). 

(FALKENBERG, T. ROSSEL.) 

Voorziening tegen een beschikking tot 
verwijzing naar de politierechtbank ver
leend door de raadkamer van de recht
bank van eersten aanleg te Verviers den 
? Mei 193?, en tegen een vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Verviers in 
beroep gewezen den 20 December 193?. 

ARREST. 

I. Op de voorziening voor zooveel als 
ze gericht is tegen de beschikking der 
raadkamer; 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 11, § 3, 12, 13, 1?, §§ 1 en 3, 
3?, § 4, en 46, § 1, der wet van 15 Juni 
1935, op het gebruik der talen in gerechts
zaken, doordat de procureur des konings 
te Verviers en de raadkamer der recht
bank van eersten aanleg van dezen zetel, 
om de straf te vorderen en om de ver
wijzing van eischer, hoofdens een te 
Eupen gepleegd misdrijf te bevelen, de 
Fransche taal hebben gebruikt, alswan
neer de processen-yerbaal te Eupen in het 
Duitsch moesten worden opgesteld, en dat 
v66r de politierechtbank te Eupen, de 
rechtspleging in het Duitsch moet ge
schieden : 

Overwegende dat, luidens artikel 12 der 
wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, de ambtenaren 
van het openbaar ministerie en de onder
zoeksrechter, voor hun akten van ver
volging en van onderzoek, de taal moeten 
gebruiken welke in strafzaken voorge
schreven is voor de rechtbank waartoe ze 
behooren; dat, luidens artikel 13 van 
gezegde wet, v66r de raadkamer zetelende 
in strafzaken en v66r de kamer van inbe
schuldigingstelling, geheel de rechtspleging 

(1) Zie Verbr.,. 28 Maart 1938, supra, 
biz. 69. 

geschiedt in de taal welke voor de akten 
van onderzoek wordt gebruikt; 

Overwegende dat, krachtens artikel 1 
en 14 derzelfde wet, de rechtspleging v66r 
de correctioneele rechtbank te Verviers in 
het Fransch moet geschieden, behoudens 
de afwijking door alinea 3 van artikel 1? 
voorzien; afwijking in onderhavig geval 
van. belang ontbloot; dat daaruit voort
vloeit dat de procureur des konings bij 
de rechtbank van eersten aanleg te Ver
viers, in zijn vordering tot contraventio
naliseering, de Fransche taal heeft ge
bruikt overeenkomstig de wet, taal in 
strafzaken voorzien voor de rechtbank 
waartoe hij behoort; en dat de rechts
pleging v66r de raadkamer van deze 
rechtbank regelmatig is geschied in de 
taal door het openbaar ministerie in zijn 
vordering gebezigd; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen spruit dat het middel niet mag aan
genomen worden; 

II. Op de voorziening voor zooveel als 
ze gericht is tegen het vonnis der correc
tioneele rechtbank uitsprekende in graad 
van beroep : 

A. Aangaande de openbare vordering : 
Omtrent het middel : schending van 

artikelen 63, 65, 85, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 2 der wet van 1 Oosgt 1899, 
gewijzigd door deze van 1 Oogst 1925, 
2? van het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934; 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek, 4 der wet van 4 October 186?, door
dat bestreden vonnis, na den samenloop 
van misdrijven te hebben vastgesteld, en, 
wegens deze omstandigheid, slechts een 
enkele straf te hebben uitgesproken voor 
het wanbedrijf van onvrijwillige verwon
dingen en de tekortkoming aan de voor
schriften op de verkeerspolitie, de boete 
van 20 frank, door den eersten rechter 
aan eischer, hoofdens de twee vermengde 
inbreuken, opgelegd, op 50 frank heeft 
gebracht, alswanneer v66r de politie
rechtbank door de dagvaarding op ver
zoek van den ambtenaar van het open
baar ministerie bij deze rechtbank geroe
pen om rechtstreeks kennis te nemen van 
de overtreding op het reglement op de 
verkeerspolitie, daarenboven door de be
schikking van contraventionaliseering der 
raadkamer van de rechtbank van eersten 
aanleg, het wanbedrijf van onvrijwillige 
verwondingen aanhangig was gemaakt; 
dat de verzachtende omstandigheden, 
waarvan deze beschikking betichte heeft 
laten genieten, slechts toelaten een straf 
van ten hoogste zeven dagen gevang
zitting en 25 frank boete toe te passen; 
dat, in de betichting: artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek te hebben ov~r-
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treden, de overtreding begrepen is van 
het reglement op de verkeerspolitie, en 
dat de verzachtende omstandigheden, door 
gezegde beschikking aangenomen, op de 
twee betichtingen moeten worden toege
past, daar de inbreuk op verkeerspolitie 
en deze voorzien bij artikelen ~18 en 420 
van het Strafwetboek, door het uitwerksel 
van de beschikking van contraventio
naliseering niet mochten behandeld wor
den als wanbedrijven, noch in de beschul
diging, noch in het vonnis : 

Overwegende dat, alhoewel het wan
bedrijf, voorzien bij artikel H8 en ~20 
van het Strafwetboek, en de tekortkoming 
aan de voorschriften op de verkeers
politie, uit ee1izelfde daad voortspruiten, 
zij niettemin onderscheidene inbreuken 
uitmaken; dat de betichting de hiervoren 
aangehaalde artikelen H8 en ~20 te heb
ben overtreden, geenszins deze insluit het 
reglement op de verkeerspolitie te hebben 
overtreden; dat de verzachtende omstan
digheden, waarvan de raadkamer betichte, 
slechts voor het wanbedrijf van onvrij
willige verwondingen, heeft laten genieten, 
zich geenszins ipso facto tot de inbreuk 
op de verkeerspolitie uitbreiden; dat, uit 
het feit dat de raadkamer verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen voor 
het wanbedrijf bij artikelen ~18 en ~20 
van het Strafwetboe,k voorzien, niet mag 
afgeleid worden de verplichting voor de 
politierechtbank welke artikel 65 van het 
Strafwetboek toepast, insgelijks verzach
tende omstandigheden aan te nemen voor 
de inbreuk op de verkeerspolitie; 

Overwegende dat de betichting van 
onvrijwillige verwondingen ten gevolge 
van haar verwijzing naar de politierecht
bank, slechts aanleiding kon geven tot 
een straf van een tot zeven dagen gevang
zitting en van 1 tot 25 frank boete; dat, 
de overtredingen van de reglementen op 
de verkeerspolitie gestraft zijnde met een 
gevangzitting van een tot acht dagen en 
een geldboete van 5 tot 200 frank, deze 
straf, vergeleken met de eerste, de zwaar
ste was, en dus, luidens artikel 65 hier
boven bedoeld, aileen toepasselijk was; 

Overwegende alsdan, dat, door eischer 
tot de straiTen, bij artikel 2 der wet van 
1 Oogst 1899 voorzien, te veroordeelen, 
en door, overeenkomstig dezen tekst, de 
geldboete tot een bedrag van 50 frank te 
brengen, het bestreden vonnis geen enkel 
der in het middel aangehaalde beschik
kingen heeft g·eschonden, maar ze inte
gendeel juist heeft toegepast; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 

uitgesproken veroordeelingen wettelijk 
zijn; 

B. Aangaande de burgerlijke vordering: 
Overwegende dat bestreden vonnis, wat 

deze vordering aangaat, de beschikking 
van het politievonnis overnemende, be
halve wat de kosten betreft, aan de bur
gerlijke partij een provisioneele vergoe
ding toekent, en den dag aanduidt waar
op de debatten zullen worden voort
gezet; 

Overwegende dat deze beslissing, in 
laatsten aanleg uitgesproken, slechts voor
bereidend en van onderzoek is; dat ze 
geenszins over een twistpunt nopens de 
bevoegdheid uitspreekt; dat ze dus, lui
dens artikel H6 van het Wetboek van 
Strafvordering, slechts na het eindvonnis, 
voor verbreking vatbaar is; 

Dat de voorziening dus niet ontvan. 
kelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

5 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil. 
advocaat generaal. ' 

2e KAMER. - 5 April 1938. 

1° HERZIENING.- AANVRAAG.- ONT
VANKELIJKHEID. 

20 HERZIENING. - BURGERLIJKE PAR
TIJEN. - AANVRAGEN TOT TUSSCHEN
KOMST.- 0NTVANKELIJKHEID. 

1 o Is ontvankelijk de aanvmag tot herzie
ning gestetmd daarop dat zekere getuigen, 
die noch door den onderzoeksrechter, 
noch door de vonnisgerechten werden 
gehoord, ontdekt werden; dat de veroor
deelde het bestaan van die getuigen niet 
gekend had; en dat hun verklaringen, 
door den procureur des konings ontvangen 
na de uitspraak van het arrest, van aard 
zijn om de getuigenissen van de tijdens 
het proces gehoorde getuiqen te ontzenuwen 
en de wettige zelfverdediging te bewijzen 
(Wb. v. Strafv., wet van 18 .Turri 189~, 
art. ~~3, 3°). 

2o Wanneer de burgerlijke partijen, waar
aan het verzoekschrift tot herziening 
beteekend werd, verklaren, bij monde van 
een advocaat bij het Hof van verbreking, 
dat zij in de rechtspleging tusschenkomen, 
en hun verzoekschriften tot tusschenkomst 
aan den advocaat bij het Hof van ver
breking, die den aanvraqer van de here 
ziening vertegenwoordigt, hebben betee-
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kend, ontvangt het Hof, samen met de 
aanvmag tot herziening, tevens ook de 
aanvragen tot tusschenkomst (Wb. v. 
Strafv., wet van 18 Juni 189(., art. M(.). 

(A WOUTERS, 
T. we POT EN we GRIJP.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
7 Juli 1937. 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift, door 
Mr Rene Marcq, advocaat bij dit Hof, 
geteekend, waardoor Awouters, musikant, 
thans in het gevang te Antwerpen aange
houden, de herziening vraagt van het 
arrest van het Hof van beroep te Brussel, 
op 7 Juli 1937 geveld, dat hem, hoofdens 
doodslag gepleegd op den persoon van 
Albert Pot en op deze van Theophile Gryp, 
en hoofdens poging tot doodslag op den 
persoon van Karel Dewit, alsook wegens 
het dragen van verboden wapens tot een 
totaal van 8 jaren en 6 maanden gevang
zitting, en dat een geldboete van 400 frank, 
gebracht op 2,800 frank, heeft veroordeeld; 

Overwegende dat deze veroordeelingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan; 

Aangezien de veroordeelde beweert dat 
het bewijs van zijn onschuld schijnt te 
blijke1,1 uit zekere feiten die zich voorge
daan hebben sedert zijn veroordeeling, of 
ten minste uit omstandigheden die hij 

· niet in staat was te bewijzen ten tijde van 
het geding, en welke de elementen uit
maken bij artikel (.(.3, 3°, van het Wetc 
hoek van Strafvordering, gewijzigd door 
de wet van 18 Juni 189(., vereischt om de 
herziening der veroordeelingen toe te 
laten; dat hij, namelijk, beweert dat zekere 
getuigen zijn ontdekt geworden die noch 
door den onderzoeksrechter, noch door de 
rechtsprekende rechtsmacht waren ge
hoord geweest, getuigen wier bestaan ei
scher zelfs niet kende, en wier verklaringen 
door den Hr Procureur des Konings te 
-Antwerpen, na de uitspraak van het 
arrest, ontvangen, van aard zijn om de 
verklaringen van de in den loop van het 
geding gehoorde getuigen krachteloos te 
maken en om den staat van wettige 
verdediging, waarin eischer zich zou be
vonden hebben, te bewijzen; 

Overwegende dat eischer tot staving 
van zijn verzoekschrift een met redenen 
Dmkleed advies heeft voorgebr;1Cht van 
drie advocaten bij het Hof van beroep te 
Brussel, met tien jaar inschrijving op de 
lijst; 

Overwegimde dat het verzoek, luidens 
~1rtikelen 443, 3°, en 4(.(. van het Wetboek 

l'ERBR., 1938. -;-' 6 

van Strafvordering, gewijzigd zooals bier
hoven gezegd, ontvankelijk is; 

Dat het verzoekschrift, op 22 December 
1937, bij exploot van deurwaarder, aan 
de burgerlijke partijen werd beteekend; 

Overwegende dat deze : Maria Coppens, 
weduwe Leo Gryp, en Elisabeth Van 
Camp, weduwe Joannes Pot, heiden 
woonachtig te Antwerpen, de eene en de 
andere vertegenwoordigd door Mr Gaetan 
Delacroix, advocaat bij het Hof van 
verbreking, in den aanleg tot herziening 
verklaren tusschen te komen; dat hun 
verzoekschriften, bij exploten van deur
waarder, op 17 Februari 1938 aan Mr Rene 
Marcq werden beteekend; 

Overwegende dat de verzoekschriften 
tot tusschenkomst in den vorm ontvan
kelijk zijn; 

Om deze redenen, gelet op artikelen (.4(. 

en (.45 van het Wetboek van Strafvorde
ring, het Hof ontvangt het verzoek tot 
herziening alsook de verzoeken tot tus
schenkomst; beveelt dat op deze verzoeken 
door het Hof van beroep te Gent onder
zoek zal worden ingesteld ten einde na te 
gaan of de feiten tot staving van zijn 
verzoek tot herziening gesteld genoeg af
doende blijken opdat er aanleiding zou 
bestaan om tot de herziening over te 
gaan. 

5 April 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Comil, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 5 April 1938. 

MIDDELEN VAN VERBREKING. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

Mist grondslag in feite het middel waar
door veroordeelde de rechtskundige be
naming en den datum, door den rechter 
aan het misdrij{ gegeven, betwist, wan
neer de feitelijke gegevens, waarop het 
middel gegrond is, geenerlei steun vinden 
in de vaststellingen van het arrest. 

(SOHIER EN DELMELLE.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
27 J anuari 1938. 

ARREST. 

I. Ten aanzien van de openbare vorde
ring: 

Omtrent het middel door Delmelle ge-
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trokken uit de schending van artikelen 372 
tot 375 van het Strafwetboek, doordat de 
feiten van aanslag tegen de eerbaarheid, 
voor. welke hij door het Hof van beroep 
we:I'd veroordeeld, een misdaad zouden 
uitgemaakt hebben, welke aan de bevoegd
heid van het Hof van assisen niet kan 
onttrokken worden, vermits het slachtof
fer, op het oogenblik van het plegen der 
feiten, min dan H jaar oud was : 

Overwegende dat de betichting door de 
beschikking tot verwijzing opgesteld en 
door het ·arrest weerhouden, deze is van 
aanslagen tegen de eerbaardheid zonder 
geweld noch bedreigingen, gepleegd na 
5 December 1933, op den persoon of bij 
middel van den persoon van een kind 
geboren na 5 December 1919, en bijgevolg, 
meer dan H jaar oud; 

Dat, ten aanzien van die misdaad, lui
dens artikel 372 van het Strafwetboek, 
met opsluiting gestraft, de raadkamer ver
zachtende omstandigheden uit aanleggers 
goede voorgaande spruitende, had aan
genomen, en, dientengevolge, de verwij
zing naar de correctioneele juridictie had 
beschikt; 

Dat deze juridictie aldus reeds v66r de 
wijziging· door artikel 3 der wet van 
H Mei 1937 aan artikel 3 der wet van 
23 Oogst 1919 gebracht, bevoegd was; 

Overwegende dat de beweringen in feite 
door welk aanlegger heden de kwalificatie 
door den rechter ten grande aan de in
breuk gegeven, alsook den datum door 
hem aan deze toegeschreven, betwist, in 
de vaststellingen van het arrest geen 
steun vinden; 

Dat het middel dus in feite mist; 
En overwegende dat de substantieele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

II. Ten aanzien van de burgerlijke 
actie : 

Overwegende dat het Hof geene midde
len van ambtswege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

5 April 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 5 April 1938. 

MILITIE. - BUITENGEWOON EN UIT
ZONDERLIJK UITSTEL. - VOORWAAR-

DEN. - VERJviOGEN VAN DEN MILITIE
RAAD. 

De hoogere militieraad kan een uitzonder
lijk en buitengewoon, wettelijk niet 
gerechtvaardigd uitstel verleenen, wan
neer bijzondere omstandigheden ten voor
deele van de aanvraag pleiten; de milicien 
kan echter geen middel tot verbrekin[! 
daaraan ontleenen dat van dit vermogen 
te zijnen voordeele geen gebruik werd ge
maakt (wetten op de militie, samenge
schakeld 15 Februari 1937, art. 21, 
litt. b, en art. 26). 

(DENIS.) 

Voorziening tegen een beslissing van 
den hoogeren militieraad, gegeven op 
6 Januari1938. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel, getrokken 
uit het feit dat de hooge militieraad 
de conclusien van verweerder niet be
antwoord heeft : 

Overwegende dat de militieplichtige, 
in zijne conclusien beweerde dat, op den 
datum der inleiding zijner aanvraag, de 
bijdrage van zijn bedrijfswinsten on
ontbeerlijk waren voor het onderhoud 
van zijn moeder, weduwe, en sinds dien 
overleden; 

Overwegende dat bestreden beslissing 
op de beweegreden steunt dat de levens
middelen der moeder van den militie
plichtige het wettelijk maximum over
schreiden; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Omtrent het tweede middel: schending 
der artikelen 21, b, en 26 der samenge
schakelde wetten op de militie, doordai. 
de hoogere militieraad geen rekening heeft 
gehouden met de bijzondere omstandig
heden die, zelfs indien de wettelijke voor
waarden niet waren vereenigd, toch in 
voordeel van de aanvraag tot uitstel pleit
ten: 

Overwegende dat de wettelijke schik
kingen, in het middel beoogd, den militie
raad toelaten de zaak v66r den hoogeren 
militieraad aan te brengen, en aan dezen 
toelaten den uitstel te verleenen; wanneer 
de uitzonderige of buitengewone uitstel 
niet kan verleend worden orridat de voor
waarden in artikel11, b, 2°, niet vereenigd 
zijn, maar dat niettemin bijzondere om
standigheden in voordeele van de ont
vangst der aanvraag pleiten; dat daartoe 
noodig is dat iedere der twee juridictien, 
met eenparigheid statueeren; 
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Overwegende dat het daar een vermogen 
geldt dat door de wet aan den militieraad 
en aan den hoogeren militier-aad is ver
leend, en dat de militieplichtige in geen 
enkel geval ontvankelijk is in het inroepen 
van den middel daarop gesteund dat er 
van dat vermogen geen gebruik zou ge
maakt geweest zijn; 

Overwegende dat, voor het overige, 
aanlegger enkel feitelijke beschouwingen 
doet gelden, dewelke aan de bevoegdheid 
van het Hof van verbreking ontsnappen; · 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening. 

5 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 11 April 1938. 

VERJARING IN STRAFZAKEN. 
ONWETTIGE UITOEFENING VAN DE GE
NEESKUNDE. - VERJARING BEGINT, TE 
REKENEN VAN DEN DATUM VAN HET 
LAATSTE FElT. - VERJARING IS VER
KREGEN INDIEN EEN TIJDRUIMTE VAN 
MEER DAN DRIE JAAR LIGT TUSSCHEN 
DIT LAATSTE FElT EN DE VORIGE FElTEN. 

De onwettige uitoefening van de glmees
kunde is een gewoontemisdrijf wiens 
verjaring slechts begint op den datum van 
het laatste feit; ook is het noodig dat er 
geen tijdruimte van meer dan drie jaar 
ligt tusschen dat laatste feit en de vorige 
feiten (wet van 12 Maart 1818, art. 18; 
wet van 17 April 1878, art. 22) (1). 

(KARMAZYN SZULEM, T. UNION DES DEN
TISTES ET STOMATOLOGISTES DE BEL
GIQUE.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
19 Januari 1938. 

ARREST. 

Wat de openbare vordering betreft, : 
Omtrent het middel : schending' zoo 

van de bewijskracht aan de akten ver
schuldigd, als van artikel 97 der Grond
wet en schending van artikel 22 der wet 

(I) Sic Verbr., 20 September 1937 (Bull. en. 
PAsiC., 1937, I, 237; arresten Hof van ver
breking, 1937, 87). 

van: 17 April 1878, artikel 18 der wet op 
de geneeskunde (12 Maart 1818), doordat 
eischer, v66r het Hof van beroep, betwistte 
dat de.feiten welke hem ten laste gelegd 
war en, indien men ze als waar en straf
baar veronderstelt, meer dan drie jaren 
geleden gepleegd werden (sic), dat hij 
beweerde dat de daad, aangehaald door 
de echtgenooten Wante, indien ze de 
uitoefening van de geneeskunde uitmaakt, 
een eenig feit was, doordat de vaststellin
gen van bestreden arrest bevestigen dat 
die daad de eenige was waarvan de datum 
bepaald is geweest, doordat gezegd arrest 
uit een enkele daad, waarvan de datum 
bepaald was, en uit verscheidene andere 
daden, waarvan de datum onzeker was, 
niet mocht afleiden dat eischer, sedert 
min dan drie jaren, gewoonlijk, de genees
kunde heeft uitgeoefend : 

Overwegende dat eischer, in de con
clusien door hem v66r het Hof van beroep 
genomen, aan dit laatste vroeg te willen 
vaststellen dat niets toeliet te bevestigen 
dat de daden, indien men ze' als waar 
veronderstelt, « min >> dan drie jaren ge
leden zijn; dat het klaarblijkelijk bij 
loutere vergissing is dat hij in zijn vertoog 
beweert te hebben houden staan dat de 
dad en, « min » dan drie jaren geleden zijn; 

Overwegende dat, indien het aange
klaagd arrest, terwijl het den datum be
paalt, vaststelt dat betichte, in Decem
ber 1936 of in Januari 1937, een daad van 
onwettige uitoefening der geneeskunde 
heeft gesteld, dat arrest zou moeten be
paald hebben op welken datum de andere 
daden, welke dezelfde uitoefening uit
maken voorkomen; 

Overwegende dat, zonder twijfel, het 
misdrijf van onwettige uitoefening der 
geneeskunde een gewoontemisdrijf is; 
dat de verjaring loopt enkel vanaf de 
laatste daad der uitoefening waarvan de 
datum wordt aangestipt; dat het door de 
vereeniging is van deze laatste daad met 
deze welke voorafgaan, dat inderdaad een 
enkel en zelfde misdrijf wordt gevormd; 

Overwegende dat, om in zoo een geval 
de verjaring te voorkomen, het nochtans, 
luidens den tekst en den geest van arti
kel 22 der wet van 17 April 1878, noodig 
is dat niet enkel de laatste daad niet ver
jaard is, maar dat tusschen de verschil
lende daden welke het misdrijf uitmaken, 
er geen tijd verloopen is gelijk aan den 
verjaringstermijn, in zake, drie jaren; 

Overwegende dat het arrest, bij gebrek 
daaromtrent uitleg te geven, zijn beschik
kend gedeelte niet gerechtvaardigd heeft 
en artikelen 97 der Grondwet en 22 der 
wet van 17 April 1878 heeft geschonden; 

Om deze redenen, het Hof verbreektbe-

! 
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streden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal gemaakt 
worden in den rand van het vernietigd 
arrest; verwijst de zaak naar het I-lof van 
beroep te Luik; verwijst de burgerlijke 
partij in de kosten. 

11 April 19S8. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e I<AMER.- 11 April 1938. 

1° DOODING EN VERWONDINGEN. 
- ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VER
WONDINGEN. - VERKEERSONGEVAL. -
0NVOORZICHTIGHEID BUITEN ALLE MIS
DRIJF TEGEN DE VERKEERSVERORDE
NING. 

2° DOODING EN VERWONDINGEN. 
- DOOR ONVOORZICHTIGHEID TOEGE
BRACHTE VERWONDINGEN. - BOTSING 
TUSSCHEN TWEE VOERTUIGEN. - BE
STUURDER DIE ZIJN VOERTUIG IN BEWE
GING BRENGT OP ZULKE WIJZE DAT HIJ 
MOEST VOORZIEN DAT HIJ TEGEN EEN 
ANDEREN WEGGEBRUIKER ZOU BOTSEN. 
- ONVOORZICHTIGHEID OFSCHOON DE 
BESTUURDER VAN DIT LAATSTE VOER
TUIG ZELF EEN TEKORTKOMING BEGAAT 
OF EEN MISDRIJF TEGEN DE VERKEERS
VERORDENING PLEEGT. 

so VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- ARREST DAT, OP DE 
BURGERLIJKE VORDERING, PROVISIO
NEELE VERGOEDINGEN TOEKENT EN 
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. 
- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ.- GEEN BETEEKENING.- NIET 
ONTVANKELIJK. 

1° Het gebrelc aan vooruitzicht of voorzorg, 
wezenlijlc bestanddeel van het misdrijf 
van verwondingen toegebracht door on
voorzichtigheid, lean bestaan onafhan
kelijlc van alle misdrijf tegen de verkeers
verordening, zelfs wanneer de verwon
dingen onvrijwillig veroorzaalct werden 
bij een verlceersongeval (Strafwetboek, 
artt. H8 en 420) (1). 

{1) Sic Ve1·br., 15 December 1936 (Bull. en 
PAsiC., 1936, I, 456, 13°), en 15 Maart 1938, 
supra., blz. 56. 

2° De bestuurder die zijn voertuig in be
weging brengt in zoodanige voorwaarden 
dat hij voorzien moest dat hij tegen een 
anderen weggebruiker ging botsen, kan 
geacht worden een onvoorzichtigheid te 
begam~,· het feit dat die andere wegge
bruilcer zelf een tekortlcoming beging of 
een misdrij f tegen de verlceersverordering 
pleegde, geeft aan dien bestuurder niet 
het recht den weggebruilcer aan te rijden 
(Strafwb., artt. 418 en 420). 

S0 Na verwerping van de voorziening ten 
aanzien van de publielce vordering, ver
lclaart het Hof de voorziening ten aanzien. 
van de burgerlijlce vordering niet ont
vanlcelijlc, wanneer het arrest, aangaande 
deze vordering, slechts provisioneele ver
goedingen heeft toe gelcend en een deslcun
dig onderzoelc heeft bevolen (Wetb. v. 
Strafv., art. 416) (2). 

4° De voorziening van de burgerlijlc verant
woordelijlce partij is niet ontvankelijlc, 
indien zij aan de partijen waartegen zij 
gericht is niet beteelcend is geweest 
(Wetb. v. Strafv., art. 418) (2). 

(G. VAN DEN BOSCH EN BROUWERIJ 
« SAINT-MICHEL », T. MARCEL DE LAET 
EN EMILE MARECHAL.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
15 December 19S7. 

ARREST. 

I. Wat de voorziening van Van den 
Bosch betreft 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 27 en S6, § 4, van het Algemeen 
reglement op de verkeerspolitie, van ar
tikel 2 der wet van 1 Oogst 1899, van 
artikelen 1S82 en 1S84 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 der 
Grondwet, doordat bestreden arrest be
tichte Van den Bosch veroordeeld heeft 
wegens een ongeval dat voorgekomen is 
op den kruisweg gevormd door de Natien-

. laan (eenige richting), en den dwarsweg 
die tegenover de Bijenlaan gelegd is, dit 
volgens een plaatsbeschrijving in feite in 
het vonnis, waartegen beroep, aange
haald, alswanneer ·het aan Marechal 
verboden was over te steken wanneer de 
kruisweg bezet was, bijzonder door op 
den linkerkant te rijden : 

Overwegende dat bestreden arrest de 
redenen van den eersten rechter niet 
overneemt; 

(2) Zie Verbr., 31 Januari 1938 (Bull. en 
PASIC., 1938, I, 31, A, 2°). 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat Van den Bosch op de NatHlnlaan reed 
in de richting van Boschvoorde; dat hij 
op zijn linkerkant door de auto van den 
beer B ... werd voorbijgestoken; dat hij 
zijn vrachtwagen stilhield alvorens naar 
links te zwenken en hem naar de dwars
verbinding te sturen die tegenover de 
Bijenlaan gelegen is; dat hij zijn voertuig 
terug in beweging zette onmiddellijk na 
te zijn voorbijgestoken geweest qoor den 
auto van den heer B ... ; dat hij het motor
rijwiel, bestuurd door Marechal, die op 
korten afstand achter den heer B ... reed, 
nochtans zag aankomen; dat het arrest 
eindelijk aanstipt dat eischer, in strijd 
met het voorschrift van artikel 3'1 van het 
reglement van 1 Februari 1934, niet zoo 
ruim mogelijk de linkerbocht genomen 
heeft; . 

Overwegende dat, anderzijds, bestreden 
arrest fouten aanhaalt door Marechal be
gaan; ten laste van Van den Bosch en 
van Marechal de verantwoordelijkheid 
legt voor de aanrijding tusschen den 
vrachtwagen en het motorrijwiel dat zij 
bestuurden, en deze heiden, hoofdens de 
eenige betichting van verwondingen door 
onvoorzichtigheid veroordeelt; 

Overwegende dat de veroordeeling, uit 
dien hoofde aan eischer opgelegd, door de 
hierboven gemelde vaststellingen gerecht
vaardigd is en dat de tegenstrijdigheid 
waarvan in de voorziening wordt gewag 
gemaakt niet bestaat; 

Overwegende dat het gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, hoofdbestand
deelen van het wanbedrijf van verwon
dingen door onvoorzichtigheid, ka~ be
staan afgezien van alle inbreuk op de 
verkeerspolitie, zelfs wanneer de ver
wondingen onvrijwillig werden veroor
zaakt in een verkeersongeval; 

Overwegende dat de bestuurder, die 
zijn voertuig terug in bewegin.g zet in 
zoodanige omstandigheden dat hij de 
aanrijding met een anderen gebruiker van 
den openbaren weg moet zien aankomen, 
wat hier het geval is, een onvoorzichtig
heid begaat; 

Dat de omstandigheid dat die andere 
weggebruiker, die hij zag ,aankomen, op 
dit oogenblik zelf een fout beging of een 
inbreuk op de verkeerspolitie pleegde, hem 
geenszins het recht toekende deze aan te 
rijden; 

Dat het middel dus niet mag aange
nomen worden; 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken straffen wettelijk zijn; 

I. ..I.. 

Wat de burgerlijke vordering aangaat : 
Overwegende dat bestreden arrest er 

zich bij bepaalt aan de burgerlijke partijen 
provisioneele vergoedingen toe te kennen 
en voor 't overige een deskundig onderzoek 
te bevelen; dat het geen eindbeslissing is 
in den zin van artikel 4'16 van het Wet
boek van Strafvordering; dat de voorzie
ning derhalve niet ontvankelijk is; 

II. Wat de voorziening van de Naam
looze vennootschap « Brasseries Saint
Michel » betreft : 

Overwegende dat deze eischeres enkel 
als burgerlijk verantwoordelijk in de zaak 
betrokken is en dat ze haar voorziening 
niet heeft beteekend aan de partijen tegen 
dewelke ze gericht is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischers in de kosten. 

H April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 11 April 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- AFSTAND.- VOOR
ZIENING VAN BEKLAAGDE TEN AANZIEN 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING EN VAN 
DE BURGERLIJKE VORDERING. - ME
lVIORIE GETEEKEND DOOR EISCHER WAAR
BIJ DE VOORZIENING BEPERKT WORDT 
TOT DE BURGERLIJKE VORDERING. -
BEPERKING DIE STILZWIJGEND AFSTAND 
VAN DE PUBLIEKE VORD:ERING INHOUDT. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 
- AGENT VAN DE NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, 
GEKWETST IN DEN LOOP VAN EEN ON·· 
GEVAL TE WIJTEN AAN DE TEKORT
KOMING VAN EEN DERDE.- VERPLICH
TING VOOR DE NATIONALE JVIAATSCHAP
PIJ DE KOSTEN VAN GENEESHEER EN 
APOTHEKER, ALSOOK ZEKERE VERGOE
DINGEN TE HAREN LASTE TE NEJVIEN. 
- VERPLICHTING VOLGEND UIT HET 
STATUUT DER AGENTEN VAN DE NATIO
NALE JVIAATSCHAPPIJ. - UJTGAVE NIET 
HET GEVOLG VAN DE TEKORTKOJVIING 
VAN DEN DERDE. 

3° BURGERLIJKE PARTIJ.- AGENT 
VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BELGISCHE SPOORWEGEN, GEKWETST IN 
DEN LOOP VAN EEN ONGEVAL TE WIJTEN 
AAN DE TEKORTKOMING VAN EEN DERDE. 
- SOMJVIEN UITGEGEVEN DOOR DE NA
TIONALE MAATSCHAPPIJ TEN GEVOLGE 
VAN DAT ONGEVAL, DOCH KRACHTENS 
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HET STATUUT VAN HARE AGENTEN . .'
STELLING ALS BURGERLIJKE PARTIJ VAN 
DE NATIONALE MAATSGHAPPIJ TEGEN 
DEN DERDE, OM DE TERUGBETALING ER 

, VAN TE BEKOMEN. - VORDERING NIET 
GEGROND. 

1° Wanneer de voorziening door beklaagde 
ingesteld is tegen het openbaar ministerie 
en tegen de burgerlijke partij, maar dat 
de mernorie, door eischer persoonlijk 
onderteekend, de voorziening beperkt tot 
de burgerlijlce vordering, geldt deze be
perking als afstand ten aanzien van de 
pubrieke vordering. 

2° Indien de maatschappij van Belgische 
spoorwegen, krachtens het statuut van 
ham· agenten, gehouden is, bij voorko
mende verwonding van een dezer agenten, 
de kosten van geneesheer en apotheker, 
alsook zekere vergoedingen, te haren laste 
te nemen, wordt de uitgave van deze sam
men niet veroorzaakt door de telwrt
koming van een derde die de dader is van 
het ongeval tijdens hetwelk de agent werd 
gekwetst (Burg. Wetb., art. 1382) (1). 

3°jDe Nationale maatschappij van Belgische 
spoorwegen kan zich niet burgerlijke 
partij stellen tegen een derde, die de 
dader is ,van een onqeval tijdens hetwelk 
een harer agenten gekwetst werd, ten einde 
van dien derde terugbetalinq te vorderen 
van de sommen die zij heeft moeten uit
geven naar aanleiding. van dat ongeval, 
maar krachtens het statuut van haar 
agenten (wet van 17 April 1878, ar
tikel 3) (2.). 

(DAMIEN, T. NATIONALE MAj\TSGHAPPIJ 
VAN BELGISGHE SPOORWEGEN.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep . te Luik, gewezen op 
3 November 1937. 

ARREST. 

Wat de strafvordering aangaat : 
Overwegende dat de voorziening is in

gesteld tegen het openbaar ministerie en 
tegen de burgerlijke partij, N ationale 
maatschappij der Belgische spoorwegen; 

Dat de memorie tot staving der voor
ziening neergelegd, door eischer persoon
lijk geteekend, deze ·voorziening tot de 
burgerlijke vordering bepaalt en alzoo als 
afstand geldt van de strafvordering; 

Wat de burgerlijke vordering aangaat : 
Omtrent het middel : schending van 

artikelen 97 der Grondwet, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 63 van het Wet
hoek van Strafvordering, doordat bestre
den arrest, om de veroordeeling van ei
scher jegens de burgarlijke partij, Natio-

. nale maatschappij der Belgische spoor
wegen, te rechtvaardigan, niet mocht verc 
klaren dat de betalingen welke de maat
schappij deed, hun oorzaak vonden in de 
fout van betichte, en anderzijds vaststel
len, wat tegenstrijdig was, dat de betalin
gen het gevolg waren van verplichtingen 
welke voortsproten uit het " statuut » van 
de agenten der Maatschappij : 

Overwegende dat uit bestreden arrest 
blijkt dat deze Maatschappij van betichte 
de terugbetaling eischt der vergoedingen 
welke zij gedurende den tijd van werk
onbekwaamheid van haar agent, die 
door de fout van betichte gekwetst werd, 
gestort heeft, alsook der geneeskundige en 
apothekerskosten; · 

Overwegende dat het arrest in feite op 
bindende wijze vaststelt « dat het krach
tens het statuut van de agenten der 
Nationale maatschappij van Belgische 
spoorwegen is dat deze de geneeskundige
en apothekerskosten op zich heeft ge
nomen en aan Alaine, gedurende zijn 
werkonbekwaamheid, 75 t. h. van zijn 
loon heeft betaald "; 

Overwegende dat daaruit spruit dat 
deze kosten en vergoedingen verschuldigd 
zijn krachtens een kanscontract dat de 
Maatschappij verplicht zonder een enkele 
b(lschouwing over de fout van een derde; 
dat de Maatschappij door dit contract een 
risico op zich genom en had; dat het onge
val alzoo in dit contract voorzien was, en 
dat het loon berekend was met inacht
neming van dat risico; dat alzoo tusschen 
de lasten, welke de Maarschappij, ver
weerster, als sch a de betitelt, en het 
ongeval, dat slechts de gelegenheid ervan 
is, een rechtsoorzaak van eigen aard 
kwam staan welke op haar eigen de uit
betaling rechtvaardigt waarover verweer
ster zich beklaagt; dat het arrest dus geen 
reden had om te besluiten dat eischers 
fout de rechtsoorzaak was van de be
weerde schade; 

Overwegende dat men dus artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, in het middel 
bedoeld, niet mocht toepassen; 

Om deze redenen, het Hof, wat de straf-

(1) en (2) Zie Verbr., 17 en 31 J"anuari 1938, , 
en 15 Februari 1938, supra, biz. 3, 10 en 30; · 
.alsook de nota onder bovenstaand arrest, in ; 
Bull. en PAsrc., 1938, I, 145. 

vordering aangaat, decreteert den afstand 
van de voorziening; verwijst eischer in de 
kosten; wat de vordering der burgerlijke 
partij, Nationale maatschappij der Bel
gische spoorwegen aangaat, verbreekt het 
arrest van het Hof van beroep te Luik, 
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Dp 3 November 1937, geveld in deze zijner 
beschikkingen waarin over den eisch uit
spraak werd gedaan; beveelt dat onder
Jmvig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep 
le Luik en dat melding er van zal gedaan 
worden in den rand van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel; ver
wijst verweerster in de kosten. 

'11 April 1938. - 2• Kamer. - Voo1'
zitter, H· Jamar, voorzitter. - Ve1'slag
gever, H. Genart. - Geliikluidende con
clusie, H: Leon Cornil, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 11 April 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTER - STRAFZAKEN.- GEEN 
BEANTWOORDING VAN CONCLUSIE. -
NIET WETTIG MET REDENEN OMKLEED. 

Is niet wettig met 1'edenen omkleed het von
nis. dat V1'iispraak verleent zonde1' de 
conclusie te beantwoorden waarin de 
burgerliike partii aanvoerde dat de telast
legging bewezen was reeds daardoor dat 
zij daarover ter terechtzittin g onder eed 
haa1' verklaring had gedaan, als beiiedigd 
bijzondere wachter, en beklaagde de 
(eiten bekend had (Grondwet, art. 97). 

(DELVAUX, T. HOUSSA.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Huy op r. December 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat bestreden 
vonnis niet met redenen omkleed is en 
nalaat de conclusHin, door eischer op het 
bureel neergelegd, te beantwoorden : 

Overwegende dat verweerder Houssa 
vervolgd was om, te Fumal, op 29 Juli 
1937, of sedert min dan zes maand, door 
woorden, daden, geboren of bedreigingen, 
de bijzondere wachter Delvaux te heb
ben beleedigd in zijn bediening of ter 
gelegenheid van de uitoefening van zijn 
bediening; 

Overwegende dat Delvaux, in zijn con
clusien op de correctioneele rechtbank te 
Hoei neergelegd, aan de rechtbank vroeg 
om in feite vast te stellen dat : 1° hij 
Delvaux, burgerlijke partij, beeedigde, 
bijzondere wachter, ter zitting onder eed 
had verklaard dat hij uitgescholden was 

geweest namelijk voor « crapuleux » · (ge
meene kerel), en dat Houssa hem be
dreigd had zijn commissie te regelen; 
2o dat Houssa ter zitting bekend had dat 
hij hem gezegd had : walglijke mensch, 
wat een bekentenis was; 3° dat hij op 
18 Oogst aan den heer Procureur des 
Konings geschreven had zonder een 
woord te reppen over het onbetamillijk 
gebaar dat hij Delvaux ten laste legde; 
r.o dat hij een tegenstrijdige verklaring had 
afgelegd v66r de rijkswacht en ter terecht
zitting; en, dat gedaan zijnde, het vonnis 
a quo te wijzigen, en na Houssa te heb
ben veroordeeld tot de straffen door de 
wet voorzien, de gevraagde frank aan de 
burgerlijke partij toe te kennen en 
Houssa in al de kosten te verwij zen; 

Overwegende dat dit verzoek tot ver
leenen van akte, ten minste wat de nauw
keurige feiten betreft, aangeduid onder 
nrs 1 en 2, er klaarblijkelijk toe strekte, in 
de bewoordingen waarin het was opge
steld, bewijskracht te zien toekennen aan 
de verklaring van den bijzonderen wach
ter als zoodanig, en aan de bekentenis van 
den beschuldigde, om de betichting te be
wijzen; 

Overwegende dat bestreden vonnis 
Houssa heeft vrijgesproken en de aanstel
ling der burgerlijke partij van hand heeft 
gewezen om de eenige reden dat de be
tichting ten laste van beschuldigde gelegd, 
door het onderzoek, ter zitting in graad 
van ber6ep gedaan, niet bewezen werd; 

Overwegende dat bestreden vonnis, 
door na te Iaten de gezegde conclusien van 
Delvaux te heantwoorden, in gebreke is 
gebleven de rechtsmiddelen, door eischer 
tot staving van zijn verzoek tot verleenen 
van akte en van zijn aanstelling als bur
gerlijke partij, niet heeft beantwoord, en 
zijn beslissing niet wettelijk met redenen 
heeft omkleed; dat het dus artikel 97 der 
Grondwet schendt; 

Overwegende dat bestreden vonnis, bij 
gebrek aan voorziening vanwege het 
openbaar ministerie, aan het toezicht van 
het Hof van verbreking, voor zoover het 
over de openbare vordering uitspreekt, 
niet kan onderworpen worden. 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis, doch in zoover slechts 
het uitspraak doet over de burgerlijke 
vordering; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
der rechtbank van eersten aanleg te Hoei 
en dat melding er van zal gemaakt worden 
in den rand van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
rechtbank van eersten aanleg te Luik, 
zetelende in graad van beroep; verwijs t 
eischer in de kosten. 
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11 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende con
clusie, H •. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 12 April 1938. 

VERKEER. - BOTSING TUSSCHEN RIJ
WIEL EN AUTO. - NIET VERHOOGDE 
BERM. - VERANTWOORDELIJKHEID. 

Wanneer een botsing plaats heeft, tusschen 
een rijwiel en een auto, op een niet ver
hoogden berm, is de bestuurder van de 
auto niet noodzakelijk verantwoordelijk; 
integendeel wordt de verantwoordelijkheid 
van zoodanig ongeval wettig ten laste ge
legd van den wielrijder, wanneer vast
gesteld is, eenerzij ds, dat de auto bestuur
der de linksche berm heeft genomen om 
een kar voorbij te rijden en, anderzijds, 
dat de wielrijder, die de kar volgde en 
v66r de auto reed, den autobestuurde1· 
verrast heeft doo1· den steenweg plots te 
verlaten om zich naar den linkschen berm 
te richten, zonder zich te verzelceren of de 
weg vrij was of eenige voorzorg te nemen 
(Algemeene verkeersverordening van 
1 Februari 1934, artt. 24 en 25) (1). 

(ROBYNS,· T. OSTE EN VER?AUWEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op 
2 Februari 1938. 

ARREST. 

Op het eenig middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 22, 24 en 25 van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
1 en 2 der wet van 1 Oogst 1899, op het 
verkeer, gewijzigd door de wet van 
30 Oogst 1924, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 der wet van 
17 April 1878, doordat bestreden arrest 
betichte vrijgesproken heeft van de be
tichting van onvrijwillige slagen en kwet
suren, bij gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg en, diensvolgens, de aanstelling 
van eischer als burgerlijke partij afge
wezen heeft, dan wanneer het nochtans 
in feite vaststelt : 1° dat betichte Oste de 

(1) Artikel 24 van het Algemeen reglement 
van 1 Februari 1934 is thans vervangen door 
artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
17 Januari 1936. 

burgerlijke partij omverre geworpen heefl. 
al eene kar voorstekende; en 2o dat bc
tichte op het oogenblik van het ongeval 
met zijn auto op den berm van de baan 
reed, en dat aldus, het arrest gevonnist 
heeft, zonder de besluiten van aanleggei' 
te beantwoorden, welke uit deze dubbele 
omstandigheid de verantwoordelijkheid 
van betichte afleiden : 

Overwegende dat, in hare besluiten v66r 
den rechter in hooger beroep, de burger
lijke partij beweerde dat het feit vanwege 
beklaagde, haar te hebben omverre ge
worpen al een kar voorstekende en per 
auto op den zijkant rijdende, tot tegen
bewijs moest doen vermoeden dat het 
ongeval aan het feit en aan de fout van 
beklaagde toe te wijten was; 

Overwegende dat bestreden arrest ver
klaart dat, alhoewel het ongeval in voor
melde omstandigheden zich heeft voor
gedaan, het noch aan de fout, noch aan 
het feit van beklaagde is toe te wijten, 
doch enkel wei aan de onvoorzichtigheid 
van de burgerlijke partij, dewelke, be
klaagde verrassende, plotselings de kalsei
de had verlaten om zich naar den zijweg 
liggende links de baan, te begeven, zo~: 
der haar te vergewissen of de baan vriJ 
was, noch welkdanig voorzorg te nemen; 

Overwegende dat die beschouwingen en 
waardeeringen, de besluiten van de bur
gerlijke partij beantwoorden, en de be
slissing van het arrest rechtvaardigen; dat 
ze vereenigbaar zijn met de bewoordingen 
van het reglement, vermits noch artikel29, 
noch artikel 25 van het Koninklijk besluit 
van . 1 Februari 1934 aan een autogeleider 
volstrekt verbiedt zijn auto op eenen 
berm te voeren ; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerders. 

12 April 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 12 April 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
OPENBAAR MINISTERIE. - GEEN BE
TEEKENING AAN BEKLAAGDE. - NIET 
ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc de door het openbaar 
ministerie in,qestelde voorziening die niet 
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beteekend werd aan beklaagde (Wb. v. 
Strafv., art. M8) (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT, 
T. KLESSENS.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Turnhout op 31 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de eischen in verbre
king in de zaken 3~39, 3~~0 en 3~~1 ge
richt zijn tegen vonnissen welke in zaken 
van denzelfden betichte op gelijke wijze 
statueeren; dat de zaken dus dienen sa
mengevoegd te worden ; 

Overwegende dat de voorzieningen niet 
beteekend zijn geworden aan de partij te
gen dewelke zij gericht zijn; dat bij ge
brek aan . naleving van die pleegvormen, 
bij artikel q1 8 van het Strafvorderings
wetboek voorgeschreven, de voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof de voorzie
ningen samenvoegende, verwerpt ze; laat 
de kosten ten laste van den Staat. 

12 April 1938. - 26 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

26 KAMER. - 2 Mei 1938. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
SOMMEN BESTEED AAN DE UITBREIDING 
VAN HET BEDRIJF. - KOSTEN VAN HET 
AANKOOPEN VAN GRONDEN. 

De bedrijfstaks treft de sommen die door 
den belastingschuldige besteed werden 
aan de uitbreiding van het bedrijf; er be
staat geen aanleiding onderscheid te ma
ken tusschen de winsten die gediend heb
ben tot betaling van de aankoopen en de
gene die aangewend werden tot betaling 
van de kosten zonder welke die aankoopen 
niet zouden kunnen gedaan geweest zijn 
(Samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen, art. 27, § 2, ~0). 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « SUCRERIE 
ET RAFFINERIE D'EMBRESIN », T. BE
HEER VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
29 Januari 1937. 

(1) Sic Verbr., 12 Mei 1936 (Bull. en PAsm., 
1936, I, 254, A, 2o). 

- _j . -------- ~---- --- --- -- ---- I 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending van 
artikelen 25, § 1, 26, alinea 2, en 27, § 2, 
der wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld bij Koninklijk besluit 
van 6 Oogst 1931 en bij Koninklijk besluit 
van 12 September 1936, doordat bestreden 
arrest in de winsten der Maatschappij, van 
het dienstjaar 193~, een som van 
6,022,05 frank, heeft medegerekend, som 
die voorkomt in de algemeene onkosten 
en die de kosten vertegenwoordigt van den 
aankoop van gronden noodig voor de 
nijverheid (honoraria van notaris, regis
tratie en overschrijvingsrechten), als
wanneer deze som, bestemd tot het beta
len van een uitgave welke niets opbrengt, 
van de belastbare winst moest worden 
afgetrokken, daar deze uitgave gerecht
vaardigd was door de noodwendigheden 
der onderneming en, voor zooveel ze tot 
haar uitbreiding bestemd was, in de op
somming van artikel 27, § 2, van gezegde 
wetten niet voorkomt : 

Overwegende, vooreerst, dat het ar
tikel 26, § 1, der samengeschakelde wetten 
is, dat de uitgaven, welke werden gedaan 
om de inkomsten te verkrijgen of te be
houden, van de bedrijfsbelasting vrijstelt,. 
uitgaven welke klaarblijkelijk de kosten 
behelzen door de noodwendigheden der 
onderneming gerechtvaardigd; 

Overwegende dat het middel, bij gebrek 
dezen tekst aan te halen, voor zoover het 
uit dien hoofde de vrijstelling betreft,. 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel evenmin 
kan aangenomen worden voor zooveel het 
afgeleid is uit de schending van artikel 26,. 
~0 , alinea 2, dat de noodige aflossingen be
doelt van het materieel en van de roerende 
voorwer·pen dienende tot het uitoefenen 
van het bedrijf, vermits het verzuimt aan 
te duiden waarin bestreden arrest deze 
wetsbepaling heeft geschonden; 

Overwegende dat artikel27, § 2, ~0 , zegt 
dat als belastbare winsten worden aanzien 
de sommen gebruikt... tot de uitbreiding 
der onderneming of tot de waardevermeer
dering van de toerusting; 

Overwegende dat de algemeenheid van 
deze bewoordingen alle uitzondering uit
sluit en niet toelaat onderscheid te maken 
tusschen de winsten. gebruikt tot het be
talen van aankoopen en de winsten be
steed aan het betalen van de onkosten 
zonder dewelke deze aankoopen niet kon
den geschieden; dat het inderdaad het 
geheel van deze winsten is dat de ver
wezenlijking van de uitbreiding der onder
neming verzekert; 

Dat het van belang ontbloot is te weten 

I 
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of de sommen, uitgegeven voor de on
kosten van den aankoop der gronden, 
winstgevend zijn of niet, vermits arti
kel27, § 2, 4°, niet vereischt dat ze winst
gevend zijn om mogen belast te worden; 

Overwegende dat uit wat voorgaat 
voortvloeit dat bestreden arrest, ver van 
de in het middel bedoelde wetsbepalingen 
te hebben geschonden, deze juist heeft toe
gepast; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres in de kos
ten. 

2 Mei 19S8.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2e KAMER. - 2 Mei 1938. 

1° VOORZIENJNG IN VERBREKING. 
- ARRESTEN VAN DE HOVEN VAN BE
ROEP IN BELGISCH CONGO, IN FISCALE 
ZAKEN.- NEERLEGGING VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT. - VORMEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ARRESTEN VAN DE HOVEN VAN BE
ROEP IN BELGISCH CONGO, IN FISCALE 
ZAKEN. ----'- KORTE UITEENZETTING VAN 
DE MIDDELEN EN AANDUIDING VAN DE 
GESCHONDEN WETTEN. 

so BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
- BELGISCI-I CONGO. - VERKLARING 
VAN INKOMSTENBELASTING AANGENO
MEN DOOR I-lET BESTUUR EN NIET ON
DERWORPEN AAN DE COMMISSIE VOOR 
TAXATIE.- LATERE VASTSTELLING VAN 
ONTDOKEN RECHT. TE VOLGEN 
RECI-ITSPLEGING. 

"1 ° Is 1·egelmatig ingesteld de voorziening in 
verbreking tegen een arrest van een Hof 
van beroep van Belgisch Congo, in zake 
van inkomstenbelasting, wanneer uit de 
verklaring, door den griffier van dat Hof 
gegeven blijkt, dat, samen met het ver
zoekschrift, een uitgifte van het bestreden 
arrest, een verklarende memorie, en de 
stukken tot staving van de voorziening 
werden neergelegd (wet van 10 April 
19S6, art. S). 

2° Is in overeenstemming met de wet het 
verzoekschrift tot verbreking, dat tegen 
een arrest van een Hof van beroep van 
Belgisch Congo in zaken van inkomsten
belasting werd ingediend, indien dat 
verzoekschrift de betwisting bondig uit
eenzet en de wetsbepaling, die, bij ge
grondverklaring van het middel, zou ge-

schonden geweest zijn, opgeeft (wet van 
10 April 19S6, art. 2). 

S0 Wanneer, ter zake van belasting op de 
inkomsten geldend in Belgisch Congo, de 
verklaring van den belastingschuldige 
aanvaard werd door het bestuur, zonder 
dat het de taxe ambtshalve heeft doen vast
stellen door de commissie voor taxatie, 
kan het zich niet meer tot deze commissie 
wend~n, in geval van latere ontdekking 
van een ontdoken recht; het staat het be
stuur vrij, in dit geval, het recht weer eisch
baar te maken door het te brengen op de 
rol van het loopend jaar, en aan den 
belastingschuldige een waarschuwings
uittreksel van die rol toe te zenden (V eror
dening van den gouverneur generaal 
van Congo, van 1 J uni 1920, artt. 29 
en 40). 

(KOLONIE VAN BELGISCI-1 CONGO EN DE 
OPENBARE SCHATKIST, T. GRANAT.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep van Elisabethville, ge
wezen op 5 December 19S6. 

ARREST. 

Omtrent de in de voorziening opgewor
pen grond van niet ontvankelijkheid en 
afgeleid uit het feit dat noch een in behoor
lijke vorm gestelde uitgifte van bestreden 
arrest, noch een aanvullend vertoog, noch 
eenig stuk tot staving der voorziening 
door de zorgen van eischeressen in ver
breking, tezelfdertijd als het beteekend 
verzoekschrift, op de griffie van het Hof 
van beroep te Elisabethstad werden neer
gelegd : 

Overwegende dat dit middel van niet
ontvankelijkheid ongegrond is; 

Overwegende inderdaad dat uit een ver
klaring van den griffier van het Hof van 
beroep te Elisabethstad blijkt dat hier
boven bepaalde stukken, met het verzoek
schrift tot verbreking op de griffie van 
gezegd Hof, op 28 Mei 1937, werden neer
gelegd, door M• Lens, gevolmachtigde, 
waarvan de volmacht werd aangehecht; 

Gezien het eenig mid del tot verbreking : 
schending van artikel 29 van de verorde
ning van 1 J uni 1920 op de inkomsten
belasting, doordat bestreden arrest, een 
verbeterende taxatie heeft vernietigd, als 
niet in overeenstemming met de wet, ver
beterende taxatie die werd opgemaakt ten 
gevolge van een verhaal van het beheer 
bij de taxeercommissie, tot herroeping 
van ontdoken rechten, alswanneer de 
rechtspleging van taxeering van ambts
wege voorzien bij gezegd artikel 29, Riet 
overeenigbaar is met artikel 40 dat het 
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beheer toelaat, om, gedurende vijf jaar, 
vanaf 1 J anuari van het j aar dat zijn 
naam aan het dienstjaar geeft, de inning 
van ontdoken rechten te eischen of te 
herroepen : 

Omtrent den grond van niet-ontvanke~ 
lijkheid in het middel opgeworpen en ge
steund op het feit dat het verzoekschrift 
tot verbreking geen korte uiteenzetting 
bevat .der middelen en als geschonden 
artikel der wet slechts artikel 29 aan
duidt; 

Overwegende dat bestreden arrest be
slist dat, daar het over een aanvullende 
a.anslag gaat verschuldigd op belastbare 
zaken welke door het nazicht aan het licht 
werden gebracht, deze aanslag moest 
worden bepaald, niet van ambtswege door 
de bij artikel 29 voorziene taxeercom
missie, maar, daar artikel q.o toepasse
lijk is, door den ambtenaar gelast met de 
uitvoering der beschikkingen betreffende 
de inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
aan de wet voldoet door in een beknopte 
uiteenzetting aan te toonen dat deze be
slissing de in het middel aangeduide wets
bepaling schendt, om reden dat de her
roepingen van ontdoken rechten, bij toe
passing van artikel q.o gedaan, in het 
stelsel van de verordening van 1 Juni 1920, 
door toedoen van de taxeercommissie, 
overeenkomstig artikel 29 van ambts
wege mogen vastgesteld worden; 

Overwegende, anderzijds, dat, indien 
het Hof dit middel aannam, het wel 
artikel 29 is dat bestreden arrest zou ge
schonden hebben door alle waarde te 
ontkennen aan de taxeering overeen
komstig deze beschikking bepaald; 

Waaruit spruit dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet mag aangenomen 
wordlln; 

Ten gronde: 
Overwegende dat uit de stukken regel

matig v66r het Hof gebracht blijkt, dat 
verweerder, op 19 Oogst 1932, aan het 
bureelhoofd der belastingen en taksen te 
Elisabethstad zijn belastingaangifte op de 
inkomsten heeft overhandigd voor het 
dienstjaar 1931 (winsten van 1930), met 
balans en winsten verliesrekening er 
aangehecht; 

Overwegende dat, indien, om de bewoor
dingen te gebruiken der beslissing door den 
Algemeenen gouverneur, op 17 J anuari 
1936 genomen, en waarover bestreden be
slissing uitspraak heeft gedaan, het beheer 
oordeelde dat deze aangifte er geene was 
bij gebrek het cijfer der verwezenlijkte 
winsten aan te duiden, of indien het oor
deelde dat de aangehechte bescheiden van 
alle waarde ontbloot waren omdat zij, 

op het eerste lezen, niet toelieten tot een 
hoogere winst te besluiten, en overigens 
omdat ze niet geteekend waren, ofeindelijk 
indien het de aangifte als onnauwkeurig 
veronderstelde, stond het hem vrij zijn 
toevlucht te nemen tot de rechtspleging 
aangeduid door artikel 29 en de taks van 
den belastingplichtige door de taxeer
commissie van ambtswege te doen vast
stellen; 

Overwegende dat, ver van alzoo te 
handelen, het de geloofwaardigheid van 
verweerder heeft aangenomen, hem op den 
rol der belastingen op de inkomsten heeft 
gebracht voor het loopend jaar (1931), 
- a:rtikel 1222 - voor 117,122 frank 
belastbare inkomsten, dit overeenkomstig 
zijn aangifte; en voor 10,122 frank be
lasting, en hem op 30 September 1932, 
dag waarop de rol uitvoerbaar werd ge
maakt, een waarschuwingsuittreksel uit 
de rol voor het j aar 1931 heeft gezonden 
met verzoek gezegde som van 10,122 fr. 
te betalen; 

Overwegende dat het aan het beheer 
voortaan verboden was zijn toevlucht 
tot de taxeercommissie te nemen; 

Overwegende dat het beheer nochtans 
niet ontwapend was; 

Dat artikel q.o aan het beheer toeliet, 
gedurende vijf jaar vanaf 1 Januari van 
het jaar dat zijn naam aan het dienst
jaar geeft, de ontdoken belasting, wegens 
gebrek aan aangifte of wegens valsche, 
onnauwkeurige of onvolledige aangifte te 
eischen of te herroepen, en dat artikel 3q., 
om te bewijzen dat de belasting ontdoken 
was, het beheer toeliet de echtheid der 
aangifte na te gaan, zich te vergewissen 
van de gelijkvormigheid der voorgelegde 
uittreksels en bescheiden en zich alle 
nuttige bewijsstukken te doen toonen; 

Overwegende dat het beheer, wanneer 
het tot dit nazicht was overgegaan, op 
12 December 1932 vaststelde dat de 
boekhouding van verweerder regelmatig 
gehouden was en dat alle posten juist 
waren; dat het nochtans, bij de ontleding 
van den post « intresten n die in de « ver
lies n rekening voorkwam voor een totale 
som van 37,418 fr. 55, opmerkte dat deze 
hypothecaire intresten bevatte voor een 
bedrag van 23,512 fr. 05, som dat het 
bii, de belastbare inkomsten beweerde te 
voegen; 

Overwegende dat, verweerder zich daar
tegen verzet hebbende, het beheer zich 
niet tot de commissie moest wenden die 
van ambtswege taxeert, maar .bij middel 
van herroeping van het op het dienstjaar 
1931 ontdoken recht, verweerder op den 
rol moest brengen der belastingen op het 
inkomen van het loopend jaar (193!j.) voor 
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een aanvullende belastbare inkomst van 
23,512 frank en voor een aanvullende be
lasting van 2, 738 frank, en hem een 
waarschuwingsuittreksel uit den rol stu
ren· 

Waaruit spruit dat bestreden arrest, 
door den aanslag te vernietigen door de 
commissie bepaald die van ambtswege ta
xeert, en door de beslissing van den Alge
meenen gouverneur op 17 Januari 1936 
bevestigd, de in het middel bedoelde 
wetsbepaling niet geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en verwijst eischeressen in de 
kosten. 

2 Mei 1938. - 2" Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. -. Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2° KAMER. - 2 Mei 1938. 

1° VERKEER. - SECUNDAIRE BAAN; 
HOOFDBAAN.- AANSLUITING. --- VoOR
RANG. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE PARTIJ. - 0NTBRE
KEN VAN DE BETEEKENING. - NIET 
ONTVANKELIJK. 

1° Hij die de secundai1·e baan volgt moet, 
voor hem die over den hoofdweg rijdt, den 
doortocht over de geheele breedte van 
dezen hoofdweg vrij Iaten; eerstgenoemde 
kan niet doen gelden, als omstandigheid 
die het misdrijf wegneemt, dat laatstge
noemde, in strijd met de verkeersverorde
ning, verwaarloosd heeft de uiterste rech
terzijde te houden bij de aansluiting van de 
wegen (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
artt. 54 en 29, 4o) (1). 

2° Is niet ontvankelijk de dom· de bUI·ger
lijlce partij ingestelde voorziening die niet 
beteekend is geweest aan de partijen 
waartegen zij gericht is (Wh. v. Strafv., 
art. 418) (2). 

(LIBEAU, T. WILKIN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Lui~ op 26 Junuari 1938. 

(1) Zie Verbr., 20 December 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 385; Arresten Hof van ver
breking, 1937, 182). 

(2) Zie Verbr., 4 Januari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 3, 3o), 

ARREST. 

Wat de openbare vordering betrelt : 
Omtrent het middel : schending van 

artikel 54 van het Koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 : 

Overwegende dat bestreden beslissing 
vaststelt dat eischer, die uit een secun
dairen weg kwam gereden den doorgang 
moest vrij laten voor den verweerder 
Wilkin die over den hoofdweg reed; 

Overwegende dat deze reden kon vol
staan om ten overvloede de veroordeeling· 
van eischer, krachtens artikel 54 van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
te rechtvaardigen; 

Overwegende dat de weggebruiker die 
over den secundairen weg rijdt verplicht 
is den doorgang vrij te Iaten voor den 
weggebruiker die over den hoofdweg rijdt 
en dat over de geheele breedte van dezen 
weg; 

Overwegende dat de overtreding door 
den tweede begaan, door op een aanslui
ting van wegen niet uiterst rechts te rij
den, de overtreding· door den eerste be
gaan niet uitsluit; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wei zijn; 

Wat de burgerlijke vordering betreft : 
Overwegende dat de eisch; bij gebrek 

aan beteekening overeenkomstig arti
kel 418 van het Wetboek van Strafvorde
ring, niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten_ 

2 Mei 1938.- 2" Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2" KAMER. - 3 Mei 1938. 

1° VERVALSCHJNG VAN VOEDINGS
MIDDELEN. -BEWIJS VAN DE KWADE 
TROUW VAN BEKLAAGDE. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE BE· 
WEREND DAT EEN ANDERE WETSBEPA
LING VAN TOEPASSING IS, DAN WAN
NEER DE UITGESPROKEN STRAF OOK 
KRACHTENS DIE BEPALING KON UIT
GESPROKEN WORDEN. - MIDDEL ONT
BLOOT VAN BELANG. 

1° Het arrest dat beklaagde ve·roordeelt 
wegens vervalsching van voedingsrnid-
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dele-n, of wegens verkoop van vervalschte 
voedingsmiddelen, wetende dat zij ver
valscht waren, kan het bewijs van de 
kwade trouw van den beklaagde halen 
uit de vaststelling dat de briefwisseling 
tusschen hem en een handelaar in voor 
de gezondheid schadelijke stoffen, zijn 
voornemen aantoont om ten nadeele van 
zijn klanten ongeoorloofde winsten te 
maken. Er bestaat geen tegenstl'ijdigheid 
tusschen die vaststelling en de vl'ijspmak 
van dien beklaagde wegens het rnengen 
van voor de gezondheid schadelijke stoffen 
bij voedingsmiddelen (Grondwet, art. 97; 
Strafwetb., art. 454 en 500). . 

:20 Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
la~g, het rniddel dool' beklaagde ontleend 
daaman dat het feit onder de toepassing 
valt van een zekel'e wetsbepaling (arti
kelen 20 en 23 der wet van 8 Juli 1935 
op de boter en eetbare vetten), en niet 
onder de toepassing van de bepalin·g die 
werd toegepast (Strafwetb., art. 500), 
wannee1· de uitgesp!'oken straf (geldboete 
van 150 fmnk) kon opgelegd wol'den 
zoowel krachtens de eene als kl'achtens 
de andere van die wetsbepalingen (Wetb. 
van Strafv., art. 411). 

(DE SMET.) 

Voorziening- teg-en een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, g-ewezen op 
24 Januari 1938. 

.'\.RREST. 

·Ten aanzien van het eerste middel : 
schending van artikelen 97 der Grondwet, 
en 500 van het Strafwetboek, doordat 
bestl'eden arrest om het bewijs te hebben 
.dat betichte niet van g-oeder trouw kon 
zijn :tieh aileen steunt op feit C, bij 
artikel 454 van het Strafwetboek voor
zien, alswanneer hetichte hoofdens deze 
betichting- vrijgesproken werd, en dat er 
dus nopens de in betichting- C bedoelde 
stoffen teg-enstrijdig-heid bestaat tusschen 
de vrijspraak en het hetoog- door het ar
rest over deze stoffen gedaan ten einde 
de kwade trouw van den betichte te 
bewijzen : 

Overweg-ende dat aang-eklaagde beslis
sing zich van de inzichten van den be
tichte overtuig-ende vaststelt dat hij niet 
van goeder trouw kon zijn niet om dat 
er ten zijnent gevaal'lijke voorbrengselen 
werden ontdekt bestemd om hoter te 
vervalschen en ook niet omdat hij alzoo 
boter zou vervalscht hebben, maar wei 
omdat de briefwisseling die hij met den 
leveraar van die producten had onder
houden het voornemen bewijst van ten 

nadeele van zijne klanten ong-eoorloofde 
wins ten na te jag-en; 

Dat de feitelijke grondslag- van het 
middel derhalve mist; 

Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 500, 2°, van het Straf
wetboek, 20 en 23 der wet van 8 Juli 1935, 
doordat bestreden arrest betichte straft 
hoofdens de vermeng-de feiten A en B, bij 
toepassing- van artikel 500 van het Straf
wetboek, alswanneer ·de vervalsching- van 
boter, betichte aang-etijg-d, in bijvoeging
van water met g-ezouten boter bestond, 
feit uitdrukkelijk voorzien en beteugeld 
door artikel 20 der bijzondere wet van 
8 J uli 1935, hetwelk van de algemeene 
strafwet afwijkt daar lid 6 van artikel 23 
in het huidig- g-eval niet te pas valt : 

Overweg-ende dat het arrest betichte tot 
150 frank boet veroordeelt; dat artikel500 
van het Strafwetboek een boete van 
50 frank tot 1.000 frank voorziet; dat, 
luidens artikel 23, § 1, 2°, der wet van 
8 Juli 1935 de boete van 26 frank tot 
2,000 frank kon beloopen; dat bijgevolg 
de toeg-epaste straf in aile geval gerecht
vaardigd is (Wetb. van Strafv., art. 411); 

Dat het middel mits dien van aile 
belang- ontbloot is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening-; verwijst aanlegg-er in de 
kosten. 

3 Mei 1938.- 2• Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslaggevel', H. Istas.- Gelijk
luidende conclusie, H. Leon Cornil, advo
caat generaal. 

26 KAMER.- 3 Mei 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESCHULDIGDE VRIJGESPROKEN DOOR 
HET HOF VAN ASSISEN.- VERVOLGING 
HERNOMEN OP GROND VAN HETZELFDE 
FElT, ANDERS OMSCHREVEN. - RAAD
KAMER VERWIJZENDE NAAR CORREC
TIONEELE RECHTBANK. - VOORZIE
NING VAN BEKLAAGDE. - 0NTVANKE
LIJKHEID. 

1° Is niet ontvankelijk vo61· het eindar
rest, de voorziening tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling die 
het verzet, door beklaagde tegen een be
schikking tot verwijzing naar de correc
tioneele rechtbank ingesteld, verworpen 
heeft. (Wetb. van Strafv., art. 416.) 

2° W anneer, na vrijspraak verleend door 
het Hof van assisen, de vervolging wordt 
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hernomen wegens hetzelfde feit, onder een 
andere benaming, en beklaagde, v66r de 
raadkamer die over de verwijzing naar 
de correctioneele rechtbank beslissen moet, 
bij. conclusie verklam·t dat hij de onbe
voegdheid van de raadkamer inroept om
dat deze rechtsrnacht, na haar bevoegdheid 
definitief en onherroepelijk te hebben 
uitgeput, geen tweede maal over dezelfde 
daad kan oonleelen, wordt aldus de 
vraag van de ontvankelijkheid van de 
publieke vordering, doch niet een vraag 
van onbevoegdheid, opgeworpen; want 
beklaagde beweert niet dat de raadkamer, 
indien zij over de zaak beslist, zich de 
bevoegdheid aanmatigt van een andere 
rechtsoverheid. (Wetb. van Strafv., ar
tikel 360, uitgelegd door de wet van 
21 April 1850.) 

(GOMMERS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, Kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen op 16 Fe
bruari 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat het arrest der kamer 
van inbeschuldigingstelling van het be
roepshof van Brussel, in datum 16 Fe
bruari 1938, tegen hetwelk de voorziening 
gericht is, het verzet door aanlegger tegen 
het bevel der Raadkamer, der rechtbank 
van eersten aanleg te Turnhout, in datum 
28 December 1937 aangeteekend niet
ontvankelijk heeft verklaard; 

Overwegende dat dit bevel aanlegger 
verzonden had voor de boetstraffelijke 
rechtbank te Turnhout onder betichting 
van te Herenthout, kanton Herenthals, 
op 7 J anuari 1937 : A. vrijwillig slagen 
of verwondingen te hebben toegebracht ' 
aan K. Verwerft, zonder het oogmerk om 
te . dooden, deze slagen of verwondingen 
hebbende nochtans den dood van K. Ver
werft veroorzaakt; B. tegen den beeedigde 
jachtmeester K. Verwerft, handelende ter 
uitvoering van de wetten, met geweld of 
bedreiging weerstand te hebben geboden, 
deze wederspannigheid gepleegd zijnde 
door een enkelen persoon voorzien van 
wapen; 

Overwegende dat, in zijn besluiten op 
15 December 1937, v66r de Raadkamer 
genomen, aanlegger verklaarde de onbe
voegdheid van deze rechtsmacht op te 
werpen zich daarop steunende dat zij al
reeds over zijne daad had te beslissen 
gehad, toen de procureur des Konings zijn 
verzending had gevraagd v66r het Hof 
van assisen, wegens moord op K. Verwerft 
had geeischt; dat de Raadkamer beslist 

had dat beklaagde moest verzonden wor
den voor moord, oplossing die gevolgd 
was geworden door de kamer van inbe
schuldigingstelling te Brussel; dat zij 
aldus hare bevoegdheid voor wat betreft 
de daad door aanlegger gepleegd deft· 
nitief en onherroepelijk had uitgeput en 
dat zij niet een tweede maal over dezelfde 
daad kon beslissen; 

Maar overwegende dat aanlegger niet 
beweerde dat, in geval de raadkamer in 
zake besliste, zij de bevoegdheid van een 
ander rechterlijke overheid zou betreden 
hebben; dat in de werkelijkheid het mid
del enkel strekte tot de toepassing van het 
rechtsbeginsel gehuldigd in artikel 1 der 
wet van 21 April 1850 en slechts de ont
vankelijkheid der openbare actie in be
twisting bracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet over bevoegdheid wijst en dat het 
geen eindvonnis is, in den zin van arti
kel H6 van het Wetboek van Straf
vordering; dat derhalve en krachtens ge
zegde bepaling de voorziening niet ont
vankelij k is ; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger . in de 
kosten. 

3 Mei 1938.- 2• Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Fontaine. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

26 KAMER. - 9 Mei 1938. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - GETUIGE 
GEHOORD VOOR DE VEROORDEELING BIJ 
VERSTEK. - GETUIGE NIET GEDAG
VAARD EN NIET OPNIEUW GEHOORD 
v66R DE VEROORDEELING OP TEGEN
SPRAAK NA VERZET.- GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING. 

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
- NIETIGHEID VAN DE HANDELINGEN 
VERRICHT TIJDENS HET VOORLOOPIG 
ONDERZOEK. - BESCHIKKING TOT VER
WIJZJNG DIE NIET WERD BESTREDEN. 
- NIETIGHEID GEDEKT. 

3o MIDDELEN VAN VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAF
ZAKEN. - NIETIGHEID VAN TIJDENS 
HET VOORLOOPIG ONDERZOEK VER
RICHTE HANDELINGEN. - VOORZIE
NING TEGEN HET ARREST VAN VEROOR
DEELING UITGESPROKEN DOOR HET HOF 
VAN BEROEP. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 
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r.o MIDDELEN VAN VERBREKING l 
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAF
ZAKEN. - N.I~TIGHEDEN IN DE RECHTS
PLEGING VOOR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. - NIET INGEROEPEN v66R 
RET HOF VAN BEROEP.- MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

1° Maakt geen schending uit van de rechten 
der verdediging, de omstandigheid dat 
een getuige, die v66r het bij verstek ge
wezen vonnis gehoord is geweest, niet 
weder gehoord werd in aanwezigheid van 
beklaagde, vooraleer het vonnis op tegen
spraak na ver.zet werd uitgesproken, dan 
wanneer overigens beklaagde hem niet 
deed dagvaarden om op deze tweede 
terechtzitting te verschijnen. 

2° De nietigheden in de handelingen van het 
voorloopig onderzoek worden gedekt door 
de beschikking tot verwijzing naar de 
correctioneele rechtbank. 

3° De nietigheden in de.handelingen van het 
voorloopig onderzoek, die niet werden 
ingeroepen v66r den rechter die ten 
grande uitspraak doet, kunnen niet inge
roepen worden v66r het Hof van verbre
king, wanneer alleen het arrest van 
veroordeeling het voorwerp is van een 
voorziening (1). 

r.o De nietigheden in de rechtspleging, die 
met het oog op het vonnis v66r de cor
rectioneele rechtbank geschied is, kunnen 
niet ingeroepen worden v66r het Hof van 
verbreking, wanneer zij niet werden voor
gebracht voo1' het Hof van beroep. (Wet 
van 29 April 1806, art. 2.) 

(PURNODE.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
29 December 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel : schending van de 
rechten der verdediging, doordat eischer, 
op geen enkel oogenblik der rechtspleging, 
in tegenwoordigheid werd geplaatst, van 
V ... , de eenige voor hem belangrijke ge
tuige, noch in tegenwoordigheid van 
getuige M ... , en niet werd toegelaten de 
getuigenis van St ... te ontzenuwen : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat geen enkel af
breu k werd gedaan aan het recht van 
betichte om zijn getuigen voor te brengen 
en zijn middelen van verdediging te 
ontwikkelen, dat getuige M ... ter zitting 

(1) Sic, Verbr., 18 Januari 1938, supra, 
biz. 6. 

van 6 November in tegenwoordigheid 
van eischer gehoord werd; dat getuige V ... 
op de correctioneele terechtzitting in 
dato 7 October 1937 regelmatig zijn ge
tuigenis he eft afgelegd; dat, indien deze 
getuige gehoord werd in afwezigheid van 
eischer, zulks aan het verstek van dezen 
laatste te wijten is: dat, indien eischer een 
nieuwe verklaring van dezen getuige 
noodig achtte, het hem vrij stond dezen 
getuige te doen dagvaarden v66r de 
rechtbank die geroepen was om uitspraak 
te doen over het verzet; dat, anderzijds, 
getuige St... werd gehoord niet aileen in 
den loop der terechtzitting bij verstek, 
maar eveneens tijdens de debatten op het 
verzet; dat eischer in de gelegenheid werd 
gesteld zijn getuigenis te betwisten; dat 
het middel derhalve feitelijken grondslag· 
mist; 

Omtrent de middelen afgeleid uit de 
nietigheid in de akten van het voorbe
reidend onderzoek : 

Overwegende dat de voorgewende nie
tigheden gedekt zijn door de beschikking 
van verwijzing waartegen geen enkel 
verhaal werd ingesteld; 

Omtrent de middelen afgeleid uit de 
nietigheden in de rechtspleging van het 
vonnis : 

Overwegende dat de middelen overeen
komstig de wet van 29 April 1806 v66r 
het Hof van verbreking niet ontvankelijk 
zijn, omdat ze niet werden ingeroepen in 
graad van beroep; 

Overwegende dat eischer, voor 't ove
rige, tot staving van zijn onschuld slechts 
beschouwingen van feitelijken aard in
roept, waarvan het Hof van verbreking 
geen kennis mag nemen, en die ten andere 
tegengesproken werden door de bindende 
vaststellingen van bestreden arrest; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
v2?rziening; verwijst eischer in de kosten. 

9 Mei 1938.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Istas. Gelijkluidende conclusie, 
H. Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 Mei 1938. 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.
WETTELIJKE TERMEN WAARVAN GEEN 
BEPALING VOORHANDEN IS. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF NA TE GAAN 
OF DE RECHTER AAN DIE TERMEN HUN 
GEBRUIKELIJKE BETEEKENIS HEEFT GE
GEVEN. 

2° VERKEER. - SECUNDAIRE BAAN, 
WIJL NIET VERDER LOOPEND DAN DE 
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AANSLUITING. - VONNIS DAT, OM TE 
BESLISSEN DAT EEN BAAN SECUNDAIR 
IS, EEN RECRTSREGEL AANWENDT, DIE 
NIET OVEREENSTEMT MET RET BEGRIP 
VAN DE BAAN WELKE NIET VERDER 
LOOPT DAN DE AANSLUITING. - VER
BREIUNG. 

. <Jo VERKEER. - SECUNDAIRE BAAN, 
WIJL NIET VERDER LOOPEND DAN DE 
AANSLUITING. - KONINKLIJK BESLUIT 
DAT EEN NIEUW AANGELEGD S'fUK WEG 
INLIJFT BIJ EEN STAATSBAAN EN RET 
OUDE STUK RANGSGRIKT ONDER DE STEDE
LIJKE WEGEN. - 0NMOGELIJKREID TE 
BESLISSEN, VOOR DE TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 51, 2°, VAN DE ALGEMEENE 
VERKEERSVERORDENING, DAT RET OUDE 
STUK EEN BAAN UITMAAKT, WELKE 
NIET VERDER LOOPT DAN RAAR AAN
SLUITINGEN MET DEN BIJ DE GROOTE 
WEGEN BEROUDEN WEG. 

1° Wanneer een wet of een Koninklijk be
sluit een term gebruiken, zonde1· de be
paling er van op te geven, heeft die term, 
in de wet of in het Koninklijk besluit, 
zijn gewone beteekenis, en het Hof van 
verbreking is bevoegd om na te gaan of 
de rechter, die ten grande uitsptaak doet, 
aan zoodanigen term de gewone, bijge
volg, wettelijke beteekenis gegeven heeft(1). 

:2° De recht~r mag niet als 1·egel stellen dat, 
wanneer twee banen een aansluiting be
reiken met een derde, zonder dat eenig 
weggebruiker op die aansluiting zijn weg 
in rechte lijn kunne vervolgen, rfe eene 
van de twee eerste banen noodzakelijk een 
hoofdbaan is, daar ze voortloopt tot de 
derde, en de andere noodzakelijk een se
cundaire baan is, daar ze niet verder loopt 
dan de aansluiting, en dat, om te beslissen 
welke van de twee eerste banen hoofdbaan 
en welke secundaire baan is, het volstaat 
te letten OJ! de ruirrite van de zwenking die 
de gebruiker van elk dier banen moet ne
men om zijn weg te vervolgen op de 
derde (2). (Kon. besl. van 1 Februari 
193~, art. 51, 2o.) 

3° Een Koninklijk ·besluit, dat een nieuw 
aangelegd stuk weg inlijft in een staats
baan en het oude stuk rangschikt onder de 
stedelijke wegen, kan niet beslissen dat, 
voor de toepassing van m·tikel 51, 2°, van 
de algemeene verkeersverordening, het 
nieuw stuk weg de verlenging is van de 
baan, en het oud stuk een weg is die niet 
verder loopt dan zijn aansluitingen met 
de baan die bij de groote wegen gerang-

(1) Zie Verbr., 17 Maart 19_30 (Bull. en 
. PASIC., 1930, I, 164 en de nota). 

schikt blijft (2). (Oplossing stilzwijgend 
aangenomen.) 

(CALLEBAUT, T. DESUTTER.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
van Dendermonde, op ~ Januari 1938 . 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 51, 52, 54 en 55 van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 193~, 
houdende algemeen reglement op de ver
keerspolitie, en van artikel 97 der Grond
wet, doordat : a) de bestreden beslissing 
den verkeersvoorrang heeft toegekend aan 
den betichte om de reden dat hij gebruiker 
was van een openbaren weg die verder 
liep dan de aansluiting, alswanneer eener
zijds het feit dat een weg verder loopt 
dan de aansluiting geen geval uitmaakt 
door het Koninklijk besluit voorzien om 
aan een openbaren weg het kenteeken 
van hoofdweg toe te kennen; en dat, 
anderzijds, de beslissing den weg, door de 
burgerlijke partij gevolgd, niet secundair 
verklaart, maar doet uitschijnen dat hij, 
met een bocht van ongeveer 30 graden, 
verder liep dan de aansluiting; b) doordat 
bestreden beslissing den verkeersvoorrang, 
die het a,an den betichte toekent niet ten 
genoege der wet met redenen heeft om
kleed, derwijze dat het op ondubbel
zinnige wijze het kenteeken van hoofd of 
secundair der betwiste wegen zou doen 
uitschijnen en aan het Hof van verbre
king toelaten zijn toezicht op de wette
lijkheid der beslissing uit te oefenen : 

Overwegende dat uit den samenhang 
van de bestreden beslissing blijkt dat de 
rechter ten gronde aan de baan door be
tichte gevolgd, de hoedanigheid va,n hoofd
weg·, en, aan deze gevolgd door de burger
lijke partij, de hoedanigheid van secun
dairen weg toekent; 

Overwegende dat de rechter die kwali
ficatie op deze enkele beschouwing steunt, 
dat, ten verschille van de baan gevolgd 
door den betichte, de baan gevolgd door 
de burg·erlijke partij niet verder dan de 
aansluiting loopt; 

Overwegende dat deze beoordeeling zelf 
voorkomt als beheerscht door den regel 
door het vonnis uitgedrukt : dat de kwestie 
welke van twee barren die eene aansluiting 
bereiken een hoofdweg is en welke een 
secundaire weg is, afhangt van de ruimte 

(2) Zie de voetnota 2, geteekend L. C., 
onder dit arrest (Bull. en PASIC., 1938, I, 161') . 
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der zwenking die de gebruiker van ieder 
dezer banen moest doen om, voorbij de 
aansluiting, zijn weg voort te zetten; 

Maar overwegende dat, tot dusdanige 
onderscheiding herleid, hierboven be
doelde regel strijdig is met den natuur
lijken zin der woorden van den tekst 
van artikel 51, 2°, van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1930, dat het 
algemeen reglement op het vervoer en het 
verkeer inhoudt, en bijgevolg met het 
wettelijk begrip dat door die, schikking is 
gehuldigd vermits het Koninklijk besluit 
aan die bewoordingen geen anderen zin 
toeschrijft dan deze dien ze in hunne ge
wone opvatting hebben; 

Dat daaruit vloeit dat bestreden vonnis 
de 'wetsbepalingen in het middel inge
roepen heeft geschonden; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis doch enkel voor zooveel 
het op de burgerlijke :vordering zich uit
spreekt; beveelt dat het onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
der rechtbank van eersten aanleg te 
Dendermonde en dat er melding zal van 
gemaakt worden in den rand der gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwijst ver
weerder in de kosten; verzendt de zaak 
naar de rechtbank van eersten aanleg te 
Oudenaarde, zetelende in graad van be
roep' der vonnissen van politie. 

10 Mei 1938.- 2e Kamer.- Voorzittm· 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggever, H. Limbourg. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 Mei 1938. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - ONT
TREKKEN VAN ALCOHOL AAN DEN AC
CIJNS. - ARREST DAT VEROORDEELT 
TOT EEN GELDBOETE VAN 10,000 FRANK, 
ZONDER DEN INHOUD VAN DE TOESTEL
LEN TE BEPALEN. - ONWETTIGHEID. 

Het ontt~ekken van alcohol aan den accijns 
wordt gest1·a(t door artikel 123 van de wet 
van 15 April 1896 met een geldboete in 
verho·uding tot het inhoudsvermogen van 
de toestellen die gediend hebben of moesten 
dienen tot het vervaardigen, en met geld
boete van 5,000 frank indien het inhouds
vermogen 4-0 hectoliter niet overschrijdt. 
Is derhalve 'onwettig het a1-rest dat 
wegens zoodanig feit veroordeelt tot een 
gelaboete van 10,000 frank, zonder het 
inhoudsvermogen van de toestellen te be
palen. (Wet van 15 April1896, art. 123.) 

VERBR., 1938. - 7 

· (DELBEKE EN DE WILDE, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 October 193?. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen ge
richt zijn tegen hetzelfde arrest; dat zij 
samenhangend zijn; dat ze dienen samen
gevoegd te worden; 

Omtrent het middel van ambtswege 
genomen uit de schending van artikel 123 
der wet van 15 April1896, doordat bestre
den arrest, door ten Iaste van eischers, 
buiten de straf van een gevangzitting van 
een jaar, een geldboete van 10,000 frank, 
op de feiten dat het vaststelde uit te 
spreken, een andere straf heeft toegepast 
dan deze bij voornoemd artikel 123 voor
zien; 

Overwegende dat bestreden arrest ver
klaart dat betichten zich hebben schuldig 
gemaakt om brandewijn vervaardigd of 
te vervaardigen in een geheime fabriek 
aan de accijns te hebben onttrokken, de 
betichten het wanbedrijf gepleegd heb
bende door eene van de wijzen van deel
neming bij de wet voorzien, en in de dag
vaarding en in het arrest vermeld; 

Dat het arrest hen uit dien hoofde ver
oordeelt tot een gevangzitting van een 
jaar en een geldboete van 10,000 frank (op 
70,000 frank gebracht); 

Overwegende dat gezegd artikel123 een 
schaal van straffen voorziet, die ver
deeld wordt naar gelang van het inhouds
vermogen der werktuigen welke gediend 
hebben of moeten dienen tot het ver
vaardigen van brandewijn; dat de geld
boete door dit artikel voorzien 5,000 frank 
bedraagt indien het inhoudsvermogen der 
werktuigen 40 hectolieter niet overtreft en 
dat de geldboete verhoogd wordt in even
redigheid met het inhoudsvermogen der 
werktuigen wanneer dit 40 hectolieter 
overtreft; 

Overwegende dat bestreden arrest het 
inhoudsvermogen der werktuigen ver
zuimt vast te stellen; dat het dus slechts 
de geldboete van 5,000 frank mocht toe
passen; dat het de geldboete van 10,000 fr., 
dat het uitspreekt, niet rechtvaardigt door 
de vaststelling van een inhoudsvermogen 
40 hectolieter overtreffende; 

Aangezien de omstandigheid door het 
arrest aangeduid : dat de feiten in eene 
geheime fabriek werden bedreven, zonder 
draagwijdte is; dat zulke omstandigheid 

· het bedrag der straf voorzien door het 
artikel123 niet wijzigt, maar alleenlijk de 
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s traffen voorzien voor de misdrijven door 
artikel 124 opgesomd; 

Dat alzoo bestreden arrest, door eene 
straf uit te spreken hooger dan deze welke 
het de bewezen verklaarde feiten mocht 
toepassen, artikel 123, hierboven ver
meld; en in het middel bedoeld, heeft 
geschonden; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen, en zonder acht te 
slaan op de tot staving der voorzieningen 
ingeroepen mid del en; verbreekt bestreden 
arrest; beveelt dat het onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en 
dat er melding zal gemaakt worden in 
den rand der gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent; verwijst de vervol
gende partij, verweerster in verbreking, 
in de kosten. 

10 Mei 1938. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. 

28 KAMER.- 10 Mei 1938. 

GENEESKUNDE. - ONWETTIGE UIT
OEFENING. - VASTSTELLING VAN HET 
BESTANDDEEL BETREFFENDE DE GE
WOONTE. 

De uitoefening van een tak der geneeskunde 
sluit in zich dat er gewoonlijke handeling 

• bestaat; het vonnis dat we gens onwettige 
uitoefening van een tak der geneeskunde 
een veroordeeling uitspreekt in de bewoor
dingen van de wet, stelt het vereischte ge
woontebestanddeel vast (1). (Wet van 
12 Maart 1818, art. 18.) 

(MAERTENS, 
T. PHARMACIE D'ANVERS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel ge,vezen op 
19 Februari 1938. 

ARREST. 

I. Rakende het dee! van het arrest dat 
over de openbare actie heeft beslist : 

(1) Zie Verbr., 11 Juni 1928 (Bull. en 
PAsrc., 1928, I, 187). 

Over het eerste middel getrokken ui t 
het feit dat het bestreden arrest eische1· 
uit hoofde van misdrijven tusschen 1 De
cember 1934 en 17 Februari 193 7 ge
pleegd, veroordeelt, zonder de stuiting der 
verjaring vast te stellen : 

Overwegende dat hetbij materieele mis
greep is dat het jaartal 1934 in de citatie 
voorkomt; dat het aanzoekschrift alRook 
het bevel der Raadkamer het jaartal 1936 
aanduidt; dat, overigens de misgreep van 
af het vonnis der correctioneele rechtbank 
werd hersteld; 

Over het tweede middel, getrokken uit. 
het feit dat eischer uit hoofde van over
treding aan de wet van 12 Maart 1918 
gestraft werd, dan wanneer er geen wet 
van 12 Maart 1918 over de uitoefening· der 
geneeskunde bestaat : 

Overwegende dat bestreden arrest ei
scher uit hoofde van overtreding aan de 
wet van 12 Maart 1818 veroordeelt; dat 
het middel dus in feite mist; 

Over het derde middel getrokk:en uit 
het feit dat het arrest de verzwarende 
omstandigheid van hervalling aanneemt, 
dan wanneer in het bundel geen afschriH 
bestaat van het eerste vonnis : 

Overwegende dat in het bundel zulk een 
afschrift berust onder nr 28 van den 
inventaris bedoeld; 

Over het vierde middel getrokkert uit 
het feit dat het in zake een voortdurencl 
misdrijf geldt en dat bestreden arrest niet. 
heeft vastgesteld dat eischer de gewoonte 
had apotheeksprodukten te verkoopen : 

Overwegende dat ·de uitoefening van 
eenigen tak der geneeskunde de gewoon
lijke handeling insluit, derwijze dat de 
veroordeeling uit hoofde van onwettige 
uitoefening van eenigen tak der genees
kunde, in de bewoordingen der wet uit
gesproken, wat in de zaak het geval is, het 
bestaan van dit element vaststelt; 

Dat het middel dus aan grond mist; 
En overwegende, voor .het overige, dat 

de bestreden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en da~ de 
uitgesproken veroordeeling overeenkom
stig de wet zijn; 

II. Rakende het dee! van bestreden ar
rest dat over de aktie der burgerlijke par
tij uitspreekt; 

Overwegende dat eischer geen middel 
voorlegt om zijne voorziening te staven 
en dat het Hof geene van ambtswege op· 
werpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en verwijst eischer in de 
kosten. 
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10 Mei 1938. - 2e Kamer. Vuor-
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
vo.orzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 10 Mei 1938.-

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - GEEN CONCLUSIE. -
VEROORDEELING UITGESPROKEN IN DE 
BEWOORDINGEN VAN DE WET. - WET
TIG. 

Bij gebreke van v66r hem genomen conclusie, 
rechtvaardigt de rechter op wettige wijze 
de veroordeilling door de in de bewoor
dingen der wet gestelde telastlegging be
wezen te verklaren; aldus stelt hij sou
verein vast dat q,l de wettige elementen 
van het misdrijf voorhanden zijn en dat 
er geen grond van rechtvam·diging be
staat (1). (Grondwet, art. 9? .) 

(JACOBS, T. VAN NOTEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
21 Februari 1938. 

ARREST. 

Omtrent het eehig middel, getrokken 
uit de schending van artikel ld 7 van het 
Strafwetboek, en uit het niet beantwoor
den der besluiten van beklaagde, die het 
middel had opgeworpen : 

Overwegende dat er· niet blijkt dat be
klaagde, in hooger beroep de beweerde 
besluiten zou genomen hebben; 

Overwegende dat, bij gebrek aan voor 
hem genomen besluiten, de rechter in 
hooger beroep wettiglijk de veroordeeling 
rechtvaardigt met de betichting in de 
bewoordingen der wet gekwalificeerd, be
wezen te verklaren; 

Dat hij aldus op bindende wijze het 
bestaan van al de wettige elementen·, en 
het niet bestaan van gronden tot ver
rechtvaardiging vaststelt; 

Dat het middel dus in feite mist; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantieele en op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken beslissing 
overeenkomstig met de wet is; 

(1) Zie Verbr., 26 Januari en 14 December 
1937 (Bull. en PASIC., 1937, I, 39, A, 3°, en 
378, 2°; A1rc Hof van Verbr., 15 Maart 1937 
24; 8 Juni '1.!!:17, 56). 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegge1· 
in de kosten. 

10 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 Mei 1938. 

MIDDELEN VAN VOORZIENING. 
0NDUIDELIJK. - RET HOF KAN ZE 
NIET BEANTWOORDEN. 

Het Hof kan geen antwoord geven op het 
middel indien zijn onduidelijkheid niet 
toelaat de draagwij dte er van te vat
ten (2). 

{VAN DEN BOSSCHE.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te . Gent, gewezen op 
12 Januari 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat de zaken sub n1·• 3~76 
en 3~ 77 op den algemeenen rol van het 
Hof ingeschreven samenhangend zijn; dat 
zij denzelfden betichte aanbelangen en 
de oplossing derzelfde vraagstukken ver
eischen; dat er dient aldus ze samen te 
voegen om er over te beslissen door een 
en hetzelfde arrest : 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, 227 van 
het Strafvorderingswetboek, alsook van 
de regelen der bevoegdheid in strafzaken, 
doordat bestreden arrest onvoldoende ge
motiveerd is en zich om de verknochtheid 
in verband met de bevoegdheid niet be
kommert; 

Overwegende dat het middel niet be
paalt in wat bestreden arrest onvoldoende 
zou gemotiveerd zijn of de regelen van 
verwijzing wegens samenhang zou mis
kend hebben; dat, bij gebrek aan die be .. 
paling, het Hof het niet zou kunnen 
beantwoorden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantieele en op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
gl)leefd en dat de uitges,proken beslissing 
wettig is; 

(2) Zie Verbr;, 23 November : J37 (Bull. 
en-FAsm;, 1937, I, 350; Arr. Hof van Verbr., 
1937, 159 en 160), en de voetnota 1 in Bull. 
en PASIC., 1938, I, 164, geteekend L. C. 
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Om deze redenen, het Hof voegt de 
~aken sub nr• .3476 en 3477 op den alge, 
meenen rol van het Hof ingeschreven 
samen en er over beslissende door een en 
hetzelfde arrest, verwerpt de twee voor
zieningen eil veroordeelt aanlegger in de 
kosten. 

10 Mei 1938. - 28 Kamer. - Voor
zittel', H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAMJ'R.- 10 Mei 1938. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
VERWIJZING NAAR DE CORREGTIONEELE 
RECHTBANK. - HoF VAN BEROEP DAT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT 
BEKLAAGDE MINDER DAN ZESTIEN JAAR 
OUD WAS TEN 'l'IJDE VAN HE'!' GE
PLEEGDE MISDRIJF. 

Er bestaat aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied wanneer, na verwijzing nam· 
de correctioneele l'echtbank, het Hof van 
beroep zich onbevoegd heeft verklaard 
omdat beklaagde, ten tijde van het ge
pleegde misdrijf, minder dan zestien jaar 
:oud was; de beschikking tot ve1·wijzing 
nam· de C01'Tectioneele rechtbank wordt 
ve1·nietigd, en de zaak wordt verwezen 
naar den kinderrechter van ·de rechtbank 
die de beschikking vel'leend heeft. Indien 
deze kinderrechte1· die beschikking gewezen 
heeft, wo1·dt hij vervangen overeenkomstig 
m;tikel 11 van de wet ·van 15 Mei 1912, 
gewijzigd dom· m·tikel 4 van de wet van 
2 Juli 1930 (1). 

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T, SCHOOFS.) 

ARREST. 

Gezien het bevel van de Raadkamer der 
rechtbank van Hasselt, ·van 4 November 
1936, door hetwelk J. Schoofs verzonden 
werd v66r de rechtbarik vah Hasselt uit 
hoofde van vrijwillige slagen, feiten ge
pleegd te Zepperen, den 21 Mei 1936; 

Gezien ten andere het arrest van 
4 Maart 1938 van het Hof van beroep van 
Lu1k, dat zich op,bevoegd verklaart om
dat Schoofs den ouderdom van zestien 
jaar niet had bereikt op het oogenblik der 
felten; 

(1) Vergelijk Verbr., 26 October 1920 
(Bull. en PASIC., 192l, I, 108). 

Gezien de vraag tot regeling van rechts
gebied door. den Heer Procureur generaal 
te Luik ingediend den 16 Maart 1938; 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van beroep van Luik van 4 Maart 
1938 kracht van gewijsde heeft en dat uit 
de tegenstrijdigheid tusschen het bevel 
van verzending en het arrest van het 
Hof van beroep een geschil omtrent 
rechtsgezag of juridictie ontstaan is, dat 
den gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat het bewezen is dat op 
den dag der feiten, dit is den 21 Mei 1936, 
J. Schoofs, geboren den 16 Januari 1921, 
nog geen zestien jaar oud was; dat hij dus 
v66r den kinderrechter moest gebracht 
worden, en dat de gewone rechtsmacht 
jegens hem onbevoegd was; 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof doet te niet het bevel van 
verzending van de Raadkamer der recht
bank van Hasselt, van 4 November 1936; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
rechtbank van eersten aanleg te Hasselt 
en dat melding ervan zal gedaan worden 
in rand van het vernietigd bevel; verzendt 
de zaak naar den kinderrechter te Hasselt, 
die, indien hij het hierboven vernietigd 
bevel gewezen heeft, zal vervangen worden 
overeenkomstig artikel 11 der wet van 
15 Mei 1912. 

10 Mei 1938. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer wam•nemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

VEREENIGDE KAMERS. - 12 Mei 1938. 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.
PLAATSVERVANGEND RECHTER. - VER
VALLENVERKLARING. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF DEZE UIT TE SPREKEN. 

2° VERBREKING. - VEREENIGDE KA~ 
1\'lERS. - VERVOLGING TOT VERVALLEN
VERKLARING VAN EEN PLAATSVERVAN
GEND VREDERECHTER. - SAM:ENSTE'L
LING VAN DE KAMERS. - KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 5 JULI 1935 NIET TOE
PASSELIJK. 

3° VERBREKING. - RECHTSPLEGING 
TOT VERVALLENVERKLARING VAN EEN 
PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER, OP 
BEVEL VAN DEN MINISTER VAN JUSTITIE. 
- RECHTSPLEGING MET GESLOTEN DEU
REN. -ARREST UIT TE SPREKEN OP DE 
OPENBARE TERECHTZITTING. 

40 RECHTERLIJKE INRICHTING. 
- PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER 
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W!'.GENS WANBEDRIJF VEROORDEELD. --: 
V~RVALLENVERKLARING. 

·1 o Het Hof' van verbreking dat, op de vot
de~·ing van zijn ptocureur generaal, 
handelend tot uitvoering van het doo1· 
den Minister van justitie gegeven bevel, 
kennis neemt van een vraag er toe strek
kende een plaatsvervangend vredetechter 
van zijn ambt vervallen te verklaren, is 
bevoegd ove1· die vraag te beslissen en de 
vervallenverklaring uit te spreken (1). 
(Grondwet, art. 100; wet van 20 April 
1810, art. 59.} 

2o Wannee1· het Hof' van vetbteking vonnist 
met veteenigde kamets, op een vraag tot 
vervallenverklaring gericht tegen een rech
ter, is het Koninklijk besluit van 5 Juli 
1935 (artikel 50bis van de wet van 
20 April 1810} niet van toepassing (stil
zwijgend aangenomen) (2). 

so Wanneer het Hof' van verb1·eking uit
spraak doet ove1· de vervolging gericht 
door haar ptocureur generaal tegen een 
rechter om dezes vervallenverklaring te 
doen uitspreken, vonnist het Hof' met 
veteenigde kamers, geschiedt de rechts
pleging met gesloten deuren, en wordt het 
atrest uitgesproken op de openbate zit
ting (1}. (Wet van 20 April1810, art. 59; 
Grondwet, art. 97.} 

4o Ingeval een plaatsvervangend l'echter on
waardig geworden is deel te nemen aan 
de uitoefening van de rechterlijke macht, 
spreekt het Hof' van verbreking, bij het
wellc de zaak tegelmatig aanhangig ge
maakt is, de vervallenverklating uit (1). 

(PROCUREUR GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN VERBREKING, T. X ... ) 

ARREST. 

Gehoord den beklaagde in zijn verweer
middelen door hem en door zijn raadsman, 
H. Leclercq, voorgedragen; 

Gelet op artikel 59 der wet van 20 April 
1810 en artikel 100 der Grondwet; 

Gezien, in behoorlijk opgestelde expe
ditie, het arrest tegensprekelijk uitge
sproken den 15 Mei 1937, door het Hof 
van beroep te Gent, eerste kamer, recht 
doende in correctioneele zaken, in gevolge 
artikel 479 van het Wetboek van Straf
vordering, hetwelk arrest beklaagde X ... 
Yoornoemd, wegens inbreuk op artikel 494 
van het Strafwetboek, tot een geldboete 
van 500 frank, vermenigvuldigd door 7, 

(1) Sic Verbr., 20 November 1935 (Bull. en 
PAsiC., 1936, I, 58 en de nota. 6). 

(2) Zie ibid., nota 7. 

of een vervangende gevangenisstraf van 
een maand, met opschorsing gedurende 
vijf jaar, veroordeelt; 

Overwegende dat gemeld arrest, ten 
gevolge van het arrest van het Hof van 
verbreking van 23 November 1937, waar
bij de voorziening in cassatie, door X ... 
tegen dit arrest van het Hof van beroep 
ing·ediend, verworpen werd, in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat X ... voornoemd, tot 
plaatsvervangend vrederechter van het 
kanton Evergem benoemd werd bij 
Koninklijk besluit van 9 April 1920, in 
het Staatsblad van 13 April' 1920 gepu
bliceerd; dat hij, den 26 April 1920, in 
openbare zitting der rechtbank van eersten 
aanleg te Gent, den eed door het decreet 
van 20 Juli 1831, artikel 2, vereischt, 
afgelegd he eft; 

Overwegende dat de aard der uitge
sproken veroordeeling gezegden X ... on
waardig rnaakt aan de uitoefening der 
rechterlijke rnacht verder deel te nernen; 

Om deze beweegredenen, het Hof, recht 
doende op tegenspraak, in openbare zit
ting, na onderzoek in de Raadkamer; ver
klaart X ... voornoemd van zijn arnbt als 
plaatsvervangend vrederechter van het 
kanton Evergern afgezet, en verwijst hem 
in de kosten. 

12 Mei 1938. - Vereenigde karners. ~ 
Voorzittet, H. Goddyn, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, H. Soenens. - Gelijk
luidende conclusie, H. Gesche, eerste 
advocaat generaal. 

2• KAMER. - 16 Mei 1938. 

1° VOEDINGSMIDDELEN. - VER
PLICHTING VOOR KLEINHANDELAARS IN 
VLEESCH VAN SLACHTVEE EN VARKENS 
ZICH EEN BEWIJS VAN DE HERKOi'iiST TE 
DOEN AFLEVEREN. - 0VERTREDING. ~ 
STRAF DIE KAN TOEGEPAST WORDEN. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VERBREKING OP DE VOORZIENING 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. -
NIETIGHEID VAN EEN BESLISSING, WE
GENS ONBEVOEGDHEID. - VERWIJZING 
NAAR EEN ANDEREN RECHTER DIE ER 
VAN KENNIS NEMEN MOET. 

1° Het Koninklijk besluit van 17 Maart 
1935 bet1·e ffende de verplichting vodr 
kleinhandelaars in vleesch van slachtvee 
en varkens zich een herkomstattest te 
laten afleveren, genomen krachtens het 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1934 op 
d~ zooqr.noemde volmachten, stelt gee'li 
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straf op de· overtreding van zijn bepalin
gen; dit misdrijf wo1•dt bijgevolg gestraft 
met de straffen voorzien door artikel 1 
van de wet van 5 Juni 1934, die artikel 1 
van de wet van 6 Maart 1818 heeft ge-
wijzigd. · 

2° Wanneer de beslissing van de correctio
neele rechtbank, in beroep rechtsprekende 
in politiezaken en uitspraak doende over 
een misdrijf waarop correctioneele straf 
gesteld is, vernietigd wordt, verwijst het 
Hof, op vordering van het openbaar 
ministerie, de zaalc naar een andere cor
l'ectioneele !'echtbank rechtsprekende in 
ee1·sten aanleg (1). (Wetb. van S~rafv., 
art. t.29.) 

(PROCUREUR .DES KONINGS TE LUIK, 
T. PHILIPPET.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele recht
bank te Luik, op 28 Januari 1938. 

ARREST. 

Omtrent hflt middel gegrond op de 
schending van artikelen 2 van het Straf· 
wetboek, 159 en 161 van het Wetboek 
van Strafvordering, 1 en 3 van de wet van 
30 Juli 1923, 1 van het Koninklijk besluit 
nr 152 van 17 Maart 1935, 8 van het 
Koninklijk besluit nr 237 van 31 J anuari 
1936, en omtrent het middel van ambts
wege : sch!)nding ·van artikelen 1 van het 
Strafwetboek en 179 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat de wet van 30 Juli 
1923 aan den Koning macht toekent om 
het aanplakken te bevelen der verkoop
prijzen van de volstrekt noodzakelijke 
eetwaren voor voeding in zijn artikel 1 
aangeduid; 
· Overwegende dat, om het naleven van 
de door den Koning te nemen besluiten 
te verzekeren, straffen voorzien worden 
bij artikel 3 van de wet en dat deze politie
straffen uitmaken; 
· Overwegende dat de verplichting waar

bij aan de kleinhandelaars in vee- en 
varkensvleesch opgelegd wordt zich het 
herkomstbewijs in het Koninklijk besluit 
van 17 Maart 1933 voorzien, te doen afle
veren in den grond verschilt met de opge
legde verplichtingen tot het aanplakken 
van den verkoopprijs in 't klein; 

Overwegende dat dit besluit in het ka:C 
der niet valt van de maatregels door de 
wet van 30 Juli 1923 beoogd, en dat, bij-

,(1) Zie de voetnota 1 in Bull. en PAsrc., 
1938, I, 172. 

gevolg, de inbreuken tegen het besluit 
niet mogen door de straffen bij artikel 3 
der vermelde wet voorzien beteugeld 
worden; 

Dat, anderzijds, het Koninklijk besluit 
van 17 Maart 1935, in uitvoering der wet 
van 31 J uli 193t. getroffen, zelf geen enkel 
straf oplegt in geval van overtreding harer 
schikkingen; 

Overwegende dat zulk misdrijf aldus 
beteugeld wordt door artikel 1 der wet 
van 5 Juni 193t., artikel 1 van de wet 
van 6 Maart 1818 wijzigende, en gestraft 
wordt met acht tot veer~ien dagen gevang
zitting en met een geldboete van 26 tot 
200 frank of met slechts een dezer straf
fen; 

Overwegende dat de inbreuk op het 
besluit van 17 Maart 1935 in onderhavig 
geval aileen weerhouden bijgevolg in de 
bevoegdheid viel der correctioneele recht
bank; · 

Overwegende dat, door ten gronde te 
beslissen over het misdrijf en door het 
bij gebrek aan in Koninklijk besluit van 
17 Maart 1935 uitdrukkelijk voorgeschre
ven beteugeling nie t strafbaar te verklaren, 
het vonnis van 18 Januari 1938 door de 
correctioneele rechtbank te Luik geveld, 
beslissende als rechter in beroep op de ver
volgingen voor de politierechtbank inge
spannen, artikelen 1 van het Strafwetboek 
en 179 van het Wetboek van Strafvorde
ring he eft geschonden; dat op den eisch 
in verbreking van het openbaar ministerie 
deze beslissing dient vernietigd te worden 
en de zaak naar het bevoegde gerecht 
dient verwezen overeenkomstig artikel t.29 
van het Wetboek van Strafvordering; 

Om deze redenen, het eerste middel 
verwerpende en over het middel van 
ambtswege opgeworpen beslissende, het 
Hof verbreekt het aangeklaagd vonnis 
door de correctioneele rechtbank van Luik, 
op 28 J anuari 1938 geveld; beveelt dat 
onderhavig arrest zal op de registers van 
de correctioneele rechtbank van Luik 
overgeschreven worden, en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den rand 
van het te niet gedaan vonnis; veroordeelt 
vetweerder tot de kosten; verwijst de 
zaak naar de correctioneele rechtbank van 
Verviers, zetelende als rechter in eersten 
aanleg. 
. 16 Mei 1938.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 
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2e KAMER,--,-.,.- 16 Mei 1938. 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 8TRAFZAKEN, - BURGERLIJKE PAR
TIJ EISCHERES. - MIDDELEN UITEEN
GEZET UITSLUITEND IN RET EXPLOOT 
VAN BETEEKENING VAN DE VOORZIENING. 
- RET HOF NEEMT ZE NIET IN AAN
MERKING. 

2° VERBREKING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN 
MIDDELEN OPGEWORPEN AMBTSHALVE. 

1° Het Hof neemt niet in aanmerking de 
middelen van verbreking die de burgerlijke 
partij, eischeres, slechts doen kennen heeft 
in het exploot van beteekening van haar 
voorziening (1). (Wetb., van Strafv., 
artt. t.22 en t.2t.; besluit van 15 Maart 
1815, art. 53.) 

2° Het Hof werpt ambtshalve geen middelen 
op ten aanzien van de burgerlijke vorde
ring in strafzaken (2). 

(ECHTGENOOTEN FJil.ERE-SLINGENEYER, 
T. LANNOY EN CUYPERS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
I-Iof van beroep te Luik, gewezen op 
23 December 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de burg·erlijke partij, 
eischeres in verbreking, het verzoekschrift 
of vertoog, dat haar middelen tot ver
hreking inhield, noch bij het doen van 
haar verklaring tot verbreking, noch bin
nen de tien volgende dagen op de griffie 
van het Hof van beroep, waar hetbestreden 
arrest gewezen werd, heeft neergelegd, en 
dat ze dit verzoekschrift of vertoog ook 
niet op de griffie van het Hof van ver
breking door tusschenkomst van een 
advocaat bij dit Hof heeft neergelegd; 

Dat zij er zich bij bepaald heeft haar 
middelen te doen kennen in het exploot 
van de beteekening van haar voorziening; 
dat ze noch de voorschriften van arti
kel t.22 van het W etboek van Strafvorde
ring·, noch deze van artikel t.2t. van het
zelfde Wetboek, noch deze van artikel 53 
van het besluit van 15 Maart 1815 heeft 
nag·eleefd; 

Dat het Hof geen acht mag slaan op de 

(1) Zie het arrest in zake van het Bestum· 
v11n Financien t. " Ret Beste Brood " en de 
nota, in Bull. en PAsrc., 1938, I, 169. 

(2) Zie Verbr., 7 Februari 1938 (Bull. en 
PABlO., 1938, I, 37, 3, 2°). 

alzoo voorgebrachte middelen en dat het, 
anderzijds, op de voorziening van de bur
gerlijke partij van ambtswege geen enkel 
middel opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
v'oorziening; verwijst eischers in de kos
ten en in de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerders. 

16 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. - Pleite1·, H. Foncoux (van de 
balie te I-Ioei). 

2° KAMER. - 16 Mei 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
0NTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk de voorziening voor het 
eindarrest ingesteld tegen een arrest van 
de kame!' van inbeschuldigingstelling die 
een vonnis van de correctioneele recht
bank, waarbij de inobservatiestelling ge
weige!'d werd, bekmchtigt (1). (Wetb. van 
Strafv., art. t.16.) 

(LEFEvRE.) 

Voorziening· tegen een arrest van het Hof 
van beroep te Brussel, Kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen op 2 Maart 
1938. 

ARREST. 

Gelet op de voorziening : 
Overwegende dat eischer bij het Hof 

van verbreking een arrest aanklaagt, dat 
op 2 Maart 1938, door de kamer van inbe
schuldigingstelling werd geveld, en dat 
een vonnis der correctioneele rechtbank, · 
deze beslissende in raadkamer, bevestigt 
door te zeggen dat er geen aanleiding be
staat tot de inobservatiestelling van ei
scher te bevelen in een psychiatrische 
afdee ling van een strafinstelling; 

Overwegende dat het verzoek tot 
inobservatiestelling tot bij de eindbeslis~ 
sing mag hernieuwd worden; 

Overwegende dat, luidens artikel 416 
van het Werboek van Strafvordering het 
arrest, dat zulk verzoek verwerpt, dus 
slechts na het eindarrest voor voorziening 
vatbaar is; 

Dat om voorbarig te. hebben ingediend 
geweest, de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(1) Zie Verbr., 20 April 1937 (Bull. en 
PABIC., 1937, I, 123, 3°) .. 
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Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

16 Mei 1938.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 16 Mei 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
0NTVANKELIJKHEID. 

Wanneer een veroordeeling tot een enkele 
straf uitgesproken we1·d wegens twee 
misdrijven en gerechtvaardigd is door 
ieder van de twee telastleggingen, is het 
middel uitsluitend gericht tegen een van 
beide niet ontvankelijk (1). 

(TOURNEUR, T. LAURENT.) 

Voorziening tegen een arrest van het Hof 
van beroep te Brussel, gewezen op 16 Fe
bruari 1938. 

ARREST. 

I. Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen het gedeelte van het arrest dat over 
de publieke vordering wijst : 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king « gegrond op het gebrek aan vol
doende motiveering en valsche uitlegging 
of toepassing van artike1 375 van het 
Strafwetboek "• doordat bestreden arrest 
de betichting van verkrachting bewezen 
verklaart om reden dat de geestesver
mogens van verweerster gestoord zijn, 
zonder verder vast te stellen dat zij door 
deze stoornis het gebruik harer zinnen 
verloren had : 

Overwegen:de dat eischer voor de cor
rectioneele rechtbank te Doornik werd 
gedaagd hoofdens : a) openbare zeden
schennis; b) verkrachting; 

Overwegende dat bestreden arrest, na 
deze twee betichtingen bewezen te heb
ben verklaard, beslist dat ze eenzelfde 
daad uitmaken en dat er aanleiding be
staat op betichte slechts een enkele straf 
toe te passen : dien ten g·evolge veroor
deelt eischer tot een gevangzitting van 
zes maanden en spreekt tegen hem voor 
een duur van vijf jaren, de ontzetting uit 
der rechten vermeld onder nrs 1, 3, ~ en 5 
van artikel 31 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
openbare zedenschennis, voorzien bij ar~ 
tikel 385 en 386 van het Strafwetboek, 

(1) Zie Verbr., 7 December 1937 Bull; en 
PASIC., 1937, I, 375, 3°). 

beteugeld wordt met een gevangzitting 
van acht dagen tot een jaar en met een 
geldboete van 26 frank tot 500 fral).,k; dat 
de veroordeelden daarenboven kunnen 
veroordeeld worden· tot de oQtzetting uit 
de rechten aangeduid onder nr• 1, 3, ~en 5 
van artikel 31; 

Overwegende dat de eenige straf, door 
het Hof van beroep voor de twee inbreu
ken uitgesproken wettelijk gerechtvaar
digd is ten aanzien van eischer voor wat 
betreft het wanbedrijf van openl:mre 
zedenschennis dat hem wordt ten laste 
gelegd en waartegen hij geen enkel be
zwaar opwerpt; 

Overwegende dat het in die voorwaar
den van belang ontbloot is na te gaan of 
de rechter ten gronde artikel 375 van het 
Strafwetboek, dat de bepaling geeft van 
de verkrachting, verkeerd heeft uitge
legd; 

Dat het middel derhalve niet mag aan
genomen worden; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straffen lager zijn dan het 
wettelijk maximum vastgesteld voor de 
openbare zedenschennis; 

II. En voor zoover de voorziening ge
richt is tegen het deel van het arrest dat 
over de burgerlijke vordering wijst; 

Overwegende dat eischer geen enkel 
middel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

16 Mei 1938.- 2e Kamer.- Voorzittet, 
H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2e KAMER. - 16 Mei 1938. 

lVIIDDELEN VAN VERBREKJNG. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

Mist gmndslag in feite het middel dat 
steunt op beweringen die tegengesprolcen 
worden door de bestreden beslissing en het 
zittings blad (2). 

(cocmt) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Nivelles, op 12 Februari 1938. 

(2) Zie Verbr., 23 November 1937 (Btdl. en 
PASIC., 1937, I, 350; Arr. Hof van Verbr., 
1937, 159 en 160). 
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ARREST, 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 15g en 156 van het Wetboek van 
Strafvordering, doordat : 1° ·de veroor
deeling gegrond is op de eenige getuigenis 
van de schoonzuster der klaagster; 2° de 
betichte ter zitting niet ondervraagd 
werd; go het openbaar ministerie niet ge
hoord werd : 

Overwegende dat deze beweringen wor
den gelogenstraft door den inhoud van 
het zittingsblad dat vaststelt : A. dat de 
betichte ondervraagd werd; B. dat het 
openbaar ministerie gehoord werd; 
C. dat twee getuig·en, die noch bloed
verwanten, noch aan verwanten van de be
tichte waren, onder eed gehoord werden; 

Overwegende, voor 't overige, dat het 
hooren van de schoonzuster van klaag
ster als getuige de nietigheid der rechts
pleging niet voor gevolg heeft; 

Dat het mid del dus in feite mist; 
Overwegende, voor 't overige, dat be

streden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig zijn met de wet; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres in de kos
ten. 

16 Mei 19g8, - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag- -
gever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende 
conclusie H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Mei 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDEELING ZONDER BEANTWOORDING 
VAN DE EXCEPTIES DIE DOOR BEKLAAGDE 
BIJ CONCLUSIE WERDEN AANGEVOERD. 
- VERBREKING. 

Moet verbroken worden, als onvoldoende met 
redenen omkleed, de beslissing die be
klaagde veroordeelt, terwij l zij de door 
beklaagde bij conclusie aangevoerde ex
cepties onbeantwoord laat, en niet doet 
blijken of zij deze excepties hetzij als niet 
gegrond in feite, hetzij als bewezen in 
feite, doch niet gegrond in rechte, be
schouwd heeft (1}. (Grondwet, art. 97.) 

(1) Zie de nota onder Verbr., 20 December 
1934 (Bull. en PAsiC., 1935, I, 85). 

(FOURNEAU, T. PATERNO'F'FE.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroei' 
gewezen door de correctioneele Fechtbank 
_te Bergen, op 6 J anuari 19g8, 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending· 
van artikelen 97 der Grondwet en 16g van 
het Wetboek van Strafvordering, gewij
zigd bij de wet van 2 J anuari 1924, door
dat de rechter ten gronde er zich bij 
bepaald heeft in bestreden vonnis te ver
klaren dat het feit ten laste van eischer 
gelegd bewezen was gebleven door het 
onderzoek ter zitting gedaan, alzoo het 
antwoord verzuimende op de verschil
lende middelen welke, zoowel in feite als 
in rechte, door eischer in zijn conclusien, 
op de correctioneele rechtbank neerge
legd, werden ingeroepen; 

Overwegende dat de aangeklaagde be
slissing eischer veroordeelt om, te Bergen, 
op 14 September 19g7, gebruiker zijnde 
van den openbaren weg, te hebben nage
laten de rechterzijde te houden in de 
richting van zijn beweging, en zoo moge
lijk de linkerhelft van den rijweg vrij te 
laten; 

Dat ze verweerder vrijspreekt van de 
betichting: op zelfde plaats en datum, te 
hebben nagelaten den doorgang vrij te 
laten voor deze die over den hoofdweg 
rijdt en dezen weg slechts te komen op
rijden indien geen enkel ander weg
gebruiker aankomt, of indien, rekening 
houdende, namelijk, met de snelheid van 
dezen laatste, en met den afstand waarop 
hij zich bevindt, er g·een gevaar van aan
rijding bestaat; 

Dat ze aan verweerder, die zich als 
burgerlijke partij had gesteld, schadeloos
stelling toekent ter vergoeding van het 
nadeel door de aanrij ding veroorzaakt; 

Overwegende dat eischer, voor den 
rechter ten gronde die in beroep statueert, 
conclusien had genomen, waar hij name
lijk inriep : 1° zijn recht van verkeers
voorrang als gebruiker van den hoofd
weg, recht, dat niet wordt aangetast door 
het feit dat hij op de linkerzijde zou ge
reden hebben; 2° zijn recht om niet de 
uiterste linkerzijde van den rijweg te 
houden, omdat deze uiterste linkerzijde 
was ingenomen door de spoorlijnen van 
den tram; go de omstandigheid dat het 
niet bewezen was dat, voor de ontwij
kende rijbeweging die hem wordt ten 
laste gelegd, hij zich op de rechterzijde niet 
behield, maar dat hij deze rechterzijde 
juist had verlaten omdat hij zich genood
zaakt zag het voertuig van verweerde1· 
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te vermijden die, tegen de voorschriften 
der wet in, een secundairen weg kwam 
uitgereden; 

0 verwegende dat aangeklaagd vonnis, 
door de redeneh van den eersten rechter, 
die de betichting bewezen had verklaard, 
over te nemen, en door zelf te zeggen dat 
het feit ten laste van eischer gelegd be
wezen was gebleven door het onderzoek 
ter zitting gedaan, de door eischer voor
gebrachte excepties zonder antwoord 
heeft gelaten; 

Dat het niet zegt of het de gezegde 
excepties heeft aanzien als feitelijken 
grondslag missende, of, ze aanziende als 
in feite bewezen, het beslist heeft dat ze 
in rechte grond missen; 

Dat het alzoo het Hof in de onmogelijk
heid stelt zijn toezicht uit te oefenen, en, 
bijgevolg, artikel 97 der Grondwetschendt; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
vonnis der rechtbank van eersten aanleg 
te Bergen, in zake, op 6 J anuari 1938 ge
veld; verwijst verweerder in de kosten 
van den aanleg in verbreking·; zegl. dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Bergen en dat melding 
er van zal gemaakt worden in den rand 
der vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de rechtbank van eersten aan
leg te Charleroi, zetelende in g>raad van 
beroep van de vonnissen der politie
rechtbanken. 

17 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitte1', H. SJenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Pourbaix. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat g·eneraal. - Pleiter, 
Mer Marcq. 

2e KAMER. -17 Mei 1938. 

1° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN.- BEDRIJFSLASTEN.
BEGRIP. - NIET VEREISCHT DAT DE 
UITGAVE GEDAAN WERD TOT UITVOE
RING VAN EEN JURIDISCHE VERBINTENIS 
VAN DEN BELASTINGSCHULDIGE.- COM
MISSIELOONEN OF RISTORNO's BERE
KEND NAAR. EVENREDIGHEID VAN DE 
WINSTEN KUNNEN BEDRIJFSLASTEN 
ZIJN. 

2° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN.- BEDRIJFSLASTEN . ...:._ 
ARREST VASTSTELLEND DAT UITGAVEN 
BEDRIJFSLASTEN KUNNEN UITMAKEN, 
MAAR ZE NIET ALS ZOODANIG BESCHOU
WEND OP GROND VAN OVERWEGINGEN 
DIE UIT HUN AARD NIET DIENEND ZIJN. 
- VERBREKING. 

1° Een uitgave is een bedrijfsuitgave, af te 
trekken van de bruto-inkomsten, met het 
oog op het bepalen van de aan de bedrijfs
belasting onderworpen netto-inkomsten, 
zoodra zij gedaan werd, tijdens de belast
bare tijdruimte, om de inkomsten te ver
krij gen of te behouden; het karakter van 
bedrijfslast van de uitgave is niet 
afhankelijk van de voorwaa1·de dat zij 
gedaan zou geweest zijn tot uitvoering 
van een juridische verbintenis van den 
belastingschuldige; commissieloonen of 
1'istorno's, berekend naar evenredigheid 
van de winsten, kunnen aftrekbare be- · 
drijfslasten uitmaken (1). (Wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
den 6 Augustus 1931, art. 26.) 

2° Wanneer het Hof van beroep opgeeft dat 
zekere betalingen, gedaan door een ven
nootschap die de concessie heeft van de 
alleenlevering van electrischen stroom aan 
aandeelhoudende gemeenten, verricht wer
den om de welwillendheid van die ge
meenten te bekomen en naar aanleiding 
van de verhooging van den prijs van den 
electrischen stroom, stelt het vast dat die 
betalingen bedr~jfslasten kun_nen uit
maken, af te trekken van de mkomsten 
der vennootschap met het oog op het be
palen van haar aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen netto-inkomsten; nadat het 
Hof van be1'oep zoodanige vaststelling 
gedaan heeft, kan het, om die betalingen 
van de bedrijfslasten uit te sluiten, er 
zich niet toe bepalen te verklaren, eener
zijds dat zij afhingen van het verwezen
lijlcen van winsten en een deel hiervan 
vertegenwoordigden, en, anderzijds, dat 
de gemeenten niet gerechtigd waren ze te 
eischen (1). (Wetten op de inkomsten
belastingen samengeschakeld den 6 Au
gustus 1931, art. 26.) 

(SOCIETE D'ELECTRICITE 
D'EUPEN ET EXTENSION, T. BESTUUR 

VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
17 December 193 7. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, Hi en 
~70 van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtspleging, 113.~, 1135, 1156, 1160, 

(1) Zie Verbr., 28 November 1932 en 7 Oc
tober 1935 (Bull. en PASIC., 1933, I, 29, 
en 1935, I, 353). - Zie ook de nota 1 ·in 
Bull. en PAsrc., 1938, I, 175. 
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116(., 1168; 1175, 1176, 1179, 1180, 1181, 
1182, 1322, 13(.9 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, van artikelen 15, § 1, 
nrs 26, 27, §§ 1 en 2, der wetten op de 
i nkoms tenbelas tingen, samengeschakeld bij 
Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, en, 
voor zooveel als noodig, van dezelfde 
wetsbeschikkingen op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij Konink
lijk besluit van 12 September 1936, door
dat bestreden arrest om de betwiste ver
goedingen uit de aftrekbare bedrijfs
belasting uit te sluiten en ze tusschen de 
belastbare inkomsten te rangschikken : 
1° zich bij de bevestiging bepaald heeft, 
zonder deze bevestiging, die ten andere 
een missing is, met redenen te omkleeden, 
"dJ.t da vargJedingen, luidens artikel 27, 
belastbare reserven uitmaken, omdat zij 
een deel van de winst vertegenwoordi
gen n; 2° op onbeperkte wijze verklaard 
heeft « dat ze geen recht uitmaken voor 
de gemeenten, daar de betaling er van 
niet moet gedaan worden, welke ook de 
uitslag weze van het maatschappelijk 
dienstjaar, maar dat ze afhangen van den 
economischen toestand van de vennoot
schap, 't is te zeggen van de verwezen
lijking van winsten n; alswanneer het 
feit van afhoudingen op winsten, op zijn 
.eigen alleen : a) eenerzijds, aan de afge
houden sommen den aard van belastbare 
reserven niet geeft; b) anderzijds, het 
verplichtend karakter er van niet uit
.sluit, d'e aard van belastbare reserve en 
het verplichtend karakter der afhoudingen 
zijnde in den grond afhankelijk : 1. van 
hun verband met het verkrijgen en het 
behouden der winsten; 2. van hun juri
dischen titel (schending van het geheel 
der teksten in het middel bedoeld, en, 
meerin 't bijzonder, van artikelen 15, § 1, 
nr8 1 en 26, §§ 1 en 2, der wetten op de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, en, 
voor zooveel als noodig, van dezelfde be
schikkingen derzelfde wetten, samenge
schakeld bij Koninklijk besluit van 
12 September 1936}, en, 3. van het ver
plichtend karakter yan een schuld onder 
schorsende voorwaarde aangegaan, wan
neer, zooals in zake, het vaststaat dat de 
voorwaarde waarvan de verplichting af
hing zich heeft voorgedaan (schending 
van het geheel der teksten in het middel 
bedoeld, en, meer in 't bijzonder, van 
artikelen 113(., 1168, 1179 tot 1182 van 
het Burgerlijk Wetboek}; alswanneer ein
delijk; c) het arrest, in de betwiste ver
goedingen niet enkel geenszins het be
s.taan van zulk een verband noch van een 
titel, waaruit verplichting voor de ven
nootschap voortspruit, miskent, maar, na 

te hebben bevestigd dat het in zake over 
belastbare reserven 'gaat, door een tegen
strijdigheid, die gelijk staat met een afwe
zigheid van redenen, vaststelt dat de 
briefwisseling (( bewijst dat de ristorno's 
zonder eenige tengenwaarde van wege 
de gemeenten werden toegestaan om de 
welwillendheid van deze laatsten te be
komen, en ter gelegenheid van de ver
hooging van den prijs van den electrischen 
stroom aan alle partikuliere verbruikers 
opgelegd, maar waarvan alleen de v:er
gunninghouders genieten "• zulke vast
stelling niet enkel het niet bestaan van 
bovengenoemd verband, waaruit het be
staan van een bedrijfslast blijkt, niet be
wijzende, maar, integendeel, het bestaan 
van zulk een verband doende uitschijnen 
(schending van het geheel der teksten in 
het middel bedoeld en meer in 't bijzonder 
van artikel 97 der Grondwet en van de 
beschikkingen van artikel 15, § 1, nr 1, 
artikelen 26 en 2 7, § § 1 en 2, der wet ten 
op de inkomstenbelastingen samenge
schakeld bij Koninklijk besluit van 
6 Oogst 1931 en voor zooveel als noodig 
van dezelfde beschikkingen der wetten 
samengeschakeld door Koninklijk besluit 
van 12 September 1936) : 

Overwegende dat het verhaal van ei
scheres er toe strekte om te doen ver
klaren dat, om haar bedrijfsbelasting vast 
te stellen voor de dienstjaren 1931, 1932 
en 1933, er diende van het bruto-bedrag 
van haar inkomsten, ten titel van bedrijfs
uitgave, gedurende de belastbare perioden 
gedaan ten einde deze inkomsten te ver
krijgen en te behouden, aftrok gedaan te 
worden van zekere sommen welke door 
haar waren voorafgenomen geweest op de 
winst der uitbating van het uitsluitelijk 
recht om electrische drijfkracht aan zekere 
gemeenten te leveren, en aan deze laatsten 
in evenredigheid van haar winsten uit
betaald; 

Overwegende dat bestreden arrest er
kent dat de betwiste betalingen d'oor 
eischeres werden gedaan (( om de wel
willendheid te bekomen der gemeenten 
die er ·de genieters van waren, en ter 
gelegenheid van de verhooging van den 
prijs van den electrischen stroom, aan a:l 
de particuliere verbruikers opgelegd, maar 
waarvan de vergunninghouders alleen ge
nieten »; 

Overwegende dat het arrest aan deze 
uitbetalingen niettemin het karakter out
kent van bedrijfsbelasting, in den zin 
van artikel 26 der samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen, om de 
eenige redenen: eenerzijds, da t zij afhangen 
van de door eischeres verwezenlijkte win
sten, en een deel ·van deze wins ten ver-
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tegenwoordigden; en, andei·zijds, dat de ' 
gemeenten, bij gebrek aan tegenprestatie 
door llun gedaan of beloofd, het recht 
niet zouden gehad hebben ze te eischen; 

Overwegende dat geen enkel dezer re
denen, en ook niet deze redenen samen 
genomen, volstaan om de verwerping van 
de bewering van eischeres te rechtvaar
digen; 

Qverwegende dat artikel 26 der samen
gesphakelde wetten het begrip van de 
beqrijfsuitgave, welke het aanziet als een 
last die van het bruto-bedrag der inkom
step. mag worden afgetrokken, enkel be
paalt door te eischen dat deze uitg·ave 
gedaan geweest is, gedurende de belast
bare periode, om die inkomsten te ver
krijgen of te behouden; 

Ove,rwegende dat de voorbee}den die 
het opsomt bewijzen dat het, te dien 
opzichte, geen ander voorwaarde vereischt 
dan het bestaan van een verband tusschen 
deze uitgaven en het doe! dat het be
oogt; 

Dat het het karakter bedrijfsuitgave niet 
doet afhangen van de voorwaarde dat 
deze uitgave zou gedaan geweest zijn in 
_uitvoering van een juridische verbintenis 
van den belastingplichtige; 

Dat het begrip dat het huldigt noch de 
commissieloonen, noch de ristorno's uit
sluit die berekend worden in evenredig
heid met de wins ten; dat, al is zij te 
berekenen naar rato van die winsten, de 
uitgave die door den belastingschuldige 
is gedaan of moet gedaan worden, daarom 
niet noodzakelijk voorkomt als niet kun
nende verminderen het werkelijk bedrag 
der winst dat als zuiver, en, te dien titel, . 
als belastbaar, dient aanschouwd; 

Dat uit deze beschouwingen voortvloeit 
dat bestreden arrest, daar het, eenerzijds, 
uitbetalingen heeft vastgesteld, die, in 
princiep, kunnen dienstig zijn tot het 
verkrijgen of het behouden der inkomsten, 
anderzijds, niet ten genoege van artikel 26 
der samengeschakelde wetten, in het mid
del ingeroepen, de uitsluiting heeft ge
rechtvaardigd van het door eischeres 
ingeroepen verband tusschen de gezegde 
uitbetalingen en hun bestemming; dat 
het, bijgevolg, de hierboven aangehaalde 
wetsbeschikking heeft geschonden; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven op de 
registers van het Hof van beroep te Luik, 
en dat melding er van zal gerriaakt wor
den in den rand van de vernietigde be
s!issing; verwijst het verwerende Beheer 
in de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

17 Mei 1938. - 2e Kamer. - Vool'
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Pourbaix_ 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 17 Mei 1938. 

1° BEWIJS. - BEWIJISKRACHT VAN DE 
AKTEN. - VORDERING DOOR DEN ON
DERZOEKSRECHTER GERICHT TOT DEN 
DESiWNDIGE. - UITLEGGI)'!G VAN DEN 
RECHTER, DIE TEN GRONDE BESLIST, IN 
OVEREENSTEMMING MET DE BEWOOR
DINGEN VAN DE VORDERING. - BIN
DENDE BEOORDEELING. :_ GEEN SCHEI'\
DING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN, 

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
DESKUNDIGE AANGEWEZEN DOOR DEN 
ONDERZOEKSRECHTER. - VERWONDIN
GEN TOEGEBRACHT DOOR ONVOORZICH
TIGHEID. - DESKUNDIGE DIE DEN 
RECHTER INLICHTINGEN VERSTREKT AAN
GAANDE DE BEGANE TEKORTKOMINGEN 
DIE, VOLGENS ZIJN MEENING, HET ON
GEVAL VEROORZAAKTEN.- DESKUNDIGE 
DIE GEEN UITSPRAAK DOET AANGAANDE 
DIE TEKORTKOMINGEN. - DESKUNDIG 
ONDERZOEK WETTIG. 

3° VERBREKING.- VOORZIENING VAN 
BEKLAAGDE. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - AMBTSHALVE WORDT GEEN 
MIDDEL OPGEWORPEN. 

40 VOORZIENING IN VERBREKING_ 
- VERWERPING VAN DE VOORZIENING 
VAN BEKLAAGDE AANGAANDE DE PU
BLIEKE VORDERING. BESLISSING 
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING, 
EEN PROVISIONEELE VERGOEDING TOE
KENNEND EN EEN DESKUNDIG ONDER
ZOEK BEVELEND.- VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJIC 

1° Doo·r te beslissen dat een deskundige, 
belast doo1· den onde1·zoeksrechter alle 
vaststellingen en proefnemingen te doen 
om de verantwoo!'delijkheid voor een 
ongeval te bepalen, op deze w~jze ije 
opdracht ontvangen heeft den rechter 1.n 
te lichten aangaande de tekortkomingen 
die begaan werden en die, naar zijn 
meening, het ongeval hebben veroorzaakt, 
schendt de rechter die over de zaak beslist 
geenszins de bewijskmcht van de doo·r den 
onderzoeksrecliter aan den deskundigc 
gegeven vordering. (Bgl. Wetb., arti
kelen 1319 en 1320.) 

2° Door den rechtei' over tekortkomingen die 
begaan 1.verden en die, naar zijn meening 
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oorzaak waren van het ongeval, dat ver
wondingen toebracht, in te lichten, zon
der nochtans over die tekortlwmingen te 
beslissen, gaat de deskundige geenszins de 
grenzen te buiten van de opdracht die 
wettig aan een deskundige kan toever
trouwd worden (1). (Wetb. van Strafv., 
art. 44.) 

3° Ambtshalve -werpt het Hof ten voordeele 
van beklaagde geen middel op bet1·e{fende 
de burgerlijke vordering in strafzaken. 

4° Wanneer het Hof de voorziening van be
klaagde ten aanzien van de publieke 
vordering verwerpt, verldaart het die 
voorziening niet ontvankelijk wat betreft 
het gedeelte van het arrest dat, op de 
burgerlijke vordering, er zich toe be_
paalt een som als provisioneele vergoeding 
toe te kennen en een deskundig onderzoelc 
te bevelen (2). (Wetb. van Strafv., 
art. 416.) 

(JORDENS EN FRIPPIAT, T. NAAW!LOOZE 
YENNOOTSCHAP « POUDRE~IES REUNIES 
DE BELGIQUE» EN ANDEREN,) 

Voorziening tegen een arrest van het 
I-lof van beroep te Luik, gewezen den 
25 November 1937. 

ARREST. 

Wat de publieke vordering betreft : 
Omtrent het eenig middel tot verbre

king : schending van artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, die 
de bewijskracht der akten regelen, 43, 44, 
59 en 148 van het Wetboek van Straf
vordering, doordat de rechter ten gronde 
tle conclusien van eischer, strekkende tot 
de nietigverklaring van het deskundig 
onderzoek waartoe in de zaak door des
kundige Imhausen werd overgegaan, van 
de hand heeft gewezen, steunende op het 
feit dat de. opdracht aan gezegden deskun
dige gegeven hem de macht toekende en 
hem zelfs als plicht oplegde den rechter 
in te lichten nopens de begane fouten 
welke, naar zijn meening, de oorzaak van 
het ongeval waren, alswanneer, luidens 
het requisitorium van den I-leer onder
zoeksrechter in dato 29 Mei 1936, de 
deskundige enkel gelast was aile noodige 
vaststellingen en- proefnemingen te doen 
ten einde de verantwoordelijkheden aan 
te duiden; wat voor den deskundige dui
delijk de macht uitsloot zelf deze ver
antwoordelijkheden aari te duiden; zulke 
opdracht valt ten andere niet in de wette-

(1) Zie de voetnota 1 in Bull. en PASIC., 
1938, I, 177, geteekend L. C. -

(2) Zie Verbr., 31 Januari 1938, supra, 10. 

!ijke bevoegdheid der deskundigen, zooals 
deze namelijk is bepaald in de voor
noemde wetsbepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat deskundige Imhausen, 
bij requisitorium in dato 29 Mei 1936, ge
last werd aile noodige vaststellingen en 
proefnemingen te doen ten einde de ver
antwoqrdelijkheden voor het ongeval aan 
te duiden waarvan J. Counet en zijn echt
genoote, J. Leroi, slachtoffers waren; 

Overwegende dat bestreden arrest de 
conclusien van eischer, strekkende tot de 
nietigverklaring van het deskundig· onder
zoek waartoe deze deskundige was over
gegaan, van de hand heeft gewezen, steu
nende op het feit dat de opdracht aan ge
zegden deskundige gegeven aan deze de 
macht gaf, en zelfs als plicht oplegde, den 
rechter in te lichten nopens de begane 
fouten die, naar zijn meening, oorzaak 
van het ongeval waren; 

Overwegende dat de deskundige, daar 
hij gelast was aile noodige vaststellingen 
en proefnemingen _te doen ten einde de 
verantwoordelijkheden voor het ongeval 
aan te duiden, noodzakelijk de fouten 
moest in acht nemen waaraan het onge
val moest worden toegeschreven en welke 
van aard waren de verantwoordelijkheden 
te doen ontstaan; dat, door de opdracht 
van den deskundige op de hierboven ge
zegde wijze uit te leggen, het arrest de 
beschikkingen in het middel bedoeld be
treffende de bewijskracht aan de akten 
verschuldigd niet geschonden heeft; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
heeft gemeend dat het aan den deskundige 
zelf behoorde over de begane fouten te 
beslissen, maar dat hij, dienaangaande, 
den rechter enkel moest inlichten; 

Overweg·ende dat het middel dus feite
lijken grondslag mist, wat het verwijt be
treft volgens hetwelk de wettelijke be
voegdheid der deskundigen zou miskend 
geweest zijn; 

En overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroordee
lingen overeenkomstig de wet zijn; 

Wat de burgerlijke vordering betreft : 
Wat het deel van het arrest aang·aat dat 

eischers veroordeelt jegens de Naamlooze 
Vennootschap « Poudreries de Belgique " 
en jegens J. Leroi, echtgenoote Counet : 

Overwegende dat eischer geen middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Wat het deel van het arrest aangaat 
dat over het verzoek van J. Counet uit
spreekt : 

Overwegende dat bestreden arrest er 
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zich bij bepaalt aan Counet een som toe 
te kennen ten provisioneelen titel en een 
deskundig onderzoek te bevelen; 

Overwegende dat het arrest, in dit deel 
geen eindbeslissing is, in den zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, en dat het niet over de be
voegdheid wijst; dat de voorziening, bij 
gevolg, en krachtens deze beschikking, 
niet-ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischers in de kos
ten. 

17 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 17 Mei 1938. 

MIDDELEN VAN VERBREKING. 
MIDDEL DAT ONDUIDELIJK IS. - HET 
HOF IN DE ONMOGELIJKHEID HET TE 
BEANTWOORDEN. 

W anneer beklaagde een middel ontleent 
daaraan dat het m·rest strijdig is met de 
bewoordingen van het proces-verbaal der 
rijkswacht, alsook met de in een proces
verbaal van den onderzoeksrechter en in het 
zittingsblad der correctioneele rechtbank 
opgenomen gegevens, doch niet vermeldt 
waarin de tegenstrijdigheid bestaat, stelt 
het Hof vast dat gebrek aan duidelijkheid 
het in de onmogelijkheid stelt het middel 
te beantwoorden en neemt het dit middel 
niet in aanmerking (1). 

(GUISSARD, 
T. WEDUWE DELHAISE EN KINDEREN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
2 Maart 1938. 

ARREST. 

I. Voor zoo verre de voorziening gericht 
is tegen het deel van het arrest dat over 
de openbare vordering beslist : 

Omtrent de beide middelen, samen
gevoegd, middelen getrokken : het eerste, 
uit de schending van artikel 4, nr 7, van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, houdende het Reglement op het 
verkeer, van artikel 125, nr 2, der wet 
van 28 Germinal jaar VI, de Rijkswacht 

(1) Zie Verbr., 10 Mei 1938, supra, biz. 99 

inrichtende, van artikel 11, nr 2, van het 
besluit van 30 Januari 1815 van den 
Prins S?uverein der Nederlanden, en ook 
van artikel 4 der wet van 1 Oogst 1899, 
doordat de vaststellingen van bestreden 
arYest in strijd zijn met de nauwkeurige 
bewoordirtgen van het proces-verbaal der 
Rijkswacht, te Nassogne, in dato 31 Maart 
1936 (stuk 14 van het bun del); het 
tweede, nit de schending van artikelen 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 7 der wet van 20 April 1810, 
Hi van het Wetboek van Burgerlijke 
rechtspleging, 195 van het Wetboek van 
Strafvordering, en 97 der Grondwet, door
dat de meldingen van het arrest in strijd 
zijn met de opgenomen punten : a) in de 
processen-verbaal van den Heer onder
zoeksrechter van het arrondissement 
Marche, namelijk dit in dato 31 Maart 
1936 (stuk 7 van het bundel); en b) in 
het zittingsblad der correctioneele recht
bank te Marche, door den griffier, volgens 
de voorschriften van artikel 155 van het 
Wetboek van Strafvordering gehouden: 

Overwegende dat eischer verzuimt aan 
te duiden in wat de vaststellingen en de 
meldingen van bestreden arrest in strijd 
zouden zijn, de eersten met de bewoor
dingen van het proces-verbaal der Rijks
wacht te Nassogne, van 31 Maart 1936, 
de tweeden met de punten in het proces
verbaa] van den Heer onderzoeksrechter 
te Marche, van 31 Maart 1936, en in het 
zittingsblad der correctioneele rechtbank 
te Marche opgenomen; 

Overwegende dat dit gebrek aan nauw
keurigheid het Hof in de onmogelijkheid 
stelt de middelen te bean twoorden; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat de 
uitgesprokene straffen overeenkomstig de 
wet zijn; 

II. Voor zoo verre de voorziening ge
richt is tegen het deel van het arrest dat 
over de burgerlij ke vordering beslist; 

Overwegende dat het Hof geen midde
len van ambtswege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

17 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 



2e KAMER. - 23 Mei 1938. 

fO VERKEER.- BESTUURDER DIE VAN 
ZIJN SNELHEID NIET MEESTER BLIJFT EN 
ZE NIET REGELT DERWIJZE DAT HIJ VOOR 
ZICH EEN VOLDOENDE RUIMTE BEHOUDT. 
- MISDRIJF BESTAANDE ONAFHANKE
LIJK VAN ALLE BOTSING. 

20 VERKEER.- BESTUURDER DIE VAN 
ZIJN SNELHEID NIET MEESTER BLIJFT EN 
ZE NIET REGELT DERWIJZE DAT HIJ VOOR 
ZICH EEN VOLDOENDE RUIMTE BEHOUDT. 
- BOTSING MET EEN ONVOORZIEN HIN
DERNIS. - DAT DE HINDERNIS NIET TE 
VOORZIEN WAS ONVOLDOENDE ALS BE
WIJS DAT ER GEEN WANBEDRIJF IS. 

1 o Het feit dat de bestuurder .~an een ~oe~
tuig niet voortdurend van Z~Jn snelhetd ~s 
meester gebleven, en deze n~et geregeld 
heeft derw~jze dat ~ij v661· Z}~h een V?l
doende ru~mte behMld om voor een h~n
dernis zijn voertuig tot stilstand te kun
nen brengen, is strafbaar afgezien zelfs 
van alle botsing. (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 42.) 

2o De omstandigheid dat de aangereden 
hindernis niet te voorzien was volstaat 
niet om te bewijzen dat de be~.tuurder van 
het voertuig geen wanbedrtJ{ he~ft Y.e
pleegd hierin bestaande dat ~~J met 
voortdw·end meester bleef van Z~Jn Sf!'~l
heid en deze niet heeft gereg~ld derw!JZe 
dat hij v66r zich voldo~nd~.ru~mte b~h~eld 
om v66r een hinderms z~Jn voertu~g tot 
stilstand te kunnen brengen (1}. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 42.} 

(ZIEGLER, T. DE WOELMONT 
EN BOSMANS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
10 December 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, 42 van het Algemeen reglement op 
de verkeerspolitie (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934}, doordat het arrest, o~ ~e 
verantwoordelijkheid voor de onv~~Jvyrl
lige verwondingen, door een aanriJdmg 
van autovoertuigen veroorzaakt, ten laste 
van eischer te leggen, b.eslist ~eeft d~t het 
a:anstooten van een hmderms nomt een 
inbreuk op gezegd artikel 42 kon daarstel-

(1) Zie Verbr., 29 November 1937 (Bull. en 
PABIC,, 1937, I, 355; arresten Hof van Verbre
king, 1937, biz. 163). 
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len wanneer de aangestootene hindernis 
niet zichtbaar was : 

Overwegende dat het .. ar~e~t eischer 
plichtig verklaart om onvriJWillig verwon
dingen veroorzaakt te hebben. doo~. een 
aanrijding tusschen de auto dre hiJ be
stuurde en deze die de eerste verweerder, 
burgerlijke partij in ~e zaak,. be~~uurde; 

Overwegende dat erscher, m ZIJfi:. c?n
clusien, hield staan dat de aannJdmg 
enkel te wijten was aan het gebrek aan 
vooruitzicht en voorzorg van den eersten 
verweerder · gebrek aan vooruitzicht en 
voorzorg w~lke bestaat in een inbreuk op 
artikel 42 van het Algemeen reglement op 
de verkeerspolitie; .. 

Overwegende dat, om deze verdedrgmg 
van de hand te wijzen en in rechte te zeg
gen dat de eer~te v~rwee~der de voor
schriften van drt artrkel met had over
treden het arrest aanstipt dat, daar 
eische; op den linker kant van den open
baren weg heeft gezwenkt, de eers~e v.er
weerder die in tegenovergestelde nchtmg 
reed, die rijbeweging niet had kunnen 
voorzien en dat men hem d.erhalve .de 
overtreding van de reglementarre beschrk
king niet mocht ten Jaste Jeggen; 

Overwegende dat het misdrijf bij ar
tikel 42 voorzien in zich zelve kan bestaan 
onafgezien van alle aanrijding; 

Overwegende dat, wanneer ee~ be
stuurder een hindernis aanrijdt dre on
voorzienbaar is. omdat zij het gevolg is 
van een inbreuk door een derde begaan, 
het feit dat deze hindernis niet te voor
zien was, niet volstaat om te.bewijzen dat 
de bestuurder meester gebleven was van 
zijn snelheid en deze derwijze gereg~l.d 
had dat hij voor zich een vol~oende Vf!Je 
ru:imte had behouden om vo6r een hm
dernis het voertuig tot stilstand te kun-
nen brengen; . 

Overwegende dat, _integende~.I,. uit de 
omstandigheden waarr~ de a~nrrJ.dmg met 
een onvoorzienbare hmderms zrch heeft 
voorgedaan, kan voortspruiten dat een 
overdreven snelheid, welke de bestuurder 
had deze zou bloot gesteld hebben, 't is 
ge!i{k welke hindernis ook aim te rijden; 

Overwegende dat, ver van aan ar
tikel 42 deze draagwijdte te geven welke 
de bew~ordingen vereischt, het arrest de 
beschikking op den eersten verweer~er 
niet toepasbaar verkl:'lart. om de een!ge 
reden dat de hinderms met te voorz1en 
was alswanneer het anderzijds vaststelt 
dat de eerste verweerder zich op een af
stand van 30 of 40 meter bevond wanneer 
hij die onvoorzienbare hindernis die de 
auto van eischer daarstelde heeft opge
merkt; 

Dat alzoo het arrest de in het middel 
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aangehaaJde bepalingen geschonden heeft; 
Overwegende dat de verbreking der 

bes!issing op de openbare vordering de 
verbreking der beslissing op de burgerlijke 
vorderingen voor gevolg heeft; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, het Hof ver
breekt bestreden arrest; beveelt dat on
derhavig arrest zal worden overgeschreven' 
worden op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van het 
vernietigd arrest; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Gent; verwijst de 
verweerders in de kosten. 

23 Mei 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat genei'aal. 

2• KAMER.- 23 Mei 1938. 

'1 ° VERKEER. - VERPLICHTING DE 
UITERSTE RECHTERZIJDE VAN DEN 
RIJWEG TE HOUDEN. - KRUISING. 
GEEN DERGELIJKE VERPLICHTING. 

2° VERKEER. - VERPLICHTING DE 
UITERSTE RECHTERZIJDE VAN DEN RIJ· 
WEG TE HOUDEN. - « NADEREN VAN 
DEN TOP EENER HELLING ». - BEGRIP. 
- GLOOIING VAN HET TERREIN DER
WIJZE DAT EEN HINDERNIS AAN DE 
OVERZIJDE VAN DEN TOP NIET KAN 
GEZIEN WORDEN. 

1° De gebruikers van den openbaren weg 
moeten de uiterste rechterzijde van den 
rijweg houden op de splitsingen en aan
sluitingen; deze verplichting is hun niet 
opgelegd ten aanzien van de kruisingen. 
(Kon. besl. van 1 Februari 193/o, ar
tikel 29, too.) 

2o De gebl-uikers van den openbaren weg 
moeten de uiterste rechterzijde van den 
r·ijweg houden bij het naderen van den 
top eener helling; deze verplichting echter 
is hun slechts opgelegd voor zoover de 
glooiing van het terrein hen verhindert 
een hindernis te zien dat aan de overzijde 
van den top zou verborgen zijn. (Kon. 
besl. van 1 Februari 193/o, art. 29, S0 ). 

(FRANCIN, T. DAY EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
23 December 193/. 

ARREST. 

Voor zoover de voorziening gericht is 
.l.egen het dee! van het arrest dat uit-

spraak doet op de openbare vordering : 
Omtrent het eenig middel tot verbre

king : schending van artikel 29, /o 0 en so, 
van het Reglement van 1 Februari 193t. 
op de verkeerspolitie alsook van arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
doordat bestreden arrest eischer aileen 
verantwoordelijk heeft verklaard voor de 
betwiste aanrijding, en de verantwoorde
lijkheid van den H. Geinguenaud, zooals 
deze voortvloeide uit het feit dat hij zijn 
uiterste rechterzijde niet had gehouden, 
heeft uitgesloten, alswanneer : 1° arti
kel 29, 4°, in strijd met wat het arrest 
beslist, toepasselijk is zoowel op de kruis
punten alsop de aansluitingen; 2° daaren
boven, artikel 20, S0 , nog in strijd met 
wat het arrest beslist, niet enkel in het 
voordeel is opgevat van den wegge
bruiker die op het punt staat gekruist te 
worden door den gebruiker die den top 
eener helling nadert, maar eveneens in het 
voordeel van al de andere belanghebben
den, namelijk van de gebruikers die uit de 
zijwegen komen : 

Overwegende dat artikel 11 van het 
Koninklijk besluit van 26 Oogst 192S op 
de verkeerspolitie aan den bestuurder van 
een voertuig, die een splitsing, aansluiting 
of kruising naderde, de verplichting op
legde de uiterste rechterzijde te houden; 

Overwegende dat artikel 29, n° t., van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
193t. aan de weggebruikers voorschrijft de 
uiterste rechterzijde van den rijweg te 
houden aileen op de splitsingen en aan-' 
sluitingen; 

Overwegende dat het de kruising niet 
meer vermeldt alswanneer nochtans ar
tikel 36, n° 4, het voorbijsteken verbiedt 
op de splitsingen, aansluitingen en krui
singen; 

Overwegende dat de tekst, zoogezegd 
geschonden, uitdrukkelijk is en dat hij 
die dien tekst uitlegt het recht niet heeft 
hem tot niet voorziene gevailen uit te 
breiden; 

Overwegende, anderzijds, dat de be
schikking van artikel 29, n' S, werd voor
geschreven om aan den gebruiker, die den 
top van een helling nadert, toe te Iaten 
den gebruiker, die hij niet kan zien en hem 
te gemoet komt gereden, in a lie vr.iligheid 
te kruisen; 

Overwegende nochtans dat deze be
schikking enkel voorzien is voor de ge
vallen waarin de golving van het terrein 
z66 is dat zij den gebruiker belet een 
hindernis te zien dat aan den overkant 
van den top zou verstopt zijn; 

<< Dat het arrest op bindende wijze in 
feite vaststelt dat zulks in onderhavig 
geval niet zoo is ''; 
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Waaruit voortvloeit dat bestreden ar
rest door uit te spreken zooals het heeft 
ged~an, geen enkel der in he.t middel be
-doelde wetsbepalingen geschonden he eft; 

En overwegende dat de substantieele 
{)f op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat de 
uitgesproken straiTen overeenkomstig de 
wet zijn; 

En voor zoover de voorziening gericht 
is tegen het deel van het vonnis dat over 
-de burgerlijke vordering uitspraak doet : 

Overwegende dat eischer geen enkel 
ander middel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ea verwijst eischer in de 
kosten. 

23 Mei 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2• KAMER. - 23 Mei 1938. 

BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - BEZWAAR. - BUI
TENGEWONE TERMIJN VAN DRIE JAAR, 
TE REKENEN VAN HET W AARSCHUWINGS
UITTREKSEL UIT DE ROL. - MATE
RIEELE VERGISSING TE WIJTEN AAN 
EEN AGENT VAN HET BESTUUR.- VER
GISSING IN HET BEOORDEELEN VAN DE 
HOEDANIGHEID VAN HEM DIE EEN VER
BETERENDE VERKLARING DOET. 
GEEN MATERIEELE VERGISSING DIE DEN 
BUITENGEWONEN 'fERi\IIJN DOET LOO
PEN. 

De vergissing, die door het ~estuur van 
financien, bij de beoor·deehng van de 
hoedanigheid van hem die een verbete
rende verklaring doet, zou begaan zijn, 
is geen materieele vergissing, welke den 
belastingschuldige toelaat zijn bezwaar te 
doen gelden gedurende den buitenge
wonen termijn van drie jaar te rekenen 
van de dagteekening van het waarschu
wingsuittreksel uit de rol. (Kon. besl. 
nr 203 Van 27 September 1935, art. 6.} 

(VANDEN BROUCKE EN ANDEREN 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op 
2 Juni 1937. 

ARREST. 

Op het eenig middel van verbreking : 
schending van artikel 6 van het Konink-

VERBR., 1938.- 8 

lijk besluit van 27 September 1935, in 
uitvoering van artikel 6 der wet van 
31 J uli 1934, verlengd en aangevuld door 
de wet van 7 December 1934, doordat 
bestreden arrest geweigerd heeft de vol
gende feiten te beschouwen : " materieele 
vergissingen te wijten aan een agent van 
het Beheer » : a) de ingediende verklarin
gen hebben niet tot grond van de taxatie 
gediend; b) de taxa tie heeft als grond 
verklaarde elementen en een ondertee
kend voorstel van Alphonse Vanden 
Broucke op aanzoek van het Beheer van 
geldwezen te Thourout, alswanneer Al
phonse Vanden Broucke daartoe geen 
bevoegdheid had; c) het ad vies der 'fiskale 
commissie is de ambtshalve belasting niet 
voorafgegaan : 

Overwegende dat uit bestreden arrest 
blijkt dat als de verg·issingen welke vol
gens de beweringen van eischers door het 
Beheer werden gepleeg·d en op dewelke zij 
hun verhaal steunen, zouden voortkomen, 
indien men ze als reeel veronderstelde, 
uit het feit dat het Beheer een verbete
rende verklaring gedaan door een onbe
voegd persoon als regelmatig zou aange
nomen hebben; 

Overwegende dat er niet beweerd wordt 
dat een vergissing zou begaan geweest 
zijn wat de identiteit van den persoon 
aangaat, opsteller van de bedoelde ver
klaring; dat de vergissing welke eischers 
doen gelden in een onjuiste beoordeeling 
zou bestaan van de hoedanigheid van zijn . 
opsteller; 

Overwegende dat de irigeroepene. ver
gissing, indien men ze als bestaande 
veronderstelt, een vergissing in toepas
sing der wet en geenszins een aan een 
materieele oorzaak te wijten vergissing 
uitmaakt; dat bestreden arrest, ver van 
de wettelijke beschikking in 't middel 
bedoeld te hebben geschonden, integen
deel een juiste toepassing er van gedaan 
heeft; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening; verwijst eischers in de 
kosten. 

23 Mei 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene-
raal. - Pleiter, Mr Van Leynseele. · 

2• KAMER,- 23 Mei 1938. 

to BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - VERGISSING OM
TRENT HET FElT BEGAAN IN HET ADVIES 
DER COMMISSIE VOOR TAXATIE.- GEEN 

- \.-__ _ 
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NIETIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING 
:VAN DE TAXATI.E. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BEZWAAR VAN 
DEN BELASTINGSCHULDIGE INGEDIEND 
BIJ HET HOF VAN BEROEP IN ZAKE VAN 
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. 
VERPLICHTii-W VOOR RET HOF DE MID
DELEN, IN HET BEZWAARSCHRIFT VER
VAT, TE BEANTWOORDEN.- ANTWOORD 
OP SLECHTS EEN VAN DE MIDDF.J.EN. -
VERBREKING. 

1° Een vergis8ing orntrent het feit begaan 
in het advies van de cornrnissie voo1· 
laxatie brengt geen nietigheid rnede van 
de rechtspleging van taxatie; aan den 
belastingschuldige behoort. het de vm·gis
sing te bewijzen v66r den directeur en, 
bij voorkomend geval, v66r het Hof van 
beroep. (Wetten op de inkomsten
belastingen samengeschakeld den 6 Au
gustus 1931, art. 55.) 

2° Het Hof van bm·oep, dat kennis neernt 
van een bezwaar ingediend in zake van 
rechf.streeksche belastingen, rnoet de in het 
bezwaarschi'ift ve1·vatte middelen beant
woorden; indien eischer doet gelden 
eenerzijds dat hij, tijdens het belastbaa;. 
diens(faar, in de plaats van winst te 
maken, ee1;der verlies heeft ondergaan, en, 
anderzijds, dat h·ij het vorig jaar een op 
ht:t _belastbaa'l' diensljaar ove1' te dragen 
verl~es had geleden, mag het Hof van 
beroep zich er niet bij bepalen de door 
eischer betre ffende het bela:Ytbaar dienst
jaar voorgebrachte elementen nls onvol
doende te verklaren, en hd middel aan
gaa'Yfde het in het vorig jam· geleden 
verhes onbeantwoord te laten ( 1). ( Grond
wet, art. 97.) 

(FEITELIJKE VEREENIGING 
VANDEN BROUCI<E, T. BESTUUR 

VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen den 
2 Juni 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : scbending van artikelen 25, § 1, 
1°, 32, § 1, 55 en 56 der wetten op de 
inkomsten belastingen, samengeschakcld 
bij Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, 
en artikel 97 der Grondw~t, cloordat be
streden arrest : '1 ° om het beroe1) niet 
gegrond te verklaren op een bestaande 

(1) Zie de voetnota in Bull. en PASIC., 

1937, bl?:. 184. 

advies van ae fiskale commissie steunt 
W'llke, bij het bepalen van de basis der 
taxe, nagelaten heeft rekening te houden 
!llet de verliezen gedurende de twee 
vorige jaren ondergaan; 2° zich niet uit
spreekt over het verzoek hij het inleidend 
rekwest ingediend en strekkende tot het 
overdragen der verliezen, in het jaar 1932: 
ondergaan, op de uitkomsten van het 
jaar 1933; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
. Overwegende dat missingen in het ad

VIes der fiskale commissie de nietigheid 
van de rechtspleging, in de taxeering ge
bruikt, en door artikelen 55 en 56 der 
samengesrhakelde wetten ingesteld, niet 
met zich sleepen; 

Overwegende dat deze missingen mogen 
aangestipt worden hetzij door het Beheer 
zelf, zooals blijkt uit den inhoud van 
artikel 55·, hetzij door den belastingplich
tige overeenkomstig de beschikkingen van 
hetzelfde artikel; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
de belastingplichtige het recht had, v66r 
den directeur, en later v66r het Hof van 
beroep zich in feite te beroepen op de ver
liezen ondergaan gedurende de twee 
dienstjaren die het belaste dienstjaar· 
voorafgingen, door in rechte artikel 32,. 
§§ 1 en 2, der samengeschakelde wetten in 
te roepen; 

Overwegende dat het middel zooals het 
is opgesteld niet mag aangenomen wor
den· 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eischers. in hun ver

zoekschrift tot het Hof van beroep ge
richt, bew~?erden dat het verlies, door hun 
gedurencle het jaar 1933 en gedurende het 
vorige jaar ondergaan, de mogelijkheid 
van welke handelswinst ook en nog veel' 
meer een belastbare basis uitsloot daar 
het verlies van het jaar 1932 mag' over-· 
gedragen worden op het volgend jaar, 
overeenkomstig artikel 32, § 1, alim\a 2, 
der samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat bestreden arrest na
gaande of eischers, overeenkomstig ar
tikel 55 der samengeschakelde wetlen, het 
bewijs leverden van het juiste cijfer hun
ner belastbare inkomsten, de bestand
deelen onderzoekt waarop ze zich be
riepen om te bewijzen dat zij geen enkele· 
winst hadden gemaakt en in den loop van 
het jaar 1933 zelfs g·eld hadden verloren,. 
en deze bestanddeelen onvoldoende ver
klaart; maar dat het de bestancldeelen 
niet onderzoekt waarop eischers zich be
riepen om te bewijzen dat zij g·edurende 
het jaar 1932 verliezen hadden onder
gaan; 

Overwegende dat het arrest, door eerc 
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der bewermgen van eischers van de hand 
te wijzen zonrler eene der middelen te be~ 
antwoorden door hun tegen de beslissing, 
welke zij bestreden, ingeroepen, artikel 97 
der Grondwet heeft overtreden dat wil 
dat elk vonnis met redenen omkleed weze; 

Orri. deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgesehreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Gent, 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den in rand van de vernietigde beslissing; 
verwijst den Belgischen Staat (Beheer van 
FinancHln) in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

23 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende con
clusie, H. IAon Cornil, advocaat generaal. 
- Pleiter, M• Van Leynseele. 

2" KAMER.- 24 Mei 1938. 

1° MIDDELEN VAN VERBRE.KING. 
- STRAFZAKEN. - J\tliDDEL GENOMEN 
UIT HE'f GEBREK AAN DUIDELIJKHEID 
VAN HET ARREST;- ARREST DAT GEEN 
AANLEIDING GEEFT TOT VERGISSING. -
MIDDEL DAT GRONDSLAG ONTBEER'l' IN 
FEITE. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - J\tliDDEL GERICHT 
TEGEN DE VEROORDEELINGEN TOT GE
VANGENISSTRAF EN GELDBOE'l'E, TOT 
VERBEURDVERKLARING, EN TOT SCHADE
VERGOEDING JEGENS EEN BURGERLIJKE 
PAR'l'IJ. - VEROORDEELING TOT DE 
GEVANGENISSTRAF EN DE GELDBOETE 
GERECHTVAARDIGD NIET'l'EGENS'l'AANDE 
AANNEMING VAN HE'l' MIDDEL. -MID
DEL NIE'f ONTVANKELIJK VOOR ZOOVER 
HET GERICHT IS TEGEN DIE VEROORDEE
LING. - MIDDEL. ONTVANKELIJK VOOR 
ZOOVER HET GERICHT IS TEGEN DE VER
OORDEELINGEN TOT DE VERBEURDVER
KLARING EN TOT DE SCHADEVERGOEDING. 

3° WET.- UITLEGGING.- TERM WAAR
VAN DE ZIN NIET BEPAALD IS. - GE
WONE BETEEKENIS. 

4° OPLICI-ITING. - UJ'l'LOKKING. TOT 
INSCHRIJVJNG OP DE VERMEERDERING 
VAN HET KAPI'l'AAL EENER VENNOOT
SCHAP DOOR BEKENDMAKING VAN VAL
SCHE FElTEN. - VERTOONEN VAN EEN 
VALSCH STUK AAN EEN ENKEL PER
SOON. - GEEN MISDRIJF. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING. 
---,- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. -
VERBREIUNG VAN HET ARREST VAN 
VEROORDEELING OMDAT HET VASTGE-

STELDE FElT DOOR DE STRAFWET NIET 
STRAFBAAR IS GESTELD. -- BURGER
LUKE PAR'l'IJ IN DE ZAAK. ~ VERBRE
KING ZONiJER VERWIJZJNG. 

'1 ° Ontbeert grondslag in feite het middel 
genomen daaruit dat het onmogelijk is 
met juistheid en nauwkeurigheid te be
palen welke strafbare daden door het ar
l'est werden gestraft, en welke bepalingen 
de stmf l'echtvaardigen, wannee1· de be
woordingen van het arrest desaangaande 
geen aanleiding tot vergissing geven. · 

2° Wanneer beklaagde schuldig verklaaril 
werd wegens verschillende feiten, waar
voor een enkele straf van gevangenis en 
van geldboete werd uitgesproken, die 
gerechtvaardigd blijft zelfs tndien onder 
de feiten e1· een is dat bewee1'd wordt geen 
misdrijf te zijn, is de voorziening niet 
ontvankelijk vooi' zoaver zij gericht is tee 
gen _de veroordeeling tot gevangenisstraf' 
en tot geldboete; het Hof echtet onder
zoekt het middel voor zoover het gericht is 
tegen de overige veroordeelingen (tot ver
beurdverklaring en tot schadevergoeding 
jegens een burgerlijk partij), die niet 
gerechtvaardigd zouden zijn, indien het 
middel werd aaitgenomen (1). 

3° Wanneer" de wet den· zin van een term 
niet opgeeft, wor"dt de wettelijke zin van 
dat woord bepaald door zijn gewone be
teekenis (2). 

4° Het vertoonen, aan een enkel persoon, 
van een valsch st'uk is geen bekend
making van valsche feiten, die geacht 
wordt ~.en op~ichtinfl. 1fit te maken, wan
neer Z1J een tnschrtJVtng op de ver"meer• 
dering 'van het kapitaal eener vennoot
scltap heeft uitgelokt. (Samengesc:hakelde 
wetten op de venno·otschappen, ar
tikel 202.) 

5° Wanneer, op de voorziening van be
klaagde, het Hof een door een Hof van 
beroep gewezen arrest van veroin'decling 
verbreekt omdat het vastgestelde (e1:t door 
de strafwet niet wordt gestraft, wordt de 
verwijzing niet bevolen, ook at is er een 
bu1·gerlijke partij in de z(wk (3). (Wetb. 
van Strafv., art. 429.) 

(STRUMAN, 'f. BRESSINCK EN VAN CAMP.) 

Voorziening tegen een arrest van he1 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
31 December 1937. 

(1) Zie Verbr., 7 October 1935 (Bull. en: 
PABIC., 1935, I, 349). 

(2) Zie Verbr., 10 Mei 1938, supra, blz. 05 
en 96. 

(3) Zie Verbr., 15 Maart 1938, sup?·a, 
blz. 52, 

)-_•_--
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ARREST. 

Orntrent het tweede rniddel : schending 
van artikel 97 der Grondwet,. doordat 
bestreden arrest, in zijn beslissend ge
deelte, eischer veroordeelt '' voor de ver
mengde feiten B » ingevolge de wets
bepalingen door de beslissing van den 
eersten rechter ingeroepen, dit na bespre
king, in de beweegredenen, over de toe
passing van artikel 202 van het Wetboek 
van koophandel en artikel 496 van het 
Strafwetboek, om te besluiten met een 
wijziging· van kwalificatie, alhoewel be
tichting B in bestreden ar1·est voorzien 
werd als « aftroggelarij ,, in strijd met de 
redactie van de beslissing van 25 Juni 
1937 waartegen beroep, zoodat het on
mogelijk is met nauwkeurigheid en zeker
heid de misdadige feiten welke het arrest 
bestraft heeft, en de wetsbepalingen die 
de straf rechtvaardigen te bepalen; 

Overwegende dat de feiten B in het 
vonnis der correctioneele rechtbank om
schreven waren in de bewoordingen van 
artikel 202 der samengeordende wetten 
op de handelsvennootschappen, hetwelk 
wanbedrijven voorziet die het met de 
oplichting gelijkstelt en met dezelfde 
straffen beteugelt; 

Overwegende dat het arrest een onder
scheid maakt tusschen de feiten B, en 
beslist dath et eene, (dat ten nadeele van 
Bressinck), onder toepassing valt van het 
hierboven aangehaald artikel 202, terwijl 
het andere, (dat ten nadeele van Van 
Camp), de oplichting uitmaakt zooals ze 
in artikel 496 van het Strafwetboek 
omschreven is; 

Overwegende dat het arrest de redenen 
uiteenzet waarom het de twee alzoo om
schreven betichtingen weerhoudt en dat 
het de wetsbeschikkingen aanduidt welke 
van de feiten inbreuken maken en straffen 
voorzien; 

Overwegende dat de omstandigheid, 
dat, in de samenvatting van het vonnis 
a quo vooraan in het arrest overgenomen, 
de veroordeeling, door den eersten rechter 
hoofdens de feiten B uitgesproken, voor
gesteld is als uitgesproken hoofdens op
lichting, hoegenaamd geen verwarring 
sticht; 

Dat alzoo het tweede middel aile feite
Iij ken grondslag mist; 

Orntrent het eerste middel : schending 
van artikel 202 van het Wetboek van 
koophandel, doordat bestreden arrest als 
strafbare daad aanziet het vertoonen aan 
een enkelen persoon van een valschen toe
stand, om een inschrijving of een kapi
taalsverhooging uit te Iokken, alhoewel 
de wet als hoofdzakelijk element, de pu-

' blicatie der feiten, erkend als valsch, 
vereischt : · 

Wat het deel van het arrest betreft dat 
eischer, op de publieke vordering, tot een 
gevangzitting van vier maanden en een 
geldboete van 26 frank veroordeelt : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de feiten B, in het antwoord op het 
tweede middel opgesomd, de uitvoering 
zijn van een enkel strafbaar inzicht en 
eischers, hoofdens deze verschillende fei
ten samen, veroordeelt tot een gevang
zitting van vier maanden en een geld
boete van 26 frank; 

Overwegende dat het middel enkel het 
feit bedoelt opgenomen in de omschrij
ving· van de inbreuk zooals deze wordt 
opgegeven in artikel 202 der samenge
ordende wetten op de handelsvennoot.
schappen, inbreuk gepleegd ten nadeele 
van Bressinck; 

Overwegende dat, ware zelfs het middel 
aangenomen, de hierboven aangehaalde 
veroordeeling nog zou gerechtvaardigd 
zijn door het feit opgenomen in de om
schrijving van de inbreuk zooals deze 
wordt opgegeven in artikel 496 van het 
Strafwetboek, inbreuk gepleegd ten na
deele van Van Camp; 

Dat voor zoover het deze veroordeeling 
bedoelt, het middel dus niet ontvankelijk 
is· 

'Maar wat het deel van het arrest aan
gaat dat, op de publieke vordering, eischer 
tot de verbeurdverklaring veroordeelt, en 
wat het deel aangaat dat, op de burger
lijke vordering, eischer veroordeelt tot 
schadevergoeding jegens de burgerlijke 
partij Bressinck : 

Overwegende dat deze veroordeelingen 
gegrond zijn op het eenig feit in het mid
del bedoeld; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
er bekendmaking van yalsche feiten heeft 
bestaan in den zin van artikel 202 der 
samengeordende wetten op de handels
vennootschappen, het arrest vaststelt dat 
een valsche toestand, door eischer op 
21 Juli 1935 opgemaakt, aan Bressinck 
werd getoond; 

Overwegende dat het toonen van dat 
valsch stuk aan een enkelen persoon niet 

· kan aanzien worden als een bekend
making (« publication ,, in den Franschen 
tekst), in den gewonen zin van dat woord, 
en bijgevolg, ook niet in den zin van de 
hierboven bedoelde wetsbepaling, daar de 
wet de draagwijdte van dit woord niet 
heeft bepaald; 

Dat daaruit voortspruit dat het arrest 
het hierboven aangehaald artikel 202 der 
samengeordende wetten op de handels
vennootschappen heeft geschonden, door 
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tegen · eischer, op den enkelen grond van 
de hierboven herhaalde vaststelling de 
bijkomende straf van verbeurdverklaring 
en de veroordeelingen jegens de burger
lijke partij Bressinck uit te spreken; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat 
het Hof, op de burgerlijke vordering, van 
ambtswege geen middelen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest geveld door het Hof van 
beroep van Brussel den 31 December 193?, 
doch enkel in zoover het eischer veroor
deelt. tot de bijkomende straf van ver
beurdverklaring en dat het, op burgerlijk 
gebied, veroordeelingen uitspreekt ten 
voordeele der partij Bressinck; verwerpt 
de voorziening voor 't overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal worden overge
schreven op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis; zegt dat er 
geen plaats grijpt tot verzendig; verwijst 
eischer in drie vierden en verweerder Bres
sinck in een vierde der kosten. 

2"' Mei 1938. - 2e Kamer. - Vool'
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. - Pleiter, Mr Velde
kens. 

2e KAMER.- 24 Mei 1938. 

1° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- ANDERE STRAFGERECHTEN DAN RET 
HOF VAN ASSISEN. - Pr.EIDOOIEN. -
ADVOCAAT VAN DEN BEKLAAGDE. -
VRIJE KEUZE VAN DE TAAL TOT 15 SEP
TEMBER 1 9"'0, MITS DE BEKLAAGDE UIT
DRUKKELIJK AANVRAAGT.- GEEN AAN
T,EIDING TOT EEN ME'!' REDENEN 01\I
KLE'EDE BESLISSING. 

2° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAA~ (GEBRUIK VAN DE). 
- VERPLJCHTING IN HET VONNIS .MEL
DING TE MAKEN VAN DE BEPALINGEN 
VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935, DIE 
WERDEN TOEGEPAST BIJ HE'l' OPJ\IAKEN 
VAN HET EXPLOOT EN VAN DE ANDERE 
.\KTEN DER RECHTSPLEGING. ·-- NmT 
VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NTE
'l'IGHEID, 

3° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- NIETIGHEDEN VAN RET EXPLOOT EN 
VAN DE ANDERE AKTEN DER RECHTS
PLEGING, DIE HET OP TEGENSPRAAK 

l_ _\,-__ _ 

GEWEZEN, NIET ZUIVEH VOORJfEREIDEND 
VONNIS ZIJN VOORAFGEGAAN.- NIETIG
HEDEN GEDEKT DOOH DIT VONNIS, .MITS 
HET DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 
15 JUNI 1935, DIE TOEGEPAST WERDEN, 
VERMELDT. 

"'0 SCHEEPVAART. - KAPl'l'EIN DIE 
VERVOLGD IS OM EEN HAVENWERK TE 
HEBBEN BESCHADIGD. - AANVARING 
WAARVAN RET GEWELD .DOOR DEN 
EBBESTROOJII WERD VERMEERDERD. -
GEEN SCHULD OM DE GEVOLGEN VAN• 
DEN EBBESTROOM NIET TE HEBBEN 
TEGENGEWERKT, INDIEN OVERMACH'I' 
DEN KAPITEIN VERHINDERT HEEFT ZICH 
TEGEN DE WERKING VAN BEDOELDEN 
EBBESTROOl\1 TE WEl~EN. 

1° Gedurende den ovcrgangst·ijd gaande tot 
15 September 1940, kunnen al de advo
caten, vorir de strafgerechten ande1·e ·dan 
de Hoven van assisen, bij de pleidooien 
gebruik maken van de taal die zij ver
kiezen, mits de beklaagde, wiens verde
diging zij waarnemen, daartoc uitdruk
kelijk het verzoek he~ft gedaan; het is niet 
noodzakelijk dat de rechtbank . desaan
gaande een met redenen omkleede beslis
sing verleent. (Wet van 15 .Juni 1935, 
art. 6"'-) 

2° Een rniddel van >)erbrelcing kan n-iet ge
nomen worden daaruit dat de bestreden 
beslissing geen aanduid1'ng bevat van 
de bepalingen van de wet op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, die toegepast 
werden voor het opmaken van het exploot 
en van de andere akten van rechtspleging. 
(Wet van 15 .Juni 1935, art. 41.) 

3o Het anest of het vonnis dat geen aandui
ding bevat van de bepalingen 1Jan de wet 
op het gebruilc der tal en in gerechtszalcen, 
die voo1· het opmaken van het exploot en 
van de ande1'e akten van rechtsJ?leging 
werden toegepast, dekt niet de niet~gheden 
welke, aangaande het taalgebruik, het 
exploot en de andere alcten zouden tref
fen (1). (Wet van 15 Juni 1935, arti
kelen "'0 en H.) (Stilzwijgend aange
nomen.) 

"'o Den kapitein, die vervolgd wordt om een 
havenwerk te hebben beschadigd bij een 
aanvaring waarvan het geweld werd 
vergroot door den ebbestroom, lean geen 
sch1tld treffen, om de noodige maatregelen 
te hebben venvaarloosd ten einde de ge
volgen van den ebbcstroom tegen te wer
ken, indien vastgesteld is dat overmacht 
hem genoodzaakt heeft zijn motor stil te 
leggen, en hij aldus verhinderd werd zich 

(1) Zie de voehwta 1 in B11ll. en PAsrc. 
1938, I, 188. 



- 118-

tegen de werking van bedoelde strooming 
te weren. (Koninklijk besluit van 22 J a
nuari 1929, artt. 11 en 16.) 

(BELGISCHE STAAT 
[OPENBARE WERKEN), T. VERDUYN 

EN « ARMENJ:ENT MALLET»., 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Brugge, den 2 December 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 36, 40, H en 64 van de wet 
van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, en 97 van de Grondwet, 
rloordat, alhoewel de Nederlandsche taal 
de taal van de rechtspleging was, de 
raadsmannen van den verda.chte en de 
burgerlijk verantwoordelijke partij wer
den toegelaten gebruik te maken van de 
F.ransche taal, en dit buiten aile gemoti
veerde beslissing van de rechtbank die het 
hun zou toelaten, en alswanneer, boven
dien, eenerzijds, niet was vastgesteld dat 
de voorwaarden vereenigd waren welke 
een afwijking rechtvaardigen van het 
algemeen beginsel dat voorschrijft dat, 
voor de pleidooien, de taal der rechts
pleging moet gebruikt worden en, ander
zijds, het vonnis verzuimd heeft de be
schikkingen aan te duiden der wet van 
l5 Juni 1935, welke werden toegepast 
waaruit, voor het Hof, de onmogelijkheid 
voortspruit zijn toezicht uit te oefenen 
over de regelmatige toepassing dier wet 
en de schending van de in het middel 
bedoelde wetsbeschikkingen : 

Op het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 64 

der wet van 15 Juni 1935, gedurende het 
overgangstijdvak dat zich uitstrekt tot 
15 September 1940, al de advocaten, op 
welken datum ook zij het diploma van 
cloktor in de rechten hebben behaald, voor 
cle strafgerechten, andere dan de assisen
hoven, gebruik mogen maken, voor de 
pleidooien, van de t.aal die ze verkiezen, 
op voorwaaarde dat de beklaagde met 
wiens verdediging zij zich gelasten, zulks 
nitdrukkelijk he eft gevraa.gd; 

Overwegende dat er uit het proces
verba.a.l der zitting blijkt dat beklaagde 
z)llke aanvraag heeft gedaan.; 

En overwegende dat de toepassing van 
artikel 64 deze van artikel 36 uitsluit; 

Op het tweede onderdeel : 
- Overwegende dat, indien artikel 40 der 

wet van 15 J uni 1935 voorschrijft dat de 
regelen in voorgaande artikelen voorzien 
op straf van nietigheid zijn gesteld, zulk
danige nietigheid niet best.raft de onuit-

voering der verplichting de bepalingen 
van voormelde wet waarvan toepassing 
werd gedaan, aan te duiden, verplichting 
die door artikel 41 is voorzien; 

Dat aldus in zijne beide deelen het 
mid del in feite mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 11 en in 't bijzonder 11, 3° 
en 4°, en 16 van het Koninkhjk besluit 
van 22 Januari 1929, betreffende de politie 
op de scheepvaart in de wateren van de 
Belgische kust en van haa1 havens, 1 van 
de wet van 6 Maart 1818, 11 en 12 der 
wet van 5 Mei 1936 tot vaststelling van 
het statuut der havenkapiteins, 44, 45 
en 71 van het Strafwetboek, 3 en 4 van 
het Wetboek van Strafvordering, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, doordat bestreden 
vonnis betichte heeft vrijgesproken van 
de betichting : te Oostende, kapitein 
zijnde van den hoot " D. I. Nadine», 
averij te hebben veroorzaakt aan den 
ouden kaaimuur der stoombooten, en bij
gevolg de vordering van eischer, burger
lijke parhj, tot het herstellen der schade, 
heeft van de hand gewezen, door, ten 
om·echte, de overmacht als grond van 
rechtvaardigmg aan te nemen, alswan
neer het nochtans de bewering van eischer 
niet heeft tegangesproken waarin deze aan 
betichte namelijk ten laste legde dat hij 
in aile geval nagelaten had de geschikte 
maatregelen te t.reffen om de gevolgen van 
den ebbastroom af te weren, en dat het 
zelfs bekent dat deze omstandigheid voor 
gevolg heeft gehad dat de aanvaring veel 
heviger is geweest; wat van zelfs met zich 
brengt dat de schade, ten minste voor een 
deel, ten laste van betichte moest of 
mocht gelegd worden, omstand1gheid die 
voldoende was om zijn verantwoordelijk
heid zoo op straf- als op burgerlijk gebied 
met zich te slepen, en dat bestreden von
nis alzoo, ten onrechte, betichte van ver
volging heeft ontslagen, en in aile geval 
de uitgesproken vrijspraak niet voldoende 
met redenen heeft omkleed, door niet te 
onderzoeken in welke maat de daad van 
betichte (gebrek aan geschikte maatrege
len om de gevolgen van den stroom af te 
weren) oorzaak was van de schade : 

Overwegende dat verweerder Verduyu 
beticht was van : als kapitein der vis
scherhoot " D. I. Nadine " niet aile voor
zorgen in acht te hebben genomen om de 
havenwerken niet te beschadigen, en al
dus, averij te hebben veroorzaakt aan 
den ouden kaaimuur der stoombooten; 

Overwegende dat de eerste rechter die 
betichting niet bewezen had verklaard, om 
reden dat, toen de betichte van uit de 
visschershavengeul, in de havengeul van 
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Oostende met het vaartuig "De Nadine " 
kwam gevaren, hij had willen een aan
varing. met de maalboot en de overzet
boot vermijden, die voor hem op het 
onverwachts en zonder dat hij het signaal 
der uitvaart van de maalboot had kun
nen ontwaren, kwamen afgevaren; dat, 
hij te dien einde, het machien hebbende 
.stop gezet, door het uitzett~n van de 
tij, bij overmacht met de" Nadme" op een 
paal van het staketsel was ges!~g~n, 
waaruit moet besloten worden dat hlJ met 
plichtig is aan het hem opgelegd feit; 

Overwegende dat de rechter in hooger 
beroep de vrijspraak van beticht~ ~e
krachtig·ende, de redenen der beshssmg 
van den eersten rechter aanneemt; 

Dat bestreden beslissing daar aan de 
volgende beschouwing·en bijvoegt, met 
het doel om de bewering der burgerlijke 
partij te beantwoorden, volgens welke, 
in casu de werking van den ebbestroom, 
naaste 'oorzaak der aan varing· van het 
staketsel, had kunnen teg·engewerkt wor
den door een gepast manamver :. " dat 
nochtans in zaak niet enkel spraak 1s van 
-ebbestl'ooming, maar van een samenloop 
van omstandigheden; het aankomen van 
de maalboot, het stopzetten van den motor 
en eindelijk een verplicht uitwijkings
manceuver, waarbij de ebbestrooming 
voor rol had de aanvaring· tegen het 
staketsel heviger te maken; 

Overwegende dat uit die meldingen 
blijkt dat bestreden beslissing het ongeval 
-enkel aan de overmacht toeschrijft, ter 
uitsluiting van welkdanige fout van be
tichte hetzij als oorspronkelijke, hetzij als 
bijkomende oorzaak van de schade; 

Overwegende dat de vaststelling van 
het vonnis : dat het meewerken van den 
-ebbestroom de aanvaring tegen het sta
ketsel heviger had gemaakt, in niets de 
voormelde beoordeeling der oorzaken van 
het ongeval tegenspreekt, vermits het 
vonnis uitlegt dat de betichte, verplicht 
zijnde geweest den motor zijner boot stop 
te zetten, zich door dien en van dan af, 
zonder verweer tegen de werking van dien 
stroom had bevonden; dat uit die be
schouwingen vloeit dat het middel noch 
in feite, noch in rechte opgaat; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegster in de 
kosten en tot eene enkele vergoeding van 
150 frank jegens beide verweerders. 

24 Mei 1938. - 2° Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -· Ver8laggever, H. BaiL
GeliJkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. - Pleiters, HH. DeJa
croix en Ladeuze. 

2e KAMER.- 24 Mei 1938, 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VERKLARING TOT VOORZIENING GE
DAAN DOOR BIJZONDER GEMACHTIGDE. 
- 0NTVANKELIJKHETD. 

Wanneer de verklaring tot voorziening ge
daan wo1·dt door een lasthebber, hou'de1' 
van een biJzondere volmacht, is de viior-
ziening niet ontvankelijk, indien. de 
vo!macht niet aan de vcrklaring gehecht 
is (1). (Wetb. van Strafv., art. 417.) 

( GYSELINCK, T. WOESTIJN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Gent; op 18 Maart 1938. 

ARREST. 

Over de ontvankelijkhe1d van de voor
ziening· : 

Overwegende dat het afschrift van de 
voorzieningsakte vermeldt dat de ver
ldaring gedaan werd door H. J. Van de 
Velde-Winand, advocaat te Gent, drager 
van een volmacht dd. 7 FebruiJ,ri 1, 938; . 

Overwegende dat deze volmacht b1j de 
voorziening niet is gevoegd; , 

Overwegenrle dat zulke wijze van voor
ziening in verbreking niet voldoet aan de 
voorschriften van artikel 417 van het 
Wetboek van Strafvordering, volgens 
welke, wanneer de verklaring niet door 
de veroordeelde partij .of haar pleitbe,
zorger werd gedaan, zij door een drager 
van bijzonder volmacht dient gedaan, en 
dat aldus de volmacht bij de akte van 
voorziening moet gevoegd blijven; 

Dat daaruit volgt dat de voorziening 
niet ontvankelijk is; , 

Om deze reclenen, en zonder de middels 
in de memorie van eischer ingeroepen te 
moeten onclerzoeken, het Hof verwerpt de 
voorziening en verwerpt eischer in. de 
kosten. 

24 Mei 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitte1', H. Soenens, raadsheer waa.rnemend 
voorzitter. -'-- Verslaygever, H. L1mbourg. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

(1) Zie Verbr., 10 Maart 1934 (B1tl!. en 
PAsiC., 1934, I, 221 ). 
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2° KAMER.- 24 Mei 1938. 

HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - VONNIS NIET VOL
DOENDE MET REDENEN OMKLEED. 

Is onvoldoende met 1·edenen om/deed het 
vonnis dat, val'tstellend dat een weg niet 
tJerder loopt dan de aansluiting, er uit 
afleidt dat die weg secundair is en de 
voorrang toebehoort aan den bestuurder 
die de andere baan volgt, zonder na te 
gaari of deze laatste baan niet zelf wettig 
altijd secundair is {1). (Grondwet, 
art. 97; Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 51.) 

(NEUTS, T. MERTENS.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Tongeren, op 1 Februari 1938. 

ARREST. 

Op de openbare vordering : 
Omtrent het derde middel : schending 

van artikelen 97 der Grondwet, 50, 51, 
54 et 55 van het Koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 over de politie van het 
vervoer en het verkeer, 2 der wet van 
1 Oogst 1899, doordat het bestreden von
nis zich uitsluitelijk gesteund heeft, om 
aan de baan door de burgerlijke partij 
gevolgd het kenteeken van een voorname 
baan, toe te kennen, op de omst.andigheid 
dat de baan uit dewelke eischer in ver
breking kwam, over de verbinding met 
de eerste niet voortloopende, een onder
geschikte baan zou uitmaken, als wan
neer het kenteeken van een openbare 
baan als voornaam niet afhangt van het 
kenteeken van een andere baan als secun
dair, maar enkel van de vereeniging der 
door voornoemde Koninklljk besluit op 
het verkeer en het vervoer bepaalde voor
waarden : 

Overwegende dat het bestreden von
nis als eenig reden tot veroordeeling in
roept : << dat de kiezelweg die door be
klaagde (aanvrager in cassatie) · werd 
bereden als een ondergeschikte baan dient 
aanschouwd te worden, ten opzichte van 
den door de burgerlijke partij gevolgden 
weg, leidende van Oostham naar Tessen
derloo; dat, inderdaad, de Langvens
straat - een smaller aardeweg - be-

(1) Zie Verbr., 20 Octobe1· 1936 (Bull. en 
I' ASIC., 1936, I, 392, I 0 , 2o en 3o); 4 Ja
nuari 1937 (ibid., 1937, I, I). 

zwaarlijk kan aanzien worden· als. de 
verlenging der Statiestraat, uit dewelke 
de beklaagde g·ereden kwam "; 

Aangezien het niet volstaat dat een 
baan secundair zij, opdat daaruit zou 
dienen afgeleid dat de baan die ze kruist 
of voegt noodzakelijk voornaam zij; dat 
deze laatste ook ondergeschikt kan zijn, 
en dat ze het inderdaad is wanneer zij de 
reglementaire kenteekens vereenigt van 
een secundaire baan, volgens artikel 51 
van het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934; 

Overwegende dat het gebrek, in het 
vonnis, aan bestatigingen op dit punt, 
het toezicht van het Hof van cassatie 
onmogelijk maakt; dat gemeld vonnis 
alzoo de wettelijke bepalingen in het 
middel aangeduid schendt; 

Op de burgerlijke vordering : 
Aangezien de hierna uit te spreken ver

breking op de openbare vordering, de 
verbreking op de burgerlijke vordering: 
meesleept; 

Om deze redenen, het Hof, zonder in
achtneming van de drie andere middels, 
verbreekt in al zijne schikkingen het be
streden vonnis geveld door de rechtbank 
van Tongeren, den 1 Februari 1938; be
veelt dat het tegenwoordig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de rechtbank van eersten aanleg te 
Tongeren en dat er melding zal van ge
daan worden in den rand van het ver
nietigd vonnis; verzendt de zaak naar de 
rechtbank van eersten aanleg te Turn
bout, statuerende in graad van beoep 
over politie zaken; verwijst de burger
lijke partij in de kosten. 

24 Mei 1938. - 2e Kamer. - Vool'
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'slaggeve1·, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 1 Juni 1938. 

1o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- DATUM VAN DE 'l'EN LAS'l'E GELEGDE 
FElTEN, ZOOALS BEWEERD, NIET AAN
GEWEZEN. - MIDDEL DAT GRONDSLAG 
MIST IN FEITE. 

20 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- MIDDE
LEN VAN BEWIJS. 

3o VRIJWILLIG TOEGEBRACHTE 
SLAG EN EN VERWONDINGEN. -
ARREST DAT ZEKERE DADEN VAN GE
WELD BEWEZEN VERKLAART. - BE
WOORDINGEN VAN HET ARREST WAAR
UIT BLIJI{T DAT DIE DADEN HET JURI-
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DISCH BEGRIP VAN DE «LICHTE GE
WELDDADEN » UITSLUITEN. 

1,o VRIJWILLIG TOEGEBRACHTE 
SLAGEN EN VERWONDINGEN. -
GENEESKUNDIG VERSLAG DAT DE OOR
ZAAK VAN DE LETSELEN 'l'OESCHRIJFT 
AAN EEN VAL OF AAN SLAGEN.-.,- RECH
TER DIE DE OORZAAK TOEWIJT AAN 
SLAGEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHElD. 

'1 ° Ontbeert grondslag in feite het middel 
ontleend daaraan dat, niettegenstaande 
de conclusie die hem er toe verzochten, de 
rechter nagelaten heeft den datum van de 
ten laste gelegde feiten aan te wijzen, 
dan wanneer hij als bewezen behoudt 
vier feiten waarvan hij den datum op
geeft door te verwijzen naar bepaalde 
klachten waartoe elk van die feiten aan
leiding ha.d gegeven. 

2° Rehawe de bij de wet voorziene ge11allen, 
1:ormt de strafr,;chte1' zijn ove1·tuiging op 
grond van al de gegevens van de zaak, en 
hij kan aan de vermoedens die h·ij ver
meldt de bewijzen van schuld tegen be
klaagd« omleenen. 

3° De rechter, die tegen beklaagde zekere 
daden van geweld bewezen verklaart, 
vm·oordeelt wettig op grond van arti
kel 398 van het Strafwetboek, wanneer 
de bewoordingen van zijn beslissiRg dui
delijlc aantoonen dat die daden slagen, 
en niet de door artikel 56.'1, .':1°, van het 
Strafwetboek, voorziene Iichte geweld-
daden, 11itmaken. ' 

'•0 De over het feit beslissende rechter die 
de draagwijdte van een geneeskundig 
verslag beoordeelt, hetwelk de letselen toe
schrijft aan een val of' aan slagen, kan, 
zonder in stl·ijd te komen met dat ver
slag, er uit a{leiden dat deze letselen 
veroorzaakt werden door slagen. 

(GIANOLLA, T. HARPIGNY.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
11 Februari 1938. 

ARREST. 

I. Voor zooveel de voorziening g·ericht 
is tegen het dee1 van het bestreden arrest 
dat op de openbare vordering zich uit
spreekt : 

Omtrent het eet·ste middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, 398 van 
het St.ra:fwetboek, 182 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, doordat he
streden arrest zich onthouden heeft den 
datum te bepalen der feiten qie hij ten 
laste van betichte weerbield, aldus ver
zuimende de besluiten der verdediging te 

beantwo~~den, ":el~e deze bepaling eisch
ten, en ZIJn beshssmg te motiveeren der
wijze dat het Hof van cassatie de wettig
heid er van kan beoordeelen : 

Overwegende dat · aanlegger beticht 
was : te Charleroi, in ·November 1935, 
December 1936, Januari 1937, Februa
ri 1937, op verscheidene stonden, vrij
willig slagen te hebben toegebracht aan 

· zijn echtgenoote, J. Harpigny; 
Overwegende dat bestreden arrest, ten 

laste van betichte weerhoudt vier feiten 
ond~r deze door de betichting beschreven 
als m den loop van die verschillige pe
rioden gepleegd; 

Dat, in antwoord op de besluiten van 
beklaagde, het den datum er van bepaalt 
bij verwijzing naar bepaalde aanklachten 
waarvan ze bet voorwerp zijn geweest, en 
ten gevolg·e rler welke' de betichte, tijdens 
bet onderzoek werd onderhoord; 

Dat, bljgevolg, het middel in feite mist., 
voor zooveel het de bestreden beslissing 
verwijt de besluiten der verdediging niet 
te hebben beantwoord: 

En overwegende dat de bestatigingen 
van het arrest voldoende zijn om aan het 
Hof van cassatie toe te Iaten op de 
wettigheid der beslissing zijn kontrool 
uit te oefenen: 

Omtrent het' tweede middel : schending· 
van artikel 97 der Grondwet, doordat be
streden heslissing zich zelf zou tegen
spreken, met, eenerzijas, t.e bekennen dat 
geen enkel getuige den betichte slagen 
beeft zien toebrengen, en, anderzijds, 
aanlegger te veroordeelen bij aanneming· 
van argumenten die, al waren ze echt, 
in niets voor uitwerksel hebben de werke
lijkheid van die slagen te bewijzen; 

Overwegende dat, behalve uitzonderin
gen aan voorhandig gevolg vreemd, de 
rechter zijn overtuiging mag putten in al 
de elementen van de zaak; dat daaruit. 
volgt dat bestreden arrest, met uit ver
moedens die het opsomt, het bewijs der 
plichtigheid van beklaagde af te leiden, 
de wet niet heeft kunnen schenden; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
Om trent het derde middel : Jchending· \ 

van artikelen 398 en 563, 3o, van het 
Strafwetboek, doordat er tegenstrijdig
heid bestaat tusschen de vaststellingen 
van het arrest en zijn beschikkende 
gedeelte, vermits de rechter verklaart dat 
de vermoedens niet toelaten te twijfelen 
over de werkelijkheid der gewelddaden 
door betichte jegens verweerder gepleegd, 
dan wanneer de gewelddaden, in het 
stelsel van het Strafwetboek hetzij slagen, 
hetzij Iichte gewelddaden kunnen uit
maken: 

Overwegende dat het middel in feite 
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mist, vermits de samenhangende inhoud 
van het arrest onbewimpeld te kennen 
geeft dat de slagen voor dewelke het aan
legger veroordeelt, de slagen en kwet
suren zijn, bij artikel 398 voorzien; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikelen 1,3 en 59 van het Wetboek 
van Strafvordering, doordat het anest 
verklaart dat door den wetsdoktor is be
vestigd dat de sporen van slagen voort
komen, dan wanneer de doktor heeft 
gezegd dat ze van val of van slagen voort
komen : 

Overwegende dat de rechter ten gr'onde, 
de draagwijdte van het verslag van den 
wetsdoktor wardeerende, zonder zich met 
deszelfs bewoordingen in tegenstrijdigheid 
le stellen, heeft kunnen er nit aflelden dat 
de bestatigde verwondingen van slagen 
voortkomen; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
En overwegende, voor 't overige, dat 

bestreden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

II. Voor zooveel de voorziening gericht 
is tegen het deel van het arrest dat op 
de burgerlij ke vordering uitspreekt; 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept, en dat het Hof van cassatie 
er geen van ambtswege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

'1 Juni '1938. - 2e Kamer. - Voor
zitte·r, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 
PleiteT, H. Pholien (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER.- 1 Juni 1938. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. 0NDERTEEKENING 
DOOR DE RECHTERS BINNEN VIER EN 
TWINTIG UREN. - TERMIJN NIET VOOR
GESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID. 

2" VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - POLITIERECHTBANK. 

BEKLAAGDE VERTEGENWOORDIGD 
DOOR BIJZONDER GEMACHTIGDE. 
0VERLEGGEN VAN DE VOLMACHT NIET 
VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VANNIE
TIGHEID. 

'1 o Geen enkele wetsbepaling treft ·inet nie
tigheid het vonnis of het arTest dat niet 
onderteekend zou geweest zijn, binnen 
vier en twintig uTen, door een of meer 
van de !"echters die het gewezen hebben, 
en ve1·biedt hun evenmin het te onder
teekenen na het ve1·st1'ijken van dien 
tijd (1). (Wet van 18 Juni '1869, arti
kel 'l6to.) 

2° Het overleggen van de volmacht verleend 
aan den bijzondeT gernachtigde die, op 
de terechtzitting van de politierechtbank 
of van de in beroep ooTdeelende correc
tioneele !'echtbank, den beklaagde verte
genwooTdigt, zonde!' dat eT verzet is van 
het openbaa!' ministe1·ie of van de bur
gerlijke partij, is niet vereischt door de 
wet, op straffe van nietigheid. (Wetboek 
van Strafv., artt. 152 en 176.) 

(MARCHAL, T. WAUTHOZ.) 

Voorziening- tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Neufchateau, den 9 Februari '1938. 

ARREST. 

l. Op de openbare vordering : 
Omtrent het eerste middel : schending 

van artikel 36 van het decreet van 
30 Maart 1808 en van artikel164 der wet 
van 18 Juni 1869, op de rechterlijke in-· 
ricltting, doordat bestreden vonnis, al
hoewel door de g-riffie geminuteerd, noch 
door den magistraat het ambt van vool'
zitter waarnemend, noch door dezes bij
zitters die zich ten zetel bevonden, bin
nen den wettelijken termijn van vier en 
twintig uren niet werd geteekend : 

Overwegende dat geen enkel wets
bepaling de nietigheid van het vonnis of 
het arrest voorziet voor het feit dat het 
in de vier. en twintig uren niet zou getee
kend geweest zijn door de rechters die het 
hebben geveld, en aan dezen niet verbiedt 
het te teekenen na het verstrijken van 
dien termijn; 

Dat het middel dus in rechte niet op
gaat; 

Omtrent het tweede middel, getrok
ken uit het feit dat beklaagde ter zitting 
werd vertegenwoordigd door een adv~
caat die van geen enkel volmacht te dieti 
einde drager was, en dat, aldus, het 
vonnis, welk de tegenwoordigheid van 
beklaagde ter zitting niet bestatigt, . in 
zich zelf het bewijs van zijn tegenspreke: 
lijk karakter niet inhoudt : 

(1) Zie Verbr., 4 Juni 1934 (Bull. en PAsro.; 
1934, I, 304). 
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Overwegende dat het proces-verbaal 
-der zitting van 26 J anuari 1938 der cor
rectioneele rechtbank, zetelende in graad 
van beroep van politievonnissen, vast
stelt dat aanlegger ter zitting door zijn 
advocaat, Mr Capelle, is vertegenwoor
digd geweest; 

Overwegende dat, ver van dezen verte
genwoordiger te ontkennen, aanlegger·, in 
.zijn memorie, beweert vertegenwoordigd 
te zijn geweest door zijn advocaat; 

Overwegende dat, indien het niet blijkt 
-da t de . vertegenwoordiger van aanlegger, 
ter zitting· een bijzonder volmacht heeft 
voorg·ebracht, er ook niet blijkt dat, om 
reden van gebrek aan dergelijk bewijs
stuk, het openbaar ministerie of de bur
gerlijke partij zich tegen die vertegen
woordiging zouden verzet hebben; 

Overwegende dat artikel 152 van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
welk, krachtens artikel 176, van toepas
.sing is, in g1'aad van beroep van de politie
vonnissen, niet op straffe van niet.igheid, de 
overlegging door den gemachtlg·de, van 
.zijn volmacht, vool'schrijft; 

Dat het middel dus noch in feite, noch 
in rechte opgaat; 

En overwegende, voor het overige, dat 
JJestreden beslissing werd geveld op een 
:rechtspleging in dewelke de substantieele 
-of op strafvan nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
.de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

II. Op de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanleg·ger g·een bij

:zondere middels inroept, en dat het Hofer 
:geene van ambtswege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

1 Juni 1938. - 2e Kamer. - Vool'
.zittel', H. Soenens, J'aadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 

den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMEn. - 1 Juni 1938. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - BEROEP. - BUR
GERLIJKE VORDERING.- DAGVAARDING 
VAN HET OPENBAAR ~UNISTERIE DIE 
·GEEN MELDING MAAKT VAN HET BE
ROEP DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

De dagvam·ding van het openbaar ministerie 
stelt beklaagde in Staat zich voor den 
l'echter in betoep te verdedigen ten aan~ 
zien ?Jan de burgerlijke vordering, alhoewel 

die dagvaarding geen melding maakt van 
een beroep van de burgerlijke partij. 

(JOASSIN EN PINEUR, T. JACQUEMIN.) 

V oorziening· teg·en een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele reehtbank 
te Hoei, den 5 Maart 1938. 

ARREST. 

I. Voor wat raakt de openbare vorde
ring· : 

Overwegende dat bestreden beslissing 
werd geveld op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeeling·en overeenkomstig de wet 
zijn; 

II. Voor wat raakt de burgerlijke vor
dering : 

a) Ten aanzien van de voorziening van 
M.- J. Pineur, echtg·enoote J oassin : 

Overwegende dat, aanlegster niet ver
wezen zijnde geweest jegens de burger
lijke partij, hare voorziening zonder voor
werp is; 

b) Ten aanzien van de voorziening van 
F. Joassin: 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, 17~, 182 
en 195 van het Wetboek van Rechtsple
ging in Strafzaken, 5 der wet van 1 Mei 
1899, doordat aanlegger zich teg·en het 
beroep van de burgerlijke partij niet heeft 
kunnen verdedigen, daar dit beroep hem 
niet was beteekend geweest; 

Overwegende dat, door de citatie van 
den procureur des Konings aan aanlegger, 
deze in staat is gesteld geweest zich op de 
burgerlijke vordering te verdedigen; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
Om deze reclenen, het Hof verwerpt de 

voorzieningen; verwijst aanleggers m d'e 
kosten. 

1 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zittel', H. Soenens, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den ;Kerckhove, advocaat-g·eneraal. 

2e KAiVIER.- 7 Juni 1938. 

1° HEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AHHESTEN. - STRAFZAKEN. ~ 
VERKEER. - BELEMMERING, BESTAND
DEEL VAN HET MISDRIJF.- BEKLAAGDE 
BIJ CONCLUSIE AANVOEREND DA'f ER 
GEEN BELEMMERING WAS, IN DE WET" 
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'l'ELIJKE BETEEKENIS. - VEROORDEE
LI_NG ZONDER DIE CONCLUSIE TE BE
ANTWOORDEN. - ONWETTIG. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE 
BESLISSING GEWEZEN IN DE ZAAK VAN 
BEKLAAGDE. - DE BURGERLIJK VER
ANTWOORDELIJKE PARTIJ TREKT ER 
VOORDEEL UIT. 

1° Is onvoldoende met 'l'edenen omkleed de 
veroordeeling van den bestuurder van een 
buy.rttram, om zich niet oP. een bepaCflde 
W~Jze te heb·ben gedragen btJ belemmerwg, 
wanneer het vonnis niet antwoordt op de 
conclusie van beklaagde die aanvoe1·t dat 
er geen belemmering was, in de wette
lijke beteekenis, maar wel een geval van 
overmacht ten gevolge van het plotseling 
stilstaan van een voe1·tuig op de baan, 
dan wanneer de tram zich slechts op een 
afstand van een tiental meter bevond (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De verbreking van de beslissing gewezen 
in de zaak van den belclaagde, strelct tot 
voordeel van de burgerlijlc vel'antwoorde
lij Ice pm·tij (2). 

(WITTEVRONGEL EN NAAMLOOZE VEN-
NOOTSCHAP « SOCilt'fE POUR L'EXPLOI
TATION DES LIGNES VICINALES D'OS
TENDE ET DER PLAGES BELGES ».) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Brug·ge, den 31 Januari 1938. 

ARREST. 

I. Aangaande de voorziening van 
Wittevrongel : 

Op het eenig middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 10 en 11 van 
het Koninklijk besluit van 2~ Mei 1913, 
doordat bestreden beslissing de door 
eischer neergelegde conclusien niet be
antwoordt : 

Overwegende dat eischer in zijn con
clusien v66r den rechter in beroep, te 
Brugge genomen, heeft houden staan dat 
er in 't onderhavig geval, geen " weg. 
belemmering » plaats had in den zin der 
wet, maar geval van overmacht, voort
vloeiende uit het onvoorziene stilhouden, 

(1) Zie Ve1·br., 23 November 1937 (Bull. 
en PASIC., 1937, I, 349) en de voetnota onder 
Verbr., 28 Maart 1938 (Bttll. en PAsiC., 
blz. ll8). 

(2) Zie Verbr., 23 November 1937 (Bull. en 
PAsiC., 1937, I, 349) en 15 Februari 1938 
(Bull. en PAsrc., 1938, I, 47). 

op den weg, van het voertuig bestuurd door· 
X ... en dit toen de tram nog slechts op· 
een afstand van een tiental meter was; 

Overwegende dat de rechter in hooger· 
beroep deze besluiten noch door zijn 
eigen beweegredenen, noch door deze van 
den eersten rechter, welke hij zich heeft 
toegeeigend, heeft beantwoord; dat, bij
gevolg, bestreden beslissing artikel 97 der· 
Grondwet he eft geschonden; 

II. Aangaande de voorziening der 
maatschappij voor uitbating der buurt
spoorwegen van Oostende en van de· 
Belgische zeestranden : 

Overweg·ende dat de verbreking der· 
beslissing in zake van betichte geveld,. 
aan de burgerlijk verantwoordelijke par-
tij moet baten; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
vonnis geveld door de correctioneel~ 
rechtbank, zetelende in graad van beroep 
te Brug·ge, op 31 J anuari 1938; zegt dat 
onderhavig· arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van de rechtbank van 
eersten aanleg te Brugge en dat melding 
er van zal gemaakt worden in den rand 
van de vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de correctioneele rechtbank te· 
Gent; laat de kosten ten laste van den 
Staat. 

7 Juni 1938. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend· 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. ~ 
Gelijlcluidende conclusie, H. Leon Corml,. 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 7 Juni 1938. 

HERZIENING. - NIEUW FElT. - VER
WIJZING NAAR EEN HoF VAN BEROEP, 
VOOR ONDERZOEK. 

Indien in een regelmatig ove1·gelegd ver
zoelcschrift tot herziening feiten worden 
aangevoerd, die zich voorgedaan hebben 
sedert de veroordeeling en waaruit!. val
gens verzoeker, zijn onschuld zou bluken, 
neemt het Hof de aanvraag als ontvan
kelijlc aan en beveelt het dat door een Hof 
van beroep een onderzoelc zal worden 
gedaan om na te gaan of de aangevoerde 
feiten genoegzaam afdoend zijn om aan
leiding te geven tot de l'echtspleging van 
herziening (3). (Wetb. van Strafv.; wet 
van 18 Juni 1894, art. 443, 3°, en arti
kel 445.) 

(3) Sic Verbr., 12 Januari en 20 September 
1937 (Bttll. en PAsrc., 1937, I, 8, 6°, en 
240, 3°). 



(DE SCHEPPER, T, VAN:DE WEGHE.) 

Aanvraag tot herziening van een ver
·oordeeling uitgesproken door arrest van 
.het Hof van beroep te Gent, den 13 Juli 
1936. 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift gedag
teekend van 29 December 1937, bij welk 
E.-F.-J. De Schepper, vertegenwoordigd 
-door H. Em. De Winde, advocaat bij het 
Hof van Verbreking, de herziening vraagt 
van de veroordeeling tot een gevangzitting 
van een maand en een geldboete van 
"26 frank, met subsidiairlijke gevang
zitting van acht dagen, veroordeeling met 
opschorsing van drie jaar tegen hem uit
·gesproken bij arrest van het Hof van 
beroep te Gent, in dato 13 Juli 1936, dat 
thans kracht van gewijsde heeft bekomen; 
Overwe~ende dat, tot staving van zijn 

verzoek, De Schepper feiten aanhaalt die 
zich na zijne veroordeeling zouden voor
gedaan hebben, en waaruit, volgens hem 
het bewijs van zijn onschuld zou blijken; 

Gezien het gemotiveerd gunstig advies 
dat. bij . het verzoekschrift is gevoegd: 
adv1es mtgaande van drie advocaten bij 
het Hof van beroep te -Gent tellende tien 
jaar inschrijving op de lijst van_ de balie; 

Overwegende dat de vraag tot herzie
riing beteekend is geweest aan de burger
lij ke partij ; 

Gezien artikelen t.t.3, 3o, t.t.t. en 445 van 
het Wetboek van re,chtspleging in Straf
zaken, gewijzigd bij de wet van 18 Juni 
18%; 

Om deze redenen, het Hof ontvangt het 
verzoek tot herziening; beveelt dat door 
het Hof van beroep te Brussel onderzoek 
zal Worden ingesteld, ten einde nate gaan 
-of de feiten tot staving van dit verzoek 
aangevoerd, genoeg afdoende blijken op
dat er aanleiding zou bestaan om tot de 
herziening over te gaan; voorbehoudt de 
kosten. 

7 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voo~~itt~r. - Verslaggever, H. Istas. -
GeltJklutdende conclusie, H. Leon Cornil 
advocaat generaal. - Pleiter, H. D~ 
Wind e. 

2e KAMER. - 7 Juni 1938. 

KOSTELOOZE RECHTSPLEGING. 
VOORZIENING. - BURGERLIJKE PARTIJ. 
- BEWERING NIET .JUIST.- VERWER
PING. 

Wanneer de burgerlijke partij, die gerechte
lijken bijstand en de kostelooze rechts-
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pleg·ing aanvraagt om ham' voo1·ziening 
te . '!lervolgen, van haar onvermogen doet 
bltJken, wordt de vraag niettemin ver
worpen, indien de bewering als niet juist 
voorlcomt. (Wet van 29 Juni 1929 
artt. 3 en '17.) - ' 

(RAETS EN PEETERS, ECHTGENOOTE RAETS 
T. VAN DEN WIJNGAERT.) , 

ARREST. 

Gelet op het request door J. Raets 
en A. Peeters, zijn echtgenoote, ingediend · 

Overwegende dat de eischers verklare~ 
dat ze zich op 2 November 1937 inver
b.rek~ng hebben voorzien tegen d~ beslis
smg m dato 30 October 1937 in zake Van 
den Wijngaert geveld; ' 

Overwegende dat de verzoekers van hun 
staat van onvermogen doen blijken, maar 
dat hun bewering niet juist voorkomt· 

Gehoord den H. Leon Cornil, advo~aat 
generaal, -in zijn ad vies; 

Het Hof zegt dat er geen aanleiding be
staat om het voordeel van de kostelooze 
rechtspleging aan verzoekers te verleenen · 
verdaagt de zaak op 12 Juli 1938 o~ 
ten gronde behandeld te worden. 

7 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voo;~itt~r. - Versla~gever, H. Bail. -
GeltJklutdende concluste, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 8 Juni 1938. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
BEZWAAR. - RECHTSPLEGING. - DI
RECTEUR VAN DE BELASTINGEN DIE 
ZIJN AAN DEN BELASTINGSCHULDIGE 
BETEEKENDE BESLISSING TERUGTREKT 
OF VERNIETIGT EN ZE VERVANGT DOOR 
EEN ANDERE. - ONWETTIG. 

Geen enlcele bepaling van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen 
kent aan den directeur der belastingen 
het recht toe een beslissing, door hem ge
nomen. en b~teekend aan den .belasting
schuldtge, dte bezwaar heeft tngediend, 
terug te trelcken of te vernietigen en ze te 
vervangen door een nieuwe beslissing (1). 
(Samengeschakelde wet ten op de in
komstenbelastingen, art. 65.) 

(1) Zie het advies van den H. advocaat 
generaal Sartini van den Kerckhove, gegeven 
bij dit arrest en gedrukt in Bull. en PAsJc., 
1938, I, 198. 



-126-

(WEDUWE VERSE EN NAAMLOOZE VEN
NOOTSCHAP « ORFEVRERIE WISKEMANN, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

Voorziening tegen twee arresten van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
29 Juni 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen door 
dezelfde eischeressen worden ingediend, 
dat ze teg·en twee arresten gericht zijn op 
29 Juni 1937 door het Hof van beroep te 
Brussel, in gelijkaardige zaken, tegen de
zelfden verweerder uitgesproken en dat ze 
de schending derzelfde wetsbeschikkingen 
inroepen : dat ze dus samenhangend zijn 
en ·dat er aanleiding bestaat ze samen te 
voegen; 

Omtren 1 het eerste middel tot verbre
king : schending van artikelen 97 der 
Grondwet, 1315 en 1319 van het Burger
lijk Wetboek; 2 der wet van 15 Mei 18lo6 
over de boekhouding van den Staat, 
r., § 1, 61, en in 't bijzonder, 61, §§ 3 en4, 
65, 66, 67 en 74 der wetten op de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij Ko
ninklijk besluit van 6 Oogst 1931, 5 en 6 
der wet van 6 September 1895, doordat : 
1° bestreden arrest verklaard he eft dat de 
provinciale bestuurder der rechtstreeksche 
belastingen, na een beslissing te hebben 
g·enomen waardoor hij de eischeressen in 
verbreking van belastingen vrijstelde, ge
zegde beslissing, zo;1der zijn macht te 
overschrijden, door een nieuwe beslissing 
had mogen vervang·en, alzoo het bezwaar 
van eischeressen, waaraan in de eerste 
beslissing recht was verleend geweest, 
verwerpende, en de aanslagen, welke het 
voorwerp van ontlastingen waren ge
weest, g·eheel herstellende, alswanneer 
artikel 65 der samengeschakelde wetten 
en artikel 5 der wet van 6 September 
1895, beschikkende dat de bestuurder over 
de bezwaren der belastingplichtige bij met 
redenen omkleede beslissing · uitspraak 
doet, geenszins voor den bestuurder de 
mogelijkheid voorzien om over hetzelfde 
bezwaar meerdere beslissingen te vellen, 
en dat de bijzondere bevoegdheid, door 
deze wetsbeschikkingen aan den bestuur
der toegekend, het recht en de verplich
ting voorziet om, alvorens uit te spreken, 
heel den aanslag te herzien in het voor
deel, 't zij van de Schatkist, 't zij van den 
belastingplichtige, zoodat de beslissing, 
eenmaal genomen, het beheer bindt, !:m 
den bestuurder belet om achteraf den 
toestand van den belastingplichtige te 
verzwaren door de beslissing, welke- te 
zijnen opzichte een eindbeslissing was 

g·eworden, in te trekken, e1~ doordat : 
2° bestreden arrest beslist heeft dat de· 
bestuurder na zijn beslissing te hebben 
genomen, het recht behoudt den aanslag· 
te herzien, binnen het tijdbestek, 1t zij 
bij artikel 2 der wet van '15 Mei 1846, 
't zij bij artikel 74, alinea 1, der samen
geschakelde wetten voorzien : a) alswan-
neer deze twee beschikkingen, welke be
trekking hebben op het leggen der be-
lasting bij middel van inschrijving op den 
rol, 't zij rechtstreeksch, 't zij door navor-
dering van rechten, vreemd zijn aan deze 
beslissingen van den bestuurder; dat ale 
leen door een regelmatige inschrijving het 
beheer schuldeischer kan worden van een · 
nieuwen aanslag· of van een aanvullenden 
aanslag, en dat de beslissing van den be
stuurder, zopder inschrijving op den rol, 
te dien einde, zonder uitwerking is; b) en 
alswanneer het arrest te vergeefs houdt 
staan dat de bestuurder zich bepaald 
heeft tot het. behouden van een ]Jelasting-
binnen den wettelijken termijn gelegd, 
vermits de bestuurder, door in zijn eerste
beslissing ontlastingen toe te staan, aan 
den rol zijn uitvoeringskracht had out
nomen voor het bedrag der vrijstellingen, 
en doordat : 3° het bestreden arrest ver- · 
klaart dat de beroepen, tegen de beslis
sing·en van den bestuurder, v66r het Hof 
van beroep ingediend aan dit laatste de 
volle bevoegdheid over de fiskale be
twisting toekent, alswanneer het Hof deze 
bevoegdheid slechts bezit in de ma.te
waarin de betwisting op geldige wijze 
voor haar wordt gebracht, dat, vermits. 
in de zaak de tweede beslissing nietig was,. 
het geding binnen de perken bleef van de· 
eerste beslissing van den bestuurder en 
van bet beroep van eischeressen, en dat 
het Hof alzoo, zonder het gerechtelijk 
contract te schenden, het werkelijk be
lastbaar inkomen niet hooger mocht vast-
stellen dan op 58.905 frank, som in de · 
eerste beslissing aangenomen : 

Overwegende dat bestreden arrest, dat 
het voorwerp uitmaakt der voorziening~ 
nr 3123, vaststelt : dat eischeressen, 
respectievelijk eigenaarster en huurster 
van het onroerend goed g-elegen te Sint
Gillis, Louizalaan, 20, op 18 October· 
1935, een bezwaar hebben ingebracht te
gen hun aanslag· in de grondbelasting voor· 
het dienstjaar 1938, en dit met het inzicht 
om, bij toepassing van artikel13, § 1, der 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelasting·en vermindering te bekomen 
op gezegde belasting (Kon. besl. van 
6 Oogst 1931); dat de bestuurder der be
lasting-en op 26 November 1936 een be
slissing heeft genomen waarbij hij de ge
vraagde vermindering toestond; dat op 
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27 November 1936 aan eischeressen af
schrift van deze beslissing werd gestuurd; 
dat de bestuurder, op 15 December 1936, 
bewerende dat " de voordeelen, door de 
eigenares uit haar onroerend g·oed getrok
ken, vermeerderd waren geweest door de 
verbeteringen en veranderingen welke de 
huurder, gedurende zijn betrekking van 
het goed, op zich had genomen », en het 
gewoon inkomen gezocht hebbende, welke 
het onroerend goed vanaf de voltooiing der 
werken kon opbrengen, geoordeeld heeft 
dat het verschil tusschen het kadastraal 
en dit gewoon inkomen niet 10 p. h. ten 
minste van het kadastraal inkomen be
reikte, zijn beslissing van 26 November 
ingetrokken en het bezwaar verworpen 
he eft; 

Overwegende dat bestreden arrest, dat 
het voorwerp uitmaakt van de voorzie
ning nr 312~, vaststelt: dat eischeressen 
op 15 J anuari 1935 een bezwaar hebben 
ingebracht tegen hun aanslag· in de gTond
belasting voor het dienstjaar 193~ met 
het inzicht om, bij toepassing van arti
kel13, § 1, der bij Koninklijk besluit van 
6 Oogst 1931 samengeschakelde wetten, 
op gezegde belasting vermindering te be
komen; dat de bestuurder der belastingen, 
op 18 November 1935, een beslissing heeft 
genomen, welke, met inachtneming van 
het opgelegd kadastraal inkomen van 
110.000 frank, enkel rekening hield met 
de opgetrokken huur van 50.000 frank en 
met de gTondbelasting van 8.905 frank 
ten laste van de huurster, en weigerde 
rekening te houden met de kosten van 
onderhoud en van verandering; dat op 
'19 November 1935 aan eischeressen af
schrift van deze beslissing werd gestuurd; 
dat deze laatsten tegen deze weigering be
roep hebben aangeteekend; dat de zaak 
aanhangig was wanneer, op 28 Januari 
'1937, de bestuurder bewerende "dat de 
voordeelen, door de eigenares uit haar on
roerend goed getrokken, vermeerderd 
waren geweest door de verbeteringeli en 
veranderingen welke de huurder gedu
rende zijn betrekking van het goed op 
zich had g·enomen ,, en het gewoon in
komen gezocht hebbende, welke het on
roerend goed vanaf de voltooiing· der wer
ken kon opbrengen, geoordeeld heeft dat 
het verschil tusschen het kadastraal en 
dit gewoon inkomen niet ten minste tien 
procent van het kadastraal inkomen be
reikte, zijn beslissing van 18 November 
1935 vernietigd en het bezwaar verwor
pen he eft; 

Overwegende dat geen enkele beschik
king der samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen aan den bestuurder 
der belastingen het recht toekent een 

beslissing welke hij genomen heeft in te 
trekken of te vernietigen en ze door een 
nieuwe beslissing te vervangen; 

Overwegende dat, indien het bezwaar
hem verplicht, alvorens uitspraak te doen, 
heel den aanslag· ten voordeele zoowel van 
den belasting·plichtig·e als van de Schat
kist te herzien, zijn beslissing het bestuur 
bindt, eenmaal ze is uitgesproken, en aan 
den reklamant bij aangeteekenden brief is 
gestuurd; 

Overwegende dat het slechts jegens den 
belastingplichtige is dat ze geen eind
beslissing· uitmaakt en het is voor deze 
aileen dat er een termijn van veertig 
dagen word t voorzien om beroep aan te 
teekenen; 

Overwegende dat het teverg·eefs is dat 
bestreden arresten, ten ·einde het recht 
van den bestuurder om den aanslag te 
herzien te rechtvaardigen, artikel 2 det' 
wet van 15 Mei 18~6, en artikel 7~, 
alinea 1, der samengeschakelde wetten 
inroepen; 

Overweg·ende, inderdaad, dat, wat de 
eerste dezer beschikkingen aangaat, de 
vaststeiling volstaat dat de ·termijn die 
ze voorziet verstreken was wanneer de· 

, beslissing van 15 December 1936 im van 
28 Januari 1937 werden :uitgesproken; 

Overwegende, .wat artikel 7~ aangaat, 
dat het in zake bezwaren vreemd is en 
slechts de navordering beoogt van be
lastingen wegens valsche, onnauwkeurige 
of onvoiledige aangifte; 

Overwegende dat de wetgever het in
zicht niet kan gehad hebben den belas
tingschuldige onder bedreigin~ te laten van 
een beslissing die altijd kan worden inge
trokken en vatbaar is om door een andere, 
die den toestand verzwaart, te worden 
vervangen; dat de g\)est der wet 11lsook 
zijn bewoording·en zich daartegen ver-
zetten; · 

Overwegende dat, indien men met be
streden arresten mag zeggen dat v66r 
haar ingestelde beroep aan het Hof van 
beroep de voile bevoegdheid over de 
fiskale betwisting toekent, zulks waar is 
op voorwaarde dat de beslissing, dat voor 
dat Hof wordt gebracht, geldig weze; dat 
hierboven bewezen werd dat de beslissin
gen van 15 December 1936 en van 28 Ja
nuari 1937 nietig zijn; 

Dat het Hof van beroep, ter gelegenheid 
van de beroepen, tegen deze twee beslis
singen ingesteld, het onderzoek over dim 
grond der be twisting niet kon aanvangen; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen voortspruit dat bestreden arresten, 
door zich -te onthouden de nietigheid van 
vermelde beslissingen uit te spreken en 
door het beroep van eischeressen tegen d& 
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beslissing· van 18 November 1935 zonder 
voorwerp te verklaren; de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen geschonden heb
ben-

o{n deze redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, het Hof 
voegt de zaken onder n•• 3123 en 312~ 
samen; verbreekt best1·eden arresten; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden in rand der 
vernietigde beslissingen; legt de kosten 
ten laste van den Staat; verwijst de zaken 
naar het Hof vanberoep te Luik. 

8 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. - Pleiters, MM•• van Bastelaer 
(van de balie te Brussel) en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 8 Juni 1938. 

10 WRAKING. - WRAKING VAN AL DE 
LEDEN VAN EEN HOF VAN BEROEP OP 
GROND VAN GEWETTIGDE VERDENKING. 
- DRAAGWIJDTE. - VERZOEK TOT 
VERWIJZING WEGENS GEWETTIGDE VER
DEN~ING. ~ HOF VAN VERBREKING 
BEVOEGD OM ER VAN KENNIS TE NE
MEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRES'fEN. - STRAFZAKEN. -
VERKLARING LUIDENS WELKE DE CON
CLUSIE VAN BEKLAAGDE GEENSZINS GE
STAAFD IS DOOR DE FEITELIJKE GEGE
VENS VAN DE ZAAK. 

30 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VERPI.ICHTING DE VERWEERMIDDELEN 
EN EXCEPTIES ALS ZOODANIG IN UIT
DRUKKELIJKE CONCLUSIES DOOR BE
KLAAGDE VOORGEBRACHT, TE BEANT
WOORDEN. 

~o VONNIS EN ARREST. - STRAF
ZAKEN. - UITDRUKKELIJKE CONCLU
SIES VAN BEKLAAGDE. - 0P WELKE 
WIJZE BEKLAAGDE ZE BIJ DEN RECHTER 
MOET AANBRENGEN. - NEERLEGGING 
VAN SCHRIFTELIJKE CONCLUSIES. -
VRAAG AKTE TE VERLEENEN VAN MON
DELINGE CONCLUSIES. 

.5° VONNIS EN ARREST. - STRAF
ZAKEN. - MONDELINGE CONCLUSIES 
VAN BEKLAAGDE. - VRAAG VAN BE
KLAAGDE AKTE TE VERLEENEN. - DE 
RECHTER MAG NIET WEI GEREN AKTE TE 
VERLEENEN. 

6° ZEGEL. - ScHRIFTELIJim CONCLU
SIES NEERGELEGD DOOR BEKLAAGDE. --c

VERPLICHTING HET GESCHRIFT VAN HET 
ZEGEL TE VOORZIEN OF TE DOEN TEE
KENEN VOOR ZEGEL. - BLAD HOU
DENDE DE MO NDELINGE CONCLUSIES 
WAARVAN BEKLAAGDE AKTE GEVRAAGD 
HEEFT. - BLAD GEHECHT AAN HET 
ZITTINGSBLAD. - BLAD VRIJ VAN 
ZEGEL ZOOALS HET ZITTINGSBLAD. 

7° LASTERLIJKE AANGIF'l'E. - PnE
JUDICIEEL GESCHIL. - EINDBESLISSING 
VAN DE BEVOEGDE OVERHEID. - GEEN 
BESPREKING MEER VAN HET AANGE
TIJGDE FElT VOORDE RECHTSMACHT DIE 
KENNIS NEEMT VAN DE VERVOLGING 
WEGENS LASTERLIJKE AANCIFTE. 

8° LAS'l'ERLIJKE AANGIFTE.- PRE
JUDICIEEL GESCHIL. - EINDBESLISSING 
VAN DE BEVOEGDE OVERHEID. - BE
GRIP. - FEI'I' TEGEN DE TUCHT AANGE
KLAAGD '!'EN LASTE VAN EEN PLAATS
VERVANGEND VREDERECHTER. - BE
SCHIKKING VAN DEN EERSTEN VOOR
ZI'I'TER VERKLAREND DAT ER GEEN AAN
LEIDING BESTAAT TOT VERDER VERVOLG 
IN TUCHTZAKEN. - EINDBESLISSING. 

go MIDDELEN VAN VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). - Voon
ZIENING VAN BEKLAAGDE 'I'EGEN HET 
ARREST VAN VEROORDEELING OP TEGEN
SPRAAK NA VERZET GEWEZEN. - MID
DEL GERICHT TEGEN HET BIJ VERSTEK 
GEWEZEN ARREST VAN VEROORDEELING. 
- NIET ONTVANKELIJK. 

10° MIDDELEN VAN VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). - VooR
ZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN HET 
ARREST VAN VEROORDEELING. - MID
DEL ONTLEEND DAARAAN DAT ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN VERBREKING, HOU
DENDE AFWIJZING VAN DE VRAGEN TOT 
VERWIJZING WEGENS GEWETTIGDE VER
DENKING, NIET WERDEN BETEEKEND. 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

11° VERWIJZING NAAR EEN AN
DERE RECHTBANK.- GEWETTIGDE 
VERDENIUNG. - AANVRAAG INGEDIEND 
DOOR BEKLAAGDE. - VERWORPEN. -
En BESTAA'l' GEEN AANLEIDING HET 
ARREST HOUDENDE VERWERPING TE 
BE'l'EEKENEN.-

1 o De wraking van al de leden van een Hof 
van beroep, op g1·ond van gewettigde ver
denking, staat gelijk met een aanvraag 
tot verw~fzing naar een andere rechtbank, 
wegens gewettigde ve1·denking; daa_r het 
Hof "!an verbreking alleen bevoegd ts om 
kenms te nemen van de aanvragen tot 
verwijzing, moet het Hof van beroep geer& 
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acht slaan op die beweerde wraking (1). 
(Wetb. van Strafv., art. 542.) 

2° Het arrest van ·veroordeeling hetwelk ver
klaart dat de conclusies van beklaagde 
geenszins gestaafd zijn door de in de 
zaak voorkomende feiten, en de telast
legging bewezen verklaart met de bewoor
dingen van de wet, is wettig met redenen 
omkleed, indien noch de aanteekeningen 
van het zittings blad, noch het ai'Test, ver
melden dat beklaagde uitdrukkelijlce con
clusies genomen heeft (2). (Grondwet, 
art. 9?.) 

ao De strafrechter moet aileen de verweer
middelen en excepties beantwoorden, die 
als zoodaniy bij uitdrukkelijke conclusies 
door beklaagde worden aangevoerd (2). 

4° Om v66r den strafrechter uitdrukkelijke 
conclusies aan te brengen, moet beklaagde 
of wel een geschl'ift houdende zijn con
clusies neerleggen, of wel aan het Hof of 
aan de ?'echtbank vragen dat hem alae 
verleend wordt van zijn mondelinge 
conclusies ( 2). 

5° De strafrechter mag niet weigeren aan 
beklaagde akte te vm·leenen van zijn 
mondelinge conclusies (2). 

6° Het ge8chrift houdende de conclusies door 
beklaagde neergelegd moet voorzien zij n 
van het zegel or voor zegel geteekend zijn; 
het blad waarop de mondelinge conclu- . 
sies, waarvan beklaagde akte gevraagd 
heeft, vermeld staan, en dat, belvleed met 
de handteekeningen van den voorzitter en 
van den grif/iel', aan het zittingsblad is 
gehecht, is vrij van zegel zooals het zit
tingsblad zelf (2). (Wet van 28 Juni 
1881, eenig artikel, en Wetboek van het 
zegel van 25 Maart 1891, artt. 9, ?0 , 

en 61, 1o.) 
'] 0 De veroordeeling wegens lasterlijke aan

gif~e lean slechts plaats hebben nadat de 
bevoegde overheid een definitieve beslis" 
sing over het aangeklaagde feit hee(t ge
geven; eens deze beslissing verleend, lean 
de rechtsmacht, waarbij de vervolging 
wegens lasterlijlee aangifte werd aan
hangig .gemaakt, het aangetijgde feit niet 

' meer bespreken. (Strafwb., artt. 445 
en 44?.) 

8<? Wanneer het aangetijgde feit een ver
grijp tegen de tucht uitmaalet, ten laste 
van een plaatsvervangend vrederechter, is 
de beschikking van den eersten voorzitte1' 
van het Hof van beroep, die verklaart 
dat er geen aanleiding bestaat tot vervol
ging in tuchtzaken, de eindbeslissing van 

(1) Zie Verbr., 25 Juni HJ35 (Bull. en 
PAsiC., 1934., I, 343). 

(2) Zie meer breedvoerig over deze punten 
voetnota's .1 en 5 in Bull. en PAsrc., 1938, 

VERBR., 1938. -- 9 

de bevoegde overheid, na welke. kan over
gegaan worden tot het berechten van de 
vordering wegens las.terlijke aangifte. 
(Strafwb., art. 4/o?.) 

go De beklaagde die zich in verbreking voor·
ziet tegen het arrest van veroordeeling op 
tegenspraak na verzet gewezen, is niet 
ontvankelijk om, tot staving van zijn voor
ziening, een middel, dat tegen het bij 
-verstelc gewezen arrest van veroordeeling 
gericht is, in te roepen. 

10° Is niet ontvankelijk tot staving van de 
-voorziening tegen het arrest van veroor
deeling, het middel daaraan ontleend dat 
arresten van het Hof van verbreking; 
houdende verwerping van aanvragen tot 
verwijzing wegens gewettigd~ verdenking, 
door beklaagde ingediend, aan dezen niet 
beteelcend zij n geweest ( 3). 

11° Het arrest van het Hof van verbreking, 
dat een aanvraag tot verwijzing wegens 
gewettigde verdenking, door beklaagde 
ingediend, heeft verworpen, moet aan 
dezen niet beteekend worden (3). (Wetb. 
van Strafv., art. 548.) 

(REMY.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen den 
5 Januari 1938. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel gegrond op 
het feit dat het bestreden arrest, dat be
slist over een door eischer ingediende vor
dering strekkende tot wraking van het 
Hof te Luik, beslecht heeft dat die vor
dering gelijk stond met een vordering van 
verwijzing naar een andere rechtbank en 
alzoo aan de bevoegdheid van het Hof 
van verbreking onderworpen was, en door
dien zich wederrechtelijk onthouden 
heeft de ingeroepene redenen van wra
king te beantwoorden, alhoewel de vor
dering tot wraking van al de leden van 
een rechtbank slechts in feite gelijk ge
steld is met een verzoek tot verwijzing 
naar een andere rechtbank; dat een on
derscheid bestaat tusschen zoogezegde 
vordering en die strekkende tot verwij
zing en dat geen wetsbepaJing eischer ver
plicht gebruik te maken van de rechts
pleging van verwijzing wanneer hij een
voudig zijn rechters wil wraken en wan
neer het Hof van beroep onbevqegd was 

I, 118, en voetnota, idem., 1938, I, 202, beide 
onderteekend L. 0. 

(3) Zie voetnota 1 in Bull. en PAsrc., 1938. 
I, 205, onderteekend L. C. 
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om over de ontvankelijkheid eener wra
kingsrechtspleging te beslissen : 

Overwegende dat eischer, op 21 De
cember 1937, ter griffie van het Hof van 
beroep te Luik, een request heeft doen 
neerleggen strekkende tot de wraking 
" van al de rechtbanken zetelende te Luik 
in 't algemeen en van het Hof van beroep 
in 't bijzonder en bovenal van de griffie 
van gemeld Hof, uit oorzaak van gewet
tigde verdenking, anders gezegd van een 
niet in te toomen haat »; 

Overwegende dat, voor een mensch met 
gezond verstand, de wraking van al de 
!eden van een rechtbank slechts als doel, 
en zou zij gegrond zijn, als gevolg heeft de 
zaak aan de kennb van het gewraakte 
rechtsmacht te onttrekken om ze te doen 
verwijzen naar een andere rechtsmacht; 
dat het bestreden arrest, door te beslissen 
dat het verzoekschrift gelijk stond met 
eene vordering tot verwijzing, het verzoek
schrift van eischer aldus verstandig heeft 
uitgelegd, en noch in rechte, noch in feite 
een verwarring tusschen een eenvoudige 
wraking en een vordering tot verwijzing 
heeft beg·aan; dat, anderzijds, blijkens 
artikel 342 van het Wetboek van Straf
vordering de proceduur van verwijzing 
dient gebruikt wann:eer al de !eden van 
g·ansch een rechtbank uit oorzaak van 
gewettigde verden king gewraakt worden; 

Overwegende, overigens, dat de rechter, 
alvorens de zaak ten gronde te behan
delen, verplicht is de ontvankelijkheid 
van elk middel, exceptie of rechtsvorde
ring aan zijn oordeel onderworpen, na te 
zien; dat het bestreden arrest dit beginsel 
heeft nageleefd; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
bestreden arrest, door te ,zeggen : « dat de 
besluiten van beschuldigde geen enkel 
grond vinden in de feitelijke omstandig
heden der zaak >>, deze conclusien op wil
lekeurige wijze en zonder voldoende recht
vaardiging van de hand heeft gewezen : 

'Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de beschuldigde ondervraagd 
werd over de feiten hem ten Iaste gelegd 
en dat hij zijn middelen van verdediging 
op gezegde feiten heeft voorgebracht, dat 
noch de notas ter terechtzitting door den 
griffier gehouden, noch het bestreden ar
rest het neerleggen van schriftelijke con
clusien vaststellen, en dat eischer geen 
schriftelijke conclusien a:anduidt die hij 
na zijn verzet teg.en het arrest bij verstek 
van 20 October 1937 heeft neergelegd, die 
conclusien zijnde de eenige die het Hof zou 
mogen in aanmerking genomen hebben; 
dat, daaruit volgt dat de conclusien van 
den eischer op dewelke het arrest zinspeelt 

001 te beslissen uat ZIJ Ill de feiten der 
zaak geen grond vinden, mondeling uit
gebracht werden; 

Overwegende dat, wanneer noch uit het 
atrest, noch uit de zittingsbladen het neer
leggen van schriftelijke conclusien blijkt, 
en wanneer de mondelinge conclusien noch 
in de zittingsbladen, noch in een bij
voegsel van die bladen, noch in het arrest 
werden aangeteekend, dan moet het mid
del, gegrond ,op de ontoereikendheid van 
het antwoord op die conclusien, in feite 
missen; 

Overwegende dat de betichting werd 
ten Iaste gelegd in de bewoordingen zelfs 
der wet, en dat bij gebrek aan uitdrukke
lijke conclusien men niet anders moest 
uitspreken; 

Overwegende dat de beweringen van 
eischer volgens dewelke de geschriften 
aangaande zijn verdediging, uit zijn dos
sier verdwenen zouden zijn tei' zake niet 
dienend zijn, want daaruit vloeit niet 
voort dat de desbetreffende conclusien die
gene zouden zijn die ter zitting waarop de 
zaak werd onderzocht voor het eind
arrest van 5 Januari 1937, regelmatig wer
den neergelegd; dat, integendeel, volgens 
eischer zelf zekere van die geschriften ter 
griffie van het Hof van beroep slechts zou
den toegekomen zijn na het sluiten van de 
debatten; 

Overwegende eindelijk en voor zooveel 
eischer zinspeelt op de redenen van zijn 
eisch tot verwijzing, dat het Hof van 
beroep, de vordering tot verwijzing in 
dato 21 December 1937 als niet ontvanke
lijk van de hand gewezen hebbende, niet 
verplicht was de redenen er van te onder
zoeken; dat, overigens, deze redenen zon
der belang waren voor de verdediging van 
den beschuldigde ten opzichte van de fei
ten hem ten laste gelegd maar enkel tot 
grondslag dienden van zijn eisch tot ver
wijzing; 

Omtrent het derde middel : gegrond op 
het feit dat het bestreden arrest door 
zich zelf bewijst dat de beschuldigde over 
de feiten van de zaak niet werd onder
vraagd; dat het Hof van beroep geen on
derzoek ingesteld heeft nopens de feiten 
door den eischer uitgelegd in zijn aan
gifte aan den pro~ureur generaal bij ge
meld Hof overgemaakt, welke aangifte 
door de dagvaarding als lasterlijk werd 
beschouwd en doordat, bijgevolg, het on
derzoek door het Hof gedaan, onregel
matig is geschied en dat de rechten van 
verdediging geschonden werden; 

Overwegende dat de zittingsbladen door 
den griffier ter terechtzitting in dato 
22 December 1937 gehouden, aanhalen 
dat de beschuldigde zijne middelen van 



I ' : - 1------ L __ ,_ __ - ___ :, __ _! 

- 131 

verdediging he eft voorgedragen; dat, zoo
als daareven werd gezegd, het arrest 
eveneens vermeldt dat de beschuldigde 
ondervraagd werd over de feiten in de be
tichting omschreven en dat hij zijn midde
len van verdediging heeft voorgebracht; 

Overwegende dat eischer, hoofdens 
lasterlijke aang·ifte vei'volgd en veroor
deeld werd; 

Overwegende dat de in de aangifte aan
geduide feiten aanleiding g·egeven hebben 
tot een onderzoek welk gesloten werd door 
een bevel van den eersten voorzitter van 
het Hof van beroep; dat dit bevel luidt 
als volgt : " op tuchtgebied bestaat er 
geen reden om gevolg te geven ten laste 
van den H. Moxhet, vervangenden vrede
rechter, wiens gedrag geen de minste 
kritiek duldt )); dat die beslissing, van het 
bevoegd gezag uitgaande, de erkenning 
uitmaakt van de valschheid van de aange
klaagde feiten, erkenning die noodzake
lijk was om de veroordeeling hoofdens 
lasterlijke aangifte te rechtvaardigen; dat 
die beslissing zoowel aan de rechtbank als 
aan het Hof van beroep het recht onttrok 
de aangeklaagde feiten nog te bespreken; 

Daaruit volgt dat het middel in feite en 
in rechte mist; 

Omtrent het vierde middel van de voor
ziening, gegrond op het feit dat het Hof 
van beroep te Luik, op 20 October 1937, 
uitspraak heeft gedaan alhoewel een 
rechtsvordering van verwijzing naar een 
andere rechtbank voor het Hof van ver
breking aanhangig was; 

Overwegende dat het arrest van 20 Oc
tober in den eisch tot verbreking niet 
beoogd is dat dit middel derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Omtrent het vijfde middel, gegrond op 
het feit dat de arresten door het Hof van 
verbreking, in dato Ho Juni en 20 Decem
ber 1937 geveld, en door dewelke de vor
deringen door eischer ingediend, en strek
kende tot verwijzing werden verworpen, 
aan aanlegger niet werden beteekend : 

Overwegende dat dit middel tegen het 
bestreden arrest niet gericht is en dus niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
het aangeklaagd arrest op de wettelijk 
bewezen verklaarde feiten de door de wet 
voorziene straffen he eft toegepast; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

8 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voo!'
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Limbourg.- Gelijkluidende con
c/usie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 13 Juni 1938. 

JACHT.- BESLOTEN TIJD.- SPITHERT; 
- BEPALING. - VERBODEN NEER TE 
SCHIETEN, WELKE OOK DE ONTWIKKE· 
LING VAN DIT DIER WEZE. 

Het ministerieel besluit van 11_ Augustus 
1937 verbiedt het spithert te schieten, 't is 
te zeggen het hert dat spiezen of beender
achtige stokken vertoont die het eerste 
gewei van het mannetjeshert vormen, 
welke oak de ontwikkeling weze van dat 
dier. (Wet van 28 Februari 1882, art. 6.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE MARCHE, 
T. JACQUET.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Marche, den 17 Maart 1938., 

ARREST. 

Omtrent het middel : schending van 
artikel 6 der wet van 28 Februari 1882 : 

Overwegende dat, zooals bestreden von
nis vaststelt, het spithert een hert is dat 
spiezen draagt, 'tis te zeggen beenachtige 
stokken die het eerste gewei van hetman
nelijk hert uitmaken; 

Overwegende dat niets toelaat te den
ken dat de opsteller van het ministerieel 
besluit van 11 Oogst 1937 van dezr> bepa
ling heeft willen afwijkEm; 

Overwegende dat bestreden arrest; door 
het tegenoverg·estelde te beslissen, de 
draagwijdte van dit besluit geschonden 
heeft; 

Overwegende dat dus de inbreuk bij 
artikel 6 der wet van 28 Februari 1882 
voorzien, in gesloten tijd, ieder jachtfeit 
begrijpt op een spithert welke ook de 
ontwikkeling weze van dat hert; waaruit 
voortspruit dat bestreden arrest, door he
schuldigde van de vervolgingen te ont- · 
slaan, om reden dat " het gedoode dier 
niet onder het wettelijk verbod viel >>, 
artikel .6 der wet van 28 Februari 1882, 
in het middel ingeroepen, geschonden 
heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis der correctioneele recht
ban k te Marche-en-Fame nne van 17 Maart 
1938; bevcelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de rrgisters 
der correctioneele rechtbank te Marche
en-Famenne en dat melding er van zal 
gemaakt worden in den rand van het ver
nietigd vonnis; verwijst verweerder in de 
kosten van den aanleg in verbreking; ver
wijst de zaak naar de correctioneele recht
bank te Luik. 
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13 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende 
condusie, H. Sartini van den Kerckhove; 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 13=.Juni 1938. 

DOODING, VERWONDINGEN.- VER
KEER. '-'--- ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE 
VERWONDINGEN. - BEGRIP. - BE
KLAAGDE DIE ZIJN AUTO LEENT AAN EEN 
GEVAARLIJKEN BESTUURDER. -GEBREK 
AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG. -
0NTLEENER WETTIG BEKWAAM EEN 
AUTO TE BESTUREN. - 0MSTANDIGHEID 
VAN GEENERLEI WAARDE. 

Het bestuur van het autovoertuig toevertrou
wen aan een onmatigen of onvoorzichtigen 
pe1'soon kan door den rechter beschouwd 
worden als een gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, ook indien die bestuurde1' de 
door de wet vereischte voorwaarden ver
vult om zoodanig voertuig te mogen be
sturen. (Strafwb., artt. t.18 en t.20; 
Kon. besl. van '1 Februari 193t., art. 8; 
wetten van 1 Augustus 1899 en 1 Au
gustus 1924, 'art. 2.) 

(CANART.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
22 December 1937. 

ARREST. 

Omtrent het middel tot verbreking : 
schending van arlikelen t.18 en t.20 van 
het Strafwetboek, 2 der wet van 1 Oogst 
1899, gewijzigd bij artikel 2 der wet van 
1 Oogst 1924, 8 en 11 van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, houdende 
Algemeen reglement op de verkeers
politie, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, Hi en 470 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtspleging, en 97 der 
Grondwet, doordat bestreden arrest er
kent dat de bestuurder van het voertuig 
van Cana1't ontleend « ten aanzien van de 
wet de voorwaarden vereenigt om te be
sturen n, doordat het arrest niettemin een 
schuldige onvoorzichtigheid aanstipt in 
het feit dat een auto werd geleend aan een 
« moreel gevaarlijke" bestuurder, door
cat er tegenstrijdigheid bestaat in de 
redenen : 

Overwegende dat bestreden arrest en 
het vonhis a quo, waarnaar het verwijst, 
aanhalen dat op het oogenblik dat hij 

Cousot omver wierp « de auto bestuurd 
door Paris aan dezen denzelfden morgen 
oinstreeks 9 uur door Canart was geleend 
geweest »; dat Canart « wist dat Paris 
bekend stond als een drinker en een over
spannen mensch "; '' dat het feitelijk ge
kend was dat Paris, van zoohaast hij eenig 
geld te verteeren had, ~aan den drank was, 
wat van hem een g'evaarlijken bestuur
der maakte; dat Canart door aan te halen 
dat men van Paris zegde dat hij « onbe
zonnen » was, genoeg laat verstaan dat 
Paris geen mensch was aan wien men een 
auto mag leenen zonder achterdocht n; 
dat het arrest er bijvoegt "dat het feit 
van een auto te leimen aan een gevaar
lijken mensch een fout is, zelfs wanneer 
die mensch de voorwaarden door de wet 
vereischt om een autovoertuig te besturen 
vereenigt; dat " de begane font een zoo
danigen invloed heeft gehad dat zonder 
dezen het nadeel niet had kunnen berok
kend worden "; 

Overwegende dat daaruit voortsprnit 
dat Paris zich bij gelegenheid zat dronk; 
dat hij aan geen gebrek aan lichaam of 
geest leed dat de bekwaamheid tot bestu
ren uitsloot; 

Overwegende dat de wetgever door als 
bijzondere inbrenk in te richten het ver
bod om te besturen dat nit artikelen 2 
en 8 van het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 193t. en uit artikel 2 der wet van 
1 Oogst 1899 spruit den rechter niet belet 
artikelen 418 en t.20 van het Starfwet
boek in te roepen om, bij een ongeval, het 
feit te beteugelen van het stuur van een 
antovoertuig aan een onmatigen of on
voorzichtigen geleider te hebben toever
tronwd; 

Overwegende dat bestreden vonnis, 
door een bindende beoordeeling der feiten, 
alzoo het gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg en de slagen of verwondingen welke 
er nit voortkomen heeft vastgesteld en 
alzoo de toepassing rechtvaardigende van 
artikelen 418 en t.20, zijn beslissing ten 
genoege der wet met redenen heeft o·m
kleed; 

Overwegende dat de snbstantieele of 
op straf van nie tigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

13 Jnni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 
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2° KAMER.- 14 Juni 1938. 

1° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.-
0PENBAAR MINISTERIE DAT NIET HET 
WOORD, HEEFT GEHAD. - VONNIS 
NIETIG. 

2° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
VERBREKING OP DE PUBLIEKE VORDE
RING. - VERBREKING STREKT ZICH UIT 
TOT DE BESLISSING OVER DE BURGER
LIJKE VORDERING. 

1" Het in een strafzaak gewezen vonn·is is 
nietig wanneer het noch uit het zittings
blad, noch uit het bestreden vonnis blijkt 
dat het openbaar ministerie in zijn vor
deringen werd gehoord en het woord hem 
·verleend is geweest (1}. 

2° W anneer het vonnis in strafzaken op de 
publieke vordering verbroken wordt, strekt 
de verbreking zich uit tot de beslissing 
nver .de buTgerlijke vordering (2). 

(DE MAESSCHALK, 
T. VAN NIEUWENHUYSE.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
· gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Gent., den 10 Februari 1938. 

ARREST. 

I .. Ten aanzien der strafvordering : 
Omtrent het middel : schending van 

artikelen 153 en 176 van het Wetboek van 
Rechtspleging in Strafzaken, doordat ter 
zitting der correctioneele rechtbank te 
Gen.t, zetelende in graad van beroep, het 
woord noch aan het openbaar ministerie 
werd verleend, noch door· het openbaar 
ministerie werd genomen : · 

Overwegende dat noch uit het zittings
blad, noch uit bestreden vonnis blijkt dat 
het openbaar ministerie gehoord werd in 
zijne conclusien, of dat aan het openbaar 
ministerie hetwoord zou verleend geweest 
zijn; · · · · 
· Overwegende dat bij gebrek aan nako
ming van dien substantieelen pleegvorm, 
het aangeklaagd vonnis nietig is; 

II. Ten aanzien der burgerlijke vorde
ring: 

Overwegende dat de verbreking op 
strafgebied de verbreking op burgerlijk 
gebied medesleept; 

Om deze redenen, het Hof' verbreekt 
het bestreden vonnis geveld den 10 Fe-

(1) Zie Verbr., 29 Mei 1933 (Bull. en PAsro., 
1933, I, 249). 

(2) Zie Verbr., 15 October ·1935 (Bull. en 
J'ASIO.,: 1936, I, 5). 

bruari 1938 door de reehtbank van Gent, 
zetelende in graad van beroep; beveelt dat 
het tegenwoordig arrest zal overgeschre
ven worden op de registers van de recht
bank van eersten aanleg te Gent, en dat 
melding er van zal gedaan worden in den 
rand van de vernietigde beslissing; ver
wijst de burgerlijke partij in de kosten; 
verzendt de zaak naar de correctioneele 
rechtbank van Oudenaarde, zetelende in 
graad van beroep van politievonnissen. 

11. Juni 1938. - 2" Kamer. - Voor
zittm·, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VerslaggeveT, H. Bail. -
Gelijkluidende co11clusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 14 Juni 1938. 

'1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MEMORIE NIET GE'l'EEKEND. - HE'l' 
HOF NEEMT ZE NIE'l' IN AANMERKING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - AANDUIDEN. VAN 
DE WETSBEPALING DIE RET FElT STRAF
BAAR STEL'l'. 

1° Het Hof neemt de niet geteekende me
marie tot voorziening niet in adnm.erking. 

2° Is niet met udenen omkleed in rechte het 
vonnis, waarin de wetsbepaling wordt 
aangewezen, die het aan beklaagde ten 
laste gelegde feit verbiedt, maaT waarin 
niet de wetsbepal·ing wordt aangeduid, die, 
door het bepalen van de. stmf; van dat feit 
een misdriJf m.aakt . . (Grondwet, art. 97) 

(DE GROOT, '1'. GOEDEME;) 

Voorziening tegen een vonnis iri beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Antwerpen, den 11 Maart 1938. · · 

ARREST. 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 97 der 
Grondwet: 

Overwegende dat, ten gevolg!j van een 
bevel der raadkamer, welke de verzach
tende omstandigheden voorziet, aanlegger 
is gedaagd geweest ·voor de politierecht
bank des kantons Antwerpen, uit hoofde 
van, te Antwerpen in den nacht van q, of 
5 September 1937 namelijk : a) bij gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg doch zonder 
het inzicht om den persoon van een ander 
aan te randen onvrijwillig aan A. Bolle, 
verwondigen of slagen veroorzaakt (Wetli. 
van Strafrecht, artt. q,18 en q,201; b) weg-
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gebruiker zijnde, vel'zuimd te hebben de 
rechterzijde te houden in de richting 
van zijn beweging en, zoo mogelijk, de 
linkerhelft van den rijweg vrij te laten 
(Wegcode, al't. 27, § 1); 

Overwegende dat de eel'ste rechter den 
betichte veroordeeld heeft uit hoofde van 
deze twee misdrijven, verklal'ende dat zij 
zich vermengden en er slechts een veroor
deeling '' op voet van artikel 27, § 1, van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
193~ "• diende te worden toegepast; dat 
hij den betichte tot een boete van 50 fr., 
vermeerderd met 60 opdeciemen, veroor
deeld heeft; 

Overwegende dat, buiten de verwijzing 
naar de reglementaire bepaling hierboven 
aangeduid, de beslissing van den eersten 
r~ohter geen andere wets- of reglements
bepalingen inroept toepasselijk op de mis
drijven uit hoofde derwelke hij den be
tichte veroordeelt; dat namelijk voor 
geen enkel dezer misdrijven, het vonnis 
de wetsbepalingen de straf voorziende, 
aanhaalt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich erbij bepaalt met de beslissing van den 
eersten rechter toe te eigenen; dat daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis in rechte 
niet met redenen bekleed is; 

Overwegende dat de verbreking van bet 
vonnis over de openbare vordering de ver
breking van de beslissing over de aktie 
der burgerlijke partij meesleept; 

Om deze redenen, en zonder de memorie 
in acht te nemen, welke niet onderte!Jkend 
zijnde, in acbt niet mag genomen worden, 
bet Hof verbreekt het aangegeven vonnis 
door de rechtbank van eersten aanleg van 
Antwerpen geveld den 11 Maart 1938; 
beveelt dat het tegenwoordig arrest op de 
regiBters van de recbtbank van eersten 
aanleg; te Antwerpen zal neergeschreven 
worden en-dat melding er van ten randen 
van het te niet gedaan vonnis zal gedaan 
worden; verwijst de burgerlijke partij tot 
de kosten en verzendt de zaak v66r de 
rechtbank van eersten aanleg van Turn
bout, zetelen:de in graad van heroep in 
politiezaken. 

1~ Juni 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter:- Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

1" KAMER.- 16 Juni 1938. 

MIDDELEN ·VAN VERBREKING. 
_ BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT 

STEUNT OP EEN VERKEERDE BEWERING. 
- MIST GRONDSLAG IN FEI'fE. 

Mist grondslag- in feite het middel dat 
steunt dam·op dat het bestreden arrest 
beslissingen Z01t inhouden welke het 
echter niet bevat. 

(SMERALDY, T. POSSCHELLE.) 

. Voorziening teg·en een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen 
op 1 Juni 1937. 

ARREST. 

Gezien het arrest van het Hof van 
heroep van Brussel den 1 Juni 1937 ge
veld : 

Omtrent bet eerste middel : schending"P 
van artikelen 1282, 1315, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1332, 1341, 1353 en 2279 van 
bet Burgerlijk Wetboek, voor zooveel als 
noodig scbending, daarenboven, van arti
kelen 913, 920, 921, 922 en 926 van het
zelfde Wetboek, schending eindelijk van 
~rtikel 97 der Grondwet, doordat bestre
den arrest, bijaldien het vaststelt dat de 
de cujus « zich in 1925 schuldenaar heeft · 
erkend der som van 102.394 fr. 47 •, 
overschot van een voogdijrekening, aan 
eischer in verbreking verschuldigd, deze 
schuld op het passief der nalatenschap 
weigert te laten brengen onder voor
wendsel dat men «in het enkel voorbren
gen van de voogdijrekening, geen vol
doende bewijs kan vinden »; dat de be
twiste schuld nog immer bestaat "• en dit, 
omdat het zou mogelijk zijn, daar " het 
niet uitgesloten is »; dat de titel der 
schuld, in de .voorwaarden bij artikel1282 
van bet Burgerlijk Wetboek bedoeld, 
door eiscber in verbreking zou « terug ge
vonden geweest zijn bij den dood van den 
de cujus "• alswanneer de schuldeischer, 
luidens artikel 1315. van het Burgerlijk 
Wetboek, slecbts de verbintenis moet be
wijzen waarvan hij de uitvoering vordert 
en niet het voortbestaan van deze ver
bintenis, daar het bewijs van de «beta
ling of van bet feit dat het te niet gaan 
van zijn verbintenis heeft teweegge
bracht " integendeel, ten la::ite valt van 
« deze die beweert er van bevrijd te 
zijn "• of die er het te niet gaan van be
weert; en alswanneer vermoedens, en nog 
vee! minder eenvoudige mogelijkheden, 
de bewijskracht van een geschrift niet 
kunnen ontzenuwen, en dat het « vrijwil
lig overhandigen van den titel "• om « de 
bevrijding te bewijzen "• positief moet be
wezen worden door den schuldenaar die 
zulks beweert : 

Overwegende dat J. Smeraldy, bij 
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laatste wilsbeschikking, aan zijn zoon 
Rene, eischer, zijn geheele nalatenschap 
verzekerde met de verplichting aan 
verweerder Posschelle een som van 
100,000 frank te overhandigen; 

Overwegende dat verweerder de afgifte 
van zijn legaat vorderde; 

Overwegende dat eischer hield staan 
dat het beschikbaar gedeelte feitelijk was 
uitgeput geweest; 

Overwegende dat het arrest, zonder uit 
dien hoofde te zijn bestreden, beslist dat 
eischer den last droeg· den toestand van de 
nalatenschap te bewijzen alsook de maat 
waarin zijn voorbehouden gedeelte werd 
aangetast door het legaat van 100,000 fr. 
aan verweerder gemaakt; 

Overwegende dat het middel bestreden 
arrest er van beschuldigt beslist te hebben 
dat de schuldeischer, die zijn titel van 
schuldvordering, in zake een voogdijreke
ning, voorbrengt, nog het voortbestaan 
van die schuldvordering moet bewijzen; 

Overwegende dat het arrest gelijk
aardige bevestiging niet behelst; dat uit 
zijn beschouwingen blijkt dat eischer, 
eenige erfgenaam, in 't bezit is kunnen 
komen van den schuldvorderingstitel die 
aan zijn vader zou overhandigd geweest 
zijn wanneer deze laatste het overschot 
van de voogdijrekening betaalde; dat hij 
in het passief van zijn aangifte van nala
tertschap deze schuld, die 102,3% fr. 47 
bedraagt, niet heeft doen voorkomen, 
bedrag dat, in zijn stelsel, door den 
de cujus nog zou verschuldigd geweest 
zijn op den dag van zijn overlijden; 

Overwegende dat het arrest er zich bij 
bepaalt uit deze vaststellingen af te leiden 
dat eischer in gebreke gebleven is het be
wijs te leveren dat hij bij het openvallen 
van de .erfenis schuldeischer was; 

Overwegende dat het middel dus in 
feite mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikels 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1332, 1341, 1353, 1915, 1921, 1923, 192.7, 
1932, 1935 en 1944 van net Burgerlijk 
Wetboek, daarenboven en voor zooveel als 
noodig schending van artikelen 913, 920, 
921, 922 en 926 van het Burgerlijk Wet
hoek, schending eindelijk van artikel 97 
der Grondwet, doordat bestreden arrest, 
bijaldien het vaststelt « dat de de cujus 
zekeren inboedel te bewaren heeft ge
kregen die tot de nalatenschap van zijn 
echtgenoote behoorde », het bedrag van 
dien inboedel op het passief van de nala
tenschap weigert te doen brengen, omdat 
« niets bewijst dat deze inboedel bij het 
overlijden van den de cujus in natura niet 
terug gevonden werd », alswanneer het, 
bestaan der verplichting .den inboedel 

terug te geven vastgesteld en zelfs schrif
telijk bewezen zijnde, die verplichting op 
het passief der nalatenschap moest ge
bracht worden, tenzij het positief bewijs 
der bevrijding van den bewaarder-schul
denaar door dezen schuldenaar of. zijn 
rechthebbenden geleverd wordt, daar geen 
enkel aanvullend bewijs mag worden 
geeischt van . den schuldeischer-bew!J,ar
gever: 

Overwegende dat het definitief beslist 
is geweest dat de de cujus den inboedel 
welke tot de nalatenschap van zijn echt
genoote behoorde in be waring had; 

Overweg·ende, zooals daareven bij de 
behandeling van het eerste middel ge
zegd werd, dat eischer verplicht was den 
toestand van de nalatenschap te bewijzen 
alsook de maat waarin het voorbehouden 
gedeelte werd aangetast; 

Overwegende dat eischer, algemeen erf
genaam en eenige zoort van den de cujus, 
in 't bezit is getreden van al zijn goederen; 

Overwegende dat de de cujus in 't bezit 
was van dien inboedel waarvan werd vast
gesteld dat hij de bewaring had; dat het 
dus eischer is die moet bewijzen dat die 
inboedel in de nalatenschap niet meer be
stond wanneer hij in 't bezit is getreden 
van de goederen; 

Overwegende dat bestreden arrest op 
bindende wijze in feite heeft beslist dat 
eischer in gebreke was het bewijs te leve
ren dat de inboedel bij het overlijden van 
zijn vader in natura niet terug gevonden 
werd; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen spruit dat het arrest niet, zooals het 
er ten onrechte door het middel van be
schuldigd wordt, den regel heeft tegen
gesproken die zegt dat de titularis van 
een recht er het voortbestaan niet moet 
van bewijzen; 

Dat het middel dus in feite mist; 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

16 Juni 1938. - 1e Kamer. - Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vel'slaggever, H. Deleuze. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul 
Leclercq, procureur generaal. - Pleiters, 
MMers Ladeuze en Colette. 

2e KAMER.- 20 Juni 1938. 

10 VERBREKING.- OPMAKEN VAN DE 
ARRESTEN. - NIET VEREISCHT NADER 
TE STAVEN DAT EEN MIDDEL GRONDSLAG 
MIST IN. l'EITE. 

.. I 
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2o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN 
FEITE. - VERWERPING. 

to Wanneer het Hof' oordeelt dat de bewe
'l'ing, waarop een middel berust, grand
slag mist in feite, bepaalt het zich er toe 
zulks te bevestigen; het moet zulks niet 
nader staven. 

2° Mist grondslag in feite het middel dat 
steunt op een onjuiste bewering. 

(GRAFTIAU.) 

· Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel (Kamer van in
beschuldigingstelling), gewezen op 8 April 
1938. 

ARREST. 

Op het middel, afgeleid uit het feit dat 
de verklaringen gedaan gedurende het 
voorbereidende onderzoek niet juist weer
gegeven zijn geweest en dat het vorig 
gedrag van eischer ook niet juist weerge
geven is; 

.Overwegende dat die voorwendsels in 
feite miss en; , 

Overwegende, voor 'l overig·e, dat de 
substantieele of op straf van nietig voor
geschreven rechtsvormen Werden nage
leefd en dat de bevolene maatregels wet
telijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
:voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

20 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Genart. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.-;----- 20 Juni 1938. 
r,c 

1° WEGEN. -- BUURTWEG DIE NIET IN
GESCHREVEN IS OP DEN ATLAS. - BED
DING VAN DEN WEG TOEBE.HOOREND 
AAN EEN PRIVAAT PERSOON. - VER
Kl\IJGING VAN HET RECHT VAN OVER
GANG TEN VOORDEELE VAN DE GE
MEENTE, DOOR DERTIGJARIGE VERJA
RING. 

2° VERJARING IN BURGERLIJKE 
ZAKEN.-- VERKRIJGENDE VERJARING. 
-GEVOLGEN ONAFHANKELIJK VAN ELKE 
RECHTERLIJKE BESLISSING DIE DE VER
.JARING VASTSTELT. 

:i 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BESLISSING OP 
EEN PUNT MET REDENEN OMKLEED DOOR 
VERWIJZING NAAR DE REDENEN VAN 
DEN EERSTEN RECHTER. -- VONNIS 

WAARTEGEN BEROEP BEVAT GEEN EN
KELE REDEN BETREFFENDE DAT PUNT. 
-- GEBREK AAN REDENEN. 

lo0 VERBREKING. -- DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. -- VERBREKING VAN DE 
BESLISSING DIE DEN DOOR DE BURGER
LUKE PARTIJ TEGEN BEKLAAGDE GE
RICHTEN EISCH AFWIJST. -- VERBRE
KING, DERHALVE, VAN DE BESLISSING 
DIE DE BURGERLIJKE PARTIJ VEROOR
DEELT TOT SCHADEVERGOEDING JEGENS 
DEN VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE. 

1o Een gerneente lean doo1· ve1:jaring in 
dertig jaren het recht van overgang ver
krij gen ove1· een weg waarvan de bedding 
aan een privaat persoon toebehoort en die 
niet ingeschl'even is op den atlas van de 
buurtwegen. 

'2° De verkl·ijgende verjaring brengt haar 
gevolgen teweeg onaf'hankelijk van alle 
rechterlijke beslissing wellce die verja~ 
ring vaststelt. (Burg. Wb., art. 2219.) 

3o Is niet met redenen omlcleed het vonnis 
dat, om zijn beslissing op een bepaald 
punt te staven, ve1·wijst naar de l'edenen 
van den eersten rechter, dan wanneer het 
door het beroep hestreden voimis geen 
enlcele 1·eden aangaande dat punt bevat. 
(Grondwet, art. 97.) 

4° De verbreking van de beslissing die den 
dom· de burgerlijke paTtij tegen belclaaqde 
gerichten eisch afwijst, brengt verbrehng 
rnede van de beslissing die de burgerlijlce 
partij veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens den vrijgesprolcen belclaagde. 

(GEMEENTE HAINE SAINT-PIERRE, 
T. DELVAUX, GUERITTE EN LEPAGE.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Charleroi, den 20 Maart 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste en derde middel 
tot verbreking : 1° schending van arti
kelen 92, 93 en 97 der Grondwet, 15 en 16 
der wet van 17 April 1878, den vooraf
gaanden titel van het Wetboek van Straf
vordering bevattende, 771 en 712 van het 
Burgerlijk Wetboek op de wijze van v~_r
krijging der goederen, van het KoninkliJk 
besluit van 26 December 1887 dat geheel 
het grondgebied van eischeres onder het 
stelsel der wet van 1 Februari 184t. 
plaatst; 2o schending van artikelen 1 der 
wet van 1 Februari 1844 op de politie der 
wegen, 551 van het Strafwetboek, 88, 9°, 
van het landelijk wetboek van 7 October 
1686, en 97 der Grondwet, doordat : 
1o bestreden vonnis dat moest uitspraak 



___ i I __ J,_ - I ___ . __ I 

- 137-

doen over een eisch strekkende tot de 
herstelling der schade aan eischeres in 
verbreking berokkend door overtreding 
welke haar burgerlijk recht op de wegenis 

, aantaste, de zen eisch verworpen heeft, het 
aanbod van eischeres tot het bewijs van 
het openbaar gebruik der betwiste wegen 
door dertigjarige verjaring van de hand 
wijzende omdat dit aanbod niet dienende 
zou zijn, daar de inlijving van een weg 
bij de openbare wegen slechts uit een 
rechterlijke beslissing kan voortspruiten 
alswanneer het vonnis de twistvraag van 
burgerlijk recht had moeten oplossen die 
gesteld was, daarenboven brengen de 
rechterlijke beslissingen, die de voltrek
king van een verjaring vaststellen enkel 
verklaring en geen toekenning van rech
ten mede; 2° het vonnis beslist dat er niet 
dient nagegaan te worden of de beschul
digden niet zouden kunnen verzocht wor
den om zich te verdedigen op voet ·van 
een betichting die een weg of doorgang 
beoogt die in de stedelijke wegen is opge
nomen, onder voorwendsel dat het niet 
voldoende zou bewezen zijn dat de be
twiste voetpaden het openbaar karakter 
of het quasi openhaar karakter zouden 
hebben dat vereischt wordt opdat ze on
der de toepassing kunnen vallen van 
artikel 1 der wet van 1 Februari 18/ot., 
gewijzigd door de wet van 15 Oogst 1897, 
deze beoordeeling afleidende uit de rede
nen van den eersten rechter, alswanneer 
de politierechter beslist had dat de open
baarheid der betwiste wegen slechts zou 
kunnen voortspruiten hebben uit een 
rechterlijke beslissing die het feit, dat als 
overtreding wordt aangegeven, vooraf
gaat, alhoewel het volstaat dat de verbin
dingswegen in feite tot een quasi-openbare 
bestemming werden toegewezen om deel 
uit te maken van de openbare wegen : 
· Overwegende dat betichten. vervolgd 
waren om het verkeer te hebben belem
merd op " buurtwegen bij middel van 
palen, afsluitingen, · enz. n; 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
de macht had om desgevallend de woor
den " buurtwegen n te vervangen door de 
woorden « wegen die deel uitmaken van de 
stedelijke wegen n, indien het onderzoek 
zoo een onderstelling aan het Iicht bracht; 

Overwegende dat de eerste rechter de 
onderstelling van buurtweg·en heeft uit
gesloten om reden dat het openbaar ka
rakter van den weg slechts kan voort
vloeien uit de verjaring ten voordeele der 
gemeente, verjaring bekrachtigd door 
rechterlijke beslissing die de inbreuk voor
afgaat; 

Overwegende dat de eerste rechter, 
· anderzijds, de onderstelling van een weg 

die deel uitmaakt van de stadswegell' 
heeft uitgesloten omdat, volgens hem, 
daar de weg buiten de agglomeratie gele
gen was, de voorwaarden bij artikel 1 der· 
wet van 1 Februari 18/ot. vereischt om de 
inlijving bij deze wegen te rechtvaardigen, 
niet vereenigd war en; 

Overwegende dat de rechter in beroep, 
door het aangeklaagde vonnis, op zijn 
beurt de onderstelling van buurtweg uit
sluit, door, in zijn laatste red en, de rede
nen van den eersten rechter over te 
nemen; 

Overwegende dat hetzelfde vonnis. de 
onderstelling van stedelijken weg uitsluit 
door te verklaren dat de weg het openl;laar 
karakter of quasi-openbaar karakter niet 
heeft dat vereischt wordt om in· de op
somming van artikel 1 der wet van 1 Fe
bruari 18/o4 te kunnen voorkomen; dat 
het, om er alzoo over te beslissen, enkel 
naar de redenen van het eerste vonnis 
verwijst; dat dit. echter de vraag, over 
openbaarheid of quasi-openbaarheid in 
zake, den weg niet aanraakt; 

Overwegende dat de wettelijkheid van 
de aangeklaagde beslissing dient onder
zocht : 1° wat de verklaring betreft vol
gens dewelke de weg geen buurtweg is~ 
2° wat de verklaring betreft die de weg 
buiten de stedelijke wegen sluit; 

Overwegende : 1° dat men niet mocht 
beslissen dat de weg· geenszins bij de 
buurtwegen behoorde door te doen gelden 
dat. het openbaar ·gebruik van den weg, 
bestanddeel van het bezit en zelfs van de 
verjaring ten voordeele der g·emeente,. 
niet aileen feiten onderstelde die het bezit 
door de bewoners doen blijken, maar een 
rechterlijke beslissing .die, de inbreuk 
voorafgaande, dat openbaar g·ebruik vast
stelt; 

Overwegende dat de verkrijgende ver
jaring uitwerksels heeft onafgezien alle 
rechterlijke beslissir\.g die ze vaststelt; 

Overwegende : 2° dat men ook niet 
mocht beslissen dat de ·weg het openbaar 
karakter niet had geschikt om hem bij 
de stedelijke wegen in te lijven door op 
dat punt de reden van den eersten rechter 
in te roepen, vermits deze dienaangaande 
geen uitleg verschafte ; 

Voor wat de memorie van de partii 
Delvaux betreft : 

Overwegende dat verweerder Delvaux 
ten onrechte aanstipt dat het slechts van
af het oogenblik is dat de weg buurtweg 
wordt verklaard en vanaf de inschrijving 
in den atlas der buurtwegen dat eischeres, 
krachtens de wet van 18/o1, bij verjaring 
van tien of twintig jaar, het reoht op
doorgang op een weg waarvan de grond
laag aan een bijzonder persoon behoort. 
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kan verkregen hebben; dat, nderdaad, 
het gebruik van een weg door het publiek, 
in de omstandigheden der zaak, niet mag 
~erward worden met een erfdienstbaar
heid zooals ze wordt omschreven in arti
kel 637 van het Burgerlijk Wetboek en 
waarop de regel mag worden toegepast 
aangegeven door artikel 691 van het
zelfde Wetboek; dat geen enkel wet de 
vestiging verbiedt van het bezit ten voor
deele van het publiek van een weg waar
~an de grond aan partikulieren zou be
hooren; 

Vo0r wat de memorie der partijen 
Gueritte en Lepage aangaat : 

Overwegende dat verweerders Gueritte 
en Lepage beweren dat bestreden vonnis 
hun vrijspraak rechtvaardigt want, al
hoewel zij vervolgd waren om, het ver
keer op buurtwegen belemmerende, ar
tikel 42, 3°, van het Reglement der pro
vincie Henegouwen op den dienst der 
wegen te hebben overtreden, nit gezegd 
vonnis blijkt dat de paden, waarop zij 
het verkeer zouden belemmerd hebben, 
deel uitmaakten van de stedelijke wegen 
of dat het, op zijn minst, hun vrijspraak 
rechtvaardigt door de bindende vast
stelling· : '' dat het uit de bestanddeelen 
der zaak niet voldoende blijkt dat de 
paden waarover het gaat het noodig open
baar karakter of quasi-openbaar karakter 
zouden hebben »; 

Overwegende dat bestreden vonnis 
geenszins heeft aangenomen dat de bet
wiste paden deel uitmakten van stedelijke 
wegen en dat de vaststelling van dat 
vonnis aangaande het gebrek aan open
baarheid of quasi-openbaarheid grond 
mist zooals hierboven wordt gezegd; dat 
de ·opwerpingen tegen de voorziening 
door verweerders Gueritte en Lepage niet 
gegrond zijn; 

Overwfgende dat uit deze beschouwin
gen · blijkt dat aangeklaagd vonnis de in 
de middelen bedoelde teksten heeft ge
schonden; 

Overwegende dat daar de voorziening 
a.lleen van de burgerlijke partij (gemeente 
Haine- Saint-Pierre) uitgaat het vonnis 
niet kan vernietigd worden voor zoover 
het over de openbare vordering uitspraak 
·doet; 

Overwegende dat de vernietiging van 
deze beslissing, voor zoover ze uitspraak 
heeft gedaan over het doel van eischeres 
bij haar aanstelling als burgerlijke partij, 
de vernietiging der veroordeeling tot 
schadevergoeding van de gemeente voor 
gevolg· heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis door de correctioneele 
.rechtbank te Charleroi, op 20 Maart 1937 

geveld, doch in zoover slechts dat, uit
spraak doende over de burgerlijke belan
gen, het eischeres heeft afgewezen van 
haar eisch als burgerlijke partij en haar 
heeft veroordeeld om aan verweerder 
Delvaux de som van 500 frank te betalen 
ten titel van schadevergoeding; heveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der Rechtbank 
van eersten aanleg te Charleroi en dal 
melding er van zal gemaakt worden in den 
rand van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de zaak alzoo beperkt 
naar de· correctioneele rechtbank teBergen, 
zetelende in graad van beroep; verwijst 
de verweerders in de kosten. 

20 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitte!', H. Jamar, voorzitter. - Verslag
geve!', H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 21 Juni 1938. 

1° DOODING, VERWONDINGEN ON
VRIJWILLIG TOEGEBRACHT. -
BOTSING VAN VOERTUJGEN. - PLOTSE
LINGE EN ABNORMALE BEWEGING DIE 
AAN DEN UIT DE TEGENOVERGESTELDE 
RIGHTING AANKOMENDEN BESTUURDER 
DOET DENKEN DAT DE DOORTOCHT VOOR 
HEM GAAT AFGESNEDEN WORDEN. -
0NVOORZICHTIGHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSING VATBAAR VOOR VOORZIE
NING. - OVER DE BURGERLIJKE VOR
DERING GEWEZEN BESLISSING DIE VER
GOEDING TOEKENT VAN DE SCHADE 
WIEJ\ BEDRAG REEDS BEPAALD KAN 
WORDEN, 'EN VOOR 'HET OVERIGE, EEN 
DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. -
ARREST NIET DEFINITIEF. - VOOR
ZIENING NIE'f ONTVANJ(ELIJK. 

3° VERBREKING. - VOORZIENING VAN 
BEKLAA(mE. - GEEN MIDDEL WORDT 
AMBTSHALVE OPGEWORPEN TEN AAN
ZIEN VAN DE BURGERLIJJ(E VORDERING. 

1° Begaat een onvoorzichtigheid, die bij 
voorkomend geval het wanbedrijf' van 
onvrijwillig toegebrachte dooding of' ver
wondingen uitmaakt, .de bestuurder van 
een voertuig die een botsing veroor
zaakt door een plotselinge en abnormale 
beweging, welke den uit de tegenoverge
stelde richting aankomenden bestuu1·der in 
de war brengt en hem doet denken dat de 
doortocht voor hem gaat af'gesneden wor
den. (Strafwb., artikel 418.) 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening tegen 
de over de buryerlijke vordering v~rleenqe 
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beslissing, die vergoeding toekent van het 
gedeelte der schade wie1· bedrag reeds kan 
bepaald worden, en voor het overige ~en 
deskundige aanwijst (1). (Wetb., van 
Strafv., art. H6.) 

:ao. Indien de voorziening ten aanzien van 
de publieke vordering verworpen wordt, 
werpt het Hof ambtshalve ten voordeele 
van beklaa9.de geen middel op aangaande 
de burgerhjke vordering (2). 

(BERR!l:, 'f. LOONS, WEDUWE RELIK 
EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
.5 Maart 1938. 

ARREST. 

Betreffende de openbare actie : 
Over het middel gesteund op de schen

·ding van artikelen H8, H9 en ~20 van het 
.Strafwetboek, 27, 29 en 57 v'an het Alge
meen reglement op het vervoer en het 
verkeer van 1 Februari 193~, gewijzigd 
op 1 Maart 1935, 12 November 1935 en 
op 17 J anuari 1936, en 97 der Grondwet, 
.doordat het arrest het feit dat aanlegger 
Berre het inzicht had kunnen hebben Q.en 
weg af te snijden aan Relik als een over
treding van artikel 57, 2°, van het Ve.r
keersreglement aanschouwd heeft en aan
·genomen heeft dat de omstandigheid dat 
Berre aan Relik een voldoende ruimte· om 
zijn weg te vervolgen overgelaten heeft, 
.zonder belang is, dan wanneer de eenige 
verplichting door deze voormelde bepaling 
opgelegd, is het nietaf te snijden van den 
-doorgang aan diegene die zijn weg ver
volgt, 't is te zeggen, hem een voldoende 
ruimte over te Iaten om zijn weg te kunnen 
vervolgen; 

Aangezien bestreden arrest bestatigt 
-dat uit het onderzoek v66r het Hof ge
daan, blijkt dat Relik in verwarring werd 
gebracht door het buitengewoon manreuver 
.door Berre uitgevoerd met zich plotse
ling naar links te richten alsof het zijn 
bedoeling was eene zijstraat langs dezen 
.kant gelegen in te slaan; dat Berre zich 
niet vergewist heeft, alvorens zijn draai te 
beginnen, of er geen voertuig in omge
keerde richting afkwam; dat, indien een 
v66r hem loopend voertuig Berre belette 
de baan in aanschouw te nemen op een 
genoegzame uitgestrektheid, het hem op-

(1) Zie de voetnota 1 in Bull. <,m PABIC., 
1938, I, 223. . 

(2) Vaste rechtspraak, zie onder andere 
Verbr., 2ll.Vlaart 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, 
_I, 102). 

gelegd was, om zich naar de voorschriften 
van artikel 57 van het Algemeen regle
ment, op het vervoer te schikken, te 
wachten op zijn rechterkant totdat dit 
voertuig aanloop had genomen; dat het 
zonder belang is na te gaan of Berre, wiens 
voertuig nochtans de middenlijn van de 
baan overschreden had, den doorgang 
aan Relik werkelijk afgesneden had; dat 
Relik den waren aard van het manreuver 
door Berre begonnen niet kende, en dat 
hem geen verwijt treft om getracht te 
hebben achter de hindernis door te gaan; 

Overwegende dat uit de bewoording van 
het arrest blijkt dat dit het ongeval toe
schrijft niet aan het feit dat Berre den 
doorgang aan Relik zou afgesneden heb-

··ben, en artikel 5?, 2°, van het Algemeen 
reglement op het vervoer en het verkeer 
zou oyertreden hebben, maar wel aan het 
feit dat Berre een buitengewoon manreuver 
he eft verricht, hetwelk Relik in verwarring 
heeft gebracht, en hem heeft doen geloo
ven dat Berre hem den doorgang ging af
~>nijden; dat het arrest ten laste van aan
legger weerhoudt, niet de inbreuk op 
artikel 57, 2°, van het Algemeen regle
ment, maar wei de inbreuk op artikel 96 
van dit reglement, en terzelfder tijd de 
wanbedrijven van doodslag en kwetsuren 
door onvoorzichtigheid; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
verklaart dat artikel 57, 2°, overtreden is 
door het enkel feit dat de geleider van een 
voertuig het inzicht heeft den doorg·ang 
af te snijden aan wie zijn weg vervolgt, 
dat het er zich bij beperkt aan te nemen 
dat deze een fout begaat die door een 
plotseling en buitengewoon manreuver, 
aan den gebruiker die zijn weg vervolgt, 
doet gelooven dat hij hem den doorgang 
gaat afsnijden; 

Overwegende dat het middel, in zoo
verre het aan het arrest verwijt aange
nomen te hebben dat aanlegger artikel57, 
2°, van het Algemeen verkeersreglement 
overtreden heeft, aan feitelijken grand
slag mist; 

Overwegende dat het arrest het. onge
val toeschrijft aan een fout dat het om
schrijft; dat het wettelijk de toepassing 
van artikelen ~18 en ~20 van het Straf
wetboek verrechtvaardigt en dat het 
middel in zooverre het op overtreding der 
andere beoogde wetsbepalingen steunt, 
ongegrond is; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
hestreden beslissing werd geveld qp een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de uit
gesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn; 
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Hetreffende de burgerlijke actie : 
Aangaande de burgerlijke partij Mar

guerite Loons : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aanlegger veroordeelt om aan de burger
lijke partij zekere sommen te betalen als 
vergoeding van dit deel der berokkene 
schade · waarvan de hoogte thans kon 
vastgesteld worden en dat het voor het 
vaststellen van het overige der schade 
een deskundige aanstelt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen eindbeslissing daarstelt in den zin. 
van artikel H6 van het Wetboek van 
Strafvordel'ing en het niet over bevoegd
heid wijst; dat derhalve, en krachtens 
voormelde wetsbepaling, de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

Aangaande de burgerlijke partij Ver
hoeven : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat het Hof er 
geen van ambtswege opwerpt; 10 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegg·er . in de 
kosten. 

21 Juni 1938. -'- 2e Kamer. - Voor
_aitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
CornU, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 21 Juni 1938. 

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE 
TAAL {GEBRUIK VAN DE). -BE
STREDEN BESLISSINGEN IN HET NEDER· 
LANDSCH.- VOOllZIENING DIE IN HET 
NEDERLANDSCH VASTSTELT DAT DE 
EISCHERS HUN VERKLARING TOT VOOR
ZIENING DEDEN IN HET FRANSCH EN 
DEZE VERKLARING IN HET FRANSCH VER· 
MELDT.- NIET ONTVANKELIJK. 

H' anneer de best1·eden beslissingen in het 
Nederlandsch opgemaakt zijn, is de vool'· 
ziening niet ontvankelijk, indien zij in 
het Nedel'landsch vaststelt dat eischers 
hun verklaring tot voorzieninv deden in 
het Fransch, en die verlclartng in het 
Fransch wee1·gee{t {1). {Wet van 15 Juni 
1935, artt. 2? en 40.) 

{LOUISE VAN HANDENHOVE.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
5 Maart 1938. 
--------------------------------

( 1) Zie de nota op dif; arrest, onderteekend 
L. 0., in Bull. en PAsro., 1938, I, 224 vlg. 

ARREST. 

Onitrent de ontvankelijkheid der voor-· 
ziening : 

Overwegende dat aangeklaagde beslis-
singen in de Nederlandsche taal zijn op
gesteld; 

Overwegende dat de akte van voorzie
ning, waarvan de gedrukte formuul in de-
zelfde taal is opgesteld, vaststelt dat 
eischers hun verklaring van verbreking in 
de Fransche taal hebben afgelegd; 

Overwegende dat deze verklaring in de· 
Fransche taal werd opgenomen; 

Overwegende dat artikel 27 der wet van 
15 Juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken zegt dat "voor het Hof van 
verbreking, de rechtsvordering wordt ge-· 
voerd in de taal waarin de bestreden be
slissing werd gesteld )); dat luidens arti
kel 40 deze regel op straf van nietigheid 
is voorgeschreven en dat deze nietigheid 
van openbare orde is, dat daaruit voort
spruit dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om deze redenen, het Ilof verwerpt de· 
voorzieningen; verwijst eischers ieder in 
de helft der kosten. 

21 Juni 1938. - 2• Kamer. - Voor-
zitter, II. Soenens, raadsheer waarnemend. 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg .. 
- Gedeeltelijlc eensluidende conclusie, H .. 
Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 21 Juni 1938. 

GETUIGENISSEN. - WAARDE VAN DE. 
GETUIGENISSEN. - BINDENDE BEOOR
DEELING DOOR DEN RECHTER DIE OVER. 
HET FElT BESLIST. 

De rechter die over het feit beslist beoordeelt: 
op souvereine -wijze de waarde van de· 
vddr hem aangebrachte getuigenissen {1) .. 

(DE SNERCK.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen den 
4 April 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorziening van, 
Ed. De Snerck en degene van Emma. 
Coppieters gericht zijn tegen hetzelfde· 

(1) Vaste rechtspraak.- Zie, onder andere, 
Verbr., 31 Januari 1938 (B-ull. en PAsiC., 
1938, I, 27; arrest.en Hof van Verbreking, 
supra, 12). 
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.-arrest, dat zij verknocht zijn en dat zij 
·(Herren samengevoegd; 

. Betreffende de voorziening van Edmond 
De Snerck : 

Over het middel gesteund daarop dat 
-drie getuigen die nooit gestraft geweest 
zijn, ten zijnen voordeP.le zijn, en dat een 
-enkele, oud veroordeelde, de uitgaven die 
hij deed geweldig overdreef : 

Overwegende dat de waardeering der 
·getuigenissen door den rechter ten gronde, 
aan de beoordeeling van het feit toebe
hoort en bindend is; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
bestreden beslissing werd geveld op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
·of op straf van nietigheid voor·geschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

Betreffende de voorziening van Emma 
Coppieters : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing werd geveld op een rechtspleging in 
-dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd, en dat de uitgesproken 
veroordeeling overeenkomstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen van Ed. De Snerck en deze 
van Em. Coppieters te zamen en beslis
sende door een en hetzelfde arrest ver
werpt de voorzieningen; verwijst aanleg
gers elk in de helft der ko:;ten. 

21 J uni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende r,onclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2° KAMER.- 21 Juni 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
MIDDEL STEUNEND OP ONNAUWKEURIG
HEDEN EN ONREGELMATIGHEDEN, ZON
DER ZE NADER AAN TE DUIDEN.- NmT 
ONTV ANKELIJK. 

Het Hof is in de omnogelijkheid het middel 
te beantwoorden dat steunt op begane 
onnauwkeungheden en onregelmatighe
den. doch niet nader aanduidt waarin die 
bestaan ( 1}. 

(BAPLUE.} 

Voorziening· tegen een bevel van Heer 
onderzoeksrechter te Antwerpen den 
11 Maart 1938. 

( 1) V aste rechtspraak. - Zie onder andere 
Verbr., 10 Mei 1938, supra, blz. 99. 

ARREST. 

Gelet op het eenig middel strekkende 
tot de nietigheid van het aangeklaagd 
bevel van 11 Maart 1938 wegens de 
onnauwkeurigheden en onjuistheden er in 
bevat : 

Overwegende dat eischer niet aanduidt 
in wat bestaan die onnauwkeurigheden en 
onjuistheden; dat het II of van verbreking 
alzoo niet in staat is het middel te onder
zoeken; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
ni'ltigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

21 Juni 1938. - 26 Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. lstas. -
Celijlcluidende conclusie, H. Leon Cornil; 
advocaat generaal. 

2° KAMER. - 27 Juni 1938. 

RECH'l'BANKEN. - MrLITAIR HoF. 
VERZWARING VAN DE STRAFFEN. 
EENPARIGHEID NIET VEREISCHT. 

Het Militair Hof is niet gehouden te be
slissen met eenparigheid van stemmen 
om de straffen te verzwal"en (2}. (Wet van 
18 Juni 1869, art. 140; wet van 1!. Sep
tember 1891, art. 2.) 

(JANSSENS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Krijgshof gewezen den 22 Maart 1938. 

ARREST. 

Op het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikel 2 der wet van 
4 September 1891, artikel 140 der wet 
op de reehterlijke inrichting van 18 Juni 
1869 wijzigende, doordat b~streden arrest, 
alhoewel het den omvang van de toege
paste straf behoudt, het vool'deel van 
voorwaardelijke veroordeeling, bij vonnis 
van den Krijgsraad der provineien Bra
bant en Henegouw op 9 Februari 1938 

(2) Zie Verb1•., 12 Juli 1909 (Bull. en 
PASIC., 1909, I, 341), en 31 October 1927 
(ibid., 1927, I, 318, 6°). 
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1.oegestaan, aan oischer ontneemt, alzoo de 
straf, in eer·sten aanleg uitgesproken, ver
zwarende zonder vast te stellen dat bet 
Krijgshof met eenparigheid van stem
men uitspraak deed : 

Overwegende dat de in 't middel ing·e
roepene beschikking niet toepasselijk is 
op het Krijgshof dat uitspraak doet als 
rechter in beroep van Krijgsraden; 

Waaruit volgt dat het middel in rechte 
mist; 

En overwegende dat bestreden beslis
sing g·eveld werd op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid, voorgeschreven rechtsvormetl 
werden nageleefd, en de uitgesproken ver
oordeelingen overeenkomstig de wet zijn ; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

27 Juni 1938. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raul. 

28 KAMER. - 28 Juni 1938. 

1° BEROEP.- VONNIS VAN VRIJSPRAAK 
- BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ ALLEEN. - PUBLIEKE VORDERING 
NIET AANHANGIG BIJ DE RECHTSMACHT 
VAN BEROEP. 

2° VERBREKING. - D:EiAAGWIJDTE. -
VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER 
DE PUBLIEKE VORDERING. - VERBRE
KING GEGROND DAAROP DAT DE PUBLIE
KE VORDERING NIET AANHANGIG WAS 
BIJ DE RECHTSMACHT VAN BEROEP. -
GEEN VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING OMDAT 
ALLEEN DE BURGERLIJKE VORDERING 
BIJ DE RECHTSMACHT VAN BEROEP 
AANHANGIG WAS. - VERBREKING ZON
DER VERWIJZING. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-- BURGERLIJKE VORDERING. - PRO
VISIONEELE VERGOEDING EN DESKUNDIG 
ONDERZOEK. - VOORZIENING SLECHTS 
ONTVANKELIJK NA HET DEFINITIEVE 
VONNIS. 

1° Wanneer alleen de burgerlijke pm·tij in 
beroep is gegaan van een vonnis van vrij
spraak, is slechts de burgerlijke vorde
ring aanhangig bij den rechter ·in beroep 
en mag deze geen veroordeeling uitspre
ken op de publieke vordering. 

2° Alhoewel de verhreking van de beslissing 

. over d~ publieke uotdering in beginsel ook 
de verbreking van de beslissing over de· 
burgerlijke vordering medebrengt, is zulkS" 
niet het geval wannee1· de verbreking van 
de beslissing over de pu blieke vordering
bevolen wordt omdat de rechtsmacht van 
bM·oep, waarbij alleen de burgerlijke vor
dering aanhangig was, een veroordeelinq 
h.eeft uitgesproken op de publieke vorde
ring, die v66r h.aar niet was aangebracht. 

3° Wanneer de verbreking van de beslissing· 
ove1· de publielce vordering bevolen wo1·dt 
omdat de Tech.tsmacht van beroep, waar
bij alleen de burgerlijke vordering aan
hangig was, een verom·deeling heeft uit
gesprolcen op de publieke t•ordeTing, die
v66r haar niet was aahgebmch.t, bestaat 
er geen aanleiding tot ve1·wijzing. 

4° Ts niet ontvankelijk podT het definitieve
vonnis, de voorziening tegen een llonniB" 
dat, op de burgerlijke vordering, een 
proviswneele vergoeding toe/cent en een 
deslcund·ig onde?'Zoek beveelt (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
T. TROUSSART EN ANSIEAU; TROUSSART' 
T. ANSIEAU.) 

Voorzieningen tegen een vonnis in be
roep gewezen door de correctioneele recht.
bank te Bergen, den 5 April 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen be
trekking hebben op dezelfde zaak; dat zij 
samenhangend zijn en dienen samenge
voegd; 

Omtrent de twee voorzieningen, wat de 
openbare vordering aangaat : 

Overwegende dat betichte door de poli
tierechtbank vrijgesproken werd, dat het 
openbaar ministerie geen beroep heeft 
aangeteekend tegen deze beslissing welke· 
alzoo definitief is geworden; dat de door
bestreden vonnis uitgesprokene straf
bepalingen dus onwettelijk zijn; 

Omhent de voor·ziening door betichte, 
wat de burgerlijke vordering aangaat : 

Overwegende dat bestreden vonnis, heb
bende de feiten van de bet.ichting als bewe
zen erkend, aan de burgerlijke partij, een 
provisiom~ele vergoeding heeft ver!eend 
en, overigens, een deskundig ond erzoek 
heeft. bevolen; dat het noch op de bevoegd
heid is geveld, noch definitief is in den zin 
van artikel 416 van het Strafvordel'ings-

(1) Vaste rechtspraak.- Zie onder andere 
Verbr., 31 Januari 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 31, A, 1 °; arresten Hof van Verbre
king, 1938, 12). 
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wetboek. en diensvolgens, het voorwerp 
van een voorziening in verbreking niet kon 
nitmaken; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
zaken sam en; verbreekt het vonnis door 
de correctioneele rechtbank te Bergen, op 
5 April 1938 geveld, voor zooveel het, op 
de openbare vordering· statueerende, tegen 
eischer boetstraffelijke veroordeelingen 
uitspreekt; beveelt dat onderhavig arrest 
op de registers van deze rechtbank zal 
overgeschreven worden en dat melding er 
van zal gemaakt worden in den rand van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
werpt de voorziening voor 't overige; ver
wijst eischer Troussart in de kosten je
gens de burgerlijke partij; zegt dat er 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing. 

28 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart.
Geliikluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAl\!ER. - 28 Juni 1938. 

'1° VERKEER.- BEWIJS VAN HET MIS
DRIJF. - VERPLICHTING RECHTS TE 
RIJDEN. - BOTSING VAN TWEE VOER
TUIGEN UIT TEGENOVERGESTELDE RICH
TING KOMEND. - BOTSING ONGEVEER 
OP HET MIDDEN VAN DE BAAN.- NIET 
BEWEZEN DAT IEDER VAN DE TWEE 
BESTUURDERS NIET RECHTS REED. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER 
DE PUBLIEKE VORDERING. - VERBRE
KING VAN DE BESLISSING OVER DE BUR
GERLIJKE VORDERING. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- BESTREDEN VONNIS DAT HET VONNIS 
« A QUO » BEVESTIGT ZONDER NOCH DE 
REDENEN, NOCH HET BESLISSEND GE
DEELTE ER VAN WEER TE GEVEN. -
0VERLEGGING VAN DE AUTHENTIEKE 
UITGIFTE VAN HET VONNIS «A QUO " 
VEREISCHT. 

t 0 De vaststdling l1tidend dat een botsing 
tusschen twee uit tegenovergestelde rich
tiny aankomende voertuigen geschied is 
omtrent op het midden van de baan, , is 
niet voldoende om er uit af te leiden dat 
ieder van de twee bestuurders niet rechts 
reed in de richting van ziin vaart, en de 
linkerziide van de baan niet vnjgelaten 
heeft. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 27, 1o.) 

2° Verbreking van de beslissing over de· 
publieke vo1·dering brengt verbreking 
mede van de beslissing ove1· de burgerliike 
vordering ( 1). 

3° fVanneer het bestreden vonnis, uitspmak 
doende op de burgerliike vordering, het 
vonnis a quo bevestigt zonde-r noch de· 
redenen, noch het beschikkend gedeelte er ' 
van weer te geven, moet de burgerliike 
partii bii de stukken, behalve de authen
tieke uitgifte van het bestreden vonnis, 
tevens de authentieke uitgifte van het 
vonnis a quo voegen (2). (W'etb. van 
Strafv., art. 419.) 

(HENRI ADAM, T. OCTAVE GERARD.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep· 
gewezen door de correctioneele recht
bank te Neufchateau, den 5 Januari 1938 .. 

ARREST. 

I. Voor wat raakt de voorziening inge
steld door Adam, als betichte : 

Omtrent het tweede middel : schending, 
van ar tikel 2 7, 1°, van het Algemeen 
reglement op het vervoer en het verkeer 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934), doordat 
bestreden vonnis beslist heeft dat, in 
geval van botsing omtrent het midden van 
de baan, er noodzakelijk, van wege de 
beide rijtuigvoerders, overtreding van dit 
artikel bestaat : 

Overwegende dat het vonnis zich er bij 
bepaalt vast te stellen dat. een botsing van 
rijtuigen die in tegenovergestelde rich
t.ingen reden, omtrent het midden van de· 
baan is gebeurd; 

Overwegende dat het uit dat enkel feit 
afleidt dat elk van beide voerders de 
inbreuk bij artikel 27 van het Algemeen 
reglement voorzien, had gepleegd, om niet 
de rechterzijde te hebben gehouden in de 
richting van hun beweging en de linker
helft van den rijweg niet vrij te hebben 
gelaten; 

Overwegende dat, indien uit dat feit 
blijkt dat een, ten minste, der voerders, 
zonder dat men overig·ens kan zeg·gen de
welke, niet de rechterzijde hield, de lin
kerhelft van den rijweg vrijlatende, dat 

(1) Vaste rechtspraak. - Zie onder ander~, 
Verbr., 1 Februari 1938 (Bull. en PASIC,, 
1938, I, 31; arresten Hof van Verbreking, 
supra, 13). - Vergelijk tevens met vorig 
arrest van 28 Juni 1938. 

(2) Vaste rechtspraak. - Zie onder andere 
Verbr., 15 Februari 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 51; arresten Hof van Verbreking,, 
supra, 30). 
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enkel feit aileen het bewijs niet kan mee
brengen dat beide betichten de overtre
ding hebben begaan; 

Dat aldus het mid del dient aangenomen; 
Overwegende dat de verbreking der be

·slissing op de openbare vordering geveld, 
de verbreking moet medesleepen van de 
beslissing geveld op de burgerlijke vor
dering; 

II. Voor wat raakt de voorziening inge
steld door Adam als burgerlijke partij : 

Overwegende dat, op de burgerlijke 
yordering van eischer Adam tegen Gerard, 
bestreden vonnis zich er bij bepaalt het 
vonnis der politierechtbank te bekrach
tigen, zonder noch de beweegredenen, 
noch het beschikkend gedeelte er van te 
fterhalen; 

Overwegende dat aanlegger bij de stuk
ken slechts een authentieke uitgifte van 
het vonnis der correctioneele rechtbank 
heeft gevoegd, zonder daarbij een authen
tieke uitgifte van het vonnis der politie
rechtbank te voegen; 

Overwegende dat aldus zijn voorziening 
·1lnontvankelijk is, luidens artikel 419 van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
het vonnis van de correctioneele recht
bank te Neufchateau, in dato 5 Januari 
1938, doch enkel voor zooveel het aan
>legger heeft verwezen · op de openbare 
vordering en op de burgerlijke vordering 
van Gerard; verwerpt de voorziening voor 
het overige; verwijst aanlegger en ver
weerder elk in qe helft der kosten, en 
veroordeelt aanlegger tot de vergoeding 
van 150 frank jegens verweerder; beveelt 
.dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Neufchateau en dat er 
van melding zal gedaan worden in den 
rand der gedeeltelijk vernietigde beslisc 
sing; verwijst de zaak aldus bepaald naar 
-de rechtbank van eersten aanleg te 
Marche, zetelende in graad van beroep 
der politievonnissen. 

28 Juni 1938. - 2" Kamer. - Voor
zittei", H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. Pleiters, 
MMers Jean Mignon (van de balie te 
Neufchil.teau) en Collette. 

2" KAMER.- 28 Juni 1938. 

.to JACHT. - "WILD. - BEPALING. 
ELK DIER WAAROP MEN GEWOONLIJK 
JAAGT. 

2° JACHT.- WILD.- BEGRIP.- WA
TERHEN. - Qp BINDENDE WIJZE BE
SLIST DOOR DEN RECHTER, DIE HET FElT 
BEOORDEELT, DAT OP ZOODANIG DIER 
GEWOONLUK GEJAAGD WORDT. 

so MISDRIJF. - STAVING. - WETTIGE 
VERDEDIGING. - VERDEDIGING VAN 
DEN PERSOON ALLEEN. 

40 JACHT. - WILD. - BEGRIP. -
RECHT VAN DEN EIGENAAR OF VAN DEN 
PACHTER HET ROOD WILD TE VERJAGEN 
OF TE VERDELGEN, ZELFS MET VUUR
WAPENEN. 

50 JACHT.- RECHT VAN DEN EIGENAAR 
OF VAN DEN PACHTER HET ROOD WILD 
TE VERJAGEN OF TE VERDELGEN, ZELFS 
MET VUURWAPENEN. - DE RECHTER 
DIE HET FElT BEOORDEELT BESLIST 
SOUVEREIN OF WILD AL DAN NIET ROOD 
IS. 

60 MISDRIJF.- DWALING OMTRENT HET 
RECHT.- JACHTMISDRIJF.- DWALING 
AANGAANDE DE VRAAG OF EEN DIER TOT 
HET WILD BEHOORT. - WETTELIJKE 
OMSCHRIJVING DIE EEN FEITELIJK ELE
MENT BEVAT. - DWALING OMTRENT 
HET RECHT NEEMT HET MISDRIJF NIET 
WEG. 

7° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHTER DIE HET FElT BEOOR
DEELT. - STRAFZAKEN. - NuT VAN 
EEN ONDERZOEK. - RECHTER RAN 
SOUVEREIN BESLISSEN. 

so MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAARUIT 
GENOMEN DAT CONCLUSIES NIET WER
DEN BEANTWOORD. - NIE1' GEBLEREN 
DAT EEN CONCLUSIE GENOMEN WERD. -
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

go JACHT. - BIJZONDERE BOETE VOOR 
HET NIET AFGEVEN VAN HET WAPEN.
NIET ONDERWORPEN AAN EENJGE VRAAG 
TOT OVERHANDJGING VANWEGE DEN 
VERBALISAN'r. 

'10° JACHT. - BIJZONDERE BOETE VOOR 
HET NIET AFGEVEN VAN HET WAPEN.
MOET UITGESPROREN WORDEN ALS GE
VOLG VAN HET MISDRIJF, ONDANRS HE'r 
STILZWUGEN VAN DE DAGVAARDING OP 
DAT PUNT. 

1° Wordt beschouwd ali; wild, dat door de 
wet op de jacht beschermd wnrdt, elk dier 
waarop gewoonlijk wordt gejaagd, uit
gezonderd het rood wild, de roofdieren en 
de kleine voyels, aan een bijzondere 
i'eglementeering onderworpen. 

2° De rechter, die het feit beoordeelt, be.~list 
souverein in feite of gewoonlijk gejaagd 
wordt op de water hen; hij leidt hieruit 
wetti_q af dat di:t· dier tot het wild belwott. 
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30 Alleen de wettige verdediging van den 
pers'oon is een [J!'ond van rechtvaardi
ging : deze strekt zich niet uit tot de ver
dediging van zaken of van rechten op de 
zalcen. (Strafwb., art. r.16.) 

40 Dat een dier behoort tot het door de 
jachtwet beschermd wild sluit niet uit dat 
het rood wild lean zijn, hetwelk de eige
naar of de pachter gerechtigd is te ver
jagen of te verdelgen, zelfs met vuur
wapenen (1). (Wet van 28 Fehruari 
1882, art. 6.) 

50 De rechter, die het f'eit beoordeelt, beslist 
- op bindende wijze, volgens de f'eitelijke 

omstandigheden, of' een dier al dan niet 
rood wild is, dat de dgenaar of de pachter 
het recht hebben te ve1jagen of te ve!·del
gen, zelfs met vuurwapenen ('1\. (Wet 
van 28 Februari 1882, art. 6.) 

6° Is een dwaling omtrerit het recht, die het 
jachtmisdrijf niet wegneemt, de dwaling 
aangaande de vmag of een dier behoort 
tot het dom· de jachtwet beschermd wild, 
alhoewel de wettehjke bepaling van het
geen wild is een teitelijk element bevat. 

7° De rechier, die het feit beoordeelt, beslist 
op bindende wijze of een onderzoelc ge
past is. 

8° Mist g1'ondslag in feite het middel geno
men uit het niet beantwoorden van de 
concmsies, wanneer geenszins geblelcen is 
dat conclusies zouden genomen geweest 
zijn (2). ' 

9° Het niet overhandigen van het wapen, 
wam·op, bij jachtmisdrijf, de bijzondere 
geldboete van 100 franlc is gesteld, be

, staat onafhankelijlc van alle vraag tot 
overhandiging vanwege den verbali
sant (3). (Wet van 28 Februari 1882, 
art. 20.) 

10° De bijzondm·e geldboete van 100 franlc, 
wegens het niet overhandigen van het 
wapen, bij jachtmisdrijf, moet, als gevolg 
van het misd1·ij(, worden uitgesprolcen 
alhoewel de dagvaardiny desaanyaande 
niets vmncldt (4). (Wet van 28 Fe
bruari 1882.) 

{MARIUS HENNUY EN EUGENE FRANf~OIS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik,. gewezen den 
17 Maart 1938. -

(1) Zie Verbr., 30 11-Iaart Hl31 (Bull. en 
PASlC., 1931, I, 129). 

(2) Zie Verbr., 8 Juni 1938 (Bull. en PASIC., 

1938, I, 201 en de voetnota 2, blz. 202; 
alsook s·upm, blz. 128). 

(3) Zie Verbr., 16 October 1933 (Bull. en 
PASIC., 1934, I, 37). 

(4) Zie Verbr., 7 April 1913 (B11ll. en' 
PASIC., 1913, I, 179). 

VERBR., 1938. - 10 

ARREST. 

Omtrent het. eerste middel : scbending 
van artikelen 1, 3, 6 en 10 der wet van 
28 Februari 1882, doordat de rechter ten 
gronde, om :Petichte nit hoofde van jacht
misdrijf te veroordeelen, de waterhen als 
een wild, hetgeen ze niet is, heeft aan
schouwd : 

Overwegende dat de verooraeeling te
gen aanleggers uitgesproken gegrond is op 
de beschouwing dat de waterhen een wild 
is, beschermd door de wet van 28 Fe
_bruari 1882; 

Overwegende dat de wet geene beper
kende opnoeming der soorten wild in
houdt; dat als zulkdanig dienen aan
schouwd de dieren op dewelke gewoonlijk 
wol'dt gejaagd, ter uitzondering van het 
rood wild, der roofdieren en der kleine 
vogels aan bijzondere reglementeering 
onderworpen; 

Overwegende dat bestreden arrest, zich 
aan dit wettelijk begrip houdende, in 
feite heeft erkend dat op de waterhen ge
woonlijk wordt gejaagd; dat zijn beoor
deeling op dit punt hindend is; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel t.16 van het St,·afwet.boe.k f:'n 
artikel 6 der wet van 28 Februari 1S82, 
doordat bestreden arrest aan aanlegger 
den grond van rechtvaardiging spruitende 
uit de wettige verdediging zoo van eigen
dom als van persoon, heeft ontkend, en, 
a!lerminst, doordat het arrest aan aan
leggers het recht heeft ontkend de aan 
hun visscherij schade toebrengende water
hennen bij middel van vuurwapenen te 
vernietigen : 

Overwegende dat artikel 416 van het 
Strafwetboek enkel de wettige verde
diging van den persoon beoogt; dat het 
zich niet uitbreidt tot die van de :zaken 
of rechten betreffende de zaken; dat het 
middel dus in rechte niet opgaat; 

Overwegende dat het .recht, door ar
tikel 6 der wet op de .iacht, aan den eige
naar of pachter toegekend, de dieren die 
aan hun eigendommen schade zouden 
toebrengen, zelfs hij midd~;Jl van vuur
wapenen te verjagen of te vernielen, enkel 
op het rood wild wordt toegepast; dat 
het, wei is waar, den rechter ten gronde 
behoort te beoordeelen of, in de omstan
digheden van het feit, een wild, in casu 
de waterhen, een plaag kan worden, 
waartegen het wettig is zich te verde
digen, maar dat het Hof bindend heeft 
geoordeeld dat zulks, in de zaak, het 
geval niet was-; 

Omtrent het derde middel, getrokken 
uit het feit dat het Hof geweigerd heeft 
te' beschouwen als de inbreuk wegne-
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rnende, de goede trouw van de beklaag
den, die rneenden dat ze waterhennen 
rnochten schieten orndat zulke dieren geen 
wild waren : · 

Overwegende dat de aldus beweerde 
goede trouw enkel zou kunnen bestaan in 
een miskenning van hetgeen de wet als 
wild beschouwt; dat zulks een dwaling 
om trent het recht zou uitmaken; 

Overwegende dat de dwaling orntrent 
het recbt de inbreuk niet wegneernt; 

Orntrent bet vierde middel : scbending 
van b8t boofdbeginsel in drnfrecbt : « dat 
de twijfel aan den beklaagde moet ba
ten », doordat het in de ornstandigbeden 
der zaak, geenszins vast staat dat de be
tichten wetens en met opzet een jacht
misdrijf zouden gepleegd bebben : 

Overwegende dat de a!dus beweerde 
twijfel de dwaling ombent het recbt 
insluit, dwaling welke aanleggers als 
grond tot rechtvaardiging niet rnogen 
inroepen; 

Orntrent de vijfde en zesde rniddelen 
sarnengevoegd, bet vijfde getrokken uit 
de schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat hE't anest, zonder redens, 't zij 
in feite, 't zij in rechte, het gevraagde on
derzoek heeft geweigerd en, het zesdfl, 
getrokkeiP uit de schending van het ge
loof aan de besluiten verscbnldigd : 

Overwegende dat de 1echter ten gronde 
bindend de gepastheid van het hevelen 
of weigeren van een onderzoek beoordeelt; 
dat het, ten ander·e, niet blijkt dat, door 
aanlegge1's, hesluiten . zouden genornen 
geweest zijn, die de rechter niet zou 
beantwoord hehben; dat, hijgevolg, op dit 
punt, het mid del in feite niet opgaat; 

Om trent het zevende rniddel: schending 
van artikel 20 der ·wet van 28 Februari 
1882, doordat ,; het arrest ex officio 
Hrnnuy veroordeeld heeft tot E'en boet 
voor niet overhandigen van zijn wapen, 
alhoewel die betichting in de ceduul van 
citatie niet was vermeld; dat hAt over
handigen van het wapen hoegenaarnd 
niet was geeischt geweest, en niet had 
kunnen geeischt worden vennits geen 
agent der overheid tegcnwoordig· was : 

Overwegende dat het gebrek aan over
handigen van het wapen waarvan gewag 
in artikcl 20 der· wet op de jacht, verwezen
Iijl<t wordt onafhankelijk van allen eisch 
te dien·einde vanwege een verbaliseerend 
agent; dat het geen bijzonder en vrmchil
lend inbreuk uitmaakt, maar wei een 
noodzakelijk gevolg van het hoofdmisdrijf, 
en . dat de voorziene bijzondere boete, 
zelfs wanneer- de citatie er geen gewag 
heeft van gemaakt, moet worden uitge
sproken; 

Dat, hijgevolg, het arrest de in het 

midd el ingeroepene wetsbepaling nie t 
he eft geschonden; 

En overwegende, voor 't overige, dat 
de substantieele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorrnen wer
den nageleefd en dat de straffen wette:. 
lijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegg·ers in de 
kosten. 

28 Juni 1938. - 28 Karner. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnernen!l 
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart .. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Comil, 
advocaat generaal. 

2° KAMER. - 28 Juni 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BEROEP. 
8TRAFZAKEN. - WIJZIGING VAN EEN 
VONNIS VAN VRIJSPRAAK. - GEEN 
VERPLICHTING DE VERMELDINGEN VAN 
DIT VONNIS TE BESPREKEN. 

2° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHTER DIE HET FElT BEOOR
DEELT.- STRAFZAKEN.- FEITELIJKE 
GEGEVENS WAAROP HIJ ZIJN OVERTUI
GING STEUNT. - WAARDE OF UITLEG
GING VAN DE VASTSTELLINGEN VAN EEN 
GERECHTELIJKEN DESKUNDIGE, EN VAN 
DE VERKLARINGEN DER GETUIGEN. --'--' 
RECHTER KAN ZE SOUVEREIN BEOOR
DEELEN. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
VRAAGPUNT OMTRENT RET RECHT. -
ONVOORZICHTIGHEID. - FElTEN ·op 
BINDENDE WIJZE VASTGESTELD DOOR 
DEN RECHTER. - DAARUI'l' AFGELEID 
DAT ZIJ DE. ONVOORZICHTIGHEID, DIE 
ONVRIJWILLIG DOODING VEROORZAAKTE, 
UITMAKEN. - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF OM NA TE GAAN OF DIE GEVOLG
TREKKING WETTIG IS. 

4° VOORZIENING IN VEHBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING OVER 
DE BEVOEGDHEID. - BEGRIP. - BE~ 
KLAAGDE SLECHTS VERVOLGD WEGENS 
ONVRIJWILLIGE DOODING. - BURGER' 
LIJKE VORDERING VAN PERSONEN AAN 
WIE DE DAAD VERWONDINGEN VER
OORZAAKTE. - ARREST DAT OVER DfE 
VORDERING UITSPRAAK DOET, ZONDER 
DAT RET GESCHIL AANGAANDE DE BE
VOEGDHEID AAN DEN RECHTER OVER 
DE FElTEN ONDERWORPEN WERD. -
ARREST NIET GEWEzEN OVER DE BE-· 
VOEGDHEID. 

1° Om een vonnis van vrijspraak te wij
zigen, moet het Hof van be1·oep de ver-· 
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meldingen van dat vonnis·· niet · beant-
1iJoorden of besp1·eken. (Grondwet., ar' 
tikel 97 .) 

2° De rechter die het f'eit beoordeelt doet op 
bindende wijze 'uitspmak over de feite
lijke gegevens wam·op hij. zijn overtuigi:ng 
steunt; hij is n·iet gehouden over de 
waarde welke hij aan de vaststellingen 
van een gerechtelijk aangestelden des
lo:undige of aan de verklaringen van ze
kere getuigen, . even min. als. over de uit
legging die h~j e1· van geeft, opheldering 
te verstrekken ( 1). 

:i 0 Het Hof van verbreking is bevoegd om 
te onderzoelren of de rechter uit de door 
hem op souve-reine wijze bepaalde feiten 
te recht heeft afgeleid dat de onvoorzich
tigheid, die het wanbedrijf van onvrij
willige dooding uitmaakt, begaan werd. 

4° Is niet gewezen over de bevoegdheid het 
arrest dat uitspraalr doet aver de vor
rleringen door de burgerlijke partijen 
ingesteld tot vergoeding van rle schade 
geleden wegens verwondingen die hun 
door de schuld van beklaagde we1·den toe
gebracht, alhoewel deze slechts vervolgd 
werd op gronrl van onvrijwillige dooding 
van een ander persoon, indien het vraag
punt aangaanrle de bevoegdheid aan den 
rechtet over de feiten niet is onde·rw01·pen 
geweest. Indien dat ar~·est ann rle bur
gerlijke partijen slechts een protoisioneele 
·vergoedin g toekent en een deslrundig on
rlerzoek beveelt, is de vo.orziening niet 
ontvankelijk v6t!r het einrlarrest (2). (Wet
hoek van Strafv., art. 416.) 

(GURNY EN SERVAIS, T. TENCER 
EN CMALEF.) 

Voorzieningen teg·en een arrest van het 
Ilof van beroep te' Luik, gewezen den 
24 Februari 1938. 

.ARREST. 

Overwegende dat de voorzien:ingen sa
menhangend zij1r; dat ze dienen samen
gevoegd; 

I. Op de publieke vordering : 
Omtrent het eerste middel : schending 

van artikelen 1315 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, en van het geloof aan de 
conclusHln door eischers v66r het Hof van 
beroep genomen, aJsook aan de vermel
dingen van het vonnis waartegen beroep, 
verschuldigd, doordat hestreden vonnis ze 

(1) Zie Verbr., 9 Februari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 49, A, 1 °). 

(2) Zie Verbr., 15 December 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 451 en de nota 4, biz. 452). 

niet beantwoordt, ze niet behandelt, en, 
zonder reden, niet de minste rekening 
houdt met de elementen die ze bevatten; 
en schending van artikel 97 der Gron<f
wet, doordat, zonder eenig·e reden, be
streden arrest zich onthoudt te doen ken
nen waarom het Hof, verklarende dat 
Gurny, eischer, er zich rekenschap heeft 
moeten van geven dat hij een looden lei
ding had geraakt, geen rekening houdt 
met de conclusien van den door het ge
recht aangestelden deskundige, en met de 
verklaringen der getuigen : 

Wat de eerste tak aangaat : gebrek aan 
behandeling van de bestanddeelen van het 
vonnis waartegen beroep : 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
om een vonnis van vrijspraak te wijzigen, 
niet verplicht is aile vermeldingen van dat 
vonnis te beantwoorden en te hehandelen; 
dat het volstaat de redenen aan te geven 
van de veroordeeling die het uitspreekt; 

Dat het middel in zijn eerste tak in 
rechte mist; 

Wat de tweede tak aangaat : gebrek 
aan redenen en gebrek aan antwoord op 
de conclusien : 

Overwegende dat de eel'Ste eischei· 
schuldig werd verklaard aan dooding bij 
onvoorzichtigheid, om, bij uitvoering van 
grondwerken, een gasleiding te hebben 
opengebroken, en,.- om, alzoo, door ver
stikking den dood van Szwarc Abraham te 
hebhen veroorzaakt; dat de tweede eischer 
hurgerlijk verantwoordelijk werd , ver· 
klaard voor de veroordeeling tot d'e 
kosten.; · ··. ~ 

Overwegende dat ze in hun conclusieh 
v66r · het Hof van beroep deze dubbele 
verdediging voordroegen, dat het niet be~ 
wezen was dat het de eerste betichte was 
die de huis had opengebroken, en dat, 
ware het feit hewezen, het daarom niet 
bewezen was dat de eerste eischer zich 
rekenschap had gegeven van het oo.geval, 
en een fout had begaan door zijn oversten 
daarvan niet te verwittigen; 

Overwegende dat het arrest de feite
lijke redenen uiteenzet waarom het het als 
bewezen acht dat het de eerste eischer is 
die de huis heeft opengebroken, en dat hij 
er zich rekenschap van gegeven heeft; dat 
het arrest er uit afleidt dat de eerste 
eischer een fout heeft begaan door zijn 
oversten van het ongeval niet te ver
wittigen; 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
op bindende wijze de feitelijke bestand.
deelen heoordeelt waarop hij zijn over
tuiging bouwt, en dat hij niet in 't bij
zonder uitleg moet geven over de waarde 
die hij hecht aan vaststellingen van een 
rechterlijk deskundige, of aan de .ver-
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klaringen van zekei'e getuigen en over de 
interpretatie die hij daarvan geeft; 

Dat het middel in zijn tweeden tak in 
feite en in rechte mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 418 en volgende van het 
Strafwetboek, van artikelen 1382 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek, van 
artikel 97 der Grondwet en van artikelen 
1315 tot 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat bestreden arrest de verant
woordelijkheden van betichte op straf
gebied en burgerlijk gebied he eft erkend op 
grond, alleenlijk, van het bestaan der 
schadelijke gevolg·en, welke zouden toe t.e 
schrijven zijn aan een te korten duur van 
uitoefening van zijn stiel, en, derhalve, 
aan een beperkte ondervinding : 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
wat het middel voorwendt, het arrest de 
verantwoordelijkheid van den eersten 
eischer niet uit de enkele vaststelling der 
schade afleidt; 

Dat het arrest, zooals bij de behande
ling van het eerste middel werd gezegd, 
deze verantwoordelijkheid afleidt uit het 
feit dat de eerste eischer, wanneer hij de 
leiding had opengebroken en dat hij er 
zich rekenschap had van gegeven, ver
zuimd heeft zijn oversten van het onge
va,l te verwittigen; 

Dat het .dus de onvoorzichtigheid van 
den eersten eischer wettiglijk heeft ge
kenteekend; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
de bewijsvoering der verdediging, hieruit 
afgeleid dat de eerste eischer, omdat hij 
den stiel van grondwerker niet lang ge
noeg uitoefende, zich rekenschap heeft 
kunnen geven van het feit dat hij de leiding 
had opengebroken, het arrest beslist dat 
de eerste eischer, niettegenstaa,nde deze 
beperkte ondervinding, van het ongeval 
bewust was; 

Dat, alzoo, op bindende wijze, en in 
feite werd beslist dat de schadelijke gevol
gen van het ongeval niet voortvloeien 
noch uit een onvoldoende beoefening van 
den stiel van grondwerker door den 
eersten eischer, noch nit zijn beperkte 
ondervinding; 

Dat het tweede middel in feite mist; 
En overwegende dat bestreden beslis

sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid _ voorgeschreven rechtsvormen 
werden na,geleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

II. Op de burgerlijke vorderingen : 
Overwegende dat eischers, buiten de 

twee hierboven beantwoorde middelen, 
een derde middel inroepen, afgeleid uit de 

schending van artikelen 3 en 4 der wet 
van 17 April 1878, doordat de burgerlijke 
partijen Maria Tencer en Szefna Cmalef, 
ontvankelijk werden verklaard in hun 
eisch tot vergoeding der schade die ze 
persoonlijk hadden geleden, alswanneer 
deze schade, zou voortgesproten zijn uit 
slagen en verwondingen door onvoor
zichtigheid op hun persoon, terwijl de 
eenige betichting ten laste van beklaagde 
bestond in de dooding door onvoorzich
tigheid van Szwarc Abraham; 

Overwegende dat het middel enkel 
beoogt de schadevergoedingen door de bur
gerlijke partijen geeischt hoofdens de 
lichamelijke letsels die de schuldige daad 
van eischer hun heeft berokkend; 

Overwegende dat, uit dien hoofde, Le
streden arrest zich er bij bepaalt aan de 
burgerlijke partijen een vergoeding toe te 
kennen ten provisioneelen titel, en, voor 
't overige, een deskundig onderzoek t.e' 
bevelen; 

Overwegende dat zulke beslissing geen 
eindbeslissing is in den zin van artikel 416 
van het 'Vetboek van Strafvordering, en 
dat ze ook niet, in den zin van hetzelfde 
artikel, over de bevoegdheid wijst; 

Dat het middel dus niet ontvankelijkis; 
Dat alzoo geen enkel der middelen, op 

de burgerlijke vorderingen ingeroepen, 
mag aangenomen worden, en dat het Hof 
er van amhtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen; verwerpt ze; ver
wijst eischers in de kosten. 

28 Juni 1938. - 2° Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - 'Verslaggevm·, H. De Wilde. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e K_AMER. - 28 Juni 1938. 

1° HOF VAN ASSISEN.- ONTKENNENI) 
ANTWOORD. - 0NMOGELIJKHEID DAAR
UIT TOT DE AANNEMING VAN DE WET- · 
TIGE VERDEDIGING TE BESLUITEN. 

2° HOF VAN ASSISEN.- ONTKENNEND 
ANTWOORD OP DE VRAAG OF DOODSLAG 
GEPLEEGD WERD. - GEEN VRAAG AAN
GAANDE SLAGEN TOEGEBRACHT ZONDER 
HET OOGMERK OM TE DOODEN, MAAR 
DIE DEN DOOD HEBBEN VEROORZAAKT. 
- LATERE VERWIJZING NAAR DE COR
RECTIONEELE RECHTBANK, OP GROND 
VAN DEZE TELASTLEGGING, WETTIG. 

3° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHTER DIE HET FElT BEOOR
DEELT, - 00GMERK OM TE DOODEN. 
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ItO VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
- NASPORING VAN DE BEDOELING VAN 
DEN RECHTER, DIE HET F·EIT BEOOR
DEELT; DOORHEEN DE . ONVOLMAAKTE 
UITDRUKKINGEN WELKE RET ARREST 
GEBRUIKT. 

50 STRAF. - BIJKOMENDE STRAF. -
0NTZETTING UIT HET RECHT TE STE:M
. \I:EN OF TE KIEZEN. - MAG DOOR DEN 
RECHTER NIET UITGESPROKEN WORDEN. 

6° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VERBREKING IN ZOOVER HE'l' ARREST 
OE ON'fZETTING UIT RET RECHT 'l'E 
STEMMEN OF TE KIEZEN UITSPREEK'l'. 
__'_ VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

'1 ° De vet·klaring van de jury woi·dt niet met 
1'edenen omkleed; ontbeert det•halve grand
slag in feite het middel ontleend daaraan 
dat een ontkennend antwoord zou ge
steund hebben o~ de aanneming van de 
wettige verdedig~ng. 

2° Wannee~· de jury ontkennend geantwoord 
heeft op de vraag betrefl'ende den dood
slag, en haar geen enkele vraag werd ge
steld betre ffende slag en toegebracht zon
der het oogmerk om te dooden, die noch
t.ans den dood veroorzaakten, kan deze 
tweede telastlegging late1· bij de correc
t.ioneele t·echtbank aa.nhangig gemaakt 
worden. (Wetb. van Strafv., art. 360, 
verklaard door de wet van 21 April 
1850.} 

30 De rechter, die het feit beoordeelt, beslist 
op bindende wijze of slagen toegebmcht 
1verden met of zondM het oogmerk om te 
tlooden. (Strafwb., art. '>0'1). 

t,o Om te beoordeelen of redenen ondet·ling· 
strijdig zijn, gaat het Hof van verbreking 
na welke de bedoeling van den rechter, die 
het feit heeft beoordeeld; geweest is en 
verduidelijkt het zijn gedachte; het rukt 
zekere zinsneden niet uit hun verband en 
kent niet aan de misschien onvolmaakte, 
doot·· het atrest gebrui·kte uitdrukkingen, 
de beteekenis toe welke de bestreden be
slissing hun niet geeft: 

5°· De strafrechter mag de ontzeiting uit het 
recht te stemmen en te kiezen niet uitspre
ken (1). (Wet van '12 April 18%, arti
kel130, 2o, artikel 86 geworden van het 
Kieswetboek van 12 Augustus 1 928.} 

6o (n geval vq,n gedeeltelijke verbt·eking van 
de veroordeeling, in ,ooover het an·est de 
o ntzetting uit het recht te sternmen en te 
k'iezen heeft uitgesproken, bestaat er geen 
a.anleiding tot ve-rwijzirJ.g ( 1). 

. (1) Zie Verbr., 22 · J\o[ei lfl22 (Bnll. en 
PAsJC,, 1922, I,- 313). 

(BARBIER.) . 

Vooniening tegen twee arresten van 
het Hof van beroep te BrusseL gewezen 
den 25 Januari 1938 (Kamer van inbe
schuldigingstelling·) en 30 April 1938 
( correctioneele kamer). 

ARREST . 

Omtrent ltet eerste middel : schending 
der wet van 21 April1850, artikel 360 van 
het Wetboek van Strafvordering inter
preteerende, doordat aanlegger, vrijge
sproken geweest zijnde v66r het Hof van 
assisen, van de heschuldiging van, te 
Waug-enies, op 23 November 1 936; vrij
willig en met inzicht om ter dood te 
brengen, twee doodslag·en te hebben he
g'aan, den eenen op den persoon van 
Mariette Binard, den anderen op den 
persoon van Rosalie' Roels, en zijnde, 
naderhand beticht geworden van, te 
Waugenies, op 23 November 1936, slagen 
te hebben toegebracht aan Mariette Binard 
en aan Rosalie Roels, welke . slagen en 
kwetsuren, toegebracht zonder inzicht om 
ter dood te brengen, hem nochtans heb
ben veroorzaakt, het arrest .der Kamer 
van inbeschuldigingstelling van 25 J ac 
nuari 1938, aanlegg·er heeft verwezen 
naar de correctioneele rechtbank, en het 
bestreden arrest aanlegger heeft veroor
deeld uit hoofde van die betichting, dan 
wanneer aanleg·g·er ernstig· v66r het Hof 
van assisen had beweerd gehandeld te 
hebben in staat van wettige verdediging. 
en de ontkennende uitspraak van den 
jury op het punt, uit oorzaak van dien · 
grond tot rechtvaardiging, het krimineel 
karakter van het feit had uitgesloten, en 
dater op da t punt, gewijsde zaak bestond : 

Overwegende dat, de uitspraak van den 
jury zijnde, volgens de wet, niet gemoti
veerd, het middel in feite miste, juist 
doordat het gegrond is op de bewering dat 
de jury de reden tot rechtvaardiging zou 
aangenomen hebben; 

Om trent het tweede ,middel : schending 
der artikel 393 van het Strafwetboek, 
doordat aang·eklaagde arresten aange.
nomen hebben dat betichte gehandeld had 
zonder inzicht om ter dood te brengen, 
dan wanneer uit al de eischen van den 
procureur generaal v66r de kamer van 
inbeschuldigingstelling, zooals uit het 
arrest van verwijzing naar het' Hof van 
assisen, duidelijk blijkt dat, in den geest 
van hunne opstellers, het zeker was dat 
betichte gehandeld had met inzicht om 
ter dood te brengen, en dat, gezien het 
gebruikte wapen en de geweldigheid van 
de slagen, dit inzicht niet twijfelachtig 
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kan zijn, en dat het kwestig feit dus niet 
meer op basis van artikel ~01 van het 
Strafwetboek kan gekwalificeerd worden : 

Overwegende dat de vragen aan den 
jury gesteld en door hem ontkennend be
antwoord, te gelijk den vrijwilligendood
slag en het inzicht om ter dood te brengen 
beoogden; dat, na gestatueerd te hebben 
zooals hij het deed, de jury, zonder tegen
strijdigheid, bevestigend de subsidiair
lijke vraag had kunnen beantwoorden, 
indien ze hem gesteld ware geweest, be
treffende slageri toegebracht zonder in
zicht om ter dood te brengen, maar die, 
nochtans, den dood hadden veroorzaakt; 
dat hij over die kwestie niet te oordeelen 
hebbende gehad, hij deze ook noch im
pliciet, noch expliciet had opgelost; dat 
geen enkele wetsbepaling verbood nader
hand deze vraag te stellen v66r de cor
i·ectioneele rechtbank v66r dewelke een 
vel·volging uit hoofde van een betichting 
verschillend van deze die door den jury 
was beoordeeld geworden, aanhangig was 
gemaakt; dat, integendeel, artikel 350 van 
het Wetboek van Strafvordering, gewij
zigd bij de wet van 21 April 1850, zulks 
uitdrukkelijk toelaat; 

Dat, ten andere, het onderzoek omtrent 
het voornemen van den dader eener in
brenk op het oogenblik waar hij deze be
gaat, feitelijk is, en dat de beslissing op 
tlat punt tusschenkomende bindend is en 
niet vatbaar voor een voorziening in cas
satie; 

Omtrent het derde middel, getrokken 
nit de tegenstrijdigheid der beweeg
redenen, en, bijgevolg, uit de schending 
van artikelen 97 der Grondwet, 163 van 
het Wetboek van Strafvordering en ~11 
van het Strafwetboek, doordat het arrest 
van 30 April1938, eenerzijds, verklaart : 
" dat uit <,le daadzaken blijkt dat betichte 
gehandeld heeft onder den invloed van 
een kortstondige gramschap en in een 
geestestoestand die hem niet toeliet de 
gevolgen van zijne handelingen juist in 
te zien », en, anderzijds : " dat, in zake, 
de betichte geslagen heeft alswanneer hij 
zelf het voorwerp van geen gewelddaad 
was geweest en· hij koelbloedig en zelf
beheerschend genoeg was om aile ernstig 
gevaar of te weren zonder daarom het 
schrikkelijk wapen dat in zijn bezit was, 
te gebruiken "• hetgeen tegenstrijdigheid 
insluit, vermits, indien betichte gehandeld 
heeft onder den invloed van een zede
lijken dwang die hem belette de gevolgen 
van zijn daden in te zien, het aangeklaagd 
arrest hem, bij logische g·evolg·trekking 
allerminst de gunst der verschooning bij 
artikel ~11 van het. Strafwetboek voor
~ien, moet ·toekennen : 

Overwegende dat in· elk vonnis het in
zicht ·van den rechter dient nagespoord, 
en dat dezes gedacht dient uiteengezet, 
zonder dat aan enkele zinsneden van hun 
samenhang te ontbinden of aan enkele 
uitdrukkingen een onjuiste draagwijdte 
toe te. kennen; 

Dat, in zake, het aangeklaagd arrest 
opvolgentlijk onderzoekt of de betichle 
geslagen heeft met inzicht om ter dood 
te brengen, en of men hem de gunst van 
artikel ~11 van het Strafwetboek magtoe
passen; dat nit de beweegredenen van het 
arrest voortkomt dat aanlegger geweldig 
heeft geslagen, in zulke voorwaarden dat 
de gl·amschap hem belette de gevolgen 
van zijne daden in te zien, hetgeen het 
inzicht om ter dood te brengen uitsluit 
doch dat die gramschap nochtans de ken
teekens niet vertoonden die ze hadden 
kunnen doen beschouwen als vloeiende 
uit een provocatie voorzien bij artikel ~11 
van het Strafwetboek; 

Dat aldus in die redeneering geen tegen
strijdig·heid bestaat en dat het middel in 
feite niet opgaat; 

Omtrent het middel ambtshalve getrok
ken uit de schending van artikel 130 der 
wet van 12 April 189~ (art. 86 van het 
Kieswetboek, bij Koninklijk besluit van 
12 Augustus 1928 gecoordineerd) en van 
artikelen 31 en 8~ van het Strafwetboek : 

Overwegende dat bestreden arrest tegen 
den veroordeelde, bij verwijzing naar het 
vonnis a quo, de ontzetting uitspreekt, 
voor een termijn van vijf jaar, der rech
ten aangeduid in artikel 31 van het Straf
wetboe·k, daariri· uitdrukkelijk begrijpende 
de ontzetting van het stem- en kiesre~;ht, 
dit niettegenstaande de afschaffing der 
bepalingen van het Strafwetboek en van 
de bijzondere wetten, beschikkende dat 
de ontzetting van l1et stem- of kiesrecht 
door den rechter zal of mag uitgesproken 
worden; 

Overwegende, v'oor het overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorg·eschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesprokene straffen 
wettelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest, geveld door het Hof van 
beroep te Brussel, op 30 Apri11938,'doch 
enkel voor zooveel het de ontzetting van 
het stem- en kiesrecht uitspreekt; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overg·eschreven 
worden in de registers van het H of van 
beroep te Brussel, en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt 
dat er geen plaats grijpt tot verzending; 
verwerpt de voorziening voor het overige, 
en verwijst aanlegger in de negen tienden 
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der kosten; laat het overige der kosten 
te-p laste van den Staat. 

. 28 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 28 Juni 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
. ARRESTEN. - CONCLUSIE. -:- RECH

TER IN BEROEP DIE DE REDENEN VAN 
DEN EERSTEN RECHTER OVERNEEMT. -
_BEANTWOORDING VAN DE VERWEER
MipDELEN EN EXCEPTIES. 

~eantwom·dt de verweermiddelen of excep
ties bevat in de v66r hem genomen con
clusies, de rechter in beroep die de redenen 
-uan den eersten rechter overneemt, wan
neer die redenen reeds antwom·d gaven op 
bedoelde venveermiddelen of excepties. 
(Grondwet, art. 97.) 

(VERROKEN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Kortrijk op '16 Maart 1938. 

ARREST. 

I. Voor wat raakt de voorziening door 
al;l.nlegger als betichte, ingesteld : 

a) Op de openbare vordering : 
Omtrent het middel : gebrek aan moti

veering, doordat bestreden beslissing aan-. 
legger verwezen heeft om zijne snelheid 
niet te hebben geregeld derwijze dat hij 
v66r zich een voldoende vrije ruimte 
behield om zijn voertuig v66r een hin
dernis tot stilstand te brengen, be
streden beslissing aldus beslissende door 
bekrachtiging van het vonnis a quo, en 
zonder de besluiten te beantwoorden die 
inriepen dat uit de veroordeeling van 
De Nuth om zijn voertuig aan den achter
kant niet te hebben verlicht, vloeide dat 
dit onverlicht voertuig een niet zienbare, 
en, bijgevolg, niet voorzienbare hindernis 
daarstelde : 

Overwegende dat het vonnis van de 
politierechtbank, alhoewel· het De Nuth 
uit hoofde van voormelde betichting 
veroordeelt, vaststelt « dat de verlichting 
van de straat aan den tweeden betichte 
(aanlegger in verbreking), indien hij met 
gematigde snelheid en met oplettendheid 
had gereden, moest toelaten de hindernis 

van op een voldoenden afstand te be
merken om te kunnen stilstaan en de 
botsing te vermijden "• waaruit het be
sluit, « dat ieder der betichten a:ldus even 
verantwoordelijk voorkomt voor ·de over
komene botsing », en ten gevolge wa:ar
van het aanlegger veroordeelt op voet 
van artikel t.2 van het Reglement op de 
politie van het verkeer; 

Overwegende dat bestreden beslissing, 
door de beweegreden van den eersten 
rechter aan te nemen, aldus voldoende 
het middel heeft beantwoord in de be
sluiten ingeroepen en getrokken uit het 
feit dat het niet verlicht voertuig een 
onzienbare en, bijgevolg, onvoorzienbare 
hindernis daarstelde; dat het, inderdaad, 
bestatigt dat de openbare verlichting aan 
aanlegger toeliet de hindernis te bemerken 
van op een afstand die voldoende was om 
te kunnen stil houden; 

Dat het middel dus niet kan aange
nomen worden; 

. Overwegende, voor het overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroordee
lingen overeenkomstig de wet zijn; 

b) Op de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger geen bij

zondere middelen inroept, en dat het Hof 
van verbreking er geene van ambtswege 
oproept; 

II. Voor wat raakt de voorziening door• 
aanlegger als burgerlijke partij, ingesteld ;. 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening niet beteekend heeft aan de 
partij tegen dewelke ze gericht is; da t de 
voorziening dus niet ontvankelijk is; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegger 
in de kosten. 

28 Juni 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslagge-ue1', H. Genart.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal: 

2e KAMEH.- 4 Juli 1938. 

10 STRAF. - w ANBEDRIJF VERWEZEN 
NAAR :OE POLI'I'IERECH'I'BANK, BIJ 
INACH'I'NEMING VAN VERZACHTENDE OM
S'I'ANDIGHEDEN. - GELDBOE'I'E. -;- MA-, 
XIMUM : 25 FRANK. 

2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER 
DE BURGERLIJKE VORDERING Ol'<ID:AT DE 
UITGESPROKEN S'fRAF HE'f MAXIMUM 
OVERSCHRIJD'l'. - VERBREKING VAN-
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BE BESLISSING OVER DE BURGERLIJI<E 
VORDERING. 

1° Wanneer een wanbed1·ij{van vfijwillig 
toegebmchte slagen, bij inachtneming 
van verzachtende omstandigheden, ver
wezen wordt naar de politierechtbank, 
kan noch de politierechtbank, noch de 
correctioneele rechtbank, uitspraak doende 
in beroep, stmffen met . een geldboete 
hoogm· dan 25 fmnk. (Strafwb., arti
kelen 38, 85 en 398; wet van 4 October 
1867, artt. 4 en 5.) 

2° Verbreking van de beslissing over de 
publieke vordering brengt veTbreking 
mede van de beslissing ovm· de burger
lijke vordering, zelfs indien de veTbre
lcing van de beslissing over de publieke 
vordering slechts bevolen wo1·dt omdat 
de uitgesproken stmf het wetteli}k ma
:cimum overschrijdt (1). 

(PHOCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. FONTAINE, EN FONTAINE T. DELVAUX.) 

Voorzieningen tegen een vonnis in be
roep gewezen door de correctioneele 
rechtbank te Namen, op 1 April 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen ge' 
richt zijn tegen hetzelfde vonnis, dat ze 
dus samenhangend zijn en dat er aanlei
ding bestaat tot hun samenvoeging·; 

Omtrent het middel : schending van 
artikel 38 van het Strafwetboek, doordat 
aangekaagd vonnis eischer Fontaine ver
oordeeld heeft tot een straf dat het maxi
mum, door de wet vastgesteld, overtreft : 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
vrijwillige slagen met correctioneele straf
fen strafbaar is, maar dat de raadkamer 
geoordeeld heeft dat er reden bestond 
om, in geval van veroordeeling, deze 
straffen op het peil der politiestraffen te 
breng·en om de verzachtende omstandig
heden die men afleidt uit de geringheid 
der feiten; dat ze bijgevolg Fontaine naar 
de bevoegde politierechtbank heeft ver
wezen; 

Overwegende dat Fontaine, als plichtig 
erkend aan deze beschuldiging, door den 
eersten rechter en daarna door de COl'rec
tioneele rechtbank, veroordeeld werd tot 
een · geldboete van 30 frank, alswanneer 
het maximum, bij artikel 38 voorzien, 
25 frank is; 

(1) Zie Verbr.; 28 Juni 1938 (twee arresten) 
Bull. en PAsrc., 1938, I, 230 en 231; A:r,.esten 
Hof van Verbr., su.pra, biz. 142 en 143). 

Dat bestreden vonnis dat artikel dus 
geschonden heeft en dat het uit dien 
hoof de moet verbroken worden; 

Overwegende dat de verbreking op de 
openbare vordering de verbreking op de 
burgerlijke vordering met zich sleept; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel door Fon
taine ingeroepen, het Hof voegt de voor
zieningen samen; verbreekt bestreden von
nis, behalve in zoover het Fontaine heeft 
vrijgesproken voor de 'betichting van 
vernieling van afsluiting; beveelt dat on
derhavig· arrest zal overschreven worden 
op de reg·isters der rechtbank van eersten 
aanleg te Namen en dat melding er van. 
zal gemaakt worden in den rand der ge
deeltelijk vernietigde beslissing; legt de 
kosten ten laste van de burgerlijke partij; 
verwijst de zaak naar de rechtbank van 
eersten aanleg te Dinant, zetelende in 
graad van beroep in politiezaken. 

4 Juli 1938.- 2" Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, voorzitter. - Vel'Slaggever, 
H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Leon Cornil, advocaat g·eneraaL 

2" KAMER. - 4 Juli 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORM. - RECHTSTREEKSCHE GEME'EN
TEBELASTINGEN. - BESLUIT VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE. - VERKLA
RING OP DE GRIFFIE VAN DEN PRO
VINCIALEN RAAD. BETEEKENING 
BINNEN TIEN DAGEN OP STRAFFE VAN 
VERVAL. 

De voorziening tegen een besluit, dooT di>: 
bestendige deputatie genomen tel' zake. 
van 7'echtst1·eelcsche gemeentebelastingen, 
moet, op straffe van · venJal, beteekimd 
worden aan de partij waaTtegen zij ge• 
dcht is; binnen tien dagen sede1·t de ver
klm·ing gedaan op. de g1·if{ie van den 
p1·ovincialen mad (2). (Wet van 22. Ja
nuari 1849, art. 4, al. 4; wet van 22 Juni 
1865, art. 2, en wet van 22 Juni 1877, 
art.16.) 

(STAll BRUSSEL, 
T. WEDUWE MATHIEUX.) 

. Voorziening .tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van den provincialen 
raad van Brabant, genomen op 12 Ja
nuari 1938. · 

(2} Zie de nota. 1 onder Verbr., 19 Mei 1924, 
(Bull. en PASIC., 1924, I, 353). 
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Omtt·en t de on tvankelij kheid d er, voor
ziening : 

Overwegende dat. de Stad Rrussel, ver
l.egenwoordigd door haar College van 
burgemeester en schepenen, en hande
lende door H. J. Dropsy, afdeeling
overste van den dienst der betwiste zaken, 
ge> olmachtigd krachtens een regelma
tige en geregi'ltreerde volmacht, ter 
griffie van de provincie Brabant, op 
25 Februari 1938, verklaard heeft zich 
te voorzien tegen het besluit, op 12 Ja
nuari 1938 door bestendige deputatie 
dczer provincie geveld, hesluit dat het 
bezwaar van weduwe Mathieux, tegen haar 
hehisting op het gebezigde personneel 
voor het dienstjaar 1937 door cte Stad 
Brussel gelegd, heeft aangenomen; 

Overwegende dat deze voorziening, bin
nen de tien dagen, moest beteekend. wor
den aan de partij tegen dewelke ze g·e
richt is, zooals op straf van verval wordt 
voorgeschreven hij alinea 4 van artikel 4 
der wet van 22 Januari 1849, krachtens 
artikel 2 der wet van 22 Juni 1865, en 
artikel16 der wet van,22 Juni 1877, toe
passelijk in zake rechtstreeksche ge
meen tebelastingen andere dan de taxen 
met het patent gelijkgesteld tPn laste van 
naamlooze vennootschappen en van ven
nootschappen bij wijze van geldschieting 
op aandeelen; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rcchtspleging niet blijkt dat deze betee
kening aan weduwe Mathieux, verweerster 
in cassatie, zou gedaan geweest zijn; waar
uit voortvloeit. dat de voorziening geens-
zins ontvankelijk is; -

Om deze redenen, het Hof verwerpt 
het; verwijst de Stad Brussel, eischeres, 
in de kosten. 

4 Juli 1938. - 2e Kamer. - l'oor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Ve!·slag
gever, H. Istas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advoraat generaal. 

2e KAMER. - 4 Juli 1938. 

DlEFSTAL. - HUISDIEFSTAL. - AR
REST VASTSTELLEND DAT BEKLAAGDE 
DE DIENSTBODE OF LOONDIENAAR WAS 
VAN DEN BENADEELDE. - DAARUIT 
AFGELEJD DAT RET FEI'l' GEEN MIS~ 
BRUIK VAN VERTROUWEN, MAAR EEN 
HUISDIEFS'l'AL UITMAAK'l'. - WETTIG. 

Is wettig schuldig verklaa1·d aan huis
diefstal, niet aan misbruilc van ver
trouwen, de beklaagde te wiens aanzien 

I ---

de l'echtm·, die het feit he eft beoordeeld, 
vaststelt dat die beklaagde, als loon
dienaar van den benadeelden persoon; 
van dezen een ornslag, geld inhoudend, 
heeft ontvangen met last hem te over
handigen aan een derde, en deze op
dracht niet vervuld heeft, maal' zich de 
voorwerpen, welke hij rnoest overbl'engen,. 
heeft toegeeigend (1). (Strafweth., arti
kelen 464 en 491.) 

(LAGNEAU.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen ·den 
31 Maart 1938. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 97 van de Grondwet, 163 
van het Wetboek van Strafvordering, 
461, 463 en 465 van het Strafwetboek, 
1984 1985, 1987, 2228, 2229, 2230, 2231, 
en 2234 van het Burg·erlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na vast.
gesteld te hebben dat de werkgever een 
som van 120.000 frank aan den eischer 
heeft toevei'trouwd ten einde ze naar de 
glasfabriek te Fauquez te brengen en dat 
die overhandiging geschied is tegen afle
vering van een ontvangstbewijs door 
eischer geschreven en geteekend, niet
temin verklaard heeft d<tt geen "ver
trouwscontract " was ontstaan; dat geen 
bezitsoverdracht had plaats gehad en dat 
dus het misdrijf een huisdiefstal uit
maakte en niet een misbruik van ver
trouwen : 

Overwegende dat bestreden arrest vast-
stelt dat Lagneau ten dienste van de 
agentschap van de " Societe generale. de
Belgique >>, te Tubize, stond met de hoe
danigheid van hulp-incasseerder gelast om 
voor haar g·eldsommen of andere waarden 
of documenten te ontvangen en te over
handigen; dat, per uur betaald, hij een 
ma:andelijksch loon van 400 tot .500 frank 
trok; dat, op 29 November 1937, de kas
sier van gezegd agentschap hem het bevel 
gaf een ornslag bevattende in bank
biljetten een som van 120,000 frank, naar
de NaaiJ1looze Vennootschap Glasfabriek 
te Fauquei te drag·en, en dat Lagneau, in 
de in het geding uitgelegde omstandig
heden zich die omslag toeeig·ende: 

Overwegende dat nit die bindende vast
stellingen blijkt dat Lagneau, bij het 
plegen van het hem aangetijgde feit, 

(1) Zie Verbr .. 8 Febt·n~J·i HJ38 _(Bull. en 
PASIC., 1938, l, 72). 
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1oondienaar was van de agentschap in den ' 
zin van artikel 464 van het Strafwetboek; 
dat het ontvangen, overdragen en over
handigen van desbetreffenden omslag een 
juiste uitvoering uitmaakte van de dien- ; 
steh die hij op zich genomen had te vol
brengen; 

Dat de feiten dus binnen de perken val
len van artikel 464 van het Strafwetboek 
dat de onwettelijke toeeigening van de 
voorwerpen beoogt die onder de bewaring 
van den daglooner zijn; 

Dat dus, door te beslissen dat het mis
drijf ten Iaste van A. Lagneau gelegd een 
huisdiefstal uitmaakte en geen misbruik 
·van vertrouwen, het bestreden arrest de 
in het middel ingeroepene wetsbepalingen 
geenszins heeft geschonden, maar ze inte
gendeet nauwkeurig heeft toegepast; 

Om aeze redenen, het Hof verwerpt. de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

4 .Tuli 1938. - 2e Kamer. -· Voor
zitter, H. Jamar, voor.;;itter. - Ve1·slag- , 
gever, H. Istas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. ~ 4 Juli 1938. 

1° GEMEENTETAXE. - BESLISSING 
VAN DEN DIRECTEUR DER BELASTINGEN 
BETREFFENDE DEN GRONDSLAG VAN DE 
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN VOL
GENS WELKE DE GEMEENTETAXES WOR
DEN VASTGESTELD. - KRACHT VAN 
GEWIJSDE. - GRENS. 

:20 GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING WAARBIJ DE WEGEN
TAXE TOT HET BELOOP VAN DE HOOFD

. SOM VAN DE GRONDBELASTING VAN DEN 
STAAT WORDT BEPAALD. - WETTIG. 

3° GEMEENTETAXE.- WEGENTAXE. 
- BIJZONDERE WET DIE TIJDELIJK ZE
KERE ONROERENDE GOEDEREN VRIJ
STELT VAN DE GRONDBELASTING. -
BRENG'f NIE'l' « IPSO FACTO » VRIJSTEL
LING MEDE VAN DE GEMEENTELIJKE 
WEGEN'l'AXE. 

·:1 ° De eindbeslissing ·van den directeur de1· 
belastingen, uitspraak doend~ over be
zwaren aangaande de toepasstng van de 
wetten op de ?'echtstreelcsrhe belastingen, 
heeft slechts kracht van gewijsde ten aan
zien van de gemeent~belastingen, welke 
volgens die rechtstreeksche belastingen 
worden bepaald voor zoover het de basis 
van deze betreft. (Wet van 6 September 

. 1895, artt. 5 en 21.) 
:20 Wanneer een gemeentel#ke wegentaxe, 

die, volgens de wet, berust op het lcadu
straal inkomen, vastgesteld wordt tot het 
beloop van de hoofdsom der aan. den 
Staat verschuldigde grondbelasting, be
paalt de ve1·ordening die ze instelt wette
lijk dat haar grondslag die grondbelasting 
is, welke op ham· beu.rt berekend woidt 
volgens het lcadastraal inkomen. (Samen- · 
geschakelde wet ten op de inkomsten
belastingen, art. 83, § 3.) 

3° Alhoewel zij, evenals de grondbelastiny, 
berust op het kadastmal inkomen, kan de 
gemeentelijke wegentaxe met de grond
belasting niet wo1·den gelijkgesteld, wam·
uit volgt dat de tijdelijkr- vr~fstelling van 
de grQndbelasting, door een bijzondere 
wet aan zelcere onmerende goederen ver
leend met het oog op het bevordm·en van 
het bouwen van nieuwe kleine woningen. 
geen. vrijstelling medebrengt van de 
wegentaxe, indien de gemeenteverordening, 
die deze taxe instelt, de vrijstelling niet 
voorziet (1). (Wet van 10 Juni 1928.) 

(VISEUR, 
T. GEMEENTE WATERMAAL-BOSCHVOORDE;) 

Voorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie der provincie Bra
bant, genomen den 3 November 1937. 

ARREST. 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 5 en 21 der wet van 6 Sep
tember 1895, 83, § 3, der wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij Koninklijk besluit van 12 September 
1936, der Koninklijke besluiten van 
7 Oogst 1931, 21 October 1932, 6 Maart 
1933, 27 Juli 1934, . 11 Juni 1935 en 
9 Mei 1936 de reglementen goedkeurende · 
der Gemeente Watermaal-Boschvoorde, 
die een straatbelasting legden onder
scheidenlijk voor de dienstjaren 1931. 
1932, 1933, 1934, 1935 en 1936, van het 
Koninklijk besluit van 30 Maart 1936. 
nr 271, artikel 2, van artikelen 107 en 110 
der Grondwet, doordat : 

Eerste onderdeel, bestreden besluit ver
zuimd heeft aan de beslissing van den 
directeur der rechtstreeksche belastingen, 
in dato 13 Mei 1937, in za.ke rechtstreek
sche belastingen, geveld, kracht van ge
wijsde toe te kennen wat de basis betrefL 
van de betwiste straatbelasting, als
wa.nneer, kra.chtens artikel 21 der wet van 

(1) Zie Verbr., 16 Juni 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 295); 17 Juni 1935 (ibid., 
1935, I, 285); 18 .Tanuari 1937 (ibid., 1937, 
T, Hi). 



___ l ----- _______ j ___ l;-_·_~ :-> 

- 155-

'6 September 1895, hiervoren aangehaald, 
-de straa.tbelasting niet mocht gelnd wor-
-den op basis van een ka.da.stra.a.l inkomen 
hooger dan dit door den directeur in ge
.zegde beslissing bepa.ald ; 

Tweede onderdeel, doordat bestreden 
·besluit hierop steunt dat " de straat
belasting berekend zijnde naar rato van 
het kadastraal inkomen, het kadastraal 
inkomen de basis er van moet zijn en niet 
~e grondbelasting· »; alswanneer, wa.t het 
dienstjaar 1932 en de volgende betreft, de 
betwiste taxe integendeel, luidens de
zelfde reglementen die ze legden, op de 
:grondbelasting zelf berekend was; 

Derde onderdeel, doordat bestreden 
.arrest een onwettelijk gemeentereglement 
heeft toeg·epast, doordat het de straat
belasting op de grondbelasting berekent; 
.alswanneer artikel 83, § 3, der samen
geschakelde wetten het leggen van een 
.straatbelasting slechts toelaat voor zoo
vee! ze op het kadastraal inkomen zal be
rekend worden : 

Omtrent het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, luidens artikelen 21 

.en 5 der wet van 6 September 1895 op de 

.aanslagen in zake rechtstreeksche be
lastingen, de provinciale bestumders der 
I'echtstreeksche belastingen, bij met re
-denen omkleede beslissing uitspraak doen 
over de bezwaren welke betrekking heb
ben op de toepassing der wetten in zake 
rechtstreeksche belastingen, voor het
:geen betreft zoowel de balasting ten voor
·deele van den Staat als de provinciale en 
.gemeentelijke opcentiemen begrepen in de 
I'ollen welke zij uitvoerbaar hebben ge
maakt, en dat hun eindbeslissingen op die 
voorwerpen kracht van gewijsde hebben 
wat betreft de grondslagen der betwisting; 

Overwegende dat het bezwaar van 
-eischer waarover de ingeroepene beslis
sing van den hestuurder in dato 13 Mei 
1937 uitspraak heeft gedaan, er toe st1·ekte 
~e outlasting te hekomen van de grond
belastingen door den Stal).t sedert 1932 
ge'ind; dat ze gegrond was op artikel 2 
van het Koninklijk besluit nr 271 van 
30 Maart 1936 en artikel 1, § 1, der wet 
van 10 Juni 1928; 

Dat de beslissing op dit bezwaar, op 
13 Mei '1937 tusschengekomen, de hasis 
niet bepaalde van de aan den Staat ver
·schuldigde grondbelasting maar, inte
:gendeel, den eigenaar van deze grond
belasting vrijstelde om de reden in 
artikel 1, § 1, der wet van 10 Juni 1928 
voorzien; 
' Dat daaruit spruit dat de beslissing van 

~en bestuurder de draagwijdte niet heeft 
~ie eischer haar geeft en . niet binnen het 
kader valt van artikelen 5 en 21 der wet 

van 6 September 1895; dat het middel in 
zijn eerste onderdeel feitelijken grand-
slag mist; · · 

Omtrent het tweede en het derde onder
dee! : 

Overwegende dat, sedert het ,jaar 1932, 
de jaarlijksche reglementen der Ge
meente Watermaal·Boschvoorde, betref
fende de straat.belasting niet meer in uit
drukkelijke bewoordingen aanduiden dat 
de taxe op het kadastraal inkomen bere
kend wordt; dat ze ook niet zeggen dat 
de taxe op de hoofdsom der grondbelasting· 
berekend wordt, maar wel dat de taxe be
paald wordt "in even.cedigheid met de 
grondbelasting van den Staat», wan
neer het, zooals in zake, over bebouwde 
eigendommen gaat; datde gemeent.e door 
haar taxereglementen in deze bewoordin
gen op te stellen eenvoudig het bedrag 
van de taxe heeft willen a.anduiden, be
drag dat, luidens art.ikel 83, § 3, der 
samengeschakelde wetten op de inkom
st.enbela.stingen, het bedrag der hoofd
som van de grondbelasting niet mag over
schrijden; dat deze uitleg voortspru1t uit 
de vergelijking der bewoordingen van de 
reg·lementen van 1930 en 1931 met deze 
der reglementen. van 1932 en der vol
gende jaren; dat het reglement' in 1930 
het bedrag der straatbelasting vaststelde 
op een som lager dan het bedrag der 
grondbelasting· (10 t. h. van het kada
straal. inkomen); dat alsdan noodig was 
het kadastraal inkomen als ba~ir aan te 
duiden; dat deze noodzakelijkheid· niet 
meer bestond van het oogenblik af dat 
het bedrag der taxe op het toegelaten 
maximum gebracht was, 't is te.zeggen, 
op het hedrag der hoofdsom van de grond
belasting theoretisch aan den Staat ver
schuldigd, belasting die zelf op het kada
straal inkomen wordt berekend; dat, 
indien het waar is dat de straatbelasting, 
d,ie het kadastraal inkomen als basis 
heeft, geenszins kan gelijkgesteld worden 
met de straatbelasting, die de grond
belasting als basis heeft, daaruit niet 
voortvloeit dat de taxe, waarvan het 
bedrag bepaald wordt, rekening houdende 
met de hoofdsom der grondbelasting, niet 
wettelijk is; dat artikel 83, § 3, hierv'oren 
aangehaald, zelf, bijaldien het het kadas
traal inkomen aangeeft als basis van de 
straatbelasting, nochtans, om het maxi
mum der taxe te hepalen, naa1·. de 
hoofdsom der grondbelasting verwljs L; dat 
de betwiste taxerPglementen, door het 
he drag der taxe, welke zeleggt:>n, te bepalen 
rekening houdende met de hoofdsom der 
grondbelasting, niets anders zeggen, dat 
ze dllR niet als onwettelijk mogen aanzien 
worden en dat het tegen aangeklaagd 
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arrest opgeworpen hezwaar · niet gegrond 
is· 

'omtrent hr,t tweede middel : schending 
van. artikel 1, § 3, der wet van 10 Juni 
1928 en artikel 83, § 3, der wett.en op de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld bij 
Koninklijk bes]uit van 12 Septembel' 1936, 
dit laatst artikel g·ewijzigd bij artikel 6 
der wet van 22 Januari 1931, doordat be
streden besluit beslist dat de vrijstelling 
van de straatbelasting niet mag worden 
verleend, omdat ze niet uitdrukkelijk 
voorzien is in de gemeenter<>glementen 
van Watermaal-Boschvoorde, die de taxe 
leggen voor de dienstjaren 1931 tot 1936, 
alswanneer, deze vrijstelling, bij toepas
sing van artikel 83, § 3, der samen
geRcha.kelde wctten op de inkomsten
belastingen, gewijzigd bij artikel 6 der 
wet van 22 Juni 1931, van rechtswege be
stand door het feit zelf der vrijstelling 
van de grondbelasting : 

Overwegende dat artikel 83, § 3, in het 
middel bedoeld, gewijzigd hij de wet van 
22 J a.nuari 1936, artikel 6, er zich bij be
paalt voor te schrijven dat de straat· 
belasting de hoofdsom der grondbelasting 
niet mag te boven gaan; dat eischer daar
uit niet. mag afleiden da.t, wanneer de 
helastingplichtige van de grondhelasting 
is vrijgesteld, er geen "hoofdsom der 
grondbelasting » meer bestaat, en bijge
volg geen straathelasting meer; 

Overwegende dat er, inderdaa.d, van 
geen enkele gelijkstelling kan spraak zijn 
van de straatbelasting gegrond op het 
kadastraal inkomen met de grondbelasting 
op hetzelfde ink omen berekend; dat, 
indien de gTondbelasting dezelfde basis 
heeft als de straatbelasting, ze nochtans 
aan deze geheel vreemd is; dat daaruit 
voortvloeit dat de . vrijstelling van de 
grondbelasting zich niet van ambtswege 
tot de straatbelasting. uitbreidt; dat zij 
er dus niet op zou mogentoegepast worden 
tenzij de vrijstelling der straa.tbelasting 
toegela.ten. wordt door het reglement die 
deze taxe legt, wat hier het geval niet is; 

Dat aangeklaagd besluit van deze prin
ciepen niet is afgeweken; en dat het mid
del dus grand mist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

4 Juli 1938. - 2e Kamer. - Voo1'
zitte1', H. Jamar, voorzitter. - Ve1'slag
geve1', H. Limbourg. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 4 Juli 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING· 
- VOORZIENING VAN HET OPENBAAit 
MINISTERIE. - GEEN BETEEKENING 
AAN DE PARTIJ.- NIET ONTVANKELIJK 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - CoNCLUSIE INGE
DIEND NA HET SLUITEN DER DEBATTEN .. 
- NIET TE BEANTWOORDEN. 

1° Is niet ontvankelijk de vool'ziening van 
het openbaar ministeTie die niet beteeke.nd 
wel'd aan de partij waaTtegen z~i gericht 
is. (Wetb. v. Strafv., art. 418.) 

2° De 1'echte1' moet de conclusie, die slechts
na het sluiten del' de batten 'We1·d ingediend, 
niet beantwool'den. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
EN MOMMAERTS, '!'. VIDREQUIN.) 

Voorziening tegen een vonnis in beroep· 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Dinant op '1.'5 Februari 1938. 

ARREST. 

Overweg·ende dat de voorzieningen te-· 
gen dezelfde beslissing gel'icht, samen-
hangend zijn en dat ze dienen samen" 
gevoegd; 

I. Omtrent de voorziening van den 
procureur des Konings te Dinant : 

Overwegende dat, de beteekening van 
d.e voorziening aan de partij tegen de· 
welke ze gerirht is, niet hewezen is; 

Overwegende dat de voorziening dus 
niet ontvankelijk is (Wetb. v. Strafv.,. 
art. 416); 

II. Omtrent de voorziening van Mom~ 
maerts : 

a) Wat de strafvordering betreft : 
Omtrent het middel alzoo opgesteld 

"het aangeklaagd vonnis beantwoordt 
geenszins het betoog uiteengezet in de· 
bewoording·en van de conclusien, nauw
keurig hepalend dat het besta.an van een 
heleediging niet kan voortspruiten uit de 
eenige bekentenis van rlen betichte; dat 
zij, noodzakelijk onderstelt dat aange
klaagde uitdrukking moet gehoord wor
den door diegenen in wiens aanwer.igheid 
het gesprek wordt gehouden (Verbr., 
16 Januari 1937); dat de rechter deze 
uitzondering die uitdrukkelijk is niet 
bea.ntwoord heeft; dat het vonnis moet 
verbroken worden bij gebrek aan re
denen »; 

Overwegende dat uit een met de hand 
geschreven melding, geteekend door den 
voorzitter van den zetel, blijkt, dat de 
conclusien niet ter zitting genomen wer~ 
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~len, maar zijn overgemaakt geweest ge
-durende de beraadslaging, alswanneer de 
debatten gesloten waren; 

Overwegende dat, in afwezigheid van 
conclusHin regelmatig genomen v66r het 
sluiten der debatten, de bestreden beslis
sing genoegzaam met redenen omkleed is 
-door, in de bewoordingen der wet, het 
bestaan van de betichting vast te stellen; 

Dat uit deze beschouwingen voortvloeit 
dat het middel in feite mist en niet mag 
aangenomen worden; 

Overwegende dat al de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd; 

b) Wat de burgerlijke vordering be
treft : 

Overwegende dat eischer geen enkel 
middel inroept en dat het Hof er ambts
halve geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen; verwerpt ze; ver
wijst eischer Mommaerts in de kosten van 
zijn voorziening. 

r. Juli 1938. - 2e Kamer. - Voo1'
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2° KAMER. - 5 .Juli 1938. 

1° GEMEENTETAXES. - WET HOU
DENDE DE BEGROOTING DER RIJKS
MIDDELEN. - HEEFT GEEN GEVOLG 
TEN AANZIEN VAN DE GEMEENTE
BELASTINGEN. 

2° GEMEENTETAXES. - BIJZONDERE 
GEMEENTELIJKE WEGENTAXE. - WET 
VOORSCHRIJVENDE DAT · ZIJ ZAL GE
HEVEN WORDEN OP GROND VAN EEN 
BEPAALD BEDRAG GEDURENDE EEN BE
PAALD JAAR. - WET HOUDENDE DE 
BEGROOTING DER RIJKSMIDDELEN VOOR 
RET VOLGEND DIENSTJAAR. - DIE WET 
BEHOUDT NIET RET BEDRAG VAN DE 
GEMEENTETAXE VOOR RET VOLGEND 
JAAR. 

3° VERBREKING. - TERUGWERKENDE 
KRACHT.- BESLISSING DIE BESTREDEN 
WORD'!' OMDAT ZIJ EEN BEZWAAR VER
WERPT DA'l' GERICHT WAS TEGEN 
EEN GEMEENTEBELASTING GEHEVEN OP 
GROND VAN EEN HOOGER BEDRAG DAN 
BIJ DE WET VEROORLOOFD WAS. -
LATERE WET DIE DE HEFFING OP GROND 
VAN RET TOEGEPAS'l' BEDRAG TOELAAT.
ZONDER INVLOED OP DE VOORZIENING: 

1° De wet houdende de begrooting der 
rijksmiddelen en bepalende dat de be-

lastingen te1i behoeve van den Staat, be
staande op 31 December, gedurende het 
volgend jaar zullen getnd worden val
gens de wetten en tarieven die de zetting 
en de invordering e1· van regelen, heeft 
geen gevolg ten aanzien van de gemeente
belastingen. 

2° Wanneer een wet voorschrijf~ dat, ge
durende een bepaald jam·, de bijzondere 
gemeentelijke wegentaxe ten aanzien van 
zekere om·oerende goede1·en zal geheven 
worden op grond van een bepaald bedrag, 
heeft de wet houdende de begrootinq der 
rijksmiddelen voo1· het volgend dtenst
j aar geenszins tot g~volg dit bedrag voor 
de heffing van dte gemeentetaxe ook 
gedurende het volgend jam· te behouden. 
(Wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld den 12 September 
1936, art. 83, § 3, 1 o; wet van 5 Mei 
1936; wet van 31 December 1936, 
houdende de begrooting der rijks
middelen voor het dienstjaar 1937 .) 

3° Wannee1· een aanslag, in een gemeente
taxe, op het oogenblilc waarop hij be
paald 1verd en op het oogenblik waarop de 
bestreden beslissing verleend we1·d, on
wettig was omdat hij gedaan werd op 
g1·ond van een hooger bedrag dan door 
de wet was toegelaten, verbreelct het Hof 
de beslissing die geweigerd heeft die 
onwettigheid vast te stellen, alhoewel se
dert dien een wet in voege trad die de 
aanslag op grond van het toeyepa.ste 
bedmg toeliet ( 1). 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP " UNION CHI
MIQUE BELGE "• '!'. GEMEENTE HE
MIXEM.) 

Voorziening tegen een besluit van de 
bestenrlige deputatie van denprovincialen 
raad der provincie Antwerpen, verleend 
den 26 Augustus 1937. 

ARREST. 

. Over het eenig middel van verbreking : 
schending der artikelen 97, 107, 110, 111, 
113 en 115 der Grondwet, 113'<, 1156, 1158, 
1159, 1160, 1161, 1162, 1163 en 116'< van 
het Burgerlijk Wetboek; 76, 5°; 13t., 135, 
137 en 138 der Gemeentewet van 30 Maart 
1836, samengeschakeld op 27 November 
1891; t., § 2, van kapitel I van titel I; 
83 der wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld door Ko
ninklijk besluit van 12 September 1936; 
1 van Koninklijk besluit van 12 Januari 

(1) Zie de nota on del: dit arrest, geteeken d 
I.. C., in Bull. en PAsiC., 1938, I, 254 en 255. 

I 
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1936, die het bedrag der grondbelasting 
wijzigt, 1 der wet van 31 December 1936, 
inhoudende de begrooting der middelen, 
enkel artikel der wet van 5 Mei 1936, 
betreffende de opcentiemen en de bij
zondere gemeentelijke wegenistaxe, door
dat bestreden besluit beslist heeft dat het 
enkel artikel der wet van 5 Mei 1936, het
welk de heffing der gemeentelijke wegenis
taxe veroorlooft voor het dienstj aar 193 6, 
alsof het bedrag der grondbelasting 7 t. h. 
was, door artikel 1 der wet van 31 De
cember 1936, inhoudende de begrooting 
van 's rijksmiddelen, toepasselijk werd 
gemaakt op het dienstjaar 1937, terwijl, 
integendeel, bedoeld artikel 1 der wet 
van 31 December 1936 enkel beschikt voor 
de belasting·en " ten voordeele van den 
Staat , en vreemd is aan de stof der bij
zondere gemeentelijke wegenistaxe, welke 
geregeld is bij artikel 83, § 3, 1°, der 
samengeschakelde wetten over de inkom
stertbelastingen : 

Overwegende dat aanlegster in verbre
king door de Gemeente Hemixem in de 
wegenistaxe, dienstjaar 1937, artikel 1436 
van den rol, aan 7 t. h. van het kadastraal 
inkomen harer industrieele gebouwen ge
legen op het grondgebied der gemeente, · 
werd aangeslagen; dat, nochtans, voor het 
dienstjaar 1936, krachtens artikel 1 van 
het Koninklijk besluit van 12 Februari 
1936, het bedrag der grondbelasting voor 
bebouwde gronden 6 t. h. van l1et kada
straal inkomen beliep en dat, volgens de 
wet van 31 December 1936, inhoudende 
de begrooting van 's rijksmiddelen, de 
bestaande belastingen behouden worden 
op voet der wetten en tarieven thans in 
voege, en dat, diensvolgens, voor het 
dienstjaar 1937, evenals voor het dienst
jaar 1936, de grondbelasting te heiTen 
was op maatstaf van 6 t. h. van het 
kadastraal inkomen; 

Overwegende dat, kraehtens artikel 83, 
§ 3, 1°, der door Koninklijk besluit van 
12 September 1936 samengeschakelde wet
ten over inkomstimbelastingen, de ge
meenten kunnen bemachtigd zijn eene 
bijzondere taxe te heffen, berekend in 
verhouding tot het kadastraal inkomen 
van de op hun grondgebied gelegen on
roerende goederen, om de wegenisuitgaven 
te dekken; maar dat, volg·ens dezelfde 
wetsbepaling, die taxe nochtans niet meer 
mag .bedragen dan de hoofdsom van de 
grondbelasting, voor de gebouwde eigen
dommen of de in de stedelijke agglo
meraties gelegen bouwgronden, en dan de 
helft van bedoelde hoofdsom voor de 
andere ongebouwde eigendommen; 

Overwegende dat de wet van 5 Mei 
'1936, in zijn eenig artikel, beschikt heeft 

dat de provinciale gemeentelijke opcen
tiemen op de grondbelasting, en de spe
ciale gemeentelijke wegenisbelasting wore
den voor 1936, met betrekking· tot de 
industrieele onroerende goederen van na
tuur en door bestemming geheven, alsof 
de aanslagvoet van de grondbelasting· 
7 t. h. was, maar dat geen een wet deze 
beschikking op het jaar 1937 heeft toe
passelijk gemaakt; dat, weliswaar, de 
wet van 31 December 1936, inhoudende 
's rijksmiddelen begrooting, bepaalt dat 
de rechtstreeksche en onrechtstreeksche· 
belastingen in hoofdsom en opcentiemen 
op 31 December 1936 ten behoeve van 
den Staat bestaande, tijdens het jaar 1937 
ingevorderd zullen worden volgens de· 
wet ten en tarieven waarbij zetting _en 
invordering er van zijn geregeld, met inbe
grip van de wetten en tarieven die slechts. 
een tijdelijk of voorloopig karakter heb
ben; maar dat deze wet in zijne bewoor'
ding de belastingen in te vorderen ten 
hehoeve van den Staat beoogt, en dat ze 
geen uitwerksel heeft kunnen hebben op
de g-emeentebelastingen, welke instelling 
onderworpen is aan regels gansch ver,
schillend van die welke de instelling van 
helastingen ten behoeve van den Staat 
beheerschen; 

Overwegende dat derhalve het ten 
onrechte is dat het bestreden besluit bet 
bezwaar van aarilegster veiworpen heeft 
om rede de beschikkingen der wet van 
5 Mei 1936, door artikel 1 der wet van 
31 December 1936, houdende 's rijks
middelen begrooting voor dlenstjaar 1937 
eveneens van kracht zouden geworden 
zijn; dat, zoo doende, het gezegd besluit 
artikel 83, § 3, 1°, der door Koninklijk 
besluit. van 12 September 1936, samen
geschakelde wetten over inkomsten belas
tingen geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof vernietig't 
het bestreden besluit der bestendige depu
tatie van Antwerpen van 26 Oogst 1937; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schrev.'ln worden op de registers van· de 
bestendige afvaardiging der provincie
raad der provincie Antwerpen, en dat er 
melding zal van worden g-edaan op den 
rand van het verniet.igd besluit; verzend t 
de zaak naar de hestendige afvaarding· 
de1· provincieraad der provincie Brabant; 
veroordeelt verweerster in de kosten. 

5 Juli 1938. - 28 Kamer. - Vo'or
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine_ 
- Gelijkluidende conclusie : H. Leon 
Cornil, advocaat genera a!. 
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2e KAMER. - 5 Juli 1938. 

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER.
MISBRUIK VAN VERTROUWEN.- FElTEN 
VAN VERDUISTERING DIE EEN ENKEL 
MISBRUIK VAN VERTROUWEN, OF MEER 
MISBRUIKEN VAN VERTROUWEN, ONDER
LING SAMENHANGEND, UIH!AKEN. -
EEN VAN DE FElTEN GEPLEEGD TER
WIJL BEKLAAGDE NOG DEEL UITMAAKTE 
VAN DE MAGISTRATUUR. - BEVOEGD

. HElD VAN DEN PROCUREUR G ENERAAL 
EN VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer verschi!lende feiten van inisb1·uik 
van vertrouwen, hetzij een en/eel misbrui/c 
van ve1·trouwen, wegens de eenheid van 
het strafbaar opzet, hetzij verschillende 
misbruiken van vertrouwen, wegens hun 
ondel'ling ve1·band, uitmaken, volstaat het 
dat een van de feiten gepleegd werd op 
een oogenblik dat beklaagde, als plaats
vervangend vrederechter, nog deel uiF 
maakte van de magistmtuur, opdat de 
zaak door den procu1·eur generaal recht
streeks worde aanhangig gemaakt bij het 
Hof van beroep. ('Netb. v. Strafv., 
art. 479.) 

(PROCUREUH GENEHAAL TE GENT, 
T. L ... ) 

Verzoek tot regeling· van rechtsgebied, 
naar aanleiding van een beschikking van 
de raadkamer der rechtbank van eersten 
aanleg te Kortrijk, verleend op 28 April 
1937, en van een arrest van het Hof van 
beroep te Gent, gewezen op 25 Februari 
1938. 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift van den 
Heer Procureur generaal bij het Hof van 
beroep te Gent; 

Overwegende dat L ... vervolgd is uit 
hoofde van verduistering ten nadeele · der 
medebelanghebbende Prouvart; 

Gelet op de beschikking der raadkamer 
der rechtbank van eersten aanleg . te 
Kortrijk, in dato 28 April 1937, door 
dewelke zij zich onbevoegd heeft ver
klaard, om reden de feiten zouden ge
pleegd geweest zijn ten tijde dat ver
dachte het. ambt uitoefende van plaats• 
vervangend vrederechter van het kanton 
Moeskroen, en dat, bij toepassing van 
artikel 479 van het Wetboek van Straf
rechtspleg·ing, verdachte onder de rechts
macht van het Hof van beroep zou vallen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
b'eroep te Gent, eerste kamer, in dato 
25 Februari 1938, rechtdoende in correc~ 

tioneele zaken, ingevolge artikel 479 van 
het Wetboek van Strafrechtspleging, door 
hetwelk het Hof zich · onbevoegd he eft 
verklaard om reden, dat niets bewijst dat 
verdachte voor 1935 (wanneer hij ge'inter
pelleerd werd), het geld en obligatH\n 
zou verduisterd hebben, en dat verdachte 
sedert 18 Juni 1934, geen plaatsvervan
gend rechter meer is, zoodat op het 
oogenblik der feiten hij onderhoorig was 
aan de correctioneele rechtbank; 

Overwegende dat deze twee tegenstrij
dige beschikkingen kracht van gewijsde 
hebben bekomen; dat er een geschil over 
rechtsmacht uit volgt dat den g·ang· v,an 
het gerecht belemmert en dater dus dient 
tot regeling van rechtsgebied over· te 
gaan; 

Overwegende dat de feiten, beklaagde· 
ten laste gelegd, een verduistering, ofwel 
verscheidene, doch samenhangende mis
drijven, kunnen uitmaken; 

Overwegende dat, uit de elementen der 
zaak schijnt te blijken dat ten minste 
eenige dezer feiten v66r den datum der
aanvaarding· van het ontslag van be
klaagde als plaatsvervangend vrederech
ter zouden plaats gegrepen hebben; 

Overwegende dat, opdat de zaak v66r 
het llof van .beroep moet aanhangig ge
maakt worden, het volstaat dat het plegen 
der inbreuk werd begonnen, of dat een der 
samenhangende wanbedrijven werd ge
pleegd toen betichte nog magistraat was; 

Omdeze redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof vernietigt bestreden arrest 
door· het Hof van beroep, te Gent, op 
25 Februari 1938 geveld; beveelt dat het 
onderhavig arrest zal overg·eschreven wor
den in de registers van dat Hof, en dat 
er van melding zal gedaan worden in den 
rand van de vernietigde beslissing; ver
zendt de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel, burgerlijke kamer, door \len 
eersten voorzitter voorgezeten. 

5 Juli 1938.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H, Bail. - Gelijk
luidende conclusie, H. Leon Cornil, advo
caat generaal. 

2e KAMER.- 5 Juli 1938. 

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN: '----:: 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTE.LLING:. 
- MISDAAD TEN LASTE GELEGD A:AN 
EEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE PO
LITlE, HANDELENDE IN DE UITOEFENI'NG 
VAN ZIJN BEDIENING.- COHRECTIONA
LISEEHING MET AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - EEN~ 
PARIGHEID VEHEISCHT. 
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20 RECHTBANKEN.- STRAFZAJ(EN.
BEVOEGDREID VAN RET VONNISGERECRT. 
- MISDAAD TEN LASTE GELEGD AAN 
EEN OFFICIER VAN GERECRTELIJKE PO
LITlE, HANDELENDE IN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN BEDIENING. - CORRECTIONA
LISEERING DOOR DE KAMER VAN INBES
CRULDIGINGSTELLING.- DAGVAARDING 
VAN DEN PROCUREUR GENERAAL VOOR 
RET l:IOF VAN BEROEP. - VER
PLICRTING VOOR RET HOOF ZICR ONBE
VOEGD TE VERKLAREN INDIEN DE 
KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING 
NIET MET EENPARIGREID BESLIST REEFT. 

:3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- MISDAAD TEN LASTE GELEGD AAN 
EEN OFFICIER VAN GERECRTELIJKE PO
LITlE, RANDELENDE IN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN BEDIENING. - CORRECTIONA
LISEERING DOOR DE KAMER VAN INBE
SCRULDIGINGSTELLING. - NIET VAST
·GESTELD DA'r MET EENPARIGREID WERD 
BESLIST. - DAGVAARDING VAN DEN 
PROCUREUR GENERAAL V66R RET l:IOF 
VAN BEROEP. - ARREST VAN ONBE
VOEGDREID. - ER BESTAAT AANLEI
DING TOT REGELING VAN RECHTSGE
BIED. 

1 o De lcameT van inbeschuldigingstelling, 
die !;;ennis neemt van een misdaad ten 
laste gelegd aan een officier van gerechte
lijhe politie, handelende in de uitoefening 
van zijn bediening, moet beslissen met 
.eenpaTigheid om die misdaad corTec
tioneel te mahen, doot· aanneming van 
verzachtende omstandigheden, en ze te 
veran,deren in een wanbedTijf, aangaande 
hetwelh de procut·eut· generaal zal han
qelen naar behooTen. (Wetb. v. Strafv., 
artt. 4 79 en 483; wet van 4 October 
1867, art. 6, gewijzigd door de wet van 
4 September 1891, art. 5.) 

·2o Het Hof van beToep dat, op de dagvaar
ding ·van den procureuT generaal, kennis 
neemt van een misdaad ten laste gelegd 
aan een officier van gerechtez.ijhe politic, 
handelende in de uitoefening van zijn 
bediening, moet zich onbevoegd verklaren, 
indien de hamer van inbeschuldiging
stelling niet met eenparigheid beslist /weft 
om die misdaad cot·rectioneel te maken 
door aanneming van verzachtende om
standigheden (1). (Stilzwijgend aan
genomen.) 

3° Er bestaat aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied wanneer de kamer van inbe
schuldigingstelling een misdaad, ten laste 
gelegd aan een officier van gerechtelijhe 

(1) Zie de nota onder dit arrest in Bitll. en 
;pASIC., 1938, I, 257). 

poiitie, handelende. in de uitoefe~~ing van 
zijn bediening, heeft correctioneel ge
maakt, zonder te beslissen met eenparig
heid, en wanneer dam·na het Hof van 
beroep, op de dagvaarding van den pro
cureuT geneTaal daarvan kennis riemend, 
zich onbevoegd vet•lclaaTd heeft. 

(PROCUREUR GENERAAL TE GENT, 
T. SERRAES.) 

Verzoek tot regeling· van rechtsg·ebied 
naar aanleiding van een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent, gewezen op 
23 November 1937, en van een arrest 
van de eerste kamer van hetzelfde Hof, 
gewezen op 1 April 1938. 

ARREST. 

Gezien de aanvraag· tot regeling van 
rechtsgeLied van den Heer Procureur 
gen~raal bij het Hof van heroep van Gent 
van 15 April 1938 : 

Overwegende dat, door arrest van 
23 November 1937, de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Gent, door aanneming van ver
zachtende omstandigheden, gezegd heeft 
dat slechts een correctioneele straf zo'u 
toeg-epast worden aan de feiten ten laste 
gelegd van Gustaaf Serraes, beeedigde 
jachtwachter, beticht van, te Saffelaere, 
den '1 0 October 193 7, zijnde officier van 
gerechtelijke politie en hebhende gehan
deld in de uitoefening van zijn amht, vrij
willig-e verwondingen of slagen toege
bracht te hebben aan T.heophiel De Meyer, 
zonder oogmerk om te dooden, maar heh
bend nochtans den dood veroorzaakt; 

Aangezien, ten gevolge dit arrest, de 
zaak v66r het Hof van beroep gebracht 
werd door dagvaarding van den procu
reur generaal; 

Aang·ezien, door arrest in kracltt van 
gewijsde van 1 April 1938, het Hof van 
heroep zich onbevoegd heeft verklaard 
om rede dat voornoemd arrest van 23 No
vember 1937, de verza.chtende 0mstan
digheden aannemende die moeten he
staa.n opdat een correctioneele straf zou 
kunnen toeg-epast worden, niet met een
parigheid van stemmen verleend werd, en 
dat het feit dus een misdaad uitmaakt; 

Overwegende dat, uit de tegenstrijdig
heid van die twee beslissingen, een conflict 
van juridictie spruit welke den gang van 
het gerecht belemmert; 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof doet te niet het arrest. 
van de kamer van inheschuldigingstelling 
van het Hof van beroep te Gent van 
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~3 November 1937; zegt dat het tegen
woordig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Gent en dat melding er van zal gedaan 
worden in rand van het vernietigd arrest; 
verwijst de zaak na,ar de kamer van inbe
schuldigingstelling (e Brussel. 

5 Juli 1938.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Wouters. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
ad vocaa t generaal. 

2e KAMER. - 5 Juli 1938. 

10 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONEELE RECHTBANK. - MIS
DAAD EN WANBEDRIJVEN. - GEEN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN TEN 
AANZIEN VAN DE MISDAAD. - MISDAAD 
EN WANBEDRIJVEN ONDERLING SAMEN
HANGEND. - CORRECTIONEELE RECH'l'
BANK ONBEVOEGD T~N AANZillN VAN 
RET GEHEEL. 

2o REGELING VAN RECHTSGEBIFJD. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKINIX TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. - MISDAAD EN WANBE
DRIJVEN ONDERLING SAMENHANGEND. 
-- GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN TEN AANZIEN VAN DE MISDAAD. 
-- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. - ER 
BESTAAT AANLETDING TOT REGELING 
VAN RECHTSGEBIED. 

1° De correct·ioneele rechibank, waarbij door 
de raadkamer een misdaad en wanbe
drijven zijn aanhangig gemaakt, moet zich 
onbevoegd verlclaren voor het geheel, 
indien de raadkamer geen verzachtende 

. omstandigheden, ten aanzien van de 
misdaad, heeft aangenomen, en indien 
de rechtbank vaststelt dat de wanbedrijven 
met de misdaad samerihangend zijn (1). 
(Stilzwijgend aangenomen.) 

:2° Er bestaat aanleiding tot regeling van 
1·echtsgebied wanneer de raadkamer een 
misdaad en daarmede samenhangende 
wanbedrijven naar de correctioneele recht
bank verwezen heeft, zonder verzachtende 
omstandigheden aan te nemen ten aan
zien van de misdaad, en wanneer daarna 
de correctioneele rechtbanlc zich onbevoegd 
heeft verklaard voor het geheel. 

(1) Zie d'e nota ondet• dit an·est in Bull. en 
PASIC., 1038, I, 258. 

VERBR., 1938.- 11 

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN, 
T. ROELS.) 

Verzoek tot regeling van rechtsgebied 
naar aanleiding van een beschikking van 
de raadkamer van de rechtbank yan eer
sten aanleg te Antwerpen, verleend op 
20 December 1937, en van een vonnis van 
de correctioneele rechtbank te Antwer
pen, gewezen op 31 Maart 1938. 

ARREST. 

Gezien het verzoekschrift van den 
H. Procureur des Konings van het arron
dissement Antwerpen, van 25 April1938, 
strekkende tot de regeling van rechts
gebied : 

Aangezien, door bevel van 20 December 
1937, de raadkamer van de rechtbank 
van Antwerpen den genaamden J ozef 
Albert Roels, beenhouwersgast, geboren 
te Sinaai, den 2<) Maart 1915, en wont)nde 
te Contich, v66r de correctioneele recht
barrk van Arrtwerperr heeft verzorrden uit 
hoofde van : beticht van in het rechter
lijk arrondissement Antwerperr, in den 
loop der maarrderr Augustus, September, 
October err November 1937 --: A. ten 
rradeele van Emiel Van Poucke, mirrstens 
een som van 1.300 frank bedrieglijk te 
hebben weggerromerr, met de omstarrdig
heden dat de diefstal gepleegd werd met 
behulp van braak, irrklimming of van 
valsche sleutels; B. dierrstbode of een loon
dierraar zijnde van :Emiel Van Poucke in 
hoeda,rrigheid van beerrhouwersgast, ten 
nadeele van Albert Van Looy, ongeveer 
800 frank bedrieglijk weggenomerr te heb
ben, met de omstarrdigheid dat de diefstal 
gepleegd werd tegerrover eerr persoorr die 
hij rriet diende, maar die zich bevorrd 
hetzij in het huis van den meester, hetzij 
in het huis waar hij hem vergezelde; 
C. werkman, gast of leerjorrgerr zijrrde 
van Emiel Van Poucke, in hoedarrigheid 
van beerrhouwersgast, ten rradeele van 
Emiel Van Poucke, orrgeveer 300 frank 
bedrieglijk weggenomerr te hebberr met de 
omstandigheid dat de diefstal gepleegd 
werd in het huis, de werkplaats of het 
magazij n van zij n me ester; D. minsterrs 
ten nadeele van Emiel Van Poucke orrge
veer 300 frank bedrieglijk te hebberr weg
genomerr : 

_ Overwegerrde dat, . door vorrrris van 
31 Maart 1938, welk kracht van gewijsde 
heeft bekomen, de correctiorreele recht
barrk van Arrtwerperr zich onbevoegd 
heeft verklaard om kerrnis te rremen van 
de voor haar verzorrderr feiterr, daar er 
geen verzachtende omstandigheden voor
zien warerr voor de feiten A, die misdaderr 
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uitmaken, en daar de andere feiten samen
hangend waren met de misdaden; 

Ov~rwegende ~a~ uit den tegenstrijd 
van dre twee beshssmgen een conflict van 
juridictie spruit, dat den gang van het 
gerecht belemmert; 

Om deze redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof doet te niet het bevel in 
zake verleend door de raadkamer van de 
rechtbank van Antwerpen den 20 De
cember 1937; zegt dat het tegenwoordig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de rechtbank en dat er mel
ding van zal gedaan worden in den rand 
van het vernietigd bevel; verzendt de 
zaak naar de raadkamer van de recht
bank van Turnhout, om te worden 
gehandeld als naar rechte. 

5 Juli 1938.-26 Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitt~!· --:-- Versliiggever, H. Wouters. -
GeltJklutdende conclusie H. Leon Cornil 
advocaat generaal. ' ' ' 

26 KAMER. - 5 Juli 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
. - ON.TVANKELIJKHEJD. . 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MEMORIE IN HET FRANSCH TOT STA
VING VAN VOORZIENING TEGEN BESLIS
SING IN HET NEDERLANDSCH.- WORDT 
NIET IN AANMERKING GENOMEN. 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening inge
steld door beklaagde tegen een bij verstek 
gewezen arrest van veroordeeling, vooraleer 
de gewone termijn van het verzet verstre
ken is (1}. (Wetb. v. Strafv., art. ~16.} 

2° Het Hof neemt niet in aanmerking de in 
het Fransch ge~telqe memorie tot s~aving 
van een V001'Ztemng tegen een tn het 
Nederlandsch opgemaakte beslissing (2}. 
(Wet van 15 Juni 1935, artt. 27 en ~0.) 

(DEMAERSCHALCI<, VAN DEUREN 
EN ANDEREN.} 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen den 
26 Maart 1938. 

(1) Sic Verbr., · 22 i\faart 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 106, 1°; arresten Hof van 
Verbr., supra, blz. 65). · 

{2) Sic Verbr., 22 i\'laart 1938 (Bull. en 
PASIC., 1938, I, 106, 3°; a.rresten Hof van 
Verbr., supra, blz. 65). 

ARREST. 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening van Demaerschalck, Vital : 

Overwegende dat de voorziening· op 
30 Maart werd ingesteld,·dan wanneer het 
arrest bij verstek tegen aanlegger op 
26 was geveld geweest; dat de voorziening 
dus niet ontvankelijk is, om voor het 
verstrijkeh van den gewonen termijn 
voor tegenstel, gevormd te zijn geweest ~ 

Over de voorziening· van Henri Demaer• 
schalck en Adele Van Deuren, weduwe 
Alfons Demaerschalck : 

Overwegende dat, .ingevolge artikel 27 
der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik 
!fer talen, de rechtspleging v66r het Hof 
van verbreking geschiedt in de taal in 
dewelke de bestreden beslissing is inge
steld geweest; dat, Iuidens artikel ~0 der 
ze~fd~ wet, die regel op straf van nietig
herd rs voorgeschreven, en dat die nietig
heid ambtshalve door den rechter wordt 
uitgesprokeri; 

Overwegende dat in zake, alhoewel het 
bestreden arrest in het Nederlandsch 
werd geveld, de memorie tot staving van 
het verhaal in de Fransche taal is opge
steld; 
.. Dat, bijgevolg, het Hof van verbreking 
er op geen acht mag slaan; . 

En overwegende dat het aangeklaagd 
arrest .g·~veld werd op een rechtspleging 
ih deW~ll~e d~ substantieele of op straf 
van metrgherd voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd, en dat de uit
gesproken beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening van Vital-Alfred 
Demaerschalck, Henri Demaerschalck 
Adele Van Deuren, weduwe Alfons De: 
maerschalck; verwijst eischers in de kosten. 

5 Juli 1938.- 26 Kamer.- Voorzitter 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor: 
zit.ter.- Verslaggever, H. Istas.- Gelijk
lutdende conclusie, H. Leon Cornil, advo
caat generaal. 

26 KAMER. - 5 Juli 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MIDDEL GENOMEN 
DAARUIT DAT DE CONCLUSIE NIET WERD 
BEANTWOORD. - ARREST DAT DE RE
DENEN VAN DEN EERSTEN RECHTER, DE 
CONCLUSIE REEDS BEANTWOORDEND, 
HEEFT OVERGENOMEN. - MIDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

Mist grondslag in feite het middel genomen 
daaruit dat de conclusie niet werd beant-



I 
----1 · .... I __ l'c _ 

woord, dan wanneer het arrest de redenen 
van den eersten rechter tot de zijne maakt 
en die redenen het antwoord op de v66r h'et 
Hof van beroep genomen conclusie in 
zich bevatten ('1). (Grondwet, art. 97.) 

(DE SWAEF, T. BOSMANS.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
6 Mei 1938. 

ARREST. 

Wat de openbare vordering aangaat : 
Omtrent het eenig middel van verbre

king gegrond op artikelen t.12 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, 11, 32 
tot 36, t.2 en volgende, 85, 1°, van 
het Algemeen politiereglement op het 
vervoer, van 1 Februari 193t., en 97 van 
de Grondwet, doordat bestreden arrest 
verklaart dat de geheele verantwoorde
lijkheid van het ongeval op den betichte 
weegt zonder daarvan de reden te geven, 
zonder het verband van oorzaak tot uit
werksel tusschen de aangehaalde feiten 
en het ongeval te bewijzen, en zonder de 
zeer nauwkeurige conclusHin van eischer in 
verbreking te beantwoorden, conclusien 
luidende als volgt : " dat, in aile geval, de 
afwezigheid van rood licht op de achter
zijde van De Swaef's vrachtwagen zelfs 
indien men ze als bewezen beschouwt, 
geen den minsten invloed op het ongeval 
heeft kunnen hebben, vermits betichte 
Bosmans erkent dat hij den vrachtwagen 
op een afstand van 60 meter bemerkt 
heeft, en dat hij verblind werd door de 
schijnwerpers van een auto die in tegen
overgestelde richting kwam aangereden , ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de redenen van den eersten rechter tot de 
zijne heeft gemaakt; -

Overwegende dat de eerste rechter, na 
gezegd te hebben dat de afwezigheid van 
een rood licht achter aan het voertuig van 
De Swaef, vastgesteld was, daarbij 
voegde dat de omstandigheden der zaak 
de rechtbank toelieten te vermoeden dat 
betiehte Bosmans aan zijn auto een over
dreven snelheid had 'gegeven, wat een 
gebrek aan vooruitzieht of voorzorg uit
maakte, en dat de hevigheid der botsing 
kon als oorzaak hebben een manoouver in 
extremis door dezen betichte gedaan om de 
botsing te vermijden; 

Overwegende dat deze feitelijke · be
schouwingen bindend zijn en de bewijs-

(1) Sic Verbr., 28 Juni 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 238; arresten Hof van VerbJ'., 
supra, blz. 151 ). 

voering beantwoorden door aanlegger nog
maals in zijn conelusien van· beroep ont
wikkeld, welke bewijsvoering tot doel 
hadden te bewijzen dat Bosmans, wiens 
gezichtsvermogen niet ongeschonden was, 
en die daarenboven door de schijnwerpers 
van •een auto die in 'tegenovergestelde 
richting kwam aangereden, verblind was, 
een onvoorzichtigheid, oorzaak van het 
ongeval, had begaan, door de gang van 
zijn voertuig te versnellen ten einde 
De Swaef's vrachtwagen te kunnen voor
steken, vooraleer de auto die dezen te 
gemoet ging hem tegenkwam, en dat als 
wanneer hij, Bosmans, de vrachtwagen 
van op een afstand van 60 meter gezien 
had, en hij dus had kunnen en moeten stil 
staan; dat, ten andere, door de betichting 
bewezen te verklaren en door alzoo de 
stoffelijke elementim der inbreuk va,;t te 
stellen, welke regelrecht strijdig is met 
de door eischer aangevoerde feiten, be
streden arrest zijn beslissing met redenen 
heeft omkleed; dat dus het mid del in 
feite niet opgaat; 

En overwegende dat de substantieele 
formaliteiten of die op straffe van nietig
heid voorgeschreven zijn nageleefd wer
den en dat de uitgesproken veroordeelin
gen overeenkomstig· de wet zijn; . 

II. Wat betreft de hurgerlijke vorde-
ring: · 

Overwegende dat bestreden arrest naar 
den zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering geen eindvonnis is en 
ookop de bevoegdheid niet statueert; dat 
de voorziening dus niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. · 

5 Juli 1938.- 2• Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheei· waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Limbourg. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat g;eneraal. 

2° KAMER. - 11 Juli 1938. 

1° VALSCHHEID.- DEURWAARDJ<:R DIE 
IN EXPLOTEN RET BESTAAN VAN EEN 
LASTGEVING «AD LITEM» VALSCHELIJK 
BEVESTIGT. ·- BEWIJS WAARUIT BLIJ
KEN MOET DAT DIE LASTGEVING NIET 
BESTAAT. - BEWIJS DOOR ALLE MID
.DELEN VAN RECHT. - RECHTSPLEGING 
TOT ONTKENTENIS NIET VEREISCHT. 

2° VALSCHHEID.- BETEEKENING VAN 
EEN EXPLOOT AAN DE WOONPLAATS, 
DOCH ZONDER MET DEN PERSOON TE 
SPREKEN. - VERMELDING LUIDENDE 
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DAT ZIJ AAN DE WOONPLAATS GEDAAN 
WERD. - WEZENLIJKE VERMELDING. 
- VALSCHE VERMELDING. - VALSCH
HEID. 

1° Wanneer de telastlegging luidt, als deur
wam·der, valschheid te hebben gepleegd 
door in exploten valschelijk het bestaan 
van een lastgeving ad litem te bevestigen, 
kan het openbaar rninisterie doo1' alle 
middelen van recht bewijzen dat zulke 
lastgeving nie·t bestaat, zonder dat het 
zijn toevlucht rnoet nemen tot de rechts
pleging tot ontkentenis, ingesteld door het 
Wetboek van BU1·gerlijke rechtsvorde
ring (Strafwb., art. 195; wet van 17 April 
1878, art. 16.} 

2° Wanneer de beteekening van een exploot 
vermeldt dat zij gedaan werd aan de 
woonplaats, en niet opgeeft dat met den 
persoon werd gesproken, is de vermelding 
dat zij aan de woonplaats gedaan werd 
een wezenlijke vereischte tot de geldigheid 
van de akte; indien die vermelding door 
den deurwaarder valschelijk werd opge
nomen, is er valschheid. (Strafwb., 
art. 195; Wb. v. Burgeri. Rechts
vordering, art. 68.} 

(SAUBLENS, T, VAN LAETHElVI.} 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 April 1938. 

ARREST. 

Umtrent de twee vereenigde middelen : 
Het eerste wat de aantijging van 

valschheid sub littera A betreft : valsche 
aanduiding van den verzoeker; en afge
leid uit de schending van artikel 16 van 
de wet van 17 April 1878; van artike
len 352, 353, 354, 355, 3.56, 357, 358, 359, 
360; 361, 362 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, van artikels 196 
en 197 van het Strafwetboek, doordat be
streden arrest, na te hebben vastgesteld 
dat eischer aanbiedt om door de middelen 
van burgerlijk recht het bestaan te be
wijzen van een lastgeving ad litem hem 
door Bachy gegeven, verklaart dat arti
kel 16 van de wet van 1878 niet toe
passelijk is en dit omdat de betichting op 
de bedrieglijke verdichting van een last
geving, het is te zeggen op een feitelijk 
bestanddeel steunt, dan wanneer verklaren 
dat een contract verdicht is gelijk staat 
met te zeggen dat het niet bestaat en dat 

(1) Zie Verbr., 2 Decembel' 1935 (Bull. en 
PASIC., Hl36, I, 72\. 

voormeld artikel 16 het openbaar mtms
terie, indien het ofwel het bestaan, ofwel 
het niet bestaan van een contract inroept, 
verplicht is het bewijs er van te leveren, 
door de middelen van burgerlijk recht; 

Het tweede, wat de aantijging van 
valschheid sub litt. B betreft, en " de 
s·chending aanklagende van artikelen 61 
en 68 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging, en artikelen 196 en 197 
van het strafwetboek, doordat bestreden 
arrest na vastgesteld te hebben dat wat 
de valschheid in authentieke geschriften 
kenteekent, de valsche authenticiteit is 
door een ambtenaar gegeven a an een · feit 
dat hij voor bijzondere opdracht heeft 
va,st te stellen, heeft verklaard dat de 
valsche aanduiding van de plaats waar 
hij moest beteekenen een valschheid in 
authentieke geschriften uitmaakte, als
wanneer de aanduiding van de plaats 
waar men beteekening geeft niet hoofd ~ 
zakelijk is en niet vereischt wordt, noch 
door artikel 61 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtspleging, noch van een 
anderen wettelijken tekst "; 

Overwegende dat, indien de deur
waarder Saublens, zonder zich van de 
toestemming van Bachy te vergewissen, 
doch zonder bedrieglijk inzicht, Moulin 
verkeerdelijk had gedagvaargd, hij zich 
blootstelde aan vordering tot ontkenning; 

Overwegende dat het veel erger feit 
ten laste van Saublens gelegd bestaat in 
een eisch tot terugbetaling, ingediend 
door Moulin, te hebben ingeroepen, in 
naam van Bachy, de werkelijkheid van 
deze bewering in zijn exploten te hebben 
bevestigd, bewering die zijn exploten als 
doe! had den vast te stellen; 

Overwegende dat zulk feit ten laste van 
den deurwaarder de inbreuk uitmaakt bij 
artikel 195 van het Strafwetboek voor
zien, het Hof, ten andere, het bedrieglijk 
inzicht en de mog·e]ijkheid van nadeel 
door bindende vaststellingen aangestipt 
hebbende; 

Overwegende dat het arrest ten zijnen 
laste een andere inbreuk aanstipt, inbreuk 
die hij met hetzelfde inzicht zou hebben 
opgevat en uitgevoerd, dan de eerste en 
hetzelfde nadeel kon verwekken, 'tis te zeg
gen de valsche aanduiding door den deur
waarder van de huisvesting waar · de 
betwiste exploten werden beteekend; dat 
deze melding·, luidens artikel 68 van het 
Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, 
onontbeerlijk is voor de geldigheid dezer, 
wanneer er, zooals het in dit geval voor
komt, geen beteekening aan persoon be
staat; 

Overwegende dat de materieele feiten, 
die het begaan van een valschheid uit-
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maken, alzoo gekenmerkt, mogen be
wezen worden door alle rechtsmiddelen; 

Overwegende, zooals de voorziening het 
zegt, dat artikel16 der wet van 17 April 
1878 voorschrijft dat dEl rechter, om uit
spraak te doen over een contract; waar
aan de inbreuk is vastgeknoopt, · zich 
naar de regels van het burgerlijk recht 
moet gedragen; 

Overwegende dat deze regel nochtans 
niet wordt toegepast op het bewijs van 
een contract waarvan de verdichting, 
zooa,ls in dit geval, juist de inbreuk uit
maakt; 

Overwegende dat, in zulk geval, het 
bestaan of het niet bestaa,n van het 
contract bewiizen overeenstemt met het 
niet bestaan of het bestaan van de in
brenk zelf te bewijzen, dat het bewijs van 
de inbreuk a,an geen enkel bijzonderen 
bewijsvorm onderworpen is; waaruit 
voortvloeit dat de middelen niet mogen 
aangenomen worden; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat 
de uitgesproken straffen het wettelijke 
maximum niet overtreffen; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening; verwijst verweerder in 
de kosten. 

11 Juli 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. lstas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. - Pleiter, H. Leclercq. 

2e KAMER. - 11 Juli 1938. 

VERKEER. - OMGEKEERDE DRIEHOEK. 
- TEEKEN DAT DEN BESTUURDER VAN 
VOERTUIGEN AANDUIDT DAT HIJ DEN 
DOORGANG MOET VRIJLATEN VOOR HEN 
DIE DEN WEG BERIJDEN WAAROP HIJ 
GAAT AANKOMEN. - PLAATSING OP 
BEHOORLIJKEN AFSTAND VAN DE KRUI
SING. - VOLDOENDE VERLICHTING. 

De omgekeerde driehoek geldt voor elken 
bestuurder van een voertuig en verplicht 
hem den doorgang vrij te laten voor hen 
die den weg berijden, waarop hij gaat 
aankomen, mits dat teeken geplaatst weze 
op een behoorlijken, door de omstandig
heden en de Zigging der plaats aangewezen 
afstand van de kruis~ng, en mits het 
voldoende verlicht zij (1). (Kon. besl. van 

(1) Zie Verbr., 11 Mei 1937 (Bull. en PASIC., 
1937, I, 141; arresten Hof van Verbr., 1937, 
blz. 40). 

1 Februari 1934, art. 51, 3°,; '131, §§ 1 
en 2, 7o, en § 4; art. 140, § 4.) 

(VAN CAMPENHOUT EN MATHYS, 
T. HENRARD EN BRU]:.ll:.) 

Voorzieningen tegen een arrest vim het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
22 April 1938. 

ARREST. 

I. Omtrent de voorziening van betichte 
Van Campenhout : 

1. Voor zoover dat ze gericht is tegen 
het gedeelte van bestreden anest dat uit
spraak doet over de openba1·e vordering : 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending· van artikel 97 der 

. Grondwet, artikelen 418 en volgende van 
het Strafwetboek, 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 der wet van 
1 Oogst 1899, gewijzigd door de wet van 
1 Oogst 1924, van het Algemeen regle· 
ment op het vMkeer van 1 Februari 1934, 
inzonderheid in zijn artikelen 131, 137 
en volgende, 140 van het Koilinklijk 
besluit van 31 J anuari 1935 op de ver
keerspolitie dat artikel 137 wijzigt. door
dat het Hof van beroep geenszins rekening 
heeft gehouden met de door eischer ge
nomen conclusien waarin hij vroeg om in 
feite vast te stellen : A. dat de signalisatie
paal van den steenweg op Waver, op het 
oogenblik van het ongeval, bijna ter 
hoogte van den kruisweg· was geplaatst 
en voor eischer g·een nuttig·e verwittiging 
heeft kunnen uitmaken, vermits hij niet 
op omtrent 100 meter was geplaatst, lui
dens het voorschrift van artikel 131 van 
het Reglement op het verkeer, en B. dat 
de driehoek die zich tegen het reglement 
in a,an de kruising van de baan bevindt 
niet verlicht was, alswanneer hij het 
luidens a,rtikel140, 4°, van het Alg·emeen 
reglement moest zijn, daar het een sig·naal 
is dat op ta,bel I (nr 7) voorkomt : 

Overwegende dat bestreden arrest vast
steltdat het tee ken (omgekeerde driehoek), 
op den steenweg op Waver, geplaatst 
v66r de kruising van deze met Generaal
Ja,cques-Sint-Michielslaan, beduidde dat 
eischer den verkeersvoorrang moest af
staan aan de burgerlijke partij, en heel 
de verantwoordelijkheid van de aanrij
ding ten laste legt van eischer, aan wie 
het a,an vooruitzicht of voorzorg heeft 
ontbr'oken door met te groote snelheid 
den steenweg op Waver te komen uit 
rijden; 

Overwegende dat bestreden arrest op de 
opwerping van eischer, als zou de driehoek 
tegen het reglement in geplaatst geweest 



- 166 

zijn, antwoordt dat, zelfs .indien het be
wezen ware dat het sein niet verlicht was, 
dan eischer het nog zou kunnen opmerken 
hebben, indien hij de aandacht, op zulke 
plaats vereischt, had verleend, en dat te 
goeder tijd om zijn snelheid .te vermin
deren en om de kruising te komen op
rijden met de voorzichtigheid door de 
omstandigheden vereischt; 

Overwegende dat dit antwoord in zich 
sluit dat het sein op een behoorlijken af
stand van de kruising was geplaatst, 
ingeg·even door de omstandigheden en de 
ligging der plaats, en dat het voldoende 
verlicht was; 

Dat dit alles iswat artikelen 131, § 4., 
en 140, § 4, van het Algemeen reglement 
op de verkeerspolitie van 1 Februari 1934 
vereischen opdat de omgekeerde driehoek 
door de bestuurders van voertuigen moet 
worden in acht genomen; 

Overwegende dat deze beoordeeling 
van louteren feitelijken aard aan het toe
zicht ontsnapt van het Hof van verbre
king en het beschikkend gedeelte van het 
arrest rechtvaardigt; dat daaruit voort
vloeit dat het mid del -niet mag worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd; · 

2. Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen het deel van het arrest da~ uit
spraak doet op de burgerlijke vorderin
gen: 

Overwegende dat ze niet ontvankelijk is 
daar het arrest geen einde stelt aan het 
geschil; 

II. Omtrent de voorziening van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat ze niet ontvankelijk 
is omdat ze niet beteekend werd aan de 
partijen tegen dewelke ze gericht is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen; verwijst eischers in de 
kosten. 

11 Juli 1938. - 2e Kamer. - Voor
-zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Lt\on Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 11 Juli 1938. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. __:___ 

·CONCLUSIE VAN EEI{LAAGDE WAARIN 
TWEE VOORSTELLINGEN VAN RET ON.
GEVAL WORDEN GEGEVEN, VOLGENS 
WELKE HIJ NIET ZOU GEPOOGD HEBBEN . 
EEN STRAFBARE BEWEGING TOT VOOR
BIJST8KEN UIT TE VOEREN OP EEN 

AANSLUITING. - ARREST BESLISSENDE 
DAT B~KLAAGDE GEPOOGD HEEFT EEN 
BEWEGING TOT VOORBIJSTEKEN UIT TE 
VOEREN OP EEN AANSLUITING. - AR
REST WETTIG !VIET REDENEN OMKLEED. 

2° DOODING EN VERWONDINGEN. 
- ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VER
WONDINGEN. -AUTOMOBILE. - 0VER
DREVEN SNELHEID DIE ALLE CONTROLE 
OVER RET VOERTUIG WEGNEEMT. -
VOCHTIGE EN GLADDE BOIJEM. -REM
MEN DIE NIET WERKEN. - ONVO()R
ZICHTIGHEID. 

3° VERBREKING.- VOORZIENING VAN 
BEKLAAGDE OP DE BURGERLIJKE VOR
DERING. GEEN MIDDEL WORDT 
AMBTSHALVE OPGEWORPEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
0NGEVAL WAARVAN EEN GEHUWDE 
VROUW RET SLACHTOFFER WAS. -
CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE ER TOE 
STREKKENDE DE VERGOEDING WEGENS 
DE Z.EDELIJKE SCHADE AAN DE VROUW, 
EN DE VERGOEDING WEGENS DE OVERIGE 
SCHADE AAN DEN MAN TE DOEN TOE
KENNEN.- TOEKENNING VAN DEVER
GOEDING VOOR DE GEHEELE SCHADE 
AAN DE VROUW. - GEEN REDENEN. 
- VERBREKING VAN RET ARREST IN 
ZOOVER HET DE SCHADEVERGOEDING, 
ANDERE DAN DIE VOOR ZEDELIJKE SCHA
DE, AAN DE VROUW TOEKENT. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ. - GEEN BETEEKENING. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

6° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
VERBREKING OP DE VOORZIENING VAN 
BEKLAAGDE. - STRJ<;KT TOT VOORDEEL 
VAN DE BURGERLIJKE VERANTWOORDE-

- LIJKE PARTIJ, OFSCHOON HAAR VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK IS. 

1° Door te beslissen dat beklaagde een po
ging gedaan heeft tot voorbijsteken op 
een aansluiting, verwerpt het arrest van 
veroordeeling de conclusie waarbij be
klaagde twee andere voorstellingen van 
het ongeval opgeeft, die, volgens hem, de 
poging tot het strafbare voorbijsteken weg
nemen, te weten : of wel heeft de bestuurder 
van het beweerde voorbijgestoken voer
tuig teeken gedaan dat hij 1·echts ging 
zwenken op de aansluiting, of wel, stond 
dit voertutg stil en /weft het zich plots in _ 
beweging gezet. (Grondwet, art. 97.} 

2° De onvoorzichtigheid, vereischt tot het 
bestaan van het wanbedrijf van onvrij
willig toege brachte venvondingen, worrit 
bepaald door het arrest dat vaststelt dat 



ibeklaagde reed met een ove·rdreven snel
lwid, die hem alle controle 'over zijn 
voertuig ontnam, en des te meer gevaar 
bood daar de bodem vochtig en glibberig 
was en de remmen van de auto niet 
werkten. (Stra,fwb., artt. 418 en ~20.) 

:3° Het Hof werpt ambtshalve geen middel 
op ten behoeve van de voorziening van 
beklaagde op de burgerlijke vordering (1). 

4° W anneer beklaagde bij · conclusie vraagt 
dat de vergoeding voor zedelijke schade 
zou toegekend worden aan de vrouw, 
sldchtoffer van het ongeval, en de overige 
schadevergoeding zou verleend worden 
aan den man, hoofd van de gemeenschap, 
moet het arrest dat, zonder opgave van 
1·edenen, de geheele schadevergoeding toe
kent aan de vrouw, verbroken worden in 
zoover het aan deze de vergoeding van de 
schade, andere dan de zedelijke schade, 
heeft toegewezen (2). 

5° De voorziening van de bu1·gerlijk verant
, woordelijke partij is niet antvankelijk, 

indien zij niet beteekend werd aan de 
partijen waartegen zij gericht is (3). 
(Wetb. v. Strafv., art. 418.) 

u0 Alhoewel haar voorziening niet ontvan
kelijk is, wat den vorm betreft, trekt de 
burgerlijk verantwoordelijke partij voor
deel uit de op de voorziening van be
klaagde bevolen verbreking (4,). 

{PFEIFFER EN STEENWEGE, T. TOURNAY 
EN ANDEREN.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen. op 
6 April 1938. 

ARREST. 

I. Omtrent de voorziening van Steen
wege, handelende in hoedanig)leid van 
burgerlijk verantwoordelijk partij : 

Overwegende dat bij gebrek de betee
l;:ening der voorziening te bewijzen aan de 
partijen tegen .dewelke ze gericht is, de 
-voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Om trent de voorziening van Pfeiffer : 
A. Wat de strafvordering betreft : 
Omtrent het eenig middel tot verbre

. king : schending van artikel 9 7 der Grond
·wet, artikelen 163, 195 en 211 van het 

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder andere 
Verbr., 7 Februari 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 37, B, 2o). 

(2) Zie Verbr., 28 October 1935 (Bull. en 
PABlO., 1936, I, 13). 

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder andere 
Verbr., 31 Januari 1938 (Bull. en PAsrc., 

Wetboek van Strafvordering, .doordat .be
streden arrest de middelen door eischer ter. 
zijner verdediging· ingeroepen. niet beant
woordt; dat het alzoo het geloof schendt 
aan de akten verschuldigd en · aan het 
Hof belet zijn toezicht uit te oefenen, en 
in alle geval ten genoege der wet. met 
redenen omkleed is : 

Overwegende dat eischer v66r het Hof 
in zijn conclusien beweerde dat er van 
zijnentwege geen fout bestaat, daar heL 
ongeval te wijten is aan een onvoorzien
bare hindernis door het feit van een derde 
die, door verandering van richting, hem 
den weg heeft afgesneden, of door .het.feit 
dat deze derde zich terug in beweging 
heeft gezet, nate hebben stilgestaan, hem 
den doorgang niet afstaande; 

Overwegende dat bestreden arrest, door 
in feite te beslissen dat er poging van be
weging heeft bestaan om voorbij te steken 
op een kruising, de verwerping van de 
dubbele versie van het ongeval, zoq,als 
deze door eischer was voorgebracht, in 
feite wettelijk heeft gemotiveerd; 

Overwegende, ten andere, dat bestreden 
beslissing daarenboven betoogt dat eischer 
« o~ die plaats met een overdreven snel
heid reed die hem belette meester te blij
ven van zijn voertuig, snelheid ·die zoo
vee! te gevaarlijker was dat de grond 
vochtig en slibberig was en dat de rem· 
men van het voertuig, dat hij bestuurde, 
niet werkten; 

Overwegende dat bestreden arrest alzoo 
met deze beschouwing, wettelijk de 
veroordeeling heeft gerechtvaardigd welke 
is tusschengekomen op de betichting ge
grond op artikelen 4'18 en ~20 van het 
Strafwetboek; 

En overwegende dat aile substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uilgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn; 

B. Wat de burgerlijke vorderingen be
treft : 

1. Omtrent den eisch der burgerlijke 
partijen Van Andenhove en de echtge
nooten Sevens-Mellaerts : 

Overwegende dat op de voorzieniil.g 
tegen deze partijen geen enkel ander 
middel wordt voorgebracht en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt; · 

1938, I, 31, A, 2°); 7 Februari 1938 (arresten 
Hof van Verb1•., 1938, blz. 17). 

(4) Vaste rechtspraak. Zie onder andere 
Verbr., 23 November 1937 (Bull. en PAsw., 
1937, I, 349; arresten Hof van Ver1lr., 1937, 
blz. 158). 
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2. Omtrent den eisch der burgerlijke 
partijen echtgenooten Wery-Tournay : 

Omtrent het middel tot verbreking : 
schending van artikelen 97 der Grondwet, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 
der wet van 17 April 187 8, den vooraf
gaanden titel bevattende van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken, 
1134, 1135, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 1399 en 1421 van het
zelfde Wetboek, doordat, zonder de con
clusien, door eischer in verbreking regel
matig genomen, te beantwoorden,- con
clusien welke strekten tot een onder
scheid tusschen de schade geleden door de 
burgerlijke partij Wery en deze geleden 
door de burgerlijke partij Tournay -
bestreden arrest door het vonnis " waar
tegen beroep » te bekrachtigen, eischer in 
verbreking heeft veroordeeld om alleen 
aan de burgerlijke partij Tournay de glo
bale schadeloosstelling van 259,305 fr. 45 
te .betalen, alswanneer uit gezegde beta
ling en uit de redenen zelf van bestreden 
arrest blijkt dat meerdere der toegekende 
sommen toekwamen aan de burgerlijke 
partij Wery hoofd der gemeenschap, en 
dat gezegde burgerlijke partij daaren
boven v66r het Hof van beroep in per
soonlijken naam besloten had; 

Overwegende dat eischer, v66r het Hof 
van beroep, in ondergeschikte orde be
sloten had om de ten zijnen laste en ten 
profijte der burgerlijke partij De Tournay 
tusschen te komen veroordeeling te zien 
beperken tot op 30.000 frank als schade
loosstelling voor het zedelijk nadeel, en 
de veroordeeling ten profijte de~ burger
lijke partij Wery, qualitate qua tot op 
52.005 fr. 45 als schadeloosstelling uit 
andere hoof den van nadeel; 

Overwegende dat, overeenkomstig het 
stelsel zelf door eischer ontwikkeld, in de 
-som van 259,305 fr. 45 door het Hof aan 
de partij Suzanne De Tournay toegekend, 
€en som van 200.000 frank met gerech
telijke interesten is begrepen, welke het 
zedelijk nadeel vertegenwoordigt door 
gezegde partij persoonlijk ondergaan; 

Overwegende dat het dus te recht is 
dat deze som aan gezegde partij werd ver 
leend, daar ten andere eischer zelf had 
besloten tot het toekennen aan de burger
lijke partij De Tournay-der som voor het 
zedelijk nadeel verschuldigd; 

Overwegende dat door daarenboven aan 
dezelfde burgerlijke partij De Tournay de 
som van 59,305 fr. 45 met de gerechtelijke 
interesten toe te kennen en dit zonder 
verderen uitleg daarover te geven, niet
tegenstaande. de conclusien door eischer 
Pfeiffer genomen, conclusien strekkende 
tot het toekennen aan de burgerlijke 

partij Wery der sommen andere dan deze
hoofdens zedelijke schade verschuldigd, 
bestreden arrest dit deel van zijn beschik
king niet wettelijk he eft gerechtvaardigd; 

Overwegende dat de gedeeltelijke ver
breking welke zal bevolen worden in 
dezelfde mate moet ten goede komen aan 
de burgerlijk verantwoordelijke partij, 
alhoewel de voorziening van deze niet 
ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening van Steenwege; verwijst hem 
in de kosten; op de voorziening, van 
Pfeiffer : verbreekt het arrest, op 6 April 
1938 door het Hof van beroep te Brussel 
uitgesproken, doch in zoover slechts het 
Pfeiffer veroordeeld heeft tot het betalen 
aan De Tournay, echtgenoote Wery, der 
som van 59,305 fr. 45, met de gerechte
lijke interesten in vergoeding hoofderis de 
schade, andere dan het zedelijk nadeel. 
door haar geleden en in zoover het Steen
wege hoofdelijk tot deze veroordeeling 
gehouden heeft verklaard; verwerpt de 
vooniening voor 't overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand van de 
gedeeltelij k vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak alzoo afgepaald naar bet 
Hof van beroep te Luik; verwijst de bur
gerlijke partij De Tournay, echtg·enoote 
Wery, in 1/10 der kosten en eischers in 
de overige 9/10. 

11 Juli 1938. - 2" Kamer. - Voo1'
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bail.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 11 Juli 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING.
KIESZAKEN. - AANDUIDING VAN DE 
GESCHONDEN WETTEN. - BEPALINGEN 
ZONDER VERBAND MET DE INGEROE
PEN ONWETTIGHEDEN. - MIDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN RECHTE. 

Missen grondslag in rechte de middelen tot 
staving van een voorziening in kieszaken, 
wanneer de aangeduide wetsbepalingen,. 
die zouden geschonden zijn, niet in ver
band zijn met de ingeroepen onwettig
heden. (Kieswetboek van 12 Augustus 
1928, art. 72.) 

(PENET EN BASTIEN, T. BOULANGER 
EN ANDEREN.) 

Voorzieningen teg·en arresten van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 14 
en 15 April 1938. 
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ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen, die 
op de rol onder gezegde nummers voor
komen dezelfde op te lossen vraag· stellen; 
dat ze dus samenhangend zijn en dat er 
aanleiding bestaat tot hun sa.menvoeging; 

Overwegende dat de middelen de schen
ding inroepen : het eerste van artikelen 32 
en 36; het tweede van artikelen 28, "'7, 
49 en 52; het derde van artikelen "'6 tot 5"' 
inbegrepen van de gemeente kieswetten 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 
"' Oogst 1932; 

Overwegende dat deze wetsbeschik
kingen vreemd zijn aan wat in de midde
len wordt behandeld; 

Overwegende dat daar de wetten aan
geduid als geschonden niet overeenstem
.men met de onwettelijkheden aan be
streden arresten ten laste gelegd, er uit 
voortspruit dat de middelen in rechte 
niet opgaan; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voogernoemde zaken sam en; verwerpt de 
voorzieningen en verwijst eischers in de 
kosten. 

11 Juli 1938. - 2" Kamer. - Voor
zittm·, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gevers, H H. Vitry, Genart en Pourba.ix. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2" KAMER.- 11 Juli 1938. 

1° VERKIEZINGEN. - SCHEPEN
COLLEGE DAT EEN BEZWAAR AANNEEMT 
EN DE SCHRAPPING BESLIST VAN EEN 
KIEZER, NA 10 DECEMBER. - BEROEP 
GESTEUND OP DE NIETIGHEID VAN DIE 
BESLISSING, ALS LAATTIJDIG. - BE
TWISTING WAARIN HET RECHT VAN 
TUSSCHENKOMST KAN WORDEN UITGE-

. OEFEND. 
2° VERKIEZINGEN. - LIJS'l' VAN 

GEMEENTEKIEZERS. - KIEZER DIE ZIJN 
VERBLIJF OVERBRENGT VAN DE EENE 
GEMEENTE NAAR DE ANDERE, TUS
SCHEN 1 JANUARI EN 20 MAART. -
GEEN INSCHRIJVING VAN AMBTSWEGE 
OP .DE LI.TST DER GEMEENTEKIEZERS 
VAN DE NIEUWE VERBLIJFPLAATS. -
lNSCHRIJVING AFHANKELIJK VAN DE 
INDIENING VAN EEN BEZWAAR EN VAN 
RET BEWIJS DAT DE KIEZER NIET INGE
SCHREVEN IS OP DE LIJS'l' VAN ZIJN 
VORIGE VERBLIJFPLAA'l'SEN. 

1° Indien het Schepencollege, beslissend 
over een bezwaar, een kiezer geschrapt 

heefl na 10 December, en beroep daartegen 
bij het Hof van beroep wordt ingediend, 
omdat die bcslissing, als te laat genomen, 
nietig is, geldt het een geschil strekkende 
tot inschrijving van een lcieze1·, in wellc 
geschil het recht om tusschen te komen 
kan worden uitgeoefend. (Kieswetboek, 
van 12 Augustus 1928, art. 52.) 

2° De kieze1· die z1jn verblijf van de eene 
gemeente naar de andere overb!'engt, 
tusschen 1 Januari en 20 Niaart, wordt 
niet ambtshalve ingeschreven op de lijst 
der gemeentekiezers van zijn niwwe ver
blij fplaats vom· het volgend j aar; die 
inschrijving is afhankeli:jk van de indie
ning van een aanvraag en van het bewijs 
dat de kiezer niet ingeschTeven is op de 
lijst der gemeentelcie~ers van zijn vorige 
verblijfplaatsen of er geschmpt werd • 
(Wet 6p de gemeenteverkiezingen ge
ordend den "' Augustus 1932, · art. 5, 
al. 2.) 

(JAMART, '1'. PENE'l'.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen den 
14 April 1938. 

ARREST. 

Omtrent het middel : " schending van 
artikelen 32, 36, 38, 49 en 52 van het 
Kieswetboek, doordat aangeklaagd arrest, 
na de beslissing te hebben vernietigd door 
het Schepencollege van Neufchateau, op 
24 December 1937 genomen, 't is te zeg
gen met een opvallende wijze in Fichending 
der wet, aan het verzoekschrift van ver
weerder heeft recht gedaan en de belang
hebbende L. J amart va·n de kiezerslijsten 
der gemeente Neufchateau heeft ge
schrapt, alswanneer de tusschenkomst van 
verweerder niet ontvankelijk en zijn ver
zoekschrift tot schrapping laattijdig· was, 
daar deze laatste op 9 Februari 1938 werd 
voorgebracht, 't is te zeggen na 10 Ja
nuari 1938; in zeer ondergesehikte orde, 
en in geval dat, tegen alle ,;erwachting 
in, het eerste middel niet zou worden aan
genomen, het arrest artikel 38 van het 
Kieswetboek, en artikel 5, § 2, der wet 
van 15 April 1920 sehendt, doordat de 
belanghebbende de voorwaarden van het 
kiesrecht vereenigde en niettemin i1> ge
schrapt geweest. lnderdaad, zij was Belg, 
meerderjarig en zij had, op datum 20 Sep
tember 1937, sedert meer dan zes maanden 
haar woonplaats te Neufchateau (vermoe
dens welke voortspruiten uit haar inschrij-' 
ving op de voorloopige lijst, die op 10 De
cember 1937 definitief is geworden) »; 

Omtrent den grond van niet ontvanke
lijkheid door verweerder tegen de voor- · 
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ziening ingeroepen en hier uit afgeleid dat 
het handteeken op de voorziening niet 
])ewijst dat een volmacht door den kiezer 
regelmatig werd geteekend en gedag
teekend alswanneer .de voorziening niet 
door den eischer in persoon is geteekend; 

Overwegende dat, onder nr 6a aan de 
voorziening een volmacht ten voordeele 
van den H. advocaat Henry Lahaye is 
gehecht voorzien met het handteeken van 
L. Jamart; 

Overwegende dat de grond van niet 
ontvankelijkheid in feite niet opgaat; 

Omtrent het hoofdmiddel : , 
Overwegende dat het verhaal v66r het 

Hof van beroep te Luik ingediend strekte 
tot te zien bevelen dat de naam van 
.eischeres worde ingeschreven op de lde
zerslijst der gemeente Neufchateau; dat 
de nietigheid der beslissing · van het · 
Schepencollege dezer gemeente, de schrap
ping bevelende slechts was ingeroepen als 
het middel dat de gegrondheid van het 
verhaal bewijst; 

Overwegende dat de betwisting alzoo 
ingediend dus wei strekte tot de inschrij
ving van een kiezer op de kiezerslijsten; 
dat verweerder dus ontvankelijk was om, 
krachtens artikel. 52 van het Kieswetboek, 
tusschen te komen, dat hij, v66r 10 Ja
nuari 1938, geen verhaal tot schrapping 
mocht indienen vermits de beslissing van 
het Schepencollege van Neufchateau moest 
geeerbiedigd worden zoolang ze niet nietig 
verklaard was; 

Overwegende dat bestreden arrest ver 
van de in het middel bedoelde wets
bepalingen te hebben geschonden ze inte-
gendeel juist heeft toegepast; ~ 

Omtrent het ondergeschikte middel, 
hier uit afgeleid, dat eischeres, op 20 Sep
tember 1937 zes maanden verblijf had : 

Overwegende dat aangeklaagd arrest 
heeft vastgesteld dat uit de lijst blijkt 
dat eischeres op 1 Juli 1937 de zes _ma~~
den verblijf niet had, welke nood1g ZIJn 
om haar inschrijving op de kiezerslijst der 
gemeente te rechtvaardigen; 
· Overwegende dat de beschikkiD:g van 
artikel 5, alinea 2, der gemeentek1eswet, 
op 4 Oogst 1932 samengeordend, die het 
verblijf van zes maanden op 20 September 
beoogt hier niet van kracht is omdat ze 
niet op een algemeene wijze de datum van 
1 .J n)i vervangt door deze van 20 Sep
tember, maar dat zij enkel toelaat, aan 
·dezen die ten laatste op 20 Maart, hun 
verblijf hebben veranderd het gemeente
Jdesrecht te verwerven, mits een aanvraag 
overeenkomstig artikel 29 van het kies
wetboek, en het bewijs dat ze niet zijn 
ingeschreven op de lijsLen in hun vorige 
verblijfplaatsen; dat aangeklaagd arrest 

vaststelt dat dit bewijs niet werd gele
verd; 

Overwegende dat daaruit voortspruit 
dat het ondergeschikte middel in rechte 
niet opgaat; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres tot de 
kosten. 

11 .Tuli 1938. - 2" Kamer. - VoO!'
zitter, H. Jamar.- Verslaggever, H. Pour
baix. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2" KAMER.- 11 Juli 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - VERKIEZINGZAKEN. -
GESGHIL AANGAANDE DE DRAAGWIJDTE 
VAN EEN SGHORSING VAN DE IUES
REGHTEN TEN GEVOLGE VAN EEN VER
OORDEELING WAARVAN DE WERKELIJK
HEID NIET WERD BETWIST. - ARREST 
DAT SLEGHTS VERMELDT DAT EISGHER 
HET BEWIJS VAN ZIJN BEWERING NIET 
LEVERT. - ARREST NIET MET REDENEN 
OMKLEED. 

Een schepencollege heeft de inschrijving 
van een kiezer bevolen, ofschoon deze een 
veroordeeling ondergi.ng, die schorsing 
van zijn kiesrechten medebracht gedu
rende een nog niet verloopen termijn, en 
het college heeft zich gesteund daarop dat, 
bij vergissing, de beslissing van v~~
oordeeling een reeds verstreken termtJn 
voor de ontzetting van de kiesrechten h.ad 
uitgesproken : wanneer tegen zoodamge 
inschrijving bezwaar wordt ingediend bij 
het Hof van beroep en de werkelijkheid 
van de veroordeeling niet wordt betwist, 
mag het Hof van beroep, om de bewijs
voering te verwerpen die inbrengt dat. de 
wettelijke termijn van schorsing de over
hand moet hebben op den in de beslissing 
van veroordeeling verkeerdelijk aange
wezen termijn, zich er niet toe bepalen te 
verklaren dat eischer het bewijs van zifn 
bewering niet heeft geleverd. (Grondwet, 
art. 97.) 

(LEROUX, T. RENIER.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
14 April 1938. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel tot cassatie 
afgeleid nit d13 schending van artikel ,97 
der Grondwet, artikelen 7, 32 en 86 van 
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het Kieswetboek, van het gerechtelijk 
contract en van de bewijskracht aan de 
stukken en aan de conclusien der partijen 
verschuldigd : 

Overwegende dat eischer, in zijn con
clusien v66r het Hof van beroep, hield 
staan, dat de beslissing van het Schepen
-college, de inschrijving op de aanvullende 
lijst der gemeente kiezers van deze ge
meente bevelend van H.-J.-B. Renier, 
door onwettelijkheid was aangetast; dat, 
inderdaad, gezegde Renier, door arrest 
van het Hof van beroep te Brussel, op 
11 December 1921 geveld, veroordeeld was 
geweest tot drie jaren gevangzitting voor 
aangifte aan den vijand met kwaad opzet; 
dat deze veroordeeling met voile recht, 
luidens de bewoordingen van artikel 7 van 
het Kieswetboek, de schorsing van zijn 
kiesrechten gedurende twintig jaren met 
zich sleepte, en dat het zonder belang 

,was, dat gezegd arrest, uit de schending 
van artikel 86 van hetzelfde Wetboek, de 
schorsing dezer rechten enkel gedurende 
tien jaren had uitgesproken; 

Overwegende dat bestreden arrest er 
zich bij bepaald heeft op dit middel te 
antwoorden : " dat eischer het bewijs van 
deze bewering niet Ievert "; 

Overwegende dat de werkelijkheid van 
de ten laste van Renier uitgesprokene 
veroordeeling niet was betwist; dat de 
beslissing van het schepencollege door 
eischer v66r het Hof van beroep uitdruk-
1wlijk ingeroepen deze veroordeeling aan-
1Iaalde; dat ze, inderdaad, meldt : " aan
gezien Renier door het Hof van beroep te 
:Brussel, op 11 December 1921 voor aan
gifte aan den vijand met kwaad opzet, tot 
een straf van drie jaren gevang met ont
zetting van zijn burgerlijke rechten ge
durende tien jaren, veroordeeld werd; dat, 
luidens de bewoordingen van het Kies
wetboek, de ontzetting over twintig jaren 
liep, maar dat er rekening ·dient gehouden 
van den door het vonnis vastgestelden 
termijn "; 

Overwegende dat de conclusien van 
-eischer enkel de gevolgen van het arrest ' 
van 11 December 1921 op rechterlijk 
gebied betwistte, wat de berooving der 
kiesrechten van Renier, en bijgevolg, de 
wettelijkheid der beslissing van het sche
pencollege van Antoing betreft door het 
beroep bestreden; · 

Dat de eenige reden van het aange-
, ldaagd arrest, vreemd aan de betwisting, 
het middel zonder antwoord laat; dat het 
arrest artikel 97 der Grondwet en het mid
del ingeroepen alzoo geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest geveld door het Hof van 
beroep te Brussel op 14 April 1938; 

beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
1-Iof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gem<takt worden in den rand 
van het vernietigd arrest; verwijst ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

11 Juli 1938. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Limbourg. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2 8 KAMER.- 11 Juli 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
0NTV ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing 
de voorziening tegen een vonnis dat m· 
zich toe bepaalt te verklaren dat .de ver
,jaring niet verkregen is en dat hei onder
zoelc van de zaak op een later te houden 
terechtzitting zal voortgezet worden. 

(CHASSEPIERRE EN WINAND, 
T. GOURDIN.) 

Voorziening tegen een vonnis van de 
rechtbank van eersten aanleg te Neuf
chateau, gewezen den 9 Maart 1938. 

ARREST. 

Overwegende dat bestreden vonnis er 
zich bij bepaalt te verklaren dat de ver
jaring niet verkregen is en dat de zaak 
op een latere terechtzitting voor onder
zoek der zaak zal voortgezet worden; 

Overweg,ende dat zulke beslissing geen 
eindvonnis uitmaakt in den zin van 
artikel H6 van het Wetboek van Straf
vordering; dat ze ook niet over de be
voegdheid is gewezen; dat bijgevolg, en 
krachtens voormelde wetsbeschikking, de 
voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hdf verwerpt de 
voorzieningen; verwijst eischeressen in de 
kosten. 

11 Juli 1938. :__ 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2 8 KAMER.- 12 Juli 1938. 

1° RECHTERLIJKE MACHT. - BE
SLUIT DOOR DEN KONING GENOMEN 
KRACHTENS EEN BIJZONDERE MACHT 
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HEM VERLEEND DOOR DEN WETGEVER 
(TER ZAKE, HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 14 AUGUSTUS 1933 I-IOUDENDE 
MAATREGELEN TOT VEREENVOUDIGING 
VAN EN VERSTERKING DER CONTROLE 
OVER DE OPENBARE DIENSTEN EN DE 
MET EEN OPDRACHT BEKLEEDE ORGA
NISMES). - VERPLICHTING VOOR DE 
HOVEN EN RECHTBANKEN, EN VOOR DE, 
BESTENDIGE DEPUTATIES, UITSPRAAK 
DOENDE OVER DE BEZWAREN TER ZAKE 
VAN DE RECHTSTREEKSCHE GEMEENTE
BELASTINGEN, OM DAT BESLUIT SLECIITS 
TOE TE PASSEN INDIEN HET OVEREEN
STENIT MET DE WET DIE HET NENIEN 
VAN ZOODANIG BESLUIT TOELAAT. 

2° UITVOERENDE MACHT. - WET 
AANGAANDE DE ZOOGENOEMDE BIJZON
DERE MACHTEN, VAN 17 MEl 1933. -
DRAAGWTJDTE. - BESLUIT DOOR DEN 
KONING GENOJVIEN KRACHTENS EEN 
BIJZONDERE MAGI-IT HEM DOOR DEN 
WETGEVER VERI,EEND. - MACHT OM 
MAATREGELEN TE NEMEN TOT HERSTEL 
VAN DE FINANCLEN EN VAN HET EVEN
WICHT IN DE BEGROOTING. - VVET DIE, 
ONDER DEZE MAATREGELEN, DEGENE 
VERMELDT WELKE DE VEREENVOUDI
GING VAN DE OPENBARE DIENSTEN 
KUNNEN BEVORDEREN. - WETTIGHEID 
VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN DIE 
EH TOE STHEKKEN DE INRICHTING VAN 
DE OPENBARE DIENSTEN TE VEREEN
VOUDIGEN. 

3° UITVOERENDE MACHT. - BE
SLUIT DOOR DEN KONING GENOMEN 
KRACHTENS EEN BIJZONDERE MACHT 
HEM DOOR DEN WETGEVER VERLEEND. 
-WET VAN 17 MEl 1933.- VEREEN
VOUDIGING VAN DE INRICHTING VAN DE 
OPENBARE DIENSTEN. - ALGEMEENE 
BETEEKENIS VAN DEZE TERMEN. 

4o UITVOERENDE MACHT. - BE·· 
SLUIT DOOR DEN KONING GENOMEN 
KRACHTENS EEN BIJZONDERE MACHT 
HEM DOOR DEN WETGEVER VERL'EEND. 
- MACHT OM DE INRICHTING VAN DE 
OPENBAHE DIENSTEN T'E VEREENVOU
DIGEN. - BESLUIT WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT DE KONING AAN DE PRO
VINCIALE GOUVERNEURS DE UITOEFE
NING KAN TOEKENNEN VAN DE MACH
TEN DIE HEM DOOR DE WET WORDEN 
VERLEEND IN ZAKEN VAN PROVINCIAAL, 
PLAATSELIJK OF PARTICULIER BELANG. 
- GEWOON KONTNKLIJK BESLUIT DAT 
AAN DE GOUVERNEURS DE MACHT VER
LEENT ZEKERE ·GEJVIEENTEVERORDENIN
GEN GOED TE KEUREN. - WETTIG. 

5° GEMEENTETAXES. RECHT-
STREEKSCHE GEMEENTETAXES.- 'l'AXE
VERORDENING DIE IN BEPAALDE GE-

VALLEN HET GEVOLG KAN HEBBEN EEN 
BUITEN HET GEBIED DER GEMEENTE'. 
UITGEOEFENDE BEDRIJVIGHEID TE TREF
FEN. - WETTIGHEID VAN DE TAXEE
RING INDIEN, ZOOALS TER ZAKE, DE GE
TAXEEHDE BEDRIJVIGHEID OP HET GE
BIED DER GEMEENTE GESCHIED IS. 

6° GEMEENTETAXES. - TAXE OP DE. 
HERBERGMEIDEN, INGESTELD DOOR DE. 
STAD ANTWERPEN.- AANSLAG AMBTS
HALVE VAN ELK PERSOON DIE DE TAXE. 
VERSCHULDIGD IS, HIJ WEZE AL DAN 
NTET SLIJTER. 

1° De rechterlijke macht - inbegrepen de 
bestendige deputaties van de provinci ale 
mden, uitspraak doende over bezwaren 
aangaande de rechtstreeksche gerneente
belastingen - moet de Koninlclijke be
sluiten genornen /crachtens de bijzondere· 
macht door de wet aan de regeenng ver
leend (ter zalce, het Koninlclijk besluit van· 
14- Augustus 1933, houdende rnaat1·egelen 
tot vereenvoudiging van de inrichting van 
de openbare diensten en de met een op
dmcht be/cleede organismes en tot ve1'ster
lcing van het toezicht over die diensten en 
organismes), slechts toepassen indien zij 
overeensternrnen met de wet die het nernen 
van die besluiten toelaat. (Grondwet, 
art. 107 .) 

2o W anneer een wet aangatinde de zoo
genoemde bij zondere mach ten onder de· 
maatregelen, die de regeering lean nernen 
tot herstel van de financien en van het. 
evenwicht der begrooting, diegene vu
rneldt wellce geschikt zijn om de inrich
ting van de openbare diensten te vereen
V01tdigen en de controle er over te ver
sterken, wordt dam·door bevestigd dat de 
vereenvoudiging van de inrichting der 
openbare diensten in verband staat met 
de verbetering van de financien, en de 
rechterlijke macht rnag niet weigeren een 
Koninklijk besluit strekkende tot vereen
voudiging van de inrichting der open
baTe diensten toe te passen, onde·r voor
wendsel dat dit besluit geen verbanri 
houdt met het herstel van de financien of 
van het evenwicht in de begrooting. (Wet 
van 17 Mei 1933, art.1; Kon. besl. van 
14 Augustus 1933 tot bepaling van de 
maatregelen tot vereenvoudiging van 
de inrichting van de openbare diensten 
en van de met een opdracht bekleede 
organismes en tot versterking van de 
controle over deze diensten en orga
nismes.) 

3° De wet van 17 Mei 1933 op de bijzondere 
rnachten heeft den Koning toegelaten de 
inrichting van al de openbare diensten 
te·vereenvoudigen, er ·inbegrepen de open
bare diensten die in gericht zij n in den. 
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-vorm van openbare besturen of de open
hare diensten die tegelijk het Staats
.bestuur en de plaatselijke besturen aan
.gaan, en zonder dat er eenig onderscheid 
moet gemaakt worden naar gelang er aan 
misbruiken van voorbijgaanden aard of 
wel aan ingewortelde misbruiken een 
einde moet gesteld worden. (Wet van 
17 Mei 1933, art. 1; Kort. besl. van 
14 Augustus 1933 tot bepaling van de 
maatregelen tot · vereenvoudiging van 
de inrichting van de openbare diensten 
en van de met een opdracht bekleede 
organismes en tot versterking van de 
controle over deze diensten en orga
nismes.) · 

4° Wanneer de Koning, krachtens de bij
zondere macht hem door den wetgever 
verleend om de inrichting van de open
bare diensten te vereenvoudigen, beslist 
dat Hij aan de provinciale gouverneurs 
de uitoefening van de Hem door de wet 
verleende machten lwn toekennen, zulks 
ten aanzien van de zaken van provinciaal, 
plaatsel~ik of particuher belang, en wan
neer Hij daarna, bij gewoon Koninklijk 
besluit, aan de gouveTneurs de macht ver
leent om zekere gemeenteverordeningen 
goed te keuren, geschiedt er desaangaande 
11anwege den Koning geen delegatie van 
de machteri die de wet Hem oplegt zelf 
itit te oefenen, maar wel een aanwijzing, 
door den Koning, van de overheid aan 
welke de wet Hem toelaat die macht op te 
dmgen. (Wet van 17 Mei 1933, art. 1; 
Kon. besl. van 14 Augustus 1933 tot 
bepaling van de maatregelen tot vereen
voudiging van de inrichting van de 
openbare diensten en van de met een 
opdracht bekleede organismes en tot 
versterking van de controle over die 
diensten en organismes; Kon. besl. van 
9 Maart 1935, waarbij aan de provin
ciale gouverneurs de uitoefening van 
zekere machten van den Koning, ·in 
zaken van provinciaal, plaatselijk of 
particulier belang, wordt toegekend.) 

5° De bestendige deputatie van den provin
c1:alen raad kan eeri belastingschuldige 
niet vrijstellen van een rechtstreeksche 
gemeentelijke taxe, onder voorwendsel dat 
de taxeveTordening in zekere gevallen tot 
gevolg zou kunnen hebben dat een buiten 
het gebied der gemeente uitgeoefende 
bedrijvigheid getroffen wordt; zij moet 
nagaan of, in de zaak die aan haar 
beoordeeling wordt onderworpen, de ge
taxeerde bedrijvigheid buiten het ge bied 
van de gemeente wordt uitgeoefend. 

6° Indien alleen de" slijters >> gehouden zijn 
tot een verklaring met het oog op de taxe, 
welke door de Stad Antwerpen gevestigd 
werd op de herbergmeiden, volgt daaruit 

niet dat .de andere belastingschuldigen 
aan den aanslag van ambtswege ont
snappen. (Verordening van de Stad 
Antwerpen waarbij een taxe op de 
herbergmeiden gevestigd wordt, ge
wijzigd den 11 Februari 1935, arti
kelen 2 en 7 .) 

(STAD ANTWERPEN, 
T. WEDUWE VAN STRALEN EN ANDEREN.) 

Voorzieningen tegen besluiten van de 
bestendige deputatie van den provincialen 
raad der provincie Antwerpen, genomen 
op 3 en 17 Maart 1937. 

ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen sub 
numeris 3073 tot 3079 op de algemeene rol 
van het Hof ingeschreven, samenhang·end 
zijn; dat ze dienen samengevoegd; 

Omtrent de eerste en derde middelen, 
samengenomen, getrokken, het eerste, uit 
de schending van artikel 2 der taxe
verordening der Stad Antwerpen, van 
11 Februari 1935, op de diensters, goed
gekeurd bij besluit van den H. Gouver
neur der provincia Antwerpen, van~ Juni 
1935, artikelen 1 der wet van 17 Mei 
1933, 1 en 2 van het Koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1933, ~ van het Konink
lijk besluit van 14 Augustus 1933, ar
tikel 76 der Gemeentewet aanvullende, 
artikelen 1 van het Koninklijk besluit 
van 9 Maart 1935, 107 en 108 van de 
Grondwet, doordat de bestreden besluiten 
der bestendige deputatie Antwerpen, in 
datum van 3 en 17 Maart 1937 beslist 
hebben dat voornoemde taxeverordening 
niet van toepassing is bij gebrek aan goed
keuring door den Koning, en doordat de 
goedkeuring door den gouverneur der 
provincie onvoldoende is, daar het Konink
lijk besluit van 9 Maart 1935, welk hem . 
zulke macht toekent, onwettig is; alhoe
wel de wettigheid van dit Koninklijk 
besluit tegen alle hekeling beveiligd is, 
vermits het genomen is in uitvoering van 
het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1933, welk een regelmatige toepassing 
daarstelt der wet van 17 Mei 193 7; 

En het derde, uit de schending van 
artikelen 31, 107, 108, 110 ,en 112 der 
Grondwet, artikelen 75 (gewijzigd bij ar
tikel 1 der wet van 30 Juni 1865 of bij 
artikel 14 der wet van 30 Juni 1865\, 
76 en 138 der Gemeentewet van 30 Maart 
1836, 1 en 2 van het taxereglement der 
Stad Antwerpen, in dato 11 Februari 
1935, doordat bestreden beslissingen, zon
der in feite te onderzoeken of de voor
waarden van toepassing van artikel 2 
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van het taxereglement, van aanlegster in 
cassatie, ja dan neen vereenigd zijn, de 
toepassing er van weigeren, bewerende 
dat het onwettelijk is om reden dat het 
er toe zou strekken belastingschuldigen 
vreemd aan het grondgebied van aan
Iegster aan te slagen voor feiten waaraan 
ze vreemd zijn, dan wanneer de kwestige 
aanslag gegrond is op de vereeniging 
van zekere feitelijke voorwaarden op het 
grondgebied der aanslagende gemeente : 

Overwegende dat het taxereglement der 
Stad Antwerpen, in dato 11 Februari 1935, 
zegt (art. 1) : «dater ten laste der drank
verkoopers, een jaarlijksche taxe zal 
geheven worden van 1,000 frank per 
dienster, dienstmeid-dienster, zangeres of 
danseres », en dat (art. 2), bij afwijking 
van artikel 1, de taxe verschuldigd zijn, 
de brouwers en drankhandelaars, wat be
treft de debieten waarvan zij eigenaars of 
huurders zijn, en waar dranken verkocht 
worden die door hen zijn bereid,. of waarin 
zij handel dtijven, of de debieten waar
voor zij de openingtaxe, gevestigd ten 
voordeele van den :Staat, betaald heb
ben >>; 

Overwegende dat dit taxereglement 
goedgekeurd werd bij besluit van den 
gouverneur der· .prbviricie Antwerpen, in 
dato 4o Juni 1935, genomen krachtens het 
Koninklijk besluit van 9 Maart 1935, het
welk beschikt dat, namelijk, wat de 
gemeentetaxen aangaat op de kellnerin
nen van bars, de provi11ciegouverneurs de 
macht aan den Koning bij artikel 76 der 
Gemeentewet toegekend, zullen uitoefe
nen· 
O~erwegende dat dit Koninklijk besluit 

van 9 Maart 1935 geuomen werd in uit
voering van een Koninkli.ik besluit in 
dato H Augustus 1 ~33, in Ministerraad 
besproken, en beschikkende dat de Ko
ning aan de provinciegouverneurs de uit
voering zal mogen opdragen van de Hem 
bij de· wet verleende bevoegdheden, in 
zaken van provinciale, plaatselijke of par
ticuliere belangen ; 

Overwegende dat dit besluit van 14 Au
gustus 1933 zelf genomen werd krachtens 
de wet van 17 Mei 1933, waarbij aan de 
regeering bevoegdheid wordt toegekend 
om haar toe te Iaten zekere maatregelen 
te treffen met het oog op het financieel 
herstel en ]1et verwezenlijken van het 
begrootingsevenwicllt; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 de
zer wet, « met het doel de verbetering van 
de Staatsfinancien nog te bevorderen, en 
de begrootingen te doen . sluiten, de 
Koning, gedurende een tijdsverloop van 
drie maanden en bij in Ministerraad over
legde besluiten, ... aile maatregeletJ. kan 

nemen, van aard om de inrichting van de 
openbare diensten, alsmede van de met 
opdracht bekleede organismen te vereen
voudigen of nog scherper na te gaan ... »; 

Overwegende dat uit die bewoordingen 
zelf blijkt dat, naar den zin van de wet, de 
vereenvoudiging der openbare diensten 
niet vreemd is aan de verbetering der pu
blieke financien; 

Overwegende dat bestreden beslissingen 
der bestendige deputatie van den pro
viencieraad der provincie Antwerpen, de 
reclamatiiin aannemende van verweerders 
in cassatie tegen de ten hun laste genomen 
aanslag op voet van voormeld reglement, 
hen van dien aanslag ontlasten om reden 
van de onwettelijkheid van dat reglement; 
dat ze die onwettelijkbeid afleiden uit de 
beschouwing, ten eerste, dat de goed
keuring van bet reglement door den gou
verneur het gebrek aan goedkeuring van 
wege den Koning niet zou kunnen goep 
maken, welke voorzien is bij artikel ,7& 
der Gemeentewet, en, ten tweede, dat bet 
kwestig reglement als gevolg zou kunnen 
hebben particulieren aan te slaan op grond 
van toestanden die bij hen bet uitoefenen 
van geen enkele handels- of nijverheids
bedrijvigheid, op het grondgebied der 
gemeente, insluiten; 
. Overwegende dat, voor wat de eerste 
aangevoerde reden van onwettelijkbeid 
betreft, in strijd met wat bestreden he
slissingen zich -inbeelden, de wet van 
17 Mei 1935, wanneer ze de vereenvoudi
ging der openbare diensten beoogde, zon
der baar hoofddoel te missen, van de ber
vormingen die ze wenschte te zien ver
wezenlijken, niet zou kunnen uitsluiten 
hebben de hervormingen der openbare 
diensten die ingericht zijn in vorm va11 
openbare beheeren, of de hervormingen 
der openbare diensten die tegelijk het 
bebeer van den staat en de plaatselijke 
beheeren aanbelangen; dat ze ook geen 
onderRcheid beeft gemaakt naargelang er 
aan tijdelijke misbruiken of aan grond
gebreken diende verholpen; 

Overwegende, verders, dat het toe
kennen aan de gouverneurR, van de macht 
om zekere gemeentelijke verordeningen 
goed te keuren, van wege den Koning 
geen opdracht der macbten uitmaakt 
waarvan het uitoefenen aan hem zelf door 
de wet wordt opgelegd, maar wel de aan
duiding, door den Koning, van een over
heid aan wie de wet hem toelaat deze 
macht op te dragen; 

Overwegende dat aangeklaagde beslis
dngen aldus artikel 1 der wet van 17 Mei 
1933 en de in uit.voering dezer wet ge
nomen Koninklijke hesluiten schenden, 
door te verklaren dat die Koninklijke 



hesluiten in strijd zouden zijn met die 
'wet· 
E~ overwegende, wat aangaat de twee

de reden van onwettelijkheid, dat, in de 
veronderstelling, door bestr-eden beslis
singen gedaan, dat kwestig reglement in 
zekere gevallen als gevolg zou kunnen 
hebben particulieren aan te slaan zonder 
na te gaan of hun handels- of nijverheids
bedrijvigheid in de gemeente wordt uit
geoefend, er dan nog diende onderzocht 
te worden of er, in casu, helastbaar goed 
bestond; 

Overwegende dat de bewoordingen van 
artikel 2 van voormeld reglement, tot 
rechtvaardiging van den kwestigen aan
slag ingeroepen, dat belastbaar goed niet 
uitsluiten, maar wel, integendeel, ver
onderstellen; dat, lui dens dat artikel, de 
zetting van de belasting bestaat in de nit
bating, bij middel van het personeel dat 
het bepaalt, van een drankslijterij gelegen 
op het grondgebied van de Stad Antwer
pen; dat het enkel op grond van zulke 
uitbating is, en niet op grond van een 
bedrijf dat hij elders zou uitoefenen, dat 
de particulier word t aangeslagen; 

Overwegende, hij gevolg, dat, door de 
toepassing van kwestig reglement te wei
geren om reden dat het, in zekere gevallen, 
als gevolg zou kunnen hehben, vreemde 
bedrijvigheden te treffen, die buiten het 
grondgebied der gemeente zouden worden 
uitgeoefend, zonder in feite te onderzoeken 
of de voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 2 tot grond van dien aanslag inge- · 
roepen, ja dan neen vereenig'd zijn, he
streden beslissingen deze laatste bepaling 
hebben geschonden; 

Omtrent het tweede middel, in hoofd
orde getrokken uit de schending van ar
tikel 7 van het taxereglement der Stad 
Antwerpen, in data 11 Fehruari 1935, en 
artikel 1156 van het Burgerlijk Wethoek, 
doordat bestreden beslissingen den wil van 
den gemeentelijken wetgever hebben mis
kend, door een beperkende interpretatie 
te geven aan artikel 7 van het reglement; 
dat door het woord « uitbater >> al de 
belastingschuldigen bedoelt, en niet en
kel de slijters die persoonlijk die taxe 
verschuldigd zijn : 

Overwegende dat, onder voorwendsel 
dat artikel 7 van het Gemeentereglement 
enkel de slijters die het beoogt uitdruk
kelijk verplicht hun aangifte te doen op 
straf ambtshalve te worden aangeslagen, 
bestreden besluiten beslissen dat de be
lastingschuldigen in artikel 2 aangeduid, 
van nlle aangifte zijn ontslagen, en dat ze, 
bijgevolg, aan den ambtelijken aanslag 
ontsnappen; 

Overwegende dat deze interpretatie 

a contrario de draagwijdte van voormelde 
bepaling ontaardt, welke, indien ze aan 
de slijters bedoeld in artikel1 de verplich
ting oplegt de gronden van een aanslag 
ten hun laste aan te geven, geenszins, wat 
de andere belastingschuldigen aangaat, 
het opsporen en het vaststellen van die 
gronden door het beheer uitsluit, in geval 
ze door den belastingschuldige zelf niet 
worden aangegeven; dat daaruit volgt dat 
bestreden beslissingen, door de aanslagen 
van verweerders om de enkele redenen die 
ze inroept, onwettelijk te verklaren, de 
wets- en reglementsbepalingen in het mid
del ingeroepen hebben geschonden; 

Om deze redenen, het Hof, de voor
zieningen samenvoegende, verbreekt de 
bestreden besluiten der bestendige depu
tatie van den provincieraad der provincie 
Antwerpen, geveld op 3 en 17 Maart 1937 
tusschen de Stad Antwerpen en verweer
derB in verbreking; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van de gezegde bestendige 
deputatie en dat er van melding zal ge
maakt worden in den rand der vernietigde 
besluiten; verwijst verweerders in de 
kosten; verwijst de zaken naar de be
stendige deputatie van den provincieraad 
der provincie Brabant. 

12 Juli 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advoeaat generaal.- Pleiiers, HH. Marcq 
en Veldekens. 

2e KAMER.- 12 Juli 1938. 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.
BEDOELING VAN DEN RECHTER BLIJ
KEND UIT DE ONVOLN!AAKTE UITDRUK
KINGEN VAN ZIJN BESLISSING. 

2° DOODING EN VERWONDINGEN. 
- ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. -
VERKEERSONGEVAL. - 0NV00RZICH
TIGHEID BUITEN ALLE OVERTREDING 
VAN DE VERORDENING OP HET VERKEER. 
- BAAN WAAROP EEN SNEL EN DRUK 
VERKEER PLAATS HEEFT. - ZWENKING 
NAAR LINKS UITGEVOERD DOOR BE
STUURDER VAN AUTO, ZONDER ZICH 
VERZEKERD TE HEBBEN VAN HETGEEN 
ACHTER HEM GESCHIEDDE. - lNDRUK 
TEWEEGGEBRACHT BIJ ANDEREN BE
STUURDER DAT DE DOORTOCHT VOOR 
HEM WAS AFGESNEDEN. - 0NVOOR
ZICHTIGHEID VAN EERSTGENOENIDEN BE
STUURDER. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHELC\. - STRAF-
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:ZAKEN. - VEHOORDEELING TOT EEN 
STRAF WEGENS ONVRIJWILLIGE VER
WONDINGEN EN MISDRIJF TEGEN DE 
VERKEERSVERORDENING, VOLGENDE UIT 
HETZELFDE FElT. - VEROORDEELING 
TOT SCHADEVERGOEDING GESTEUND AL
LEEN OP IIET MISDRIJF VAN ONVRIJ
WILLIGE VERWONDI:"'IGEN. - 0NVOOR
ZICHTIGHEID BUlTEN ALLE IVIISDRIJF TE
GEN DE VERKEERSVERORDENING. 
MIDDEL DOOR BEKLAAGDE GEHICHT 
ALLEEN TEGEN DE TELASTLEGGING DE 
VERKEERSVEHOHDENING TE HEBBEN 
OVEHTHEDEN. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK BIJ · GEBHEK AAN BELANG. 

1° Om te beoordeelen cf' er tegenstrijdigheid 
bestaat in de redenen, gaat het Hof' van 
verbreking na welke de bedoeling van den 
r·echter, die het feit he eft beoordeeld, ge
weest is, en verduidelijkt het zijn ge
dachte, zonder zekere zinsneden uit hun 
verband te rukken, en zonder aan de inis
schien onvolnwakte door het arrest ge
bmikte uitdruk/cingen een or~juiste draag
wijdte toe te kentLen ( 1). 

2° De onvoorzichtigheid, die het misdrijf 
·van onvn)willige verwondingen uitmaalct, 
wordt, onafhan/celijk van aile misdrijf te
gen de verkeei·sveror·dening, nader om
schreven door het arrest waarbij wordt 
vastgesteld dat beklaagde, voomleer met 
zijn auto een zwen/cing naar links uit te 
voeren, venvaarloosd /weft met voldoende 
nauwkeurigheid na te gaan hetgeen 
achter hem gebeurde op een baan waarop 
een snel en drulc verkeer plaats had, en 
aldus den indruk heeft verwe/ct bij een 
anderen bestuurder dat hem de doortocht 
was afgesneden (2). (Strafwb., arti
kelen 418 en 420.) 

3° Wanneer het arrest de twee telastleggingen 
van onvrijwillige verwondingen en van 
misdr~jf tegen de verkeersverordening 
/weft behouden, tevens de onvoorzichtig
lwid, die het misdrijf van onvrijwillige 
verwondingen uitmaken heeft omschreven, 
onafhankelijk van alle misdrijf tegen de 
verlceei"Sverordening, vervolgens slechts 
een enkele straf heeft uitgesproken, te 
weten die voor het m·isdrijf van onvrij
willige verwondingen, omdat de twee mis
drijven uit hetzelfde feit zijn gevolgd, en 
eindelijk aan de burgerlijke partij schade
vergoeding, gesteund alleen op het mis
dr·ijf van onvri:jwr:llige verwondingen, 
h~eft verleend, is het middel, door be-

(1) Zie Verbr., 28 Juni 1938, supra, 
blz. 149. 

(2). Zie Verbr., 15 JVIaart 1938, supra, 
blz. 56. 

klaagde slechts aangevoerd aangaande de 
telastlegging van misdrijf tegen de vel"
keersvm·ordening, niet ontvankelij/c bij 
gebrek aan belang (1). 

(MEEHBEHGEN, 
T. CHABOT EN- ANDEHEN.J 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
24 December 1937. 

ARREST. 

I. Op de openbare vordering : 
Omtr·ent het eenig middel : schending 

van artikelen 27, 153, 154, 161, 163, 189 
en 211 van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, en artikel 97 der Grondwet, 
doordat (eerste tak) bestreden arrest, na 
verklaard te hebben dat het onmogelijk 
was met stiptheid de oorzaak van het on
geval te bepalen en een aanvankelijke 

· en uitsluitelijke fout, welke den eenen 
of den anderen betichte zou te wijten zijn, 
te bespeuren, en na erbij gevoegd te heb
ben dat de getuigen het relaas der feiten 
op uitwijkende en tegenstrijdige wijze 
hadden voorgedragen, nochtans, ander
zijds, geoordeeld heeft dat aanlegger zich 
plichtig had gemaakt aan slagen en ver
wondingen bij gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg; dat aldus het bestreden 
arrest gesteund is op deze onvoldoende 
en tegenstrijdige beweegredenen; 

En (tweede tak); doordat bestreden 
arrest Meerbergen veroordeeld heeft om : 
zijn richting willende wijzigen, zulks aan 
de andere weggebruikers niet te hebben 
kenbaar gemaakt; dat het arrest zich er 
toe beperkt te zeggen, orri zijn beslissing 
te rechtvaardigen, dat het niet bewezen 
was dat Meerbergen zijn lichtseinstoestel 
zoo doen werken hebben, dan wanneer het 
niet aan den betichte kan opgelegd wor
den het bewijs zijner onschuld te leve
ren : 

Omtrent den eersten tak : 
Overwegende dat het arrest aanlegger 

en Chabot, verweerder, heiden verant
woordelijk houdt voor de botsing tus
schen hunne auto's, botsing die aan ver
weerder Chabot en aan anderen verwon
dingen heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat hoe onvolmaakt ook 
de uitdrukkingen wezen welke in het ar
rest zijn gebruikt, er toch uit blijkt dat, 
na de conclusien van aanlegger en van 
Chabot, verweerder, te hebben beant
woord, die elk het ongeval beschreven als 
uitsluitelijk aan den anderen toereken
baar, de rechter ten gronde vastgesteld 
heeft dat het de samenloop der fouten 



,_ __ _ -- I ,:_ 
_-:_~::_ _____ _: _ _L_ -~---

- 177-

van beidei1 was die het ongeval had ver
oorzaakt; 

Dat er dus in de beweegredenen geen 
tegenstrijdigheid bestaat; 

Overwegende dat het arrest bestatigt 
dat aanlegger, vooraleer een manoeuver 
van zwenking naar links ·aan te vangen, 
verzuimd had zich met voldoende nauw
keurigheid te vergewissen van hetgeen 
achter hem gebeurde op eene baan van 
druk en snel verkeer, en alzoo, bij ver
weerder Chabot, den indruk had doen 
ontstaan dat de doorgang hem afgesneden 
was; 

Overwegende dat de bestanddeelen der 
onvoorzichtigheid die het wanbedrijf van 
onvrijwillige verwondingen uitmaken, al
dus vastgesteld zijn, buiten aile inbreuk 
op welkdanige bepaling van het politie
reglement op vervoer en verkeer; 

Dat het middel dus, in zijn eerste tak, 
in feite niet opgaat; 

Omtrent den tweeden tak : 
Overwegende dat, in dien tweeden tak, 

het middel enkel beoogt de veroordeeling 
wegens inbreuk op het politiereglement 
op vervoer en verkeer; 

Overwegende dat het arrest, indien het 
deze betichting weerhoudt, nochtans be
slist dat de inbreuk op het politieregle
ment op vervoer en verkeer en het wan
bedrijf van verwondingen door onvoor
zichtigheid, uit een feit voortkomen, en 
dat het slecht.s eene straf uitspreekt, deze 
welke het wanbedrijf van verwon iingeil 
door onvoorzichtigheid, betreft; 

Overwegende dat, ware zelfs het mid
del in zijn tweeden tak aangenomen, de 
beschikking van het arrest niettemin zou 
gerechtvaardigd blijven; 

Qverwegende dat, in zijn tweeden tak, 
het middel dus, bij gebrek van belang, 
onontvankelijk is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesprokene straffen 
wettelijk zijn; 

II. Op de hurgerlijke vorderingen : 
a) Op de burgerlijke vorderingen van 

Mertens, Oyen en Chabot : 
Aangezien de toegebrachte schade uit 

de onvoorzichtigheid spruit, door arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
voorzien; 

Aangezien geen ander middel, dan bet 
voorzeide en hierboven weerlegde middel, 
ingeroepen wordt, en dat bet Hof geene 
middelen van ambtswege opwerpt; 

b) Op de burgerlijke vordering Sam
pers : 

Aangezien bet bestreden arrest eene 
provi8ioneele vergoeding toekent, en be-

VERBR., 1938. - 12 

veelt, vooraleer verder recbt te doen, de 
scbade zorgvuldig op te stel!en in de 
bewij zen er van voor te brengen; 

Aangezien zulke beslissing in den zin 
van artikel 416 van bet Wetboek van 
strafvordering, geen eindbeslissing uit
maakt en zicb ook niet uitspreekt over 
bevoegdbeid; dat de voorziening dus niet 
ontvankelijk is; 

Om deze redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

12 Juli 1938.- 26 Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggever, H. De Wilde. -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. - Pl. HH. Collette 
en Ladeuze. 

2• KAMER. - 12 Juli 1938. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DOOR BE
KLAAGDE ONTLEEND DAARAAN DAT HET 
MISDRIJF DOOR ZIJN ECHTGENOOTE GE
PLEEGD WERD. - CONCLUSIE WAAR
DOOR HIJ, VOOR DEN RECHTER, SLECHTS 
STAANDE HIELD DAT HET FElT NIET 
STRAFBAAR WAS, ZONDER AAN TE VOE
REN DAT HIJZELF HET NIET GEPLEEGD 
HAD. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST 
IN FEITE. 

2° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHTER DIE HET FElT BE
OORDEELT. - OPZET VAN DEN BE
KLAAGDE. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE. - RECH
TER NIET VERPLICHT OPWERPINGEN TE 
BEANTWOORDEN DIE GEEN EISCH OF 
GEEN EXCEPTIE, MAAR SLECHTS BEWIJS
VOERING BEVATTEN. 

1° Mist grands lag in feite het middel door 
beklaagde ontleend daaraan dat niet hij, 
maar wel zijn echtgenoote het misdrijf, 
waarvoor hij werd veroordeeld, gepleegd 
heeft, dan wanneer hij in z#n v66r den 
rechter genomen conclusie aangevoerd 
heeft dat het (e1:t niet strafbaar was, zonder 
te bewcren dat hij het niet gepleegd had. 

2° De rechter die het f'eit beoordeelt doet op 
bindende wijze uitspraak aangaande het 
opzet dat de dader heeft doen handelen. 

3° De rechter die het feit beoordeelt is niet 
verplicht de in de conclusie van beklaagde 
vervatte opwerpingen te beantwoorden, in
dien die opwerpingen noch eisch, noch 
exceptie, doch enkel bewijsvoering inhou
den. (Grondwet, art. 9?.\ 
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(HAUTEKEETE.} 

Voorziening tegen een vonnis in beroep, 
gewezen door de correctioneele rechtbank 
te Antwerpen, op 5 Mei 1938. 

ARREST. 

Over het eerste middel, gesteund daar
Qp dat aanlegge~· Hautekee~e veroordeeld 
werd bij toepassmg van arbkelen 755, 2°, 
,en 803 van hot Codex van gemeentelijke 
politiereglementen der Stad Antwerpen; 
dat het nochtans bewezen is geworden ter 
zitting van 5 Mei 1938 dat het niet v~n 
Hautekeete is dat de genaamde Marie 
Larose. de plaatsen in huur had waarin 
zij zich aan de ontucht zou hebben over
geleverd, doch wel van zijne echtgenoote 
Verhoeven: 

Overwegende dat in het besluitschrift 
neergelegd op 5 Mei 1938 v66r de boet
straffelijke rechtbank. van Antwerpen, 
aanlegger zich beperkte te bewerel!-. dat 
·het geenszins bewezen was dat hiJ de 
kamers betrokken door Larose zou ver
huli.rd hebben om er eene plaats van 
ontucht te vestigen; dat hij integen~eel 
heweerde te bewijzen dat hij, als huurl~ng 
alleenlijk aanneemt personen welke z1ch 
verbinden zich niet aan de ontucht over 
te leveren; 

Overwegende dat het niet blijkt dat 
aanlegger zou beweerd hebben de ka~ners 
niet verhuurd te hebben; dat het m1ddel 
.aan feitelijken grond ontbreekt; · 

Over het tweede middel, gesteund daar
op dat artikel 755, 2°, van voormeld 
<Codex slechts kan toegepast worden wan
neer het inzicht bewezen is dat de huring 
werd gedaan me~ het. inzicht van in den 
eigendom eene mtbatmg -ya~ de o!ltucht 
in te richten en dat zulk mziCht met be
wezen is vanwege aanlegger, dat inte
gendeel, aile mogelijke maatregelen ge
troffen werden bij het verhuur om te voor
komen dat in de verhuurde plaatsen 
Qntucht zou worden uitgeoefend : 

Overwegende dat de beoordeeling van 
den rechter ten gronde aangaande het be
staan van een inzicht in feite ligt en 
bindend is; 

Over het derde middel, gesteund daar
op dat het vonnis niet met re~en omkleed 
is en niet antwoordt op de m1ddelen door 
de betichte, in zijne besluitselen uiteen
gezet : 

Overweg'ende dat, aangaande daad
zaken de rechter ten gronde, op bin
den<;[e' wijze, de verscheidene bestand
deelen van het geding waardeert, zonder 
verplicht te zijn op alle de opwerpingen 
van den betichte, welke noch vragen, noch 

uitzonderingen, maar slechts argumenten 
uitmaken, te antwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
werpt de voorziening; verwijst aanlegger 
in de kosten. ' 

12 Juli 1938.- 2e Kamer. - VooT
zitter H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voor~itter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 12 Juli 1938. 

10 MILITIE. - UI1'ZONDERINGSlJITSTEL 
ALS ONMISBARE STEUN VAN VADER 
EN MOEDER. - lNKOMSTEN VAN DE 
OUDERS. - PENSIOENEN TOEGEKEND 
KRACHTENS DE WETTEN OP DE OUDER
DOMSPENSIOENEN. - GEEN MINDERING. 

2o MILJTIE. ~ UITZONDERINGSUITSTEL 
ALS ONMISBARE STEUN VAN VADER EN 
MOEDER. - INKOMSTEN VAN DE OU
DERS. - GEEN MINDERING WEGENS 
GRONDLASTEN OF PROVINCJALE EN GE
MEENTELIJKE BELASTINGEN. 

1 o In de inkomsten, die in aanrnerking 
kornen om te beoordeelr-n of de milicien 
een uitzonderingsuitstel, als onmisbare 
steun van vader en moeder, kan bekomen, 
moeten, zonder mindering, begrepen wor~ 
den de pensioenen, welke de oud~rs ge-· 
nieten krachtens de wetten op de ouder-. 
domspensioenen. (W etten op de militie 
samengeschakeld den 15 Februari 1937, 
art. 10, litt. b; art. 11, litt. b, 2°; 
art. 12, litt. a.) 

2o Geen enkele wetsbepaling laat toe de 
grondlasten of provinciale en gemeente
lijke belast~:ngen af te tTekken van de 
inkomsten deT oudeTs, om te beoordeelen 
of een milicien een uitzonder·ingsuitstel, 
als onmisbare steun van vader en moeder, 
lean bekomen. (W etten op de militie 
samengesehakeld den 15 Februari 1937, 
art. 10, litt. b, art. 11, htt. b, 2°; 
art. 12, litt. a.) 

(VAN BREMPT.) 

Voorziening tegen een beslissing van 
den Hoogen militieraad, verleend op 
31 Maart 1938. 

ARREST. 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 10, b, 11, b, 2°, en 12, a, der 
wet . op de militie, de werving en de 
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-dienstverplichtingen, samengeordend bij 
Koninklijk besluit van 15 Februari 1937, 
-en arti]l:el 29, § 4, 2°, der wetten op de 
jnkomstenbelastingen, samengeordend bij 
Koninklijk besluit van 12 September 1.936, 
-doordat bestreden b~Jslissing de aanvraag 
tot uitzonderingsuitstel, door eischer inge
diend, en gegrond op artikel 12 der militia
wet., heeft verworpen om de reden dat het 
globaal inkomen van zijn ouders, het.zij 
4,170 frank, het wettelijk maximum over
t.reft dat, voor de gemeente Wieze, waar 
.ze wonen, 4,000 frank was : 

1. Alswanneer het globaal inkomen, tot 
.bet be drag van 3,200 frank een ouderdoms
pensioen uitmaakt; dat een ouderdoms
pensioen geen « inkomen >> van 't is gelijk 
welke uitoefening van beroep, maar een 
.zuivere kost.eloos gekregen toeslag uit
maakt, die, krachtens artikel 29, § 4, 2o, 
van wetten op de inkomstenbelastingen 
uit de belastbare vergoedingen is uitge
sloten, en niet moet worden aangegeven, 
en, bijgevolg, niet- in aanmerking mocht 
worden genomen om het globaal inkomen 
der ouders van eischer vast te stellen; 

2. Dat, indien men van het bedrag van 
het ouderdomspensioen der ouders van 
eischer moest rekening houden om hun 
_globaal inkomen vast te stellen, dan 
.25 t. h. moest worden afgetrokken (arti
kel10, b, 1 o, der militiewet), wat het be
drag op 2,400 frank zou gebracht hebben 
-en het globaal inkomen op 3,370 frank, 
som lager dan het maximum door de wet 
woorzien; 

3. Dat in alle geval, en zelfs indien die 
w-ermindering' van 25 t. h. niet moest ge
schieden, er dan nog aanleiding bestond 
-om van hetzelfde globaal inkomen de 
grondbelasting alsook de provincie- en 
_.gemeentetaxe af te trekken, van het · 
_glohaal bedrag van 3,304 frank, wat, 
eveneens, het globaal inkomen onder het 
wettelijk maximum bracht : 

Overwegende dat het voordeel van den 
uitzonderingsuitstel, voorzien bij arti
. kel 12, litt. a, der militiewetten, slechts 
mag toegestaan worden wanneer het 
,gecumuleerd « inkomen » van vader en 
moeder, of van de met deze gelijkgestelde 
,personen, een bepaalde som niet over
treffen, som vastgesteld naar gelang het 
cijfer der bevolking van de gemeente; 

Dat, tusschen de inkomsten welke, lui
dens artikel 10, litt. b, moeten in aan
_merking komen, niet enkel voorkomen 
. het bedrag der wedden, loonen en pen
sioenen, aangegeven voor de bedrijfstaxe, 
maar ook, onder nr 4 " alle ander inkomen 
van waar het ook voortkomt »; dat men 
uit de algemeene bewoordingen van deze 
.beschikking, alsook uit den geest der wet, 

moet afleiden dat slechts van de dienst
verplichtingen, in vredestijd, worden vrij
gesteld deze wier ouders, zonder inkom
sten zijnde, de winsten van hun zoon niet 
kunnen missen; dat men, onder oogpunt 
van de toepassing der wetten op de mi
litie, in het globaal inkomen der ouders 
alle middelen en inkomsten moet begrij
pen welke ook, zelfs deze die niet moeten 
worden aangegeven voor de beroepstaxe, 
namelijk het ouderdomspensioen; 

Overwegende dat artikel 10, b, 4°, in 
.strijd met wat hetzelfde artikel zegt onder 
b, 1°, geen enkel aftrek toelaten van « de 
andere middelen », waarvan er daar 
spraak is; dat er daar namelijk geen 
aftrekking is voorzien noch van de grond
belasting, noch van de provincie- en 
gemeen tebelasting; 

Dat het middel dus in rechte niet op
gaat; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening. 

12 Juli 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
•- Gelijkluidende conclusie, H. Cornil, 
advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER.- 22 Juli 1938. 

1-o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOORZIENING TEGEN EEN ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING DIE DE INTERNEERING BE
VOLEN HEEFT. - DRAAGWIJDTE. -
DAARDQOR WORDT EEN EERSTE ARREST, 
WAARBii EEN iNSCHRIJVING VAN 
VALSCHHEID WERD AFGEWEZEN, NIET 
ONDERWORPEN AAN HET HOF. 

2° VALSCHHEID. - INSCHRIJVING VAN 
VALSCHHEID VOOR HET HOF VAN VER
BREKING. - NIET ONTVANKELIJK IN
DIEN NIET INGEDIEND IN DE \VETTE
LUKE VORMEN . 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAF
ZAKEN. -INTERNEERING BEVOLEN WE
GENS LASTERLIJKE AANGIFTE, LASTER 
EN SMAAD. - MIDDEL UITSLUITEND 
GERICHT TEGEN DE TELASTLEGGING VAN 
LASTERLIJKE AANGIFTE. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG . 

1° De voorziening tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die de 
intern?ering heeft bevolen wegens feiten 
welke als wanbedrijven werden gequali
ficeerd, draagt aan het Hof.geenszins de 
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kennisneming op van een eerste, den
zelfden dag g::wez,en arrest, waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling een 
inschr'ijving van valschheid verworpen 
had (1). 

2° Is niet ontvankelijk v66r het Hof van 
verbrelcing de aanvmag tot inschrijving 
van valschheid ingediend hetzij door een 
verlclaring op de griffie van het Hof van 
beroep, hetzij door een bij het Hof van 
verbrelcing gedane lclacht wegens valsch
heid gericht tegen zelcere magistraten, 
hetz1j door neerlegging, op de griffie van 
het Hof van verbreking, van een verzoek
schrif~ waarbij eischer verklaart inschrij
ving van valschheid te doen (2). (Regle
ment van 28 Juni 1738, tweede dee!, 
titel X; ordonnantie van Juli 1737, 
titel II, art. 6.) 

3° W anneer interneering voor een duur van 
vijf jaar werd bevol'en, omdat gebleken is 
dat beklaagde feiten van lasterlijke aan
gifte, van laster en van smaad heeft ge
pleegd, is het middel, uitsluitend gericht 
tegen de telastlegging van lasterlijke aan
gifte, niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang (3). 

(PONTHOT.) 

V oorziening tegen een arrest · van het 
Hpf van beroep te Brussel (kamer van in
beschuldigingstelling), gewezen op 7 April 
1938. 

ARREST. 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Brussel, op 7 April 1938, twee 
arresten heeft geveld : het eene, waardoor 
zij ontvankelijk verklaarde de inschrijving 
van valschheid, door eischer op 17 Maart 
1938, ingediend tegen requisitoriums 
van het openbaar ministerie, tegen een 
beschikking van de raadkamer der recht
bank van eersten aanleg te Marche-in
Famenne, en tegen twee arresten in zake 
geveld door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van beroep te Luik, 
doch de middelen om de valschheid te 
bewi,izen alsook het verzoek om uitstel 
verwierp; het andere, waardoor zij de ten 
laste van eischer gelegde feiten als wan
bedrijven gekwalificeerd bewezen ver
klaarde; zegde dat eischer aangetast was 

(1) Zie Verbr., 2 J:\'faart 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 176, 13° en de nota 6). 

(2) Zie Verbr., 12 October 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 286, 1° en de nota 1). 

(3) Zie het arrest van 20 December 1937, 
in za.ke van Ponthot, in A1"1"esten va.n kef Hof 
van Vm·breking, 1937, blz. 184. 

door erge geestesstoornis of geeste~zwak
heid waardoor hij onbekwaam was zijn 
daden te beheerschen ; d at hij voor zich
zelf en voor de maatschappij een gevaa1· 
was, en, bijgevolg, zijn onmiddelijke 
interneering in een bijzondere instelling 
beval voor een termijn van vijf jaar; 

Overwegende dat eischer zich enkel 
tegen het tweede van deze arresten, in 
verbreking heeft voorzien; 

Overwegende dat deze voorziening het 
eerste arrest v66r het Hof niet aanhangig 
maakt; 

Overwegende dat eischer, tot staving: 
van het middel dat hij doet gelden, de 
inschrijving van valschheid gebruikt; 

Ovrrwegende dat hij ter griffie van 
het Hof van beroep verklaring van in
schrijving van valschheid gedaan heeft ~ 

Dat hij, daarna, bij 't Hof van ver
breking een klacht ingediend heeft hoof
dens valschheid in openbare geschriften 
ten laste van zekere magistraten, en dat 
hij, eindelijk, ter griffie van 't Hof van 
verbreking, een rekwest heeft neergelegd 
waarin hij verklaart een stuk valsch te 
beweren; 

Overwegende dat eischer de pleeg
vormen der rechtspleging niet heeft nage
leefd, voorgeschreven bij artikel 1 van het 
reglement van 28 Juni 1738, tweede deel, 
titel X, bij artikel 6, titel II, van het 
bevel van Juli 1737 en bij art.ikel14, 15o,. 
van het Koninklijk besluit van 2 Novem
ber 1848, die daarover handelen; 

Overwegende dat, bijgevolg, de keunis
neming van een rechtspleging van een 
inschrijving van valschheid aan het Hof 
niet is ongedragen, en dat er aanleiding 
bestaat om over te gaan tot het onder
zoek van den grond der zaak; 

Omtrent de twee eerste middelen 
samengevoegd : het eerste, schending van 
artikel 97 der Grondwet. doordat bestre
deu arrest de interneering van eischer 
heeft bevolen zonder de conclusien te 
beantwoorden waardoor deze het Hof van 
beroep verzocht het verzoekschrift tot 
inschrijving van valschheid, dat hij op 
17 Maart 1938 had ingediend, ontvankelijk 
te verklaren; het tweede, schending van 
artikel 460 van het Wetboek van Straf
vordering, doordat het Hof van beroep, 
waaraan de kennisneming der aan eischer 
ten laste gelegde wanbedrijven werd op
gedragen, niet, zooals, het ertoe verplicht 
was, voorafgaandelijk heeft beslist of er, 
ja dan neen, aanleiding bestond tot 
schorsing wegens de vordering tot in
schrij ving van valschheid; 

Overwegende dat het tweede middel in 
feite mist; vermits het Hof het tweede 
arrest dat de interneering beveelt, slechts 
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:geveld heeft dan nadat de vordering van 
eischer van valschheid in een eerste arrest 
van de hand gewezen werd; 

Overwegende dat het verwijten van 
·onvoldoende redens wat de verwerping 
der vordering van inschrijving van valsch
heid in het middel uitgelegd aangaat, 
tegen het eerste arrest gericht is; dat het 
tot staving van een voorziening tegen het 
tweede arrest niet ontvankelijk is; 
-Om trent het derde middel : schending 

van artikel 44 7 van het Strafwetboek, 
doordat bestreden arrest beslist dat het 
bevel van niet-vervolging van den procu
reur generaal de eindbeslissing uitmaakt 
van de bevoegde overheid, bevel dat, 
luidens dat artikel, aileen als grond kan 
dienen voor een veroordeeling hoofdens 
lasterlijke aangifte : 

Overwegende dat dit middel, dat slechts 
betrekking heeft op de lasterlijke aangifte, 
indien men het als gegrond veronderstelt, 
moet verworpen worden als van belang 
·ontbloot, daar het beschikkend gedeelte 
van bestreden arrest gerechtvaardigd 
blijft om reden dat het bewezen is dat 
eischer feiten, als laster en smaad gekwa
lificeerd, heeft begaan; 

En overwegende dat de substantieele 
{)f op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en dat 
de bevolen maatregel wettelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en verwijst eischer in de 
kosten. 

22 Juli 1938. - Vacantiekamer. 
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Vitry. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Cornil, ad
vocaat generaal. 

VACANTIEKAlVIER.- 22 Juli 1938. 

VERKIEZINGEN. - GESCHIL WAARIN 
EEN DERDE KAN TUSSCHENKOlVIEN. -
SCHEPENCOLLEGE DAT EEN BEZWAAR 
AANNEElVIT EN DE SCHRAPPING VAN EEN 
KIEZER BEVEELT, NA 10 DECEMBER. -
BEROEP BIJ HET HOF VAN BEROEP, 
TIAAROP GESTEUND DAT DIE BESLISSING 
NIETIG IS, ALS LAATTIJDIG. - BETWIS
TING IN WELKE HET RECHT VAN TUS
SCHENKO]\'!ST KAN UITGEOEFEND WOR
DEN. 

Jndien het schepencollege, uitspmak doende 
over een bezwaar, een kiezer van de lijst 
heeft geschrapt na 10 December, en bij 
het Hof van beroep een beroep wordt inge
diend, daarop steunend dat die beslissing · 
nietig is, als te laat genomen, is er een 

geschil dat strekt tot inschrijving van een 
kiezer, waarin het recht van tusschen
komst kan worden uitgeoefend. (Kieswet
boek van 12 Augustus 1928, art. 52.) 

(ROLAND, T. BASTIEN.) 

Voorziening tegen twee arresten van 
het Hof van beroep te Luik, gewezen op 
14 April en 19 Mei 1938. 

ARREST. 

Omtrent de drie eerste middelen samen
gevoegd : het eerste, schending van arti
kelen 32 en 36 van de Gemeentekieswet, 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 
4 Augustus 1932, doordat bestreden arrest 
ten onrechte houdt staan dat de beraad
slaging van het schepencollege der ge
meente Neufchateau, die op 24 December 
uitspraak heeft gedaan op de kiesbezwa
ren, en dat is overgegaan tot schrapping 
van de verweerders in verbreking, nietig 
is omdat ze geschiedde na 10 Decem
ber 193 7; het tweede, schending van ar
tikelen 46 en 49 van dezelfde Gemeente
kieswet, doordat bestreden arrest ten 
onrechte beroepen heeft aangenomen die 
niet tot inschrijving strekten, en zijn 
beslissingen op deze punten niet, of niet 
voldoende heeft gemotiveerd; het derde, 
schending derzelfde wetsbepalingen, door
dat bestreden arrest ten onrechte beroepen 
heeft aang'enomen die werden ingediend 
bij verzoekschriften welke niet op bewijs
stukken steunden : 

Overwegende dat de in deze middelen 
aangeduide wetsbeschikking'en vreemd zijn 
aan de zoogenaamd begane onwettelijk
heden; 

Dat de middelen dus in rechte niet 
opgaan; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikelen 14, 17, 22, 46 en 49 van 
voornoemde kieswet, en van artikel 97 der 
Grondwet, doordat bestreden arrest zijn 
beslissing noch heeft gemotiveerd, noch 
heeft gerechtvaardigd, door aan den 
tusschenkomende niet toe te Iaten het 
bewijs te leveren dat de verzoekers niet 
enkel te Neufchateau hun verblijf had
den : 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat, in zoover het aan het arrest 
verwijt dit aanbod van bewijs niet met 
red en en te hebben omkleed; dat het ar
rest, inderdaad, om de redenen welke het 
aanduidt, verklaart dat het voorgewende 
feit niet juist is; 

En overwegende dat het mid del in . 
rechte niet opgaat, in zoover het aan 
het arrest verwijt de verwerping van dit 



- 182 

aanbod van bewijs niet te hebben gerecht
vaardigd; dat, inderdaad, de in het mid
del aangeduide wetsbeschikkingen vreemd 
zijn aan de aang(!klaagde onwettelijkheid; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

22 Juli 1938. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 22 Juli 1938. 

10 VERKIEZINGEN. - BETWISTING 
WAARJN EEN DERDE HET RECHT HEEFT 
TUSSCHEN TE KOMEN. - SCHEPEN
COLLEGE DAT EEN BEZWAAR AANNEEMT 
EN DE SCHRAPPING VAN EEN KIEZER 
OP DE KIEZERSLIJST BEVEELT NA 10 DE
CEMBER. - BEROEP BIJ HET HOF VAN 
BEROEP GEGROND DAAROP DAT DIE BE
SLISSING NIETIG IS, ALS TE LAAT GE
NOMEN. - BETWISTING WAARIN HET 
RECHT VAN TUSSCHENKOMST KAN WOR
DEN UITGEOEFEND. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- KIESZAKEN. - MIDDEL ONTLEEND 
DAARAAN DAT HET HOF VAN BEROEP 
AMBTSHALVE HET ONTBREKEN VAN VER
MOEDEN, VOLGEND UIT DE INSCHRIJ
VING OP DE VOORLOOPIGE KIEZERS
LIJSTEN, HEEFT INGEROEPEN, DAN WAN
NEER UIT DE CONCLUSIE BLIJKT DAT 
EEN VAN DE PARTIJEN DIT ONTBREKEN 
VAN VERMOEDEN HAD DOEN GELDEN. 

1 o Indien het schepencollege, uitspraak 
doende over een bezwaar, een kiezer van 
de lijst schrapt na 10 December en beroep 
daartegen bij het Hof van be1·oep wordt 
ingediend, omdat die beslissing nietig is 
als te laat genomen, geldt het ter zake een 
betwisting die strekt tot de inschr~jving 
van een kiezer, en waarin het recht van 
tusschenkomst kan worden uitgeoefend. 
(Kieswetboek van 12 Augustus 1928, 
art. 52.) 

2o Mist grondslag in feite het middel da~r
aan ontleend dat het Hof van verbrek~ng 
ambtshalve het ontbreken van vermoeden, 
volgend uit de inschrijving op de voor
loopige kiezerslijsten, heeft ingeroepen, 
dan wanneer uit de conclusie blijkt dat 
een van de partijen dit ontbreken van 
vermoeden had doen gelden. 

(WALCH, T. PENET.) 

Voorziening tegen een arrest van het . 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
14 April 1938. 

ARREST. 

Omtrent het hoofdmiddel : schending· 
van artikelen 32, 36, 38, 49 en 52 van het 
Kieswetboek, doordat aangeklaagd arrest,. 
na de beslissing te hebben vernietigd 
welke door het schepencollege van Neuf
chateau, op 24 December 1937, 't is te 
zeggen klaarblijkelijk in schending der wet 
was genomen geweest, het verzoekschrift 
van verweerder Penet heeft ingewilligd en 
de belanghebbende Walch Marguerite van 
de kiezerslijsten der gemeente Neufchateau 
heeft aeschrapt, dan wanneer de tusschen
komst" van verweerder niet ontvankelijk,. 
en zijn verzoeking tot schrapping laat
tijdig was, dit laatste zijnde voorgebracht 
geweest op 9 Februari 1938 ('t is te zeg
gen na 10 Januari 1938); 

Overwegende dat het verhaal v66r het 
Hof van beroep te Luik ingediend strekte 
tot te zien bevelen dat de naam van 
eischeres worde ingeschreven op de kie
zerslijst der gemeente Neufchateau; dat 
de nietigheid der beRlissing van het 
schepencollege dezer gemeente, de schrap
ping bevelende, slechts was ing~roepen .als 
het middel dat de gegrondhe1d van het 
verhaal bewees; 

Overwegende dat de betwistir~g alz?_o· 
ingediend dus wel strekte tot. de m~_chrlJ
ving van een kiezer op de k1ezersh]sten; 
dat verweerder dus ontvankelijk was om, 
krachtens artikel 52 van het Kieswetboek, 
tusschen te komen; dat hij, v66r '10 J a
nuari 1938, geen verhaal tot schrapping 
mocht indienen, vermits de beslissing van 
het schepencollege van Neufchatea~ moest 
geeerbiedigd worden zoolang ze met was 
nietig verklaard; 

Overwegende· dat bestreden arrest, ver· 
van de in het middel bedoelde wets
bepalingen te hebben geschonden, ze inte
gendeel juist heeft toegepast; 

Omtrent het subsidiaire middel : schen
dina van artikelen 1318 en volgende van 
het "Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 van 
de Grondwet, doordat bestreden arrest 
van ambtswege de kwestie van het gebrek 
aan vermoeden opwerpt.; dan wanneer ~lit 
mid del in de conclusHln van H. Perret met 
was ingeroepen geworden; 

Overwegende dat, in zijn voorname con
clusien v66r het Hof van beroep, tusschen
komende Perret uitdrukkelijk had staande 
gehouden, o~der _nr 4, ~a~ het ver~oeden 
spruitende mt de mschnJVl~g V~J?- eJsche~es 
in cassatie op de voorloop1ge hjsten, met 
mocht ingeroepen worden in de zaak; dat 
het. middel genomen van het gebrek aan 
vermoeden aan het Hof van beroep voor
gelegd was; 
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Overwegende, ten andere, dat het ar- ' 
Pst op dit punt gemotiveerd is; 

Overwegende dat het middel dus in feite 
nist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
>oorziening; verwijst eischeres in de ko
;ten. 

22 Juli 1938. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waar_ne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lim
hourg.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER.- 22 Juli 1938. 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- KIESZAKEN.- AANDUIDING VAN DE 
GESCHONDEN WETTEN. - BEPALINGEN 
NIET. iN VERBAND MET DE INGEROEPEN 
ONWETTELIJKHEDEN. - MI:imELEN DIE 
GRONDSLAG MISSEN IN RECHTE. 

2o MiDDELEN TOT. VERBREKING. 
~ KIESZAKEN. - MIDDEL ONTLEEND 
AAN HET GEBREK VAN REDENEN. -
ARREST DAT DE REDENEN VAN DE BE
SLISSING OPGEEFT. - MIDDEL DAT 
G.J;IQNl)SI,AG . MIST IN FEITE. 

30 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BEGRIP. 

10 lVIissen grondslag in rechte . de. mitj.
delen tot staving van een voorz~~n~ng w 
kieszaken, wanneer 4e als qesc~onden. 
aangeduide wetsbepaltngen met tn. 'l!~r
band zijn met de ingeroepen onwettehJk
heden: (Kieswetboek van 12 Augustus 
1928, art. 72.) .· 

2o Mist grondslag in feite het middel ge
steund op de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat· het arrest een 
aanbod van bewijs zonder opgave van 
redenen heeft afgewezen, dan wanneer het 
arrest wel de redenen vermeldt waarom het 

· dat aanbod van bewijs verworl!en. heef~. 
ao Is met redenen omkleed de besltss~ng d~e 

de redenen van haar beslissend gedeelte 
opgeeft. 

(BASTIEN, T. PONCELET.) 

V oorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
12 Mei 1938. 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Lp.ik, op 12 Mei 1938 
geveld : · 

Omtrent de eerste drie middelen samen
gevoegd : het eerste, schending van arti
kelen 32 en 36 van de Gemeentekieswet, 
samengeordend bij Koninklijk besluit van 

4 Oogst 1932, doorrlat bestreden arrest ten 
onrechte houdt staan dat de beraadslaging 
van het s.chepencollege der gemeell:te 
Neufchateau, die op 24 December. ·Uit
spraak heeft gedaan op het kies~ezwaar 
en dat is overgegaan tot schrappmg>van 
verweerder in verbreking, nietig is omdat 
ze na 10 December 1937 geschiedde; het 
tweede, sehending van artikelen 46, Rn 49 
van de G.emeentekieswet, samengeordend 
bij Koninklijk beslui~ van 4 Augustus 
:1932, doordat hestreden arrest. ten on
reehte een verhaal heeft aangenomen dat 
niet tot inschrijving stre~te, en ~ijn be
slissingen op dat punt met, .. of met vol-
doende- heeft gemotiveerd; het derde, 
s(fhending derzelfde wetsbepalingen, .door
dat bestreden arrest ten onrechte een be
roep heeft aangeno~en . dat bij . ~en ver
zoekschrift welk met · op bewiJstukken 
stemi.de, was ingediend; · · 

Overwegende dat d~ in deze rniddel.~n 
aangeduide wetsbepalmgen vreemd . ·ZIJn 
aan de bij onderstelling begane onwet-
telijkhedeii; . ·,· .. , · · 
.· Dat hetmiddel dus inrechteniet opgaat; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikelen 14, 17, 22, 46 en 49 van,.de 
Gemeimtekieswet, samengeordend bij ·Ko
ninklijk besluit van 4 Augustus 1932, en 
van artikel 97 der Grondwet, doordat 
bestreden arrest zijn be:;~issing noch heeft 
gemotiveerd, noch heeft gerechtvaardigd : 
1 o verweerder in verbreking te peh9l~den 
op de lijst der kiezers, die hun k1eswoonst 
in de gemeente Neufchateau hebben; 
2o den tusschenkomenden niet toe te laten 
te bewijzen dat verweerder in verbreking 
zijn werkelijk verblijf te Neufchfi.teau niet 
heeft : · 

Overwegende dat het middel in fe~~e 
mist, voor zooveel het het arrest verWt]t 
zijn dub bel beslissing niet 'te he~ben ge:rno
tiveerd (Grondw., art. 97); dat, mderdaad, 
het arrest om de redenen door hem aan
geduid, v~rweerder op de lijst de:r kiezers 
behoudt en verklaart dat het aang'eboden 
bewijs vruchteloos is; . · . 

En overwegende dat het m1ddel m 
rechte niet opgaat in zooverre het het 
arrest verwijt zijn dubbel beslissing niet 
gerechtvaardigd te hebbe~; dat overig~ns 
de in het middel aangedmde wetsbeschJk
kirtgen vreemd zijn aan de bij onderstelling , 
begane onwettelijkheden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

22 Juli .19,38. - Vacantiekamer. -
Voorzitter H. Rolin, raadsheer waarne
mend voo'rzitter. - Verslaggever, H. Bail. 

Gelijkluidende conclus~e, H. Leon 
, Cornil, advocaat generaal. 

. ; 
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VACANTIEKAMER.- 7 September 1938. 

HUUR. - VERDUISTERING VAN EEN 
VOORWERP DAT IN HUUR WERD GENO
MEN. - BEWIJS. - GESCHREVEN OVER
EENKOMST HOUDENDE VERHURING VAN 
EEN BEPAALD VOORWERP. - VERVAN
GING VAN DIT VOORWERP DOOR EEN 
ANDER VAN DENZELFDEN AARD. - DiT 
FElT BRENGT NIET NOODZAKELIJI( MEDE 
DAT DE OVEREJ!!NKOMST WORDT VER
BROKEN EN EEN NIEUWE RECHTSBAND 
TUSSCHEN PARTIJEN ONTSTAAT. 

Wanneer, tijdens de tenuitvoerlegging van 
een geschreven overeenkomst van huur 
van een piano, behoorend tot een bepaald 
merk, deze piano door een andere van een 
ander merk wordt vervangen en partijen 
het hierover eens zijn, volgt uit die ver
vanging niet noodzakelijk dat bedoelde 
overeenkomst opgehouden heeft de betrek
kingen tusschen partijen te beheerschen; 
mist derhalve grondslag in feite het mid
del dat, bij gebreke van bewijs van den 
wil der partijen desaangaande, het be
staan aanvoert van een nieuwen rechts
band waarvan het geschreven bewijs niet 
wordt ingebracht. (Strafwetb., art. 491; 
wet van 17 Aprjl1878, art. 16.) 

(CASSAL.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 
21 Mei 1938. 

ARREST. 

Op het eenig middel van cassatie, ge~ 
nomen van de verkrachting van arti
kel 491 van het Strafwetboek, artikel 16 
der wet van 17 April 1878 (voorafgaan
delijke titel van het Strafvorderings
wetboek), artikelen 1134, 1302, 1315, 
1341, 1583, 1709, 1715 en 1741 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 97 van de 
Grondwet, doordat " de betichting door 
het arrest als bewezen aanzien gesteund 
is op de overtreding van een burgerlijk 
contract van huur dat tegenover betichte 
slechts mag bewezen worden door de mid
delen van het burgerlijk recht, en name
Iijk door een schriftelijk bewijs, vermits 
de waarde van het voorgewende huur
contract 150 frank overtreft "; dat " het 
feit dat het eerste huurcontract betref- . 
fende de piano, merk Roland Popper, zou 
overgegaan zijn op de piano merk Philips 
mag slechts schriftelijk bewezen worden "; 
dat " geen enkel schriftelijk bewijs noch 
van nieuw huurcontract, noch van over
dragen van het huurcontract der piano 

Roland Popper op de piano Philips is ge 
leverd "; en dat, "overigens, door h••l 
enkel feit der teruggave van de piano 
merk Roland Popper, in 1935 verviel het 
huurcontract van 1928 in het niet, vermit:-: 
het voorwerp van dit huurcontract aan 
den eigenaar werd teruggegeven "; dat dus 
het Hof van beroep de wetsbeschikkingen 
hierboven aangehaald overtreden en ver
keerdelijk toegepast heeft met te weigeren 
recht te doen op de schriftelijke besluiten 
door de betichte v66r het Hof genomen; 

Overwegende dat, door schriftelijk con
tract van 22 November 1928, waarvan het 
bestaan erkend werd door eischeres in 
hare conclusien v66r het Hof van beroep, 
eischeres eene mekanieke piano merk 
Roland Popper in huur genom en heeft; 
dat, in 1931, deze piano teruggegeven 
werd aan den verhuurder en, door hem, 
door eene andere mekanieke piano, merk 
Philips, vervangen; 

Overwegende dat het middel op het 
feit gesteund dat, een nieuw contract, 
hetzelfde voorwerp hebbende (huur), in 
1931, bij de substitutie van de piano 
Philips aan de piano Roland Popper, zou 
aangegaan geweest zijn; 
J Overwegende dat er uit het feit van de 
substitutie van een piano aan een andere, 
het ontstaan van een nieuwe rechtsband, 
in de plaats van den eersten gesteld, niet 
noodzakelijk spruit, zoodat deze laatste 
zou ophouden de betrekkingen der par
tijen te beheerschen; dat het mogelijk is 
dat de substitutie van eene piano Philips 
aan de piano Roland Popper met voile 
toestemming en zelfs op aanvraag van 
eischeres geschied is, zonder eenig voor
nemen vanwegens de partijen het eerste 
contract te niet te doen; 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
wijs van het voornemen der partijen, een 
nieuw contract in de plaats te stellen van 
het oorspronkelijk contract, het middel in 
feite mist; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
te recht en met gepaste redenen, de con
clusien van eischeres verwerpt met te 
zeggen dat zij het verbreken van het 
eerste contract en het ontstaan van een 
nieuw contract niet bewezen heeft; dat 
het arrest dus gemotiveerd is; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt. de 
voorziening; verwijst eischeres tot de 
kosten. 
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7 September 1938. - Vacantiekamer. 
- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Lim
bourg. - Gel~jkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
Taal. 

VACANTIEKAMER.- 7 September 1938. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.-
0NVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWON
DINGEN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER DIE NAAR DE POLITIE
REC.HTBANK VERWIJST. - VONNIS VAN 
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK, UIT
SPRAAK DOENDE IN BEROEP, DIE ZICH 
ONBEVOEGD. VERKLAART. 

.Er bestaat aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied wanneer een beschikking 
van de raadkamer den beklaagde naar de 
politierechtbank verwijst, op grond on
vrijwillig toegebrachte verwondingen, en 
daarna de correctioneele rechtbank, uit
spraak doende in beroep, zich onbevoeJ!d 
heeft verklaard, orridat het slachtof{er 
overleden is en aldus het misdrijf een 
onvrijwillige dooding is geworden. 

1PROCUREUR ims KONINGS TE LUIK T. SEBA 
EN WEDUWE LEDENT.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot regeling 
van rechtsgebied van den procureur des 
Konings bij de rechtbank van eersten 
aanleg te Luik; 

Overwegende dat bij beschikking der 
Taadkamer der rechtbank van eersten 
aaiJ.leg te Luik, in dato 30 December 1937, 
verzachtende omstandigheden aannemen
de, Seba Rene naar de bevoegde politie
Techtbank werd verwezen, uit hoofde van, 
te Luik, op 7 November 1937 1 onvrijwillig, 
bij gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, 
doch zonder het inzicht om den persoon 
van een ander aan te randen, slagen of 
verwondingeR aan Ledent Neree te hebben 
veroorzaakt; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de politie
rechtbank te Luik Seba daarenboven ver
volgd heeft, om, op zelfde plaats en datum, 
artikelen 27, ~2 en 11 van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 193~, en artikel 1, 
litt. A, der wet van 16 Oogst 1887 te heb
ben overtreden~ 

Overwegende dat de correctioneele 
rllchtbank te Luik, zetelende in graad 
van beroep, bij vonnis in dato 5 Juli 
1938, gezegd b.eeft dat de politierechtbank 

onbevoegd was om van de strafvordering 
en van de burgerlijke vordering kennis te 
nemen, om reden dat Ledent Neree over
leden is op 29 Januari 1938; dat door de 
verslagen der deskundigen schijnt bewezen 
te zijn dat er een verband van oorzaak tot 
gevolg bestaat tusschen het ongeval door 
Seba veroorzaakt en het overlijden van 
Ledent, en dat de inbreuken op de verkeers
politie en op de wet op de dronkenschap 
met de onvrijwillige dooding verk[locht 
zijn; 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer en het vonnis der correctioneele 
rechtbank voornoemd in kracht van ge
wijsde zijn gegaan, en dat er een negatief 
geschil van rechtsgebied uit ontstaat dat 
de rechtsbedeeling belemmert; 

Overwegende dat uit de gegevens van 
den bundel blijkt dat de uit verwonding 
ontstane kwetsing, welke in het kuilte 
van het rechterachterhoofdsbeen van den 
schedel van Ledent werd waargenomen, 
kan dagteekenen en wel schijnt. te dagtee
kenen van het ongeval op 7 November 193 7, 
en dat ze op de algemeene verlamming 
waaraan Ledent is gestorven een ver
snellenden invloed heeft gehad, het leven 
'Van dezen verkortende met vijf tot tien 
jaren; 

Om deze redenen, het Hof, het rechts
gebied regelende, zonder acht te slaan op 
de hierboven bedoelde beschikking der 
raadkamer van de rechtbank van eersten 
aanleg te Luik in dato 30 December 1937, 
welke als nietig en <~.Is niet bestaande zal 
gehouden worden, verwijst Seba v66r de 
raadkamer der rechtbank van eersten 
aanleg te Hoei; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aanleg 
te Luik en dat melding er van zal gemaakt 
worden in den rand van de vernietigde 
beschikking. 
· 7 September 1938. - Vacantiekamer. 
- Voorzitter en verslagge11er, H. Rolin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Sartini van den 
Kerckhove, advocaat generaal. 

VA CANTlE KAMER. - 7 September 1938. 

MILITIE. - VOORZIENING DOOR EEN 
MILICIE,N. - HANDTEEKENING GELE
GALISEERD DOOR EEN NAAMSTEMPEL 
ONDERAAN OP DE AKTE VAN LEGALI
SATIE. - NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankel#k de voorziemng van een 
milicien wiens handteekening slechts · 
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gelegaliseerd werd door het plaatsen van 
een naamstempel ondeman op de akte 
van legalisatie ( 1). 

(SIMOENS.) 

Voorziening tegen een beslissing van 
den herkeuringsraad van West-Vlaan
deren, genomen den 18 Juni 1938. 

ARREST. 

Gezien de bestreden beslissing geveld 
door den herkeuringsraad van West
Vlaanderen, in dato 18 J uni 1938; 

Omtrent het middel getrokken uit bet 
feit dat bestreden beslissing heeft gewei
gerd een beroep aan te nemen van den 
eischer wiens handteekening slechts gele
galiseerd was geweest bij middel van een 
naamstempel, « alswanneer het gehruik 
ten stadhuize van een naamstempel toch 
maar van ondergeschikt belang is en de 
eischer echter de gevolgen niet heeft te 
dragen van een feit waarvan hij volstrekt 
onwetend was en dat heel zeker bii ver
gissing door een heamte van het gemeente
bestuur werd begaan » : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1, sectie VII, lid. A, c, van het Ko
ninklijk besluit van 10 Maart 1937, ge
nomen in uit.voering der wet op de militie, 
de handteekening van den milicien, die 
beroep instelt tegen de beslissing der 
geneesheeren van het wervingsbureel, of 
het in vervanging daarvan geldend teeken, 
moet gelegaliseerd worden door een lid 
van het schepencollege van de gemeente 
v;tn de milicien; 

Overwegende dat de legalisatie van een 
handteekening een aide is bij dewelke een 
bevoegde overheid schriftelijk de echt.
heid van deze handteekening bevestigt.; 
dat dusdanige akte maar geldt in zoo
verre zij de handteekening draagt van den 
agent van wien zij uitgaat, en dat deze 
handteekening eigenhandig moet. zijn om 
haar oprechtheid vast te stellen in den oor
spronkelijken en persoonlijken vorm welke 
de agent voor gewoonte heeft te geven aan 
de melding van zijn naam; 

Overwegende dat een naamstempel ge
plaatst op het benedendeel van een akte 
van legalisatie, door dengene die gelast is 
haar op te maken, dus niet volstaat; dat 
bet gebruik van een naamstempel aan de 
vereischten van de wet niet beantwoordt 
en dat bijgevolg de bestreden beslissing te 
rechte het heroep van den eischer niet 
ontvankelijk heeft verklaard; 

(1) Zie Verbr., 13 November 1933 (]Jull. 
en PASIC., 1934, I, 56). 

Overwegende dat eischer het recht had 
van het lid van bet sehepencollege de· 
regelmatige uitvoering te eischen van de 
formaliteit van legalisatie, welke uit-
voering, naar luid van hoogergemeld 
Koninklijk besluit., niAt kon geweigerd 
worden; dat, zelfs in geval van weigering, 
de rechten van eiseher verzekerd waren,. 
daar het Koninklijk besluit er bijvoegt 
dat, in dit geval, het beroep ontvankelijk 
is indien de belanghebhende de inbreuk op· 
het benedendeel van .de beroepsakte ken
baar maakt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt.· de· 
voorziening. 

7 September 1938. - Vacantiekamer .. 
- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ho
diim. - Gelijkluidende conclus~e, .H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gen'e--
raal. · 

2e KAMER. - 27 September 1938. 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - ZEDE-
LIJK BEWIJS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE .VAN BEKLAAGDE. ~ BE;
WIJSVOERING 01\II TE DOEN GELDEN DAT' 
DE BESTANDDEELEN VAN RET MISDRIJF' 
NIET BESTAAN. - GEEN VERPLICHTING-· 
DIE TE WEERLEGGEN. 

1° De stra{Tech ter, die over het feitelij k · 
bestaan van de bestanddeele'n van eim 
misdrijf uitspraak doet, moet geacht wm·
den die elementen van de zaak te hebben 
in aanmerking genomen welke hem meest 
geschikt bleken om z#n overtuiging te 
vormen. (Wetb. van Strafv., art. 3~2.) 

2° De strafrechtel' moet, bij veroordeeling 
van den beklaagde, het in dezes conclusie 
vel'vatte betoog, waarbij eenvoudig wo1·dt 
beweerd dat de feitelijke bestanddeelen 
van het misdrij{ ontbl'eken, niet weer
leggen (2). (Grondwet, art. 97.) 

(GEVAERT EN CONSOORTEN, T. GADEYNE.)· 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Gent, gewezen op · 
9 Mei 1938. 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest den 9 Mei 
1938 door het Hof van beroep te Gent 
geveld; 

(2) Zie Verbr., 8 Jnnil938 (Bull. en PAi;!IC.,. 
1938, I, 201, en de nota 2 op blz. 202; Arresten, 
van het Hof van Ve1·breking, blz. 128_). 
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Aangaande de openbare actie : 
Over bet eerste en bet tweede middel, 

samengevoegd, gesteund, bet eerste, op de 
tekortkoming aan artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de recbter in beroep 
de reden niet kenbaar gemaakt beeft 
waarom hij de besluiten der aanleggers 
strekkende tot het veranderen der · be
titeling der beticbting afgewezen beeft; 
bet tweede, gesteund daarop dat de be
ticbting berust op artikelen t.61, 463, t.68, 
470 en 483 van bet Strafwetboek, welke 
telastlegging bet gebruik van geweld en 
bedreigingen vereiscbt, als boofdbestand
deel van bet strafbaar feit, en dat nocb 
in eersten aanleg, nocb in beroep eenige 
rechtvaardiging gegeven zijn voor bet 
aanvaarden van dit noodzakelijk element, 
wanneer nochtans aanleggers deze be
zwarende omstandigheid betwisten; 

Overwegende dat aanleggers in de be
sluiten neergelegd v66r het Hof van 
beroep beweerden dat de betiteling der 
feiten te bunnen laste gelegd diende 
veranderd omdat zij vervolgd waren op 
voet van artikel 470 van bet Strafwet
boek uit hoofde van afpersing, met 
behulp van geweld of bedreigingen, eener 
faktuur, en dat het bleek uit de verkla
ringen der burgerlijke partij en der 
getuigen ten laste, dat het afgeven dezer 
faktuur geRcbied was zonder geweld of 
bedreigingen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hestatigt dat uit bet onderzoek v66r bet 
Hof gedaan, alsook uit de gedingstukken 
blijkt dat aanleggers zich plichtig bebben 
gemaakt aan de feiten der belasting zooals 
zij in de dagvaarding omschreven waren; 

Overwegende dat, volgens de dagvaar
ding, aanleggerR beticht waren van af
persing der questieuze faktuur met hebulp 
van geweld of bedreigingen; 

Overwegende dat bet arrest dus be
vestigd heeft dat het afleveren der faktuur 
wel bekomen is met behulp van geweld 
bf bedreigingen, en dat, wanneer bij ten 
aanzien van de feiten beslist, de recbter, 
in zijn geweten, den voorkeur schenkt 
a an· deze bestanddeelen der zaak die hem 
bet meest geschikt scbijnen om zijne over
tuiging te vormen, zonder gebouden te 
zijn al de argumenten te neerleggen door 
de verdachten aangevoerd; 

Overwegende dat bet arrest de reden 
genoegzaam doen kennen heeft waarom 
bet niet diende de betiteling der feiten 
te veranderen, en het aanwezig- zijn van 
het noodzakelijk bestanddeel van het 
strafbaar feit beteugeld door artikel 470 
van het Strafwetboek bestatigd beeft; 

Overwegende dat, voor bet overige .•.. 
Aangaande de burgerlijke actie : .... 
Om deze heweegreden, het Hof verwerpt. 

de voorzieningen; venvijst aanleggers elk 
in een derde der kosten. 

27 September 1938. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raarlsbeer waarne
mend voorzitter.- Verslagqever, H. Fon
taine.- Gelijklnidende conr.lnsie, H. Leon 
Cornil. advocaat generaal. 

2e KAMER. - 27 September 1938. 

1° BEWIJS. - RTRAFZAKEN. - ADVIE& 
VAN EEN DOOR DEN ONDERZOEKSREGH
TER BENOEMD DESKUNDIGE. - ADVIE& 
lv!EDEGEDEELD IN EEN VERSLAG OPGE
lv!AAKT DOOR EEN DESKUNDIGE, OP VER
ZOEK VAN BEKLAAGDE. - VRIJE KEUS· 
VAN DEN RECHTER DIE HET FElT BE
OORDEELT. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING 
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAF• 
ZAKEN. - MIDDEL ONTLEEND DAARAAN 
DAT EEN DOOR BEKLAAGDE GEKOZEN 
DESKUNDIGE DOOR DE RECHTBANK GE
HOORD WERD, ZONDER DEN EED VAN 
DESKUNDIGE AF TE LEGGEN. - ARREST 
DAT ZICH UITSLUITEND STEUNT OP HET 
GESGHREVEN VERSLAG VAN DEZEN DES
KUNDIGE. - MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJK. 

3° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHT8R DIE HET FElT BEOOR
DEELT.- STRAFZAKEN.- NUT VAN 
EEN AANVULLEND DESKUNDIG ONDER
ZOEIC - BINDENDE BEOORDEELING. 
VAN DEN RECHTER. 

1° De strafrerhter is niet gebonden door het 
advies van een door den onderzoeks
rechter aangesteld desknndige; h~j kan. 
zijn 11oorkeur hechten aan het advies gege
ven in een verslag dat door een deskundige 
werd opgemaakt, op VP.rzoek van be-
lclaagde. , 

2° W anneer het ar~·est uitsluitend stennt op 
het geschTeven verslag dat werd opge
maakt door een deskundige, op verzoek' 
van beklaagde, kan er geen aanleiding, 
bestaan tot ve1·brdcing op grond hiervan 
dat die deskundige, gehoord door den 
eersten rechter, slechts den eed van getnige 
en n1:et den eed van desknndige heeft afge
legd (1). (Wet van 29 April 1806, 
art. 2.) 

dat derhalve de twee middelen feitelijken I (1) Vergerlijk Verbr., 14 Juni 1937 (Bull .. 
grond missen; . en PAsw., 1937, I, 180 en de nota). 
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·so De rechler, d1:e het feit beoordeelt, beslist 
op bindende wijze of het van eenig nnt is 
het bijkomend de.~k1tndig onderzoek, dat 
dom· de bw·ge1·lijke partij wordt aange
vraagd, te bevelen. 

{VLEURINCK, T. BEKAERT.) 

Voorziening tegen een arrest van bet 
'H of van beroep te Gent, gewezen op 
13 April 1938. 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest op 13 April 
1938 door bet Hof van beroep te Gent 

·geveld; 
Over het eenig middel gesteund op de 

schending van. artikelen 1315, 1316, 13H 
tot en met 1348 van het Burgerlijk Wet
hoek, artikel 43 van het Wetboek van 
Strafvordering, het besluit van 4 Novem
'ber 1814, en artikel 97 der Grondwet; 
eerste tak : daardoor dat het bestreden 
arrest weigert rekening te houden van het 
-verslag van den deskundige Van · den 
Haute, door den onderzoeksrechter aan
gesteld, omdat zekere " heer Lievens, ge
·» last door den betichte, een teg-enonder
·» zoek te doen, besluit in zijn omstandig 
., verslag: «II existe d'import.antes ressem
" blances entre l'ecriture anonyme et 
" l'ecriture de Oscar Bekaert. Mais nous 
" ne les considerons pas suffisantes, ni en 
» nombre, ni en valeur, surtout eu egard 
" aux dissemblances constatees pour attri
,, buer le trace de la carte incriminee a 
., Oscar Bekaert "• alswanneer voormelde 
heer Lievens niet als deskundige aan
·gesteld werd, noch als dusdanig optrad; 
dat bij enkel den eed van getuige aflegde 
en niet den eed van deskundige; dat zijn 
verslag dus als deskundig verslag waarde
·Joos voorkomt; dat het ook als getuigenis 
niet kan gelden, aangezien zijne verkl.aring 
.g'aat, niet over feit.en waarvan hij oog
get.uige zou geweest zijn, maar over 
bestatigingen van deskundige; oat zijne 
verklaring dus niet kan opwegen teg'en het 
stellig deskundig verslag van den deskun
·dige aangesteld door het gerecht en die 
den eed van rl.eskundige beeft afgelegd; 
dat de eed van deskundige een hoofd
vereischte is, zonder dewelke de verkla· 
ring van een vakman geen deskundig 
verslag kan uitmaken; dat het arrest de 
·wettelijke regels over het bewijs en de 
bewijsvoering beeft verkracht; des te 
meer, dat de hestatigingen van denheer 
Lievens ruim overeenkomen met die van 
den deskundige en erkennen dat er groote 

·gelijkenis bestaat tusschen de kaart en 
bet geschrift van Bekaert; tweede tak : 
.daardoor dat het arrest rle rechten der 

burgerlijke partij krenkte, met de betichte 
vrij te spreken zonder een nieuw deskun
dig verslag te bevelen, indien er de minste 
twijfel kon bestaan; 

Aangaande de eArste tak : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

bestatigt dat de heer Lievens, door den 
betichte Bekaert gelast een tegenonder
zoek te doen, in een omstandig verslag 
besluit. dat er aanzienlijke gelijkenissen 
bestaan tusschen het naam loos geschrift 
en het geschrift van Oscar Bekaert, maar 
dat hij ze niet toereikend aanscbouwt, 
vooral gelet op de verschillen, om het 
schrijven der aangeklaagde kaart aan 
Oscar Bekaert toe te wijzen; dat het 
arrest besluit dat P.r twijfel bestaat die 
aan beklaagde moet ten goede komen; 

Overwegende dat een deskundig onder
zoek slechts een bewijsmiddel is; dat het 
advies welk het uitdrukt niet bindend is 
voor den rechter, dat deze het mag ver.
werpen mits de reden van zijn oordeel 
aan te geven; en dat in strafrechterlijke 
zaken, uitgenomen in geval van bijzon
dere bepalingen betreffende zekere over
t.redingen, de wetgever het beginsel niet 
aangenomen heeft van het wettelijk be
wijs, maar wei het beginsel van het zede
lijk of overtuigingsbewijs, .hetgeen aan 
den recbter to.elaat zijne overtuiging te 
steunen op andere bewijsbestandde.elen 
dan degene door de wet voorzien; dat 
niets belet dat de rechter bewijsbestand
deelen putte in een verslag opgemaakt 
door eenen vakman op verzoek van den 
betichte; 

Overwegende dat bet hestreden arrest 
de reden aanduidt voor dewelke het de 
besluiten van den deskundige Van den 
Haute, door den onderzoeksrechter aan
gesteld, niet volgt; dat. het zich steunt 
niet op de verklaring gedaan door den 
heer Lievens v66r den eersten rechter, 
maar wel op het verslag door dezen op
gesteld; dat het arrest op dit verslag mag 
gelet hebben alhoewel bet de waarde van 
een verslag opgesteld door een deskundige 
rechterlijk aangesteld, niet b<Jzat; dat 
moest men veronderstellen dat eene 
nietigbeid der rechtspleging van eersten 
aanleg spruit daaruit dat de heer Lievens 
aanhoord is geweest nadat hij den eed der 
get.uigen en niet den eed der deskundigen 
had afgelegd, het arrest, dat zich uit
sluitelijk steunt op het verslag van den 
beer Lievens, zich deze nietigbeid zou 
eigen gemaakt hebben en dat aanlegger, 
daar hij deze nietigheid niet v66r den 
rechter in hooger beroep had ingeroepen, 
bij t.oepassing van artikel 2 der wet van 
29 April 1806 niet ontva.nkelijk zou zijn 
ze als verbrekingsmiddel te doen gelden; 



Aangaande de tweede tak : 
Overwegende dat het oordeel van den 

reehter ten gronde nopens de vraag te 
weten of hij genoegzaam ingelicht is en 
of het mogelijk is door een bijkomend 
onderzoeksmiddel zich meer in te lichten, 
bindend is; 

Overwegende dat het middel in zijne 
twee .takken ongegrond is; 

· Om deze beweegreden, het Hof ver
werpt de vooniening; verwijst aanlegger 
in de kosten; veroordeelt hem bovendien 
aan v'erweerder de vergoeding van 150 fr. 
te betalen. 

27 September 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fon
taine. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 27 September 1938. 

2° SPEL. - LOTERIJ. - 0NDERNEMING 
VAN NIET TOEGEI.ATEN LOTERIJ. -
VOORWAARDEN VEREISCRT TOT RET 
BESTAAN VAN HET MISDRIJF. 

2° SPEL. - NrET 'wETTELIJK IN BELGIE 
TOEGELATEN LOTERIJ. - 0NDERNE
MING IN RET BUITENLAND. - WANBE~ 
DRIJF STRAFBAAR IN BELGJE INDIEN DE 
LOTERIJ AAN RET PUBLIEI( IN BELGIE 
WORDT AANGEBODEN. - NIET VER
EISCHT DAT DE ONDERNEMER ZELF BIL·· 
JETTEN IN BELGIE GEPLAATST HEEFT. 

3° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN 
RECHTER DIE HET FElT BEOOR
DEELT. - ZWAARTE VAN DE FElTEN 
TEN AANZIEN VAN ELKEN BEKLAAGDE. 
- VERSCIUL IN DE TOEGEPASTE STRAF
FEN. - GEEN OPHELDERING MOET 
DAAROVER WORDEN VERSTREK'l'. 

1° Het misdrijf van onderneming van een 
niet wettelijk toegelaten loterij bestaat 
zoodra de zaak aan het publiek wordt 
aangeboden; het is niet ·vereischt dat er 
reeds bilj etten geplaatst werden. (Straf
wetboek, artt. 301 en 302.) 

2° De in den vreemde ve1Tichte onderneming 
van een in. Belgii! niet wettelijk toegelaten 
loterij is strafbaar in Belgii! indien die 
loterij aan het publiek in Belgie werd 
aangeboden; het is niet vereischt, opdat 
de ondememer in Belgii! strafbaar zij, 
dat hij zelf biljetten in Belgiii geplaatst 
heeft. (Strafwetboek, artt. 301 en 302.) 

30 De rechter die het feit beoordeelt, doet op 
bindende wijze uitspraak over de zwam·te 
van de feiten ten aanzien van elken be-· 
ldaagde; hij is niet verplicht opheldering 

[ _ _[: __ 

te vastrekken aangaande de redenen. 
waarom hij den eene strenger straft dan. 
den andere. 

(H. BRUNINK, J. BRUYNDONCKX 
EN B. BRUNINK.) 

Voorzieningen tegen twee arresten van 
het Hof van beroep te Brussel, gewezen 
op 31 December 1937 en 9 April 1938 .. 

ARREST. 

Gelet op de bestreden arresten op· 
31 December en 9 April 1937 door het 
Hof van beroep te Brussel geveld; 

Overwegende dat de voorzieningen van 
H. Brunink en J. Bruyndonckx gericht 
zijn tegen hetzelfde arrest van het Hof 
van beroep van Brussel, in dato 31 De
cember 1937; dat de voorziening van 
B. Brunink gericht tegen het arrest van 
dit Hof, in dato 9 April1938, hetwelk op 
vefzet van dezen laatste tegen het gezegd 
arrest, in dezelfde bewoording heeft be
slist; dat de drie verslagen dezelfde mid
delen inroepen; dat de drie voorzieningen 
samenhangend zijn en dienen samenge-
voegd; -

Over het eerste middel : sehending van 
artikel 97 der Grondwet, daardoor dat de 
bestreden arresten gesteund op artike
len 301 en 302 van het Strafwetboek in 
gebreke blijven aan te toonen op welke 
wijze de betichten de zoogezegde loterij
biljetten in Belgie, kanton Antwerpen, 
geplaatst of aangeboden hebben, hetzij 
als daders, hetzij als mededaders, en ook 
het bewijs aan te duiO.en waaruit moet 
blijken dat zij zulks gedaan hebben, 
alswanneer betichten verscheidene be
schouwingen inriepen die het tegen
overgestelde bewezen; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
betichten veroordeeld hebben, niet uit 
hoofde van in Belgie biljetten van niet 
wettelijk toegelaten loterijen geplaatst te 
hebben, feit hetwelk de betichting A in 
ondergesehikte orde uitmaakte, maar wel 
uit hoofde van aanleggers, ondernemers, 
beheerders, bedienden of agenten van niet 
wettelijk toegelaten loterijen geweest te 
zijn, feit beteugeld door artikel 302 van 
het Strafwetboek, hetwelk de betichting A 
in hoofdorde uitmaakte; 

Overwegende dat, volgens artikel 301 
van het Strafwetboek, als loterijen wor
den aanschouwd . alle aan het publiek 
voorgestelde verrichtingen om door mid
del van het lot een winst te verschaffen; 

Overwegende dat opdat artikel 302 van 
toepassing weze, noodzakelijk de loterij 
niet privaat mag zijn; dat zij aan het. 

I 
I 
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;publiek moet voorgesteld zijn, maar dat 
voor het verwezenlijken dezer voorwaarde 
het niet vereischt is dat de aanleggers bil
jetten in het publiek geplaatst hebben; 
dat het genoegzaam is dat de loterij aan 
.het publiek voorgesteld wordt; dat zij op 
.zulke wijze ingericht weze dat de biljetten 
J:~estemd zijn om in het publiek geplaatst 
te worden; 

Overwegende dat diensvolgens de ar
resten niet moesten bestatigen dat er bil
jetten door de betichten in Belgie geplaatst 
_geweest waren; 

Overwegende dat de arresten bestatigen 
dat door het onderzoek door het,,Hof ge
daan genoegzaam bewezen werd dat door 
de betichten loterijen aan het publiek 
aangeboden werden; dat zij vaststellen 
dat de premie-obligaties " Felicitas » be
.stemd waren om aan het publiek afge
leverd te worden; dat als bewijs van be
taling kwitanties werden afgeleverd door 
.het « Centraal Administratie, kantoor 
voor Hypotheken », namelijk aan Wegge 
.en aan Zwijzen, kwittanties aan dewelke 
.eene winstkans verbonden was; 

Overwegende dat het yoorstellen der 
Joterij aan het pnbliek een daadzaak van 
.feite uitmaakte en dat de rechter ten 
,gronde om het bestaan of het niet be
staan van een feit aan te nemen, in zijn 
,gcweten de verscheidene bestanddeelen 
van het geding beoordeelt zonder verplicht 
te zijn uit te leggon waarom hij den voor
!keus aan zekere, liever dan aan andere, 
_geeft, en zonder dat hij verplicht weze 
al de opwerpingen der· betichten die 

.noch vragen, noch uitzonderingeil, maar 

.slechts argumenten daarstellen te moeten 
.bBantwoorden; dat overigens in het huidig 
_geval, de arresten, door het aanhalen van 
het afleveren der « Centra-Kwitanties » 
aan partikulieren te Antwerpen, op klare 

·wijze getoond hebben waarom zij het feit 
ah bewezen hebben aanschouwd; dat het 
afleveren dozer kwittanties, zelfs wanneer 
betichten er niet in zouden opgetreden 
zijn, door de arresten, met reden kan aan
schouwd geweest zijn als het genoegzaam 
bewijs dat de loterij door betichten inge
richt aan het publiek in Belgie aange
.boden was; 

Overwegende dat het middel rechter
lijken grond mist; 

Over het tweede middel, gesteund daar
op dat de bestreden arresten de « Centra
Kwittanties » gevonden bij Wegge en 

.Zwijzen gelijk stellen met loten, als
wanneer zij kwijtschriften uitmaken en 
dat, indien zij moesten aanzien worden 
als loten, men het besluit daaruit zou 

· moeten trekken dat, en het lot hetwelk 
.berust op de « Centraal-Administratie-

Kantoor "• en ook de "Centra-Kwittan
ties » zelf, recht zouden geven op de uit
keering man een gebeurlijken prijs, wat 
onmogelijk is; 

Overwegende dat nit de. arresten niet 
kan afgeleid worden dat de « Centra
Kwittanties " en de eigenlijke loten aan 
verschillende personen zouden kunnen · 
toebehooren; dat met goede reden de ar
resten de « Centra-Kwittanties >> gelijk 
gesteld hebben met loten, vermits door 
het bezit dezer· kwittancies het recht tot 
uitkeering van een gebeurlijken prijs ver
rechtvaardigd is.; dat het middel onge
grond is; 

Over het derde middel, gesteund daar
op dat het oprichten van een vennoot
schap in zich zelve geen strafbare hande
ling is e.n niets te maken heeft met de 
daadwerkelijke aanbieding van loterij
biljetten; 

Overwegende dat de arresten betichten 
geenszins straffen uit hoofde van het 
zuiver oprichten der vennootschap " Feli
citas "; dat het oprichten dezer vem;10ot
schap enkel aanschuuwd wordt door de 
arresten als eene der drie inrichtingen, die 
met « Arona >> en « Central-Administ'ratie
Kantoor >>, een enkele organisatie vormen 
op touw gezet door H. et B. Brunink, met 
medehulp van B. en J. Bruyndonckx, voor 
den verkoop van loterijbriefjes zoo in 
Belgie als in Nederland; dat het middel 
feitelijken grond mist; 

Over het vierde middel, gesteund daar
op dat het onbegrijpelijk is waarom een 
verschil van straffen wordt voorzien tus
schen de verschillende betichten dan wan
neer er slechts een algemeene en vage 
beschouwing wordt aangehaald die geen 
onderscheid tusschen hen maakt; 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
in zijn geweten de gewichtigheid der fei
ten volgens de bestanddeelen der zaak 
ten opzichte van elke betichte beoordeelt 
en niet verplicht is daarover uitleg te 
geven; dat het middel niet aangenomen 
kan worden; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven r~chtsvormen worden na
geleefd en dat de uitgesproken veroor
deelingen overeenkomstig de wet zijn; 

Om deze beweegreden, het Hof voegt de 
voorzieningen van H. Brunink, J. Bruyn
donckx en B. Brunink samen, er over 
bes!issende door het een en hetzelfde 
arrest; verwerpt ze; verwijst ieder a an
legger in een derde der kosten. 

27 September 1938. - 2e Kamer. -
· Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fon-
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taine. - Gelijkluidende advies, H. Leon 
•Cornil, advocaat generaal. - Pl. H. de 
Weerdt (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 27 September 1938. 

•GEMEENTETAXE. - TAXE OP DE 
BALKONS. - T AXE DIE, SAMEN MET DE 
BIJZONDERE WEGENTAXE, DE AAN DEN 
STAAT VERSCHULDIGDE GRONDBELAS
TING NIET MAG OVERSCHRIJDEN. -
VVEGENTAXE DlE ZELF REEDS RET BE
DRAG VAN DE GRONDBEI.ASTING BE
REIKT.- ONWETTELIJKE HEFFING VAN 
DE TAXE OP DE BALKONS. - VVET DIE 
'l'OELAAT DE WEGENTAXE TE HEFFEN 
TOT EEN HOOGER BEDRAG DAN DAT VAN 
DE GRONDBELASTING. - NIET DIENSTIG 
'l'ER ZAKE. 

W anneer de gemeenteverordening een taxe 
legt op de balkons en. _voorschrij f~ dat die 
taxe, samen met de btJzondere wegentaxe, 
het bedrag van de aan den Staat ver

. schuldigde grondbelasting niet mag over
schrijden, is de invordering van de taxe 
op de balkons onwettig, ingeval de u;egen
taxe zelf reeds het b~drag van de grond-

, belasting bereikt; van geen belang is het 
dat een wet toegelaten heeft de wegentaxe 
te heffen tot een bedrag dat hooger reikt 
dan dat van de grondbelasting. (Veror
dening van de Stad Leuven van 6 Juli 
193~, art. 2; wetten op de inkomsten
belastingen geordend op 6 Augustus 
1931, art. 83, § 3, 1°; wet van 2 Juli 
1935, art. 1, alinea 1.) 

(RAPORT, T. STAD LEUVEN.J 

Voorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van den provincialen ' 
raad van Brabant, genomen op 28 Juli 
1937. 

ARREST. 

Gezien het bestreden besluit van de 
bestendige deputatie van de provincie 
Brabant, in dato 28 Juli 1937; 

Over het eenig middel, gesteund op 
schending en alleszins valsche toepassing 
van het Koninklijk besluit nr 169 van 
15 Mei 1935 in zijn art.ikel1, van artikel1 
van de wet van 2 Juli 1935, houdende 
wijziging van sommige bepalingen in ver
band met het provinciaal en gemeentelijk 
belastingswezen, van bet reglement van de 
Stad Leuven houd'ende vaststelling eener 
taxe op de balkonvensters, balkons, log
gia's, enz., gesteld door den Gemeente
raad op 11 April 193~, en goedgekeurd 

door Koninklijk besluit van 14 September 
193~, in zijn artikel 2, en voor zooveel 
noodig, van artikel 138 der Gemeentewet 
van 13 Maart 1836 en der artikelen 110 
en 113 van de Grondwet; 

Eerste lid : omdat de gewraakte beslis
sing, in strijd met de ingeroepen wette
lijke en reglementaire beschikkingen, de 
Stad Leuven toelaat eene taxe op de bal
konvensters, balkons en loggia's, die, 
gevoegd aan de wegenistaxe, bet bedrag 
van de grondbelasting overtreft zooals 
deze is vastgesteld geworden door het 
Koninklijk besluit nr 169 van 15 Mei 1935; 
Twe~ode lid : omdat de gewraakte beslis

sing alleszins op extensieve wijze de uit
zonderlijke beslissing van artikel 1 van 
de wet van 2 J uli 1935 heeft verklaard en 
aldus de andere beschikkingen door bet 
middel ingeroepen heeft geschonden met 
ten minste onrechtstreekscb tot de taxe 
op de balkonvensters, balkons en loggia's 
door de Stad Leuven vastgesteld bij haar 

_ voornoemd reglement bet voordeel uit 
te breiden van de inning op de basis der 
!outer fictieve percentages van 7 en 8 pro 
cent vernoemd in vermelde .wet van 
2 Juli 1935 : 

Overwegende dat het Gemeenteregle
ment der Stad Leuven door den Gemeente
raad gestemd den 6 Juli 193~ en goed
gekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Sep
tember 193~, hetwelk een eenvoudige 
taxe van 25 frank gesteld heeft op balkon
vensters, balkons,loggia's, bow-windows of 
inrijpoorten, in zijn artikel 2 bepaalt dat 
die helasting samen met de wegenistaxe, 
bet bedrag der grondbelasting ·van den 
Staat niet mag overschrijden; 

Overwegende dat aaolegger aangeslagen 
is geweest voor het dienstjaar 1935, bij 
toepassing van dit reglement, voor eene 
taxe van 50 frank; dat bet kadastraal in
komen van het onroerend goed op het
welk deze taxe ~laat de som van 8,800 fr. 
beloopt; dat het bedrag zijner grond
belasting berekend op voet van 5 t. h., 
werd vastgesteld op ~~0 frank en, bij toe
passing der wettelijke voorschriften in 
zake kroostrijke gezinnen, teruggebracht 
op 22~ fr. ~0; 

Overwegende dat aanlegger voor die 
zelfde som van 22~ fr. ~0 aangeslagen werd 
uit hoof de wegenistaxe; 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 
bovengemeld reglement van 6 Juli 193~, 
aanlegger niet mocht aangeslagen worden 
uit hoofde balkontaxe, vermits zijne 
wegenistaxe het bedrag zijner grond
belasting evenaarde; 

Overwegende dat het nestreden besluit 
bet bezwaar van aanlegger nochtans ver
worpen heeft om reden artikel 1 der wet 
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van 2 Juli 1935 bepaalt dat de gemeente
lijke wegenisbelasting 1935 geheven wordt 
alsof het tarief der grondbelasting op 
7 t. h. van het kadastraal inkomen be
houden was; 

Overwegende dat artikel 1, alinea 1, 
der wet van 2 Juli 1935, luidt als volgt : 
" De provincie- en gemeenteopcentiemen 
op de grondbelasting en de bijzondere 
gemeentewegenisbelasting worden voor 
belastingjaar 1935 gei:nd alsof die grond
belastingpercentages op 7 en op 8 gehand
haafd waren »; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 
stipt aanduidt ten opzichte van welke pro
vinciale- en gemeentebelastingen en voor 
het jaar 1935 de grondbelasting fictief aan
schouwd zal worden alsof zij op een per
centage van 7 of 8 gehandhaafd was; het 
zijn de opcentimes op de grondbelasting 
en de gemeentewegenistaxe; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 
zooals alle wetsbepaling die het vast
stellen eener belasting toelaat, op beper
kende wijze dient verklaard te worden; 
dat het bestreden besluit ze ten o·nrechte 
uitbreidt op de balkontaxe; 

Overwegende dat deze beslissing daar
door dat zij door eene onrechtmatige reden 
aangenomen heeft dat aanlegger heeft 
mogen aangeslagen worden voor eene 
balkontaxe, wanneer deze taxe gevoegd 
aan de wegenistaxe het bedrag zijner 
grondbelasting overschreed, artikel 2 van 
het Gemeentereglement der Stad Leuven 
van 6 J uli 193t. geschonden heeft; 

Om deze beweegredenen, het Hof ver
nietigt het bestreden besluit; beveelt dat 
huidig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der bestendige deputatie 
der provincie Brabant en dat er melding 
van zal worden gedaan op den i·and van 
het vernietigd besluit; verzendt de zaak 
naar de bestendige deputatie der provincie 
Antwerp en; verwijst de Stad Leuven in de 
kosten. 

27 September 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fon

. taine. -,- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. -- 27 September 1938. 

BESCHERMING DER MAATSCHAP
PIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT). 
- STELLING VAN EEN GEWOONTE
MISDADIGER TER BESCHIKKING VAN DE 
REGEERING. - BEPAALDE OPGAVE VAN 
DE REDENEN DER BESJ~ISSING. 

In de gevallen waadn de. stelling van een. 
gewoontemisdadige-r ter beschikking van 
de regeering KAN worden uitgesproken,. 
moet de rechter, die de.zen maatregel toe
past, op bepaalde wijze de redenen van. 
zijn beslissing opgeven (1). (Wet van 
9 April 1930, art. 26.) 

(MAES.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest den 10 J uni 
1938 door het Hof van beroep te Brussel 
geveld; 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel, gesteund op schending van arti
kel 26 der wet van 9 April1930, doordat 
het bestreden arrest zegt dat aanlegger, na 
het eindigen der tegen hem uitgesprokene 
straf, voor een termijn van tien jaar ter 
beschikking van de regeering zal gesteld 
worden, zonder zijne beslissing met reden 
te omkleeden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het vonnis van den eersten rechter be
vestigd heeft zonder bijzondere beweeg
reden aan te geven en dat het vonnis den 
maatregel der ter beschikkingstelling van 
de regeering. uitspreekt zonder deze door 
eenige red en te verrechtvaardigen; 

Overwegende dat deze maatregel in het 
huidig geval aan het oordeel van den 
rechter onderworpen was; dat bijgevolg, 
volgens artikel 26 der wet van 9 April 
1930, de beslissing de reden diende te om
schrijven om dewelke de maatregel ver
ordend werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest · 
aan deze wetsbepaling te kort blijft en 
alzoo dit artikel geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof vernietigt 
het bestreden arrest; zegt dat het huidig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
regi~ters van -bet Hof van beroep te 
Brussel en dat er van melding zal worden 
gedaan in den rand van het vernietigde 
arrest; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent; kosten ten laste van den 
Staat . 

27 September 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Fon
taine. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

(1) Zie .Art'esten van het Hof van Verbre
king, blz. 140. 
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1 e KAMER. - 29 September 1938. 

10 VOORZIENING IN VERBREKING. 
~ BURGERLIJKE ZAKEN. - GRIEF DIE 
UITSLUITEND IN DE ONTWIKKELING VAN 
HET JVIIDDEL WORDT INGEROEPEN. -
NIET ONTVANKELIJK. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GESTEUND OP EEN VERKEERDE UIT
LEGGTNG VAN DE BESTREDEN BESLlSSING. 
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN 
FEITE. 

'1 o De grief die slechts in de ontwikkeling van 
de voorziening wordt ingeroepen en niet 
in de opgave van het middel wordt uit
eengezet, is niet ontvankelijk (1). 

2o Mist grondslag in feite het middel dat 
steunt op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing. 

(DE CONINCK, 
T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

« L'ASSURANCE LiEGEOISE ».) 

ARREST. 

Gelet op de voorziening gericht tegen 
bet vonnis, in da'to 21 October 1936, tus
schen partijen, door de rechtbank van 
eersten aanleg te Brussel, statueerende als 
rechter in beroep, uitgesproken; 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikel 6, § 5, van het Koninklijk 
besluit van 28 September 1931 de wetten 
samenordend op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
doordat het bestreden vonnis, na te heb
ben vastgesteld dat de arbeider door bet 
ongeval getroffen slechts twee dagen per 
week werkte bij den patroon die verplicht 
is hem (sic) te vergoeden, in de vast
stelling van het tot grondslag te nemen 
jaarlijksch loon, slechts rekening houdt 
met het loon van deze twee dagen per 
week, de omstandigheid inroepende dat de 
arbeider niet bewijst dat hij elders gewerkt 
heeft, alswanneer deze omstandigheid 
geenszins wordt voorzien door artikel 6, 
§ 5, van het Koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931, als voorwaarde tot vast
stelling van het basisloon, dat, luiden<> dit 
artikel, de werkelijke vergoeding en de 
hypothetieke vergoeding voor de uren 
van onwerkzaamheid moot bevatten; 

Overwegende dat het in de opgave van 
he+. middel is dat de eischer in verbreking, 

(1) Sic Verbr., 20 Februari 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 155). 

VERBR., 1938. - 13 

in burgerlijke zaken, zijn bezwaren moet 
neerschrijven en de wetsbepalingen, welke 
hij den rechter beschuldigt geschonden te 
hebben, moet aanduiden; 

Overwegende dat, in zake, deze opgave 
de schending van artikel 97 der Grondwet 
niet inroept, en niet nauwkeurig bepaalt 
waarin de voorschriften van dezen tekst 
zouden miskend geweest zijn; dat het Hof, 
dus, geen acht mag slaan op een bezwaar 
dat eischer slechts in de ontwikkeling van 
het middel inroept en hierin bestaat, te 
heweren dat de redenen waarop bestreden 
beslissing steunt tegenstrijdig zijn, wat 
neerkomt op een gebrek aan redenen; 

Overwegende dat het eenig verwijt dat 
de opgave van het middel aan den rechter, 
maakt hierin bestaat aline a 5 van artikel 6 
van de samengeordende wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen te hebben geschon
den; dat eischer deze schending afleidt uit 
het feit dat de rechter zijn beslissing zou 
gesteund hebben op een gronrl die onver
schillig is wat de toepassing betreft van 
den betwisten tekst, te weten dat eischer 
in verbreking niet bewijst elders te heb
ben gewerkt dan in de onderneming waar 
het betwiste ongeval is voorgekomen; 

Overwegende dat, indien de rechter dit 
gebrek aan bewijs heeft aangehaald, het 
uit de stukken der rechtspleging klaar 
blijkt dat hij zulks slechts doet om te 
antwoorden op de conclusHin waarin 
eischer beweert dat hij " de vier andere 
dagen der week arbeidde in dienst van 
andere patroons hetzij als slachter, hetzij 
als vervoerder »; dat de rechter, door deze 
bewering aan te· halen en ze van bewijs 
ontbloot te verklaren, deze conclnsien 
beantwoordt en alle aanspraak op de toe
passing, in zake, van alinea ~ van arti
kel 6 der samengeordende wetten ver
werpt; 

Dat, integendeel, ter rechtvaardiging 
van zijn weigering om eischer uit de be
schikkingen van alinea 5 van hetzelfde 
artikel voordeel te Iaten halen, bestreden 
vonnis geheel andere redenen inroept 
waarover de voorziening zwijgt; dat het 
vonnis, inderdaad, aanstipt dat eischer in 
verhreking " niet bewijst dat hij bij zijn 
patroon bij tusschenpozen arbeidde of een 
dagelijksch werk verrichtte dat een gerin
ger aantal uren bedroeg dan het getal 
der gewone arbeidsuren in de onderne
ming »; 

Waaruit vloeit dat het rniddel in feite 
grond mist; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank· jegens 
verweerster. 
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29 September 193S. - 18 Kamer. -
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Fauquel. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Gesche, eerste advocaat generaal. - Pl. 
HH. De Winde en Marcq. 

2e l{AMER. - 3 October 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - CONCLUSIE DIE DOET 
GELDEN DAT DE BESTUURDER VAN EEN 
BUURTTRAM VOLGENS RET REGLEMENT 
NIET GEROUDEN IS DE WEGGEBRUIKERS 
TE VERWITTIGEN DAT DE TRAM NA
DERT. - GEEN ANTWOORD OP DIE 
CONCLUSIE. - ARREST DAT VASTSTELT 
DAT RET VERZUIM OM TE VERWITTIGEN 
NIET IS BEWEZEN. - AAN EISCRER IN 
VERBREKING ONTBREEKT ALLE GRIEF. 

Wanneer de als burgerlijk verantwoordl'lijk 
gedaagde partij concludeert dat, luidens 
de politiet•erordening op het verkee1·, de 
bestuurder v'an een buurttram niet ge
houden is de weggebruike1·s te verwittigen 
dat de tram nadert, levert het arrest dat 
den voorra.ng van de btmrttram erkent en 
het verzuim om te verwittigen niet bewe
zen verklaart, voor die partij geenerlei 
grief op, doordat het dit middel onbeant
woord laat, hetwelk van alle belang is 
ontbloot. (Grondwet, artikel 97; Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 26, ge
wijzigd door het Kon. besl. van 17 J a
nuari 1936, art. 5.) 

(NATIONALE MAATSCRAPPIJ 
DER BUURTSPOORWEGEN, T. LEPOT.) 

Voorziening tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Luik, gewezen op 
3 Maart 1938. 

ARREST. 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikel 26 van het Koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, op de verkeers
politie, artikel 5 van het Koninklijk 
besluit van 17 J anuari 1936, en artikel 97 
der Grondwet, doordat bestreden beslis
sing eischeres, als burgerlijk verantwoor
delijk voor Simon, heeft veroordeeld, 
gedeeltelijk de schade, ondergaan door 
Lepot, te herstellen, en hem enkel de 
helft der schadevergoeding heeft verleend 
die zij, als burgerlijke partij van deze vor
derde, zonder te antwoorden op het punt 
van den eisch en van het verweer, dat zij 
in haar conclusien regelmatig v66r het 

Hof van beroep te Luik neergelegd, afleid
de uit de wijziging door artikel 5 van 
Koninklijk besluit van 17 ,J anuari 1 ~3& 
aan artikel 26 van het Reglement op het 
verkeer gebracht; 

Overwegende dat de eerste rechter ten 
laste van den heer Simon, aangest.elde 
van eischeres, de dubbele fout had gelegd 
om, eenerzijds, zijn waarschuwingstoestel 
niet gebruikt te hebben op een voldoenden 
afstand van het kruispunt waar het onge
val heeft plaats gehad, en anderzijds, om 
zijn snelheid niet vertraagd te hebben; 

Overwegende dat eischeres in de con
clusien v66r den rechter in beroep geno
men loochende dat haar aangestelde ver
zuimd had zijn waarschuwingstoestel te 
gebruiken, en in bijkomende orde hield 
staan dat, in de veronderstelling dat hij 
deze voorzorg zou verzuimd hebben, deze 
verzuiming niet afdoende was, omdat, 
krachtens artikel 5 van Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1936, artikel 26 van 
Koninklijk besluit van 1 Februari · 1934 
op de politie van het verkeer wijzigende, 
de voorrang voor het verkeer van de voer
tuigen op rails, die tot de exploitatie die
nen van de op de openbare wegen door 
geconcessionneerde diensten aangelegde 
spoorlijnen, niet meer onderworpen is aan 
de voorwaarde dat hun geleiders de weg
gebruikers van hun aankomst hebben 
verwittigd; 

Overwegende dat de rechter in heroep, 
overwegende dat het niet op afdoende 
wijze bewezen is dat de Heer Simon ver
zuimd had tijdig zijn waarschuwingstoe
stel te gebruiken, te zijnen laste enkel het 
feit heeft weerhouden : een overdreven 
snelheid aan zijn trein te hebben gegeven; 

Overwegende dat hestreden arrest door 
zich te onthouden antwoord te verstrek
ken op het middel dat afgeleid is uit een 
reglementaire beschikking, die, volgens 
eischeres, haar aangestelde vrijstelde zijn 
waarschuwingstoestel te gebruiken, · aan 
deze geen grief heeft kunnen veroorzaken, 
vermits het niet heeft aangenomen dat 
gezegde aangestelde verzuimd had ge~ 
bruik er van te maken, en overigens het 
recht van voorrang van de buurttram 
heeft erkend; dat het mid del dus niet mag 
aangenomen worden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischeres in de 
kosten en in de vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

3 October 1938:- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 
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2e KAMER.- 4 October 1938. 

1° VERKEER.- BESTUURDER DIE NIET 
DE VEREISCRTE LICRAMELIJKE ROEDA
NIGREDEN REEFT OM TE BESTUREN. -
MISDRIJF TEGEN DE VERKEERSVER
ORDENING. 

2° VERKEER. - BESTUURDER DIE LI
CRAMELIJK NIET IN STAAT IS OM TE 
BESTUREN. - VASTSTELLING VAN HET 
STOFFELIJK BESTANDDEEL VAN RET 
MISDRIJF. - BEOORDEELING OF RET 
MISDRIJF AAN BEKLAAGDE KAN TOEGE
REKEND WORDEN. - BINDENDE UIT
SPRAAK VAN DEN RECRTER DIE RET FElT 
BEOORDEELT. 

S0 VERKEER. - VERVALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT TE BESTUREN. -
GEVALLEN WAARIN ZIJ RETZIJ DEFI
NITIEF, HETZIJ VOOR EEN BEPAALDEN 
TIJD MOET WORDEN UITGESPROKEN. 

4° VOORWAARDELIJKE VEROOR
DEELING. - VERKEER. - GEVAL 
WAARIN DE VERVALLENVERKLARING 
MOET WORDEN UITGESPROKEN.- RECH
TER NIET VERPLICRT DE SCHORSING TE 
VERLEENEN. 

1o Wam· artikel 11 van het Koninklijk 
besluit van i Februari 1934 voorschrij(t 
dat ieder weggebruiker in staat moet z~jn 
te besturen, de vereischte lichamelijke 
hoedanigheid. moet hebben en de noodige 
kennis en bekwaamheid bezitten, bepaalt 
het er zich niet toe een eenvoudige raad
geving uit te drukken, maar stelt het 
een 1·egel wiens overtreding een misdrijf 
tegen de verkeersverordening uitmaakt (1). 

2° Wanneer de rechter, die het feit beoor
deelt, vaststelt dat beklaagde, ofschoon 
lijdend aan een zenuwkwaal die hem 
lichamelijk onbekwaam maakte te be
sturen, tach gebruik maakte van den 
openbaren weg, beslist hij daardoor dat 
beklaagde zich van het bestuur van een 
autovoertuig had rnoeten onthouden; hij 
beoordeelt aldus op bindende wijze het 
stoffelijk bestanddeel van het misdrijf en 
de vraag of dit ten laste van beklaagde lean 
gelegd worden. 

S0 De rechter rnoet de straf van vervallen
ve?·klaring van het recht te besturen uit
spreken, hetzij voor altijd, hetzij voor den 
tijd dat de onbelcwaarnheid verrnoedelijk 
duren zal, wanneer beklaagde, naar aan
leiding van een veroordeeling wegens rnis-

(1) Zie Verbr., 5 October 1931 (Bull. en 
PABlO., 1931, I, 243); 11 Juli 1932 (ibid., 
1932, I, 230), en 6 Juli 1936 (ibid., 1936, 
I, 333). 

drijf' tegen de verkeersverordening, licha
melijk onbekwaam wordt bevonden om 
een voertuig te besturen. (Wet van 1 Au
gustus 1924, art. 2, al. 6, aanvullend 
artikel 2 van de wet van 1 Augustus 
1899.) 

4° Geen enkele wetsbepaling verplicht den 
rechter het voordeel van de schoning t!it 
te breiden tot de straf van vervallen
verklaring van het recht een voertuig te 
besturen, wanneer die straf in het belang 
van de openbare veiligheid moet uitge
sproken worden (2). (Wet van 1 Au
gustus 1924, art. 2, al. 6, aanvullend 
art. 2 van de wet van 1 Augustus 1899.) 

(D'ROORE.) 

ARREST •. 

Gelet op het bestreden vonnis door de 
rechtbank te Luik, in dato 1 April 19S8 
uitgesproken; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 11 van het Koninklijk besluit 
van 1 Februari 19S4, doordat bestreden 
vonnis eischer veroordeeld heeft omdat hij 
niet in staat was te besturen noch de 
vereischte lichamelijke hoedanigheden 
had, alswanneer eenerzijds deze staat 
volgens de wet aan eischer niet kan ten 
laste gelegd worden en, anderzijds, dat 
artikel 11 hierboven bedoeld geen aan
leiding kan geven tot straf : 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
geenszins te onderzoeken had of eischer 
verantwoordelijk was voor den staat 
waarin hij zich bevond; maar dat hij 
moest nagaan of de inbreuk ten laste van 
eischer gelegd hem toe te schrijven was; 
dat het middel, onder dat oogpunt be
schouwd, in feite niet opgaat; 

Overwegende dat bestreden vonnis de 
inbreuk vaststelt in de bewoordingen 
zelf van artikel11 van het hiervoren aan
gehaald Koninklijk besluit, dat het op een 
nauwkeurige en omstandige wijze aan
stipt dat eischer, wanneer hij zijn auto
voertuig terug in beweging wilde brengen, 
in een zoodanigen zenuwachtigen toestand 
verkeerde dat de politie moest tusschen 
komen; dat, daar hij op het onderzoek 
van een door den politiecommissaris aan
zochten geneesheer, aangetast werd be
vonden van een zenuwkwaal die volstrekt 
onvereenigbaar is met het beroep van 
autovoerder, op het oogenblik dat hij een 
autovoertuig bestuurde en gebruik maakte 
van den openbaren weg, eischer de hier-

(2) Vergelijk Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 343). 
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boven bedoelde reglementaire beschikking 
heeft overtreden; 

Overwegende dat het vonnis door zich 
te steunen op het feit dat eischer, door 
zulke kwaal aangetast, niet in staat was 
om te besturen en daarvoor niet de 
vereischte lichamelijke hoedanigheden 
had, daardoor zelf beslist dat eischer 
zich had moeten onthouden van te 
besturen en dat het gebrek zich te ont
houden hem dus moet ten laste gelegd 
worden; dat de rechter ten gronde, zoo
wei wat het materieele bestanddeel van 
de inbreuk betreft als wat de mogelijk
heid aangaat deze ten laste van eischer te 
leggen, een bindende beoordeeling uit
brengt die aan het toezicht van het Hof 
van verbreking ontsnapt; 

Dat, anderzijds, gezegd artikel11 geens
zins een zuivere principieele verklaring of 
een eenvoudige in algemeene bewoordin
gen opgestelde raadgeving bevat, maar 
een uitdrukkelijk en gebiedend voorschrift 
dat belang heeft voor de veiligheid van het 
verkeer, en waarvan de miskenning op 
haar eigen alleen een overtreding uit
maakt op de verkeerspolitie, overtrading 
die, krachtens artikel 2 der wet van 
1 Oogst 1899, vatbaar is voor straf afge
zien van alle andere inbreuk; 

Dat het middel dus onder geen enkel 
oogpunt kan worden aangenomen; 

Omtrent het tweede middel dat de 
schending aanklaagt van artikel 2 der 
wet van 1 Oogst 1899-1924, doordat be
streden vonnis ten laste van eischer de 
definitieve vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te voeren heeft uit
gesproken, alswanneer de wet voorziet 
dat deze vervallenverklaring slechts mag 
uitgesproken worden ter gelegenheid van 
een veroordeeling voor inbreuk op de 
verkeerspolitie of voor een verkeers
ongeval te wijten aan het persoonlijk feit 
van den dader : 

Overwegende dat eischer veroordeeld 
hoofdens inbreuk op de verkeerspolitie, 
te wijten aan zijn persoonlijk feit om een 
voertuig te hebben bestuurd alswanneer 
hij lichamelijk niet in staat was het te 
doen ( Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 11) vervallen moet worden verklaard 
van het recht te voeren; en dat deze ver
vallenverklaring om reden van de kwaal 
bij eischer vastgesteld bij toepassing van 
artikel 2 der wet van 1 Oogst 1899-1924, 
ten defmitieven titel mocht worden uit
gesproken; 

Dat de rechter ten gronde te dien op
zichte zijn beslissing wettelijk heeft ge
rechtvaardigd; waaruit volgt dat het mid
del niet mag worden aangenomen; 

Omtrent hr,t derde micldel : schending 

van artikel 2 der wet van 1 Oogst 189.9-
1924, doordat bestreden vonnis daar 
waar het de opschorsing heeft verleend 
voor de hoofdstraf welke voortvloeide uit 
de inbreuk op artikel11 van het Algemeen 
reglement van 1 Februari 1934, deze 
opschorsing niet heeft toegestaan voor de 
bijkomende straf die bestaat in de ver
vallenverklaring van het recht een voer
tuig te besturen : 

Overwegende dat het middel alzoo 
voorgesteld, v66r het Hof de vraag op
werpt of de opschorsing toepasselijk is op 
de verplichte vervallenverklaring van het 
recht te voeren, welke, in 't belang van 
de openbare veiligheid werd opgelegd 
door de derde alinea die door artikel 2 
der wet van 1 Oogst 1924 bij artikel 2 
der wet van 1 Oogst 1899 werd gevoegd; 

Overwegende dat geen enkele wets
beschikking den rechter verplicht het 
voordeel van de opschorsing tot den maat
regel uit te breiden; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
En overwegende dat bestreden be

slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

4 October 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerekhove, advoeaat generaal. 

2• KAMER. - 4 October 1938. 

1° VERKEER.- BESTUURDER DIE, AAN 
EEN SPLITSING, DE BAAN LINKS IN
DRAAIT, TERWIJL HIJ HET VOORGE
SCHREVEN TEEKEN DOET. - SNIJDT 
NIET DEN DOORTOCHT AF VAN HEM DIE 
LINKS WIL VOORBIJSTEKEN. 

2o VERKEER. - BEWEERDE ONZICHT
BARE SPLITSING. - ARREST VASTSTEL
LEND DAT ZIJ AANGEDUID IS DOOR EEN 
REGLEMENTAIREN PAAL EN OVERIGENS 
AAN BEKLAAGDE BEKEND WAS. - MID
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

30 VERKEER. -AUTO ZOOALS BEWEERD 
NIET VOORZIEN VAN EEN BEHOORLIJK 
RICHTINGSTEEKEN. - DAARMEE STRIJ
DIGE VASTSTELLING VAN DEN RECHTER 
DIE I-IET FElT BEOORDEELT. - MIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 
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4° VERKEER. - BEKLAAGDE DIE BE
WEER'f HET RECHT TE HEBBEN EEN STIL
STAAND VOERTUIG VOORBIJ TE STEKEN. 
- RECHTER DIE BESLIS'l' DAT DIT 
VOERTUIG NIET STIL STOND. - MIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VEROORDEELING 
GESTEUND OP DOOR BEKLAAGDE BEGANE 
TEKORTKOMINGEN WELKE DE ANDERE 
WEGGEBRUIKERS NIET MOESTEN NOCH 
KONDEN VOORZIEN.- VOLDOENDE MET 
REDENEN OMKLEED. 

1° Het voorschrift, waarbij aan den bestuur
der, die links afdmait, verboden wordt 
den doortocht af te snijden van hem die 
zijn weg vervolgt, beschermt slechts den
gene die zijn weg vervolgt overeenkomstig 
de verkeersverordening. Deze verm·dening 
verbiedt voorbij te steken op de splitsingen, 
aansluitingen en kruisingen en beveelt 
aan de weggebruikers dat zij de uiterste 
rechterzijde moeten houden op de splitsin
gen en aansluitingen (1). (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 29, 4°; 36, 
4°; 57, § 2, en 96, § 1.) 

2° Mist grondslag in feite het middel ge
steund daarop dat de splitsing of de aan
sluiting niet zichtbaar was, dan wan
neer de rechter, die het feit beoordeelt, 
vaststelt dat zij aangeduid was doo1· een 
reglementairen paal, en bovendien aan 
beklaagde niet onbekend was. 

3° Mist grondslag in feite het middel ge
steund daaTop dat de aangereden auto 
niet voorzien was van een behoorlijk toestel 
d~ene.nde tot het aanwijzen van de gevolgde 
rtchttng, dan wanneer de .rechter, die het 
feit beoordeelt, vaststelt dat het voertuig 
voorzien was van de reglernentaire licht
seinen tot aanduiding van de verandering 
in de richting. (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 97.) 

4° Mist grondslag in feite het rniddel ge
steund daarop dat beklaagde het recht 
had een stilstaand voertuig voor bij te 
steken, dan wanneer de Techter, die het 
feit beoordeelt, vaststelt dat de vaaTt van 
dat voertuig rnerkelijk verminderd werd 
zonde1· dat het nochtans tot stilstand wa; 
gekomen. 

5° De rechter, die het feit beoordeelt, omkleedt 
zijn beslissing van veroordeeling met 
redenen, wanneeT hij de door beklaagde 
begane tekoTtkomingen opgeeft en vast
stelt dat de andere weggebruikers die 
tekortkomingen niet konden, noch moesten 
voorzien. (Grondwet, art. 97 .) 

(1) Zie Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en PASIC. 
1936, I, 342). 

{LERMUSIAUX, T. COULON.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, in dato 
29 April1938, door het Hof van beroep te 
Brussel uitgesproken : 

Omtrent het eerste middel : schending 
der wet van 1 Oogst 1899, gewijzigd bij 
deze van 1 Oogst 1924 op de verkeers
politie, alsook van artikels 57, 2o, en 36, 
4°, van het Algemeen reglement van 1 Fe
bruari 1934 op de verkeerspolitie : f. ->1 

Overwegende dat uit het vertoogschrift 
tot staving der voorziening blijkt dat het 
eerste middel bestreden arrest afbreekt : 
1° doordat het een waren verkeersvoor
rang toekent aan den autovoerder die 
links afdraait; 2° en doordat het hem dat 
verleent. zelfs dan wanneer hij een vol
strekt onzichtbaren weg inrijdt en geen 
richtingssein gebruikt heeft; 

Omtrent het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het verbod opgelegd 

aan deze die links wil afdraaien den door
gang af te snijden aan dengene die zijn 
weg vervolgt (Algemeen reglement op de 
verkeerspolitie, art. 57, 2°) slechts den
gene beschermt die zijn weg vervolgt 
overeenkomstig het Reglement; 

Overwegende dat dit Reglement het 
voorsteken verbiedt op de splitsingen, 
aansluitingen en kruisingen (art. 36, 4o) 
en de wegg·ebruikers oplegt de uiterste 
rechterzijde te houden op de splitsingen 
en aansluitingen (art. 29, 4o); 

Overwegende dat het volgens bestreden 
arrest in feite vaststaat dat betichte 
Coulon en de rechtstreeks gedaagde Ler
musiaux, die uit de richting van Bergen 
kwamen en in de richting van Zinnik 
reden, in autovoertuigen over den radialen 
weg nr 7 reden, de eerste met een ver
traagde snelheid, de tweede met een 
snelheid van omtrent 70 kilometer in het 
uur; dat de aanrijding links van de baan 
voorkwam, op de hoogte van haar aan
sluiting met deze die naar Neufvilles leidt, 
op het oogenblik dat Coulon zich van 
rechts naar links wendde om deze laatste 
op te rijden en dat Lermusiaux Coulon 
li~ks. wilde voorsteken om zijn weg naar 
Zmmk te vervolgen >>; dat het vonnis 
a quo, waarvan bestreden arrest de redenen 
overneemt, nader bepaalt dat " de aan
rijding is voorgekomen wanneer Coulon 
8 of 9 meter had gedraaid >>; 

Overwegende dat uit deze in feite bin
dende vaststellingen spruit dat eischer in 
gebreke was zich naar de bepalingen van 
het Reglement _in zijn artikelen 36, 4°, en 
29, 4°, te sch1kken en dus het verbod 
niet mocht doen gelden vervat in arti-

r---
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kel 57, 2°; dat het middel in zijn eerste 
onderdeel niet mag worden aangenomen; 

Omtrent het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de omstandigheid dat 

de aansluiting niet zichtbaar zou geweest 
zijn tegengesproken wordt door de vast
stellingen in feite van bestreden arrest, 
dat dit, inderdaad, aanstipt dat de aan
sluiting was aangeduid door een paal met 
vier armen rechts van de weg geplaatst 
met betrekking tot de twee weg'gebruikers 
en aanduidende rechts den weg naar 
Thiensies en links deze naar Neufvilles; 
" dat Lermusiaux bekent dat, daar hij op 
voornoemde radiale baan dikwijls komt, 
hij dien wegwijzer ken de »; dat,_ ander
zijds, uit de redenen van het vonms. a quo 
overgenomen door het arrest sprmt dat 
het vonnis, de feitelijke omstandigheden 
onderzoekende welke betrekking hebben 
op het gebruik van een richtingssein, dien
aangaande besluit dat aan Coulon geen 
fout mag worden ten laste gelegd; dat p.et 
middel in zijn tweede onderdeel fmte
lijken grond mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
der wet van 1 Oogst 1899, gewijzigd bij 
deze van 1 Oogst 192~ op de _verkeers
politie, doordat het arrest met . heeft 
geantwoord op het argur,nent dat erscher 
afleidde uit het feit dat de auto van 
Coulon niet voorzien was van een toestel 
van richtingssein << dat past en voorzien 
wordt bij artikel 97 >> hierboven bedoeld : 

Overwegende dat het middel feitelijken 
grond mist; dat, inderdaad, bestreden 
arrest vaststelt << dat de vrachtauto van 
Coulon voorzien was van reglementaire 
lichtseinen voor verandering van rich
ting "i 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat 
bestreden arrest niet heeft geantwoord op 
het argument dat eischer afleidde uit het 
feit dat, daar de vrachtauto gedurende 
een geruimen tijd had .stilges~aan alvorens 
zijn beweging naar hnks. mt te voe~en, 
eischer het recht en praktrsch de verphch
ting had voor te steken : 

Overwegende dat, de beweringen van 
eischer dienaangaande onderzocht heb
bende bestreden arrest, door het over
neme~ der redenen van den eersten rech
ter, de stelling aanneemt van _Coulon vol
gens denwelke hij niet heeft strl gehouden, 
maar zijn snelheid merkelijk heeft ver
minderd; dat het mid del feitelijken grond 
mist; . . 

Omtrent het vierde mrddel : schendmg 
van artikel 97 der Grondwet : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing met redenen omkleedt door de fouten 
door Lermusiaux begaan aan te stippen 

en door vast te stellen dat Coulon « niet 
kon en niet moest voorzien » dat Lermu
siaux die overtredingen der wet zou be
gaan hebben; dat, bijgevolg, het mid del 
niet mag worden aangenomen; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
straffen wettelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder Coulon. 

~October 1938.- 26 Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Genart. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 6 October 1938. 

BEVOEGDHEID EN RECHTfJGEBIED. 
RECHTSPLEGING WAARUIT NIET 

BLIJKT WELK HET BEDRAG WAS VAN DE 
GEEISCHTE VERGOEDING. - 0NMOGE
LIJKHEID VOOR HET HOF VAN VERBRE
KING TE BEOORDEELEN OF DE BESLIS
SING, WAARTEGEN BEROEP, IN EERSTEN 
AANLEG GEWEZEN WAS. 

Wanneer uit de rechtspleging niet blijkt 
welk het bedmg is van de door eischer 
gevraagde vergoeding, is het Hof van 
verbrelcing in de onmogelijlcheid o:n h~t 
middel te beoordeelen dat de onwetttghetd 
inroept van de beslissing die, in beroep 
gewe~en, verklaar( dat het vonnis van den 
eersten !'echter in laatsten aanleg was ver
leend (1). (Wet van 25 Maart 1876, 
art. 21 en 33.) 

(PIRENNE, T. << LA FAMILLE » EN NATIO
NALE COMPENSATIEKAS VOOR FAMILIE
VERGOEDINGEN.) 

ARREST. 

Gezien het arrest door den werk
rechtersraad in beroep te Luik, op 20 Ja
nuari 1937 geveld; 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikelen 1, 21, 23 
en 33 der wet van 25 Maart 1876, bevat
tende den eersten titel van het vooraf
O'aande hoek van het W etboek van bur
gerlijke rechtspleging, van artikel 39 der 
wet van 14 Oogst 1930, betreffende de 

(1) Sic Verbr., 17 J"uni 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 192 en de nota). 



- 199-

veralgemeening der gezinsvergoedingen, 
gezegde wet gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijke besluiten van H Oogst 1933, 
16 Januari 1935, 27 Februari 1936 en 
30 Maart 1936, en schending van artikel 97 
.der Belgische Grondwet, doordat de rech
ter, die over den grond der zaak beslist, 
:zonder na te gaan welk het bedrag was 
van den eisch in zijn twee punten, ge
scheiden of samengevoegd, overeenkom
stig artikel 23, alinea 1, der wet van 
25 Maart 1876, het beroep niet ontvankelijk 
heeft verklaard defectu summae en wel om 
volgende redenen : eenerzijds, dat par
tijen voor plicht zouden gehad hebben 
.den eisch te begrooten, alswanneer zij 
volgens de wet niet op geldige wijze tot 
deze begrooting konden overgaan, ten 
minste wat de vervallen vergoedingen be
treft, vermits het over een Pisch gaat waar
van, het bedrag, door de wet bepaald 
zijnde, gekend was of door een eenvou
dige berekening kon vastgesteld worden, 
en anderzijds, omdat partijen in het inlei
dend exploot of in de eerste conclusien de 
feitelijke bestanddeelen niet hadden aan
geduid welke het bepalen van dit bedrag 
moesten mogelijk maken, alswanneer de 
wet hun zulke verplichting niet oplegt, 
welke daarenboven den wettelijken regel 
zou miskennen die den rechter verplicht 
de wet toe. te passen, en te dien einde, in
dien het noodig is, nader de bestand
deelen te doen bepalen die van aard zijn 
om hem die toepassing mogelijk te maken, 
wat, ten onrechte, in zake niet is geschied; 
en doordat bestreden beslissing niet wet
tig met redenen omkleed is, de twee 
hierboven aangehaalde redenen elkander 
tegensprekend en elkander vernietigend, 
vermits ze veronderstellen : de eerste dat 
het over een eisch gaat die moet geschat 
worden, en de tweede, dat het een eisch 
betreft, door zijn natuur en door zijn 
bedrag bepaald, alswanneer de eisch het 
een of het ander zijnde, het feit, dat de 
rechter de natuur van den eisch niet 
nader heeft bepaa]t, het toezicht van uw 
Hof onmogelijk niaakt; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt welk het bedrag 
was van den eisch; 

Dat aldus het Hof zich in de onmoge, 
Iijkheid bevindt het middel te beoordee
len; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en in de vergoeding van 150 frank ten 
voordeele van verweerders. 

6 October 1938. - 1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. 

- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
eerste advocaat generaal. - Pleiters, 
HR. Delacre>ix, Br-aun en Ladeuze. 

2e KAMER.- 11 October 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BEGRIP. 

W anneer een partij een deslcundig onder
zoek aan~magt omdat zij zich zekere 
stukken n~et h;;eft kunnen aanschaffen, is 
met redenen omkleed het arrest dat die 
vraag afwijst en als reden van deze 
afwijzing opgeeft dat eischer niet in de 
~nmogelijkheid is geweest de doo1· hem 
%ngeroepen stukken neer te leggen. 

(SNOECK, T. SMETS.) 

ARREST. 

Geletop het bestreden arrest, den 9 Juli 
1938, door het Hof van beroep te BI·ussel 
geveld; 

Aangaande de openbare actie : 
qver het eenig middel : schending van 

artJkel 97 der Grondwet en van artikelen 
189, 15~, 155 en 156 van het Wetboek 
van Strafrechtspleging, doordat het be
st.reden arrest op de besluiten regelmatig 
neergelegd door aanlegger geantwoord 
heeft dat deze de bewaring der Iwop
waren niet betwist; dat het hem toekomt 
bewijs aan te brengen van de door hem 
beweerde hetaling en dat hij', noch tij
dens het onderzoek, noch nadien, eenig 
bewijsstuk neergelegd heeft, alswanneer 
het blijkt uit de besluiten van aanlegger 
dat hij niet in staat was de gevraagde 
bewijsstukken neer te leggen om: rede dal 
hij in staat van faillissement verklaard 
werd te Antwerpen en dat hij beweert dat 
de bewijsstukken in de handen zijn van 
den curator van zijn faillissement, Mr Vin
cent Scruel, advocaat, te Antwerpen, en 
dat het voor die rede is dat aanlegger de 
b.~noeming van een deskundige vroeg• om 
ZIJne boeken en dokumenten na te zien 
bij den curator; dat, gezien die middelen, 
het arrest niet genoegzaam met reden 
omkleed is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat reeds, den 5 December 1937, 
aanlegger aan de politie van Schaerbeek 
verklaard~ dat hij schriftelijke bewijzen 
van betalmgen bezat, en den 20 Januari 
1938, verklaarde dat hij de bewijsstukken 
aan de politiecommissaris zou overhan
digen; dat hij, noch tijdens het onderzoek, 
noch nadien, eenig bewijsstuk neergelegd 
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heeft; dat hieruit blijkt dat het gevraagde 
deskundig onderzoek overbodig is, ver
mits aanlegger sedert lang de door hem 
ingeroepen bewijsstukken had kunnen 
neerleggen indien zij feitelijk bestonden; 

Overwegende dat het arrest de vraag 
van aanlegger tot deskundig onderzoek 
afgewezen he eft als ·red en inbrengende 
dat het voor hem niet onmogelijk ge
weest was de doo:r hem ingeroepene stuk
ken neer te leggen; dat door deze vast
s telling welke in feite berust en bindend 
is, het arrest de besluiten van aanlegger 
beantwoord heeft en zijne beslissing wet
telijk met red en omkleed heeft; dat het 
mid del ongegrond is; 

Overwegende dat, voor het overige de 
substantieele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en dat de straffen wettelijk zijn; 

Aangaande de burgerlijke actie : 
Overwegende dat aanlegger geen hij

zonder midde! inroept en dat op burger
lijk gebied, het Hof er geene van ambts
wege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

11 October 1938.-2° Kamer.- Voo?'
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 11 October 1938. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
-MID DEL GESTEUND OP EEN BEWERING 
DIE DOOR DE BESLISSING WORDT TEGEN
GESPROKEN. 

2o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- KLACHT NIET VEREISCHT TOT DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOL
GING WEGENS MISBRUIK VAN VER
TROUWEN. 

1° Mist grondslag in feite het middel ge
steund op een bewering die doo1· de be
slissing op bindende wijze is tegen
gesproken. 

2° Een klacht is niet vereischt tot de ont
vankelijkheid van de vervolging wegens 
misbruik van vertrouwen. (Stiafwb., 
art. 491.) 

(DIERCKX, T. BERNHARD,) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, den 6 Mei 
1938, door het Hof van beroep te Bl'Ussel 
geveld; 

I. Op de publieke actie : 
Op het eerste middel, eerste deel : 

schending der rechten der verdediging, 
doordat aanvrager, vervolgd als mede
dader van een misbruik van verhouwen, 
veroordeeld werd als medeplichtige, zon
der dat hij in de verandering van kwali
ficatie toegestemd had : 

· Aangezien het bewezen is, door de mel
dingen in het proces-verbaal der zitting 
van de rechtbank van Antwerpen, en in 
het vonnis, dat aanvrager van de veran
dering der betichting verwittigd werd, en 
dat hij te dien opzichte zijne middelen 
van verdediging voorgebracht heeft; 

Aangezien het middel, in dit deel, dus 
niet gegrond is; 

Op het eerst.e middel, tweede deel : 
schending van artikel 491 van het Straf
wetboek, doordat aanvrager veroordeeld 
werd uit hoofde van misbruik van ver
trouwen, zonder dat tegen hem klacht in
gediend werd : 

Overwegende dat het indienen eener 
klacht in zake misbruik van vertrouwen 
door de wet niet vereischt is; 

Dat het middel dus in rechte mist; 
Op het tweede middel, gesteund op de 

omstandigheid dat aanvrager veroordeeld 
werd uit hoofde van bedrieglijke ont
vreemding van eene som van 50,000 frank, 
in Oogst 1937, alswanneer hij deze som 
reeds in Mei 1937 op ·zijn bankrekening 
had gestort : 

Aangezien de feitelijke grondslag van 
het middel mist daar aanvrager vervolgd 
en veroordeeld werd niet uit hoofde van 
bedrieglijke ontvreemding, maar wei van 
misbruik van vertrouwen ; 

Overwegende dat de substantieele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uitge
sprokene straffen wettelijk zijn; 

II. Op de burgerlijke actie : 
Aangezien ... 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
kosten. 

H October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 11 October 1938. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
TWEE BESLISSINGEN DIE DENZELFDEN 
PERSOON FAILLIET VERKLAREN. - BE
SLISSINGEN DIE MET ELKANDER STRIJ
DIG SCHIJNEN. - MACHTIGING AAN EEN 
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VAN DE CURATORS OM TOT REGELING 
VAN REGHTSGEBIED TE DAGVAARDEN.
BEVELSCHRIFT HOUDENDE SCHORSING 
VAN DE RECHTSPLEGING TOT FAILLISSE
MENT, TOT AAN DE BESLISSING VAN HET 
HOF. 

Wanneer dezelfde persoon failliet verklaard 
wordt door twee verschillende beslissingen, 
verleent het Hof van verbreking, op ver
zoekschrift van een de~· curators, machti
ging om den andenn curatm· op een be
paalde terechtzitting te dagvaarden tot 
regeling van rechtsgebied, beveelt het dat 
het verzoekschrift aan de andere partij 
wordt beteekend en dat de rechtspleging 
tot faillissement, aangaande den gefail
leerde, zal geschorst blijven tot aan de 
beslissing van het Hof (1). 

(POLLET, T. MELIS.) 

ARREST. 

Gezien het verzoekschrift tot regeling 
van rechtsgebied, door Mr De Winde, 
advokaat bij het Hof van verbreking 
ingediend; 

Gelet op artikelen 363 en 364 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging; 

Overwegende dat een vonnis der recht
bank van koophandel te Antwerpen in 
dato 1 Juni 1933 de H. Van Buts8l failliet 
heeft verklaard en Mr M. De Wandelaar 
als curator heeft aangeduid; dat, Mr De 
Wandelaar belet zijnde, dezelfoe recht
bank door vonnis van 3 Juni 1933, 
Mr J. Pollet, advocaat te Antwerpen, ver
tooger, benoemde in vervanging van 
Mr De Wandelaar; dat het failliet werd 
gesloten bij gebrek aan actieve bestand
deelen door vonnis van dezelfde recht
bank, in dato 3 November 1933; 

Overwegende dat, ter anderzijde, de
zelfde heer Van Butsel ook failliet werd 
verklaard bij vonnis van de rechtbank 
van koophandel van Sint-Niklaas, in dato 
5 December 1935, en Mr W. Melis, advo
caat te Sint-Niklaas werd aangesteld als 
curator; dat Van Butsel tegen dit vonnis 
verzet heeft aangeteekend, op welk ver
zet dezelfde rechtbank bij vonnis van 
3 J anuari 1936 afwijzend heeft beschikt; 
dat dit vonnis van faillietverklaring be
krachtigd werd door arrest van het Hof 
van beroep te Gent, in dato 10 April 
1937; 

Overwegende dat de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen op vraag van 

(1) Zie Verbr., 18 September 1933 (Bull. 
en PABIC., 1933, I, 306). 

verzoeker, bij vonnis van 25 September 
1937 het faillissement van Van Butsel 
heeft heropend; zoodat er thans in hoof de 
van eenzelfden persoon twee faillisse
menten open verklaard werden; dat ver
zoeker tegen het arrest van he t Hof te Gent, 
in dato 10 April1937 als derde verzet heeft 
gedaan, maar dat het Hof te Gent, bij 
arrest in dato 31 J anuari 1938 dit verzet 
door derde onontvankelijk heeft ver
klaard; ' 

Overwegende dat deze verscheidene 'be
slissingen een geschil te weeg brengen die 
den gang van het gerecht belemmeren en 
een regeling van rechtsgebied schijnen te 
noodzaken; 

Overwegende dat het noodzakelijk is 
aan de gevolgen van dit conflict een einde 
te brengen; 

Om deze beweegreden, het Hof laat ver
zoeker toe, Mr W. Melis, advocaat, ge
huisvest te Sint-Niklaas-Waes, te doen 
dagvaarden in zijne lwedanigheid van 
curator van het faillissement van Gerard 
Van Butsel, in regeling van rechtsgebied 
v66r de terechtzitting der tweede kamer 
van dit Hof van 22 November 1938 ... ; 
beveelt dat het verzoekschrift beteekend 
worde aan gezegde partij; beveelt de 
schorsing van alle rechtvordering in 
faillissement aangaande den Beer G. Van 
Butsel v66r de rechtbanken van Sint
Niklaas en Antwerpen totdat er zal beslist 
worden door het Hof van verbreking; 
voorbehoudt de kosten. 

11 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie : H. Leon 
Cornil, advocaat gen!Jraal. 

2e KAMER.- 11 October 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN VEROOR
DEELING BIJ VERSTEK GEWEZEN. -
VOORZIENING VAN DE PARTIJ VOORALEER 
HET ARREST HAAR BETEEKEND IS GE
WEEST.- NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de voorziening t_egen 
een bij verstek gewezen beslissing tnge
steld door de partij waartegen zij werd 
verleend en vooraleer zij aan deze partij 
is beteekend geweest (2). 

(2) Sic Verbr., 20 April 1931 (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 140, A, 2°). 
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(GUENTER EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest op 23 Mei 
·1938 door het Hof van beroep te Gent 
geveld : 

Ten aanzien van de voorzieningen van 
De Clerck en Bossuyt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij verstek tegen deze aanleggers geveld, 
hun nog niet beteekend had geweest op 
datum der voorzieningen; dat deze dus 
niet ontvankelijk zijn; 

Ten aanzien van de andere aanleggers : 
Overwegende dat de substantieele of op 

:straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de straf
fen wettelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen en verwijst aanleggers in 
de kosten. 

11 October 1938.-28 Kamer.- Voor
.zitter, H .. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

28 KAMER.- 11 October 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VEROORDEELING BIJ 
VERSTEK. - VOORZIENING VAN BE
KLAAGDE BINNEN DEN TERMIJN VAN 
RET VERZET. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

ls niet ontvankelijk de voorziening binnen 
den termijn van het verzet ingesteld door 
een beklaagde die' bij verstek werd ver
oordeeld (1). 

(GRAMMENS EN ANDEREN, 
T. STAD OOSTENDE.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest, op 23 Mei 
·1938, door het Hof van beroep te Gent 
geveld; 

Ten aanzien van de voorziening van 
Knockaert Richard : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verstek tegen Knockaert Richard werd 
geveld; 

Dat gemeld arrest hem, op 10 Juni 1938, 
werd beteekend, sprekende aan zijne 

.. vrouw; 

(1) Sic Verbr., 20 April 1931 (Bull. en 
.PASIC., 1931, I, 140, A, 20), 

Dat, op 27 Mei 1938, datum der voor
ziening, de termijn om zich tegen voor
meld arrest te verzetten niet versteken 
was; dat ten gevolge, voor wat Knockaert 
Richard betreft, het bestreden arrest het 
karakter van eindbeslissing niet bezat; 
dat de voorziening voorbarig was en dus 
niet ontvankelijk is; 

Ten aanzien van de andere aanleggers : 
Overwegende dat... 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorzieningen; verwijst aanleggers in de 
kosten. 

11 October 1938.-28 Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
advocaat generaal. 

~e KAMER. - 11 October 1938. 

1° BEROEP.- STRAFZAKEN.- BEROEP 
DOOR DEN VEROORDEELDE ALLEEN. -
VERZWARING VAN DE STRAF. - ON
WETTIG. 

2° VERBREKING. - STRAFZAKEN. -
DRAAGWIJDTE.- VERBREKING OMDAT, 
OP RET BEROEP VAN DEN VEROOR
DEELDE ALLEEN, DE STRAF WERD VER
ZWAARD. - GEREELE VERBREKING. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. 
-. VERBREKING OMDAT, OP RET BE
ROEP VAN DEN VEROORDEELDE ALLEEN, 
DE STRAF WERD VERZWAARD. - VER
WIJZING VOOR RET GEHEEL. 

1 o Is onwettig de in beroep gewezen beslis
sing die, op het beroep van den veroor
deelde alleen, de tegen hem uitgesproken 
straf verzwaart (2). 

2° Wanneer de verbrelcing, op de voor
ziening van den veroordeelde, wordt uit
gesproken omdat de rechter in beroep 
onwettig, op het beroep van den veroor
deelde alleen, dezes straf heeft verzwaard, 
is de verbreking geheel {3). 

3° Wanneer het arrest,· op de voorziening 
van den veroordeeld,•, wordt verbroken 
omdat, op het beroep van den veroordeelde 
alleen, dezes straf door den rechter in be
roep werd verzwaard, wordt de verbre
king uitgesproken met verwijzing voor 
het geheel ( ~). 

(2) Zie Verbr., 5 October 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 374, JO). 

(3) Zie Verbr., 17 September 1934.(Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 373); 14 :M:ei 1934 (ibid., 
1934, I, 281, 4°). 

(4) Sic Verbr., 20 December 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 379) . 
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{GRAMMENS, T. OPENBAAR MINISTERIE.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest op 23 Mei 
1938, door het Hof van beroep te Gent 
geveld; 

Ten aanzien van het middel door het 
{}penbaar ministerie opgeworpen : scherr
ding van artikelen 7 en 8 der wet van 
1 Mei 1849, en 202 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat, op het enkel beroep 
van aanlegger, het bestreden arrest de 
straf door den eersten rechter ten laste 
van aanlegger uitgesproken, verzwaard 
heeft · 

Dat dit beroep slechts de belangen van 
beroeper v66r het Hof aanhangig maakte; 
-dat, voor de straf te verzwaren op het 
-enkel beroep van den veroordeelde, het 
bestreden arrest de wetsbepalingen in het 
middel aangeduid, geschonden heeft en, 
{}m die red en, dient verbroken te worden; 

Overwegende dat in correctioneele za
ken de onwettelijke toepassing der wet 
voor wat de straf aangaat, het totaal ver
breken van het bestreden arrest mede
sleept; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest; zegt dat het tegenwoor
·dig arrest in de registers van het Hof van 
beroep van Gent zal overgeschreven wor
·den en dat melding er van in den rand 
van het vermeld arrest zal gedaan worden; 
legt de kosten ten laste van den Staat en 
verzendt de zaak v66r het Hof van be
roep te Brussel. 

11 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
.advocaat generaal. 

2e KAMER. - 11 October 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MEMORIE NEERGE
LEGD DOOR EISCHER (Wb. V. Strafv., 
art. 422). - TERMIJN VOOR DE NEER
LEGGING. - BEWIJS DAT HIJ WERD NA
GELEEFD. 

:2e REGISTRATIE. - STRAFZAKEN. -
MEMORIE TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING NEERGELEGD DOOR EISCHER. 
- REGISTRATIE NIET VEREISCHT. 

3° REGISTRATIE. - STRAFZAKEN. -
UITGIFTE OVERGELEGD TOT STAVING 
VAN DE VOORZIENING. - REGISTRATIE 
NIET VEREISCHT. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID GESTEUND OP EEN FElT DAT ON
NAUWKEURIG IS. - VERWERPING. 

S0 GEWIJSDE. - GEMEENTEVERORDE
NING WAARVAN EEN BESLISSING IN 
STRAFZAKEN DE TOEPASSING WEIGERT. 
- GEEN KRACHT VAN HET GEWIJSDE IN 
EEN ANDERE ZAAK. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
- VONNIS GEWEZEN IN STRAFZAKEN, 
WAARBIJ WORDT GEZEGD DAT EEN GE
MEENTEVERORDENING NIETIG IS OMDAT 
ZIJ NIETIG VERKLAARD WERD DOOR 
EEN VROEGERE BESLISSING GEWEZEN IN 
STRAFZAKEN. - VROEGERE BESLISSING 
DIE GEEN KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT 
TEN AANZIEN VAN BEKLAAGDE.-VONNIS 
NIET MET REDENEN OMKLEED. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BESLISSING DIE 
HET HOF IN DE ONMOGELIJKHEID STELT 
DE WETTIGHEID VAN DE OPGEGEVEN 
REDENEN TE ONDERZOEKEN. - AF
WEZIGHEID VAN HEDENEN. 

1° Het bewijs van het feit dat eischer in 
verbreking het verzoelrschrift, houdend 
zijn middelen, binnen den darn· artikel 422 
van het Strafvorderingswetboek gestelden 
tennijn, niet heeft neergelegd, blijkt niet 
daaruit dat de memorie geen vnsten da
tum heeft, noch daaruit dat de dagtee
kening van de neerlegging niet vermeld 
wordt in den inventaris; daardoor ontstaat 
slechts een vermoeden, waarop het Hof van 
verb1·eking niet mag letten, indien in den 
bundel geen element aanwezig is, dat toe, 
laat te bevestigen dat d~ neerlegging te 
laat is geschied ,· 

2° De memorie in strafzaken neergelegd 
(Wb. v. Strafv., art. 422} tot staving 
van de voorziening moet niet geregistreerd 
zijn (1). 

3° In strafzaken is de door eischer over te 
leggen authentieke uitgifte van het be
streden vonnis vrij gesteld van de forma
liteit der i'egistratie (Kon. besl. nr 291 
van 31 Maart 1936, art. 12). 

4° Het m1:ddel van niet-ontvankelijkheid, 
dat tegen een verzoekschrift tot verbreking 
in stra(zaken wo1·dt ingeroepen, wordt 
verworpen indien het steunt op een feif. 
dat onnauwkeurig is. 

S0 Een beslissing, gewezen in strafzaken, 
die een gemeenteverordening nietig ver-

(1) Vergelijk Verbr., 7 Februari 1933 (Bull. 
en PAsrc., 1933, I, 100, en de conclusie van 
den H. Sa.rtini van den Kerckhove). 
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klaart, heeft geen kmcht 1!an gewijsde in 
een andere zaak (1). (Burgi. Wh., ar
tikel 5.) 

50 Is niet met redenen omkleed, het vonnis 
in strafzaken dat, om een gemeente
vero1'dening nietig te verklaren en te zeg
gen dat de schending er van geen mis
d1'ijf is, steunt op een v1'oegere beslissing 
in strafzaken gewezen in een geding 
wam·Mj beklaagde niet betrokken was. 

7° Is niet wettig met redenen omkleed de 
beslissing die het Hof van verbreking in 
de onmogel~jkheid stelt zijn cont1'{jle over 
de wettelijkheid van de aangegeven 1'e
denen uit te oefenen. (Grondw., art. 97.) 

(BENTEIN, T. DELAHAYE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
10 Maart 1938 door de rechthank van 
eersten aanleg te Brugge geveld : 

Omtrent den eersten grond van niet
ontvankelijkheid, afgeleid uit het feit dat 
eischer zijn vertoogschrift niet heeft neer
g·elegd hinnen den termijn van tien dagen, 
te rekenen van af den datum van zijn 
voorziening : 

Overwegende dat de verweerder doet 
opmerken dat het vertoogschrift van ei
scher geen vasten datum heeft en dat de 
griffier de voorzorg heeft genomen (sic) 
den datum cler neerlegging in den inven
taris niet aan te duiden; dat dus dient 
vermoecl te worden dat dit vertoogschrift 
te laat werd neergelegd en dat het in 
aile geval niet blijkt dat het werd neer
gelegd binnen den termijn voorzien bij 
artikel 422 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat de bewering van ver
weerder gegrond is op een eenvoudig ver
moeden, waarop het Hof geen acht mag 
slaan en dat in het dossier geen enkel stuk 
voorkomt . volgens hetwelk men mag 
bevestigen dat het vertoogschrift werd 
neergelegd buiten den termijn voorzien 
hij artikel 422; 

Omtrent den tweeden grond van niet
ontvankelijkheid uit het feit dat het 
vertoogschrift, tot staving der voorziening 
neergelegd, geen enkel vermelcling van 
registratie draagt : 

Overwegende dat geen enkele wets
beschikking voorziet dat de vertoogschrif
ten, neergelegd tot staving der voor
zieningen in verbreking in strafzaken, aan 

(1) Zie Verbr., 23 Juni 1932 (Bull. en 
PASIC., 1932, I, 200 en de voetnota 2, blz. 200 
en 201). 

de formaliteit der registratie onderworpen 
zijn; 

Omtrent den derden grond van niet
ontvankelijkheid afgeleid uit het feit dat 
eischer geen authentieke uitgifte van be
streden vonnis heeft voorgebracht voor
zien van het zegel en van de melding van 
registratie : -

Overwegende dat de door eischer voor
gebrachte uitgifte voorzien is van het 
zegel door de wet vereischt; dat, ander
zijds, artikel 12 van het Koninklijk be
sluit nr 291 van 31 Maart 1936 de uit
giften, afschriften of uittreksels van de 
vonnissen en arresten van de formaliteit 
der registratie vrijstelt; dat de drie
vouclige grond van niet-ontvankelijkheid 
dus in feite en in rechte van grond ont
bloot is; 

Ten gronde : 
Omtrent het eerste middel : schending 

van artikel 97 der Grondwet, doordat be
streden vonnis de reglementen der Stad 
Oostende in dato 2/o Juni 1932 en 2/o April 
1936 nietig verklaard heeft, zich beroe
pende op een vonnis van 17 December 
1936, bekrachtigd door het Hof van be
roep te Gent, in dato 17 Januari 1937, 
zonder evenwel te zeggen om welke re
denen deze verordeningen nietig zijn,. 
terwijl verder eischer geen partij was in 
het proces waaraan door deze gerechte
lijke heslissing een einde wercl gesteld : 

Overwegende dat bestreden vonnis in de 
volgende bewoordingen met redenen is 
omkleed : 

" Aangezien verdachte vervolgd wordt 
op voet van artikelen 1 en 2 der veror
dening van 2/o Juni 1932, gewijzigd door 
reglement van 2/o April 1936; 

" Aangezien, bij vonnis van 17 Decem
ber 1936, de rechtbank van eersten aanleg 
van Brugge, zetelende in correctioneele 
zaken, de gemeenteverordeningen van 
24 Juni 1932 en van 24 April 1936 on
wettig en van geene toepassing heeft ver
klaard; 

" Aangezien, bij arrest verleend in dato 
van 17 Januari 1937 door het Hof van 
beroep te Gent, deze zich ten voile 
vereenigd heeft met de beweegredenen 
van het betrokken vonnis; en diensvolgens 
de onwettigheid van beide verordeningen 
heeft beslist; 

" Aangezien er diensvolgens geen over
treding bestaat ''; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging en namelijk uit een afschrift 
van het arrest van het Hof van beroep te 
Gent van 17 Januari 1937, in den inven
taris vermeld onder nr 20, blijkt dat 
eischer geen partij is geweest in het proces 
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waaraan door dit arrest een einde werd 
gesteld; 

Dat dit arrest zich hoegenaamd aan de 
rechtbank in onderhavige zaak niet op
drong; 

Dat de rechtbank van eersten aanleg 
te Brugge uit het oog· heeft verloren dat, 
noch de correctioneele rechtbank te 
Brugge, noch het Hof van beroep, krach
tens artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet bij algemeene en als regel geldende 
beschikking uitspraak mochten doen in 
de zaak die aan hun oordeel onderworpen 
was· 

O~erwegende, daarenboven, dat bestre
den vonnis de redenen van het vonnis, 
door het arrest van 17 J anuari 193 7 be
krachtigd, niet weergeeft, en alzoo het 
Hof van verbreking in de onmogelijkheid 
stelt zijn toezicht op de wettelijkheid der 
ingeroepene redenen uit te oefenen; 

Dat het vonnis dus niet ten genoege 
van artikel 97 der Grondwet met redenen 
omkleed is; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis voor zoover het uit
spraak doet over de conclusiiin der bur
gerlijke partij; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aanleg 
te Brugge, en dat melding er van zal ge
maakt worden in den rand van het ge
deeltelijk vernietigd vonnis; beveelt de 
verwijzing der zaak, in de hierboven aan
geduide perken, naar de rechtbank van 
eersten aanleg te Gent, zetelende in straf
zaken als rechter van beroep der politie
rechtbank; verwijst verweerder in de 
kosten. 

1'1 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 

Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

1 e KAliUm. - 13 October 1938. 

1° VERBREKING. - TAAK VAN HET 
HOF. - DE RECHTSVRAGEN BEOORDEE
LEN. - VOORWAARDEN. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
MIDDEL TOT VERBREKING GESTEUND 
DAAROP DAT DE RECHTBANK NIET RE
GELMATIG WAS SAMENGESTELD. - FEIT 
NIET BEWEZEN DOOR DE BESCHEIDEN 
WAAROP HET HOF ACHT KAN SLAAN. -
VERWERPING. 

1° Het Hof van verbreking beoordeelt alleen 
de !'echtsvragen. Om ze op te lassen, hetzij 

het de zaak zelf, hetzij het de wettelij ke 
vormen geldt, kan het Hof slechts rekening 
houden met de enkel door de bestreden be
slissing vastgestelde feiten, met de stuk
ken van de rechtspleging, en met de be
scheiden die VOOT den !'eChter Tegelmatig 
weTden aangebmcht. 

2° De beweTing dat de rechtbank, die de 
bestreden beslissing verleend heeft, niet 
!'egelmatig was samengesteld, kan door 
het Hof van verbreking slechts worden 
aangenomen, indien zij bewezen is dooT 
bescheiden waarmee het Hof mag !'ekening 
houden. 

(DESMET, T. MERTENS.) 

ARREST. 

Gezien het vonnis van de rechtbank van 
koophandel te Aalst, in dato 13 Juli 1937; 

Omtrent de twee vereenigde middels, 
het eerste afgeleid uit de schending van 
artikel 106, alinea 2, van de Grondwet, 
van de bepalingen I, en meer, bepaalde
lijk II van het eenig artikel van de wet 
van 25 October 1919, welke tijdelijk de 
rechterlijke inrichting en de rechtspleging 
v66r de hoven en rechtbanken wijzigt, wet 
gewijzigd en aangevuld door de wet van 
30 Juli 1921, van artikelen 32 en 3q van 
de wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke 
inrichting, herdrukt krachtens het Konink
lijk besluit van 22 Februari 1892, doordat 
het bestreden vonnis geveld werd door de 
tweede kamer van de rechtbank van 
koophandel te Aalst, « aanwezig de H. G. 
Cremers, plaatsvervangend rechter, zete
lende als al!eenzetelend rechter, in ver
vanging van den titularis wettig belet "• 
terwijl een alleenzetelende rechter slechts 
kan zetelen wanneer hij daartoe aange
duid is geweest door den eerste voorzitter 
van het Hof van beroep, wat het geval 
niet was voor den H; Cremers, zoodat het 
optreden van dezen zetelende rechter een 
miskenning stelt van een substantieeten 
pleegvorm die de nietigheid van het ge
ve Ide vonnis tot gevolg he eft; het tweede : 
afgeleid uit schending van artikelen 32, 
63 en 65 van de wet van 18 Juni 1869 op 
de rechterlijke inrichting, deze laatste 
artikel gewijzigd door artikel 1 van de 
wet van 11 Mei 1910, betreffende de grif
fiers bij de rechtbanken van koophandel, 
·en voor zooveel noodig, van artikelen 158 
en 206 van gezegde wet van 18 Juli 1869, 
doordat de alleenzetelende rechter, die de 
bestreden rechterlijke beslissing velde, bij
gestaan werd door den H. Th. Willems, 
griffier, alhoewel deze geen doctor in de 
rechten is en den rechter dus niet geldig 
kon bijstaan om den referendaris te ver-
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vangen, zoodat het bestreden vonnis ge
veld en uitgesproken werd in miskenning 
van een substantieelen pleegvorm die zijn 
nietigheid als gevolg he eft; 

Overwegende dat eischer, in zijn mid
del, in feite staande houdt dat de plaats~ 
vervangende rechter die als eenige rechter 
in de zaak zetelde als zoodanig door den 
eersten voorzitter van het Hof van bero'ep 
niet werd aangeduid; dat, in het tweede 
middel, wordt beweerd dat de griffier die 
den rechter bijstond in- zijn rechterlijke 
beslissing, geen doctor in de rechten was; 

Overwegende dat eischer om het bewijs 
te leveren der feiten, die aan den grond 
van de middelen liggen : 1 o stukken voor
brengt, zijnde brieven, uit.gaande van den 
eerste voorzitter en van den hoofdgriffier 
van het Hof van beroep te Gent, respectie
velijk gedagteekend 10 September 1937 
en H-21 September 1937; 2° een brief 
aanbrengt, uitgaande van den referen
daris van de rechtbank van koophandel 
te Aalst, in dato 9 September 1937; 

Overwegende dat deze stukken opge
steld werden na den datum van het be
streden vonnis; dat het Hof van verbre
king aileen de rechtsvragen beoordeelt en 
dat om ze op te lossen, hetzij het gaat om 
den grond, hetzij het gaat om de wette
lijke pleegvormen, het slechts rekening 
houdt van feiten vastgesteld door het 
bestreden vonnis, door de stukken der 
rechtspleging· en door de documenten 
regelmatig voorgebracht v66r den rech
ter ten gronde; 

Overwegende dat eischer geen openbaar 
en wettelijk document inroept waarvan 
de rechter ten gronde rekening had moeten 
houden; dat, namelijk aangaande het 
eerste middel, de bewering als zou een 
bevel van den eersten voorzitter niet be
staan (een zulkdanig document niet is 
maar) alleenlijk de bewering is van een 
!outer feit waarvan het « bewijs » diende 
geleverd te worden doOl' den rechter aileen 
geroepen om er over te oordeelen; 

Overwegende dat eischer ook te ver
geefs aanbrengt dat hij er zich niet op 
tijd heeft kunnen van vergewissen of de 
alleenzetelende rechter, ja dan neen, door 
den eersten voorzitter van het Hof van 
beroep de daartoe noodige machtiging 
gekregen had; 

Dat deze beschouwing van feitelijken 
aard den regel van openbare orde niet kan 
doen wijken die de instelling van het Hof 
van verbreking beheerscht; -

Overwegende dat uit het voorgaande 
voortvloeit dat beide middelen in feite 
missen; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst den eischer in de 

kosten en in de vergoeding van 150 frank 
jegens den verweerder. 

13 October 1938.- 1e Kamer.- Voor
zitter en verslaggever, H. Hodum, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Gesche, eerste 
advocaat generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1e KAMER.- 13 October 1938. 

1° HUWELIJK.- VONNIS DAT EEN VAN 
DE ECHTGENOOTEN MACHTIGT, BIJ UIT
SLUITING VAN DEN ANDEREN ECHTGE
NOOT, DE INKOMSTEN VAN DEZEN TE 
ONTVANGEN. - AARD VAN DEZE MACH
TIGING. - GEEN UITKEERING TOT ON
DERHOUD. 

2° MILITAIRE PENSIOENEN. - RE
GELEN BETREFFENDE HET BESLAG OP 
DIE PENSIOENEN. - ZONDER VERBAND
MET DE VONNISSEN DIE EEN VAN DE 
ECHTGENOOTEN MACHTIGEN DE INKOM
STEN VAN DEN ANDEREN ECHTGENOOT 
TE ONTVANGEN. 

1° H et vonnis waarbij de vrederechter een 
van ' de echtgenooten machtigt om, bij 
uitsluiting van den anderen echtgenoot, 
dezes inkomsten, schuldvorderingen en 
opbrengsten van zijn arbeid in ontvangst 
te nemen, is geen vonnis dat veroordeelt 
tot uitkeering van onderhoud. (Burgi. 
Wb., artt. 2Hb en 2Hf.) 

2° De regelen betreffende den afstand van 
het beslag op militaire pensioenen staan 
in geen verband met de machtiging, door 
den vrederechter verleend aan de echt
genoote van een militair, ten einde haar 
toe te laten de inkomsten van !war man in 
ontvangst te nemeri. (Burgi. Wb., arti
kelen 2Hb en 214{; Kon. besl. van 
11 Augustus 1923, art. 63.) 

(PIETERS, T. RIDEL.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden vonnis door de 
rechtbank van eersten aanleg te Gent, in 
dato 17 Februari 1937 geveld; 

Omtrent het eenig middel van verbre
king : schending van artikel 63 van de 
wet van 23 November 1919, gewijzigd 
door artikel 3 van de wet van 9 Augustus 
1920, en door artikel 1 van de wet van 
31 Juli 1923, artikel 63 van het Konink 
lijk besluit van 11 Augustus 1923, hou 
dende de samenordening der wetten op 
de militaire pensioenen ingevolge artikel 4 
van de wet van 31 Juli 1923, en voor zoo-
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veel noodig van artikel 2Hb van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel ingelascht 
krachtevs het eenig artikel van de wet 
van 20 Juli 1932, houdende wijziging rler 
bepalingen van het hoofdstuk VI, titel V, 
van het eerste hoek van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
op grond van artikel 214b van het Burger
Jijk Wetboek aan de verweerster machti
ging heeft verleend meer dan een derde 
van het militair pensioen van haren echt
genoot in ontvangst te nemen, zulks in 
strijd met de beperkende bepaling van 
voormeid artikel 63 : 

Overwegende dat uit de vaststellingen. 
van het bestreden vonnis voortvloeit dat 
de vordering door verweerster ingeleid een 
vordering was, ingesteld op grond van 
artikel 214b van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat artikel 214b enkel een 
goedkoope en snelle proceduur inricht om 
een der echtgenooten te dwingen de lasten 
" van het huishouden n te help en dragen ; 
dat de toepassing van dit a,rtikel geen 
schuldvordering doet ontstaan van een 
der echtgenooten ten laste ·van den andere 
en dat het vonnis van den vrederechter 
geen vonnis tot uitkeering van onderhoud 
uitmaakt in geval een van de echtgenooten 
aan de verplichting van· uitkeering tot 
levensonderhoud niet voldoet, maar wel 
een vonnis dat voor enkele draagwijdte 
heeft aan den eehtgenoot in wiens voor
deel het geveld is, machtiging te verleenen 
om bij uitsluiting van den andere, de 
inkomsten, de schuldvorderingen en de 
opbrengsten van zijn arbeid te nemen, in 
de voorwaarden en tot beloop van een 
bedrag door den vrederechter bepaald; 

Overwegende dat artikel 63 van het 
Koninklijk hesluit van 11 Augustus 1923, 
houdende de samenordening der wetten op 
de mi1itaire pensioenen, volgens hetwelk 
voormelde pensioenen slechts in de ge
vallen er in voorzien, namelijk wegens 
levensonderhoud, voor afstand of beslag 
vatbaar zijn, en enkel tot beloop van een 
derde van het pensioen, veronderstelt dat 
de persoon die handelt zich gedraagt als 
een schuldeischer die uitsluitelijk ten zij
nen bate het voordeel, namelijk van een 
veroordeeling wegens levensonderhoud, in
roept; 

Overwegende dat, zulks hier het geval 
niet zijnde, voormeld artikel 63 ontoepas
selijk is, zooals het bestreden vonnis het 
terecht beslist, om de redenen afgeleid 
uit het karakter en de draagwijdte van 
den eisch; dat artikel 214b algemeen is 
en dat zijn toepassing slechts beperkt is 
door de rechten van derden, uitdrukke
lijk door de wet voorbehouden; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 

volgt dat het middel niet kan aanvaard' 
worden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst den eischer in de 
kosten en in de vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerster. 

13 October 1988. -1• Kamer. -- Voor
zitter en verslaggever, H. Hodum, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Gesche, eerste advo
caat generaal.- Pleiter, H. Van Leynseele .. 

2° KAMER.- 17 October 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING .. 
- VOORZIENING INGESTELD ALS BUR
GERLIJKE PARTIJ DOOR EEN PARTIJ DIE 
NIET ALS ZOODANIG WAS OPGETREDEN. 
- VOORZIENING ZONDER VOORWERP. 

2° MIDDELEN TOT.VERBREKING.
BEKLAAGDE BEWEREND DAT HIJ GEEN 
VERWONDING HEEFT TOEGEBRACHT AAN 
HET SLACHTOFFER.- BEWERING STRIJ
DIG MET DE VERMELDINGEN VAN HET. 
VONNIS. - MIDDEL DAT GRONDSLAG. 
MIST IN FEITE. 

3° ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE. 
SLAGEN EN VERWONDINGEN. -
VOORZICHTIGHEID, ZOOALS BEWEERD, 
NIET BEWEZEN. -- MISDRIJF BEWEZEN
VERKLAARD. - MIDDEL DAT GROND
SLAG MIST IN FEITE. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - MISDRIJF TE
GEN DE VERKEERSVERORDENING TEVENS
WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIG TOE
GEBRACHTE VERWONDINGEN. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN.- VAST
STELLING IN FEITE. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - SCHATTiNG VAN 
DE SCHADE. - BEWIJSMIDDELEN OVER
GELATEN AAN RET OORDEEL VAN DEN. 
RECHTER. 

6o R.EDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AR.R.ESTEN. - VEHPLICHTING DE. 
WETSBEPALINGEN AAN TE DUIDEN. -
DRAAGWIJDTE. 

1 o Is zonder voorwerp de voorziening inge
steld als burgerlijke partij door een eischer
die niet als burgerlijke pa·rtij U!US opge
treden. 

2° Mist grondslag in feite het middel ge
steund daarop dat beklaagde geen ver
wonding aan het slachtoffer heeft toege
bracht, dan wanneer de rechter, die de· 
feiten op bindende wijze beoordeeld heeft, 
een veroordeeling wegens onvrijwillig toe--
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gebmchte verwondingen heeft uitgespro-
ken. ~ 

3° Mist grondslag in feite het rniddel ont
leend daaraan dat geen enkele, onvoor
zichtighlj!J door beklaagde werd begaan, 
dan wanneer he.t door de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek voorziene 
wanbedrijf bewezen wordt verklaard. 

4° De rechter, die een enkele straf uitspreekt 
wegens rnisdrijf tegen de verkeersverorde
ning tevens wanbedrijf ?Jan on?Joorzich
tig toegebrachte ?JerWJJndingen, verklaart 
daardooi' zelf dat de twee misdrij?Jen be
wezen zijn. 

5° De rechter, die het bedrag van de schade 
heeft geschat ex rnquo et bono, is niet 
verplicht zijn toe?Jlucht te nernen tot 
bewijsrniddelen, zooals het eenzijdig ?Jer
slag ?Jan een deskundig onderzoek en het 

, getuigschrift ?Jan een veearts, wier be
wijskracht door hem alleen kan worden 
beoordeeld. 

6° De rechtei' die, beslissend over de burger
lijke ?!ordering, de wets.bepalingen aan
duidt welke ?Jan het feit een misdrijf maken 
en de straf voorzien, bepaalt rnet nauw
lceurigheid, ten aanzien van die vordering, 
dat de besproken daad onrechtrnatig is; 
geen enkele wettekst verplicht hem de 
artikelen 1382 en volgende ?Jan het Bur
gerl~jk Wet.boek of artikel 21.5 ?Jan het 
Wetboek van Straf?Jordering te ?Jermelden. 

(DOUTRELOUX-LAMBERT, T. DASSONVILLE 
EN T. DOUTRELOUX.) 

ARREST. 

Gezien het vonnis van de rechtbank 
van eerstt:>n aanleg te Verviers, op 15 April 
19::l8 geveld ; 

Wat de voorziening van Marguerite 
Lambert, echtgenoote Camille Doutreloux, 
betreft, voor zoover die voorziening door 
haar werd ingediend in hoedanigheid van 
burgerlijke partij tegen Frangois Dasson
ville : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat eischeres zich 
burgerlijke partij heeft gesteld; dat de 
voorziening onder dat opzicht dus .zonder 
voorwerp is; 

Wat de voorzieningen betreft : 1° van 
Marguerite Lambert, echtgenoote Dou
treloux voor zoovf'r die voorziening door 
haar werd ingediend in hoedanigheid van 
betichte; en 2° van gezegde Doutreloux, 
handelende als betichte en burgerlijke 
partij tegen Dassonville en wat de burger
lijke vordering betreft van Dassonville 
tegen de echtgenooten Doutreloux : 

Omtrent bet et:>rste en tweede middel 
samen : schending van artikelen 418 en 

420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek : 1o doordat 
bestreden vonnis ieder eischer veroordeelt 
om aan Dassonville en aan Peleriaux, 
echtgenoote Adam, onvrijwillig slagen te 
hebben veroorzaakt, alswanneer de eischers 
hun geen slagen hebben veroorzaakt; 
2° doordat dat vonnis noch de onvoor
zichtigheid bewijst die aan de eischers 
echtgenooten Doutreloux wordt verweten, 
noch het verband van oorzaak tot gevolg 
tusschen deze onvoorzichtigheid en de 
verwondingen die, naar beweerd wordt, 
werden veroorzaakt ·aan den verweerder 
Dassonville en Mevrouw Peleriaux, echt-
genoote Adam; ' 

Omtrent het eerste dee] : 
Overwegende dat bestreden vonnis ten 

laste van eischers de inbreuk vaststelt 
voorzien bij artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, waaruit voortvloeit dat de 
bewering van eischers, volgens dewelke ze 
aan den verweerder Dassonville en aan 
Mevrouw Peleriaux, echtgenoote Adam 
geen verwondingen hebben veroorzaakt, 
tegengesproken wordt door de aanhalin
gen zelf van het vonnis; 

Overwegende dat de rechter, die over 
den grond der zaak beslist, daarover een 
bindend oordeel heeft gegeven dat aan 
het toezicht van het Hof van verbr eking 
ontsnapt; 

Omtrent het tweede deel : 
Overwegende dat, uit wat in het vonnis 

wordt gezegd : "Dat betichte Doutreloux 
den weg niet moest afsluiten bereden door 
den autovoerder die zich op een voldoen
den afstand bevond » blijkt dat de rechter 
aan de echtgenooten Doutreloux, die vee 
leidden, verwijt dat zij een hindernis 
waren voor den doorgang van het voer
tuig; dat de rechter, op hindende wijze en 
zonder .de bewoordingen van het vonnis 
tegen te spreken, daaruit een fout heeft 
kunnen afleiden die de toepassing van 
artikelen 418 en 420 van het. Strafwetboek 
voor gevolg had; 

Dat het middel grond mist in feite zoo 
in het eene als in het andere zijner deelen; 

Omtrent het tweede middel, het eerste 
deel van het vierde middel, alsook het 
eerste deel van het zesde mid del, samen
gevat : schending van artikel 97 der 
Grondwet, 18, nr 3, van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, op de ver
keerspolitie, doordat bestreden arrest niet 
voldoende met redenen omkleed is, en 
geenszins de conclusHin van eischers 
beant.woordt; doordat het de beslissing 
van de politierechtbank van het kanton 
Spa wijzigt zonder de inbreuk vast te 
stellen op de verkeerspolitie, inbreuk ten 
laste van eischer Doutreloux gelegd en 
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waarvoor deze laatste door den eersten 
.recbter was vrijgesproken geweest : 

Overwegende dat bestreden vonnis 
door te beslissen : dat de inbreuken op 

de verkeerspolitie in de dagvaarding om
scbreven hot wanbedrijf uitmaken van 
verwondingen door on-voorzicbtigheid, en 
dat de betichtingen, lui dens artikel 65 
van het Strafwetboek, voor elken beticbte, 
slecbts tot een enkele straf aanleiding ge
ven - te rechte heeft aangestipt dat, in 
-onderbavig geval, een enkel en hetzelfde 
feit de inbreuk uitmaakt op de verkeers
politie en bet wanbedrijf van verwondin
:gen door onvoorzicbtigheid; oat bet von
nis alzoo niet enkel dit laatste wanhedriJf 
maar ook de inbreuk op de verkeerspolitie 
he eft vastgesteld; 

Dat·het, inderdaad, op bindende wijze 
vaststelt dat eiscbers de voorschriften van 
nr 3 v:1n het hierboven bedoelde artikel18 
niet hebben nageleefd; dat het vonnis, 
door de inbreuk op dit artikel in de be
woordingrm zelf van zijn bepalingen vast 
te stellen, de conclusien van eischers be
antwoordt en dat het bijgevolg voldoende 

' met red en en is omkleed; 
Dat de miodelen dus grondslag missen 

in feite; · 
Omtrent het vierde middel in zijn 

tweede aecl, het vijfde middel, alsook het 
tweede deel van het zesde middel, samen : 
:achending van artikel 97 der Grondwet 
.en 1319 van het Burgerlijk Wethoek, 
doordat hestreden vonnis niet voldoende 
met redenen is omkleed en de trouw aan 
.de akten verschuldigd heeft geschonden, 
doordat het, voor de beraming der schade
vergoeding, zich niet houdt aan het 
getuigschrift van den veearts en..aan het 
verslag van den deskundige van Dasson
ville en van de vennootschao "La Zu-
rich»; · " 

Overwegende dat de rechter, die over 
den grond der zaak beslist, op hindende 
wijze het bedrag schat van een nadeel 
waarvan het bestaan bewezen is; 

Dat hij dus, zooals hij in onderhavig 
geval heeft gedaan, het ex requo et bono 
mao· vaststellen zonder zijn toevlucht te 
oo~en tot andere bewijsmiddelen; oat hij 
alleen rechter was over de bewijskracht 
van het eenzijdig deskundig verslag door 
eischers, nopens de schade aan de auto 
van Dassonville veroorzaakt, ingeroepen, 

" alsook over de bewijskracht van de getuig
schriften der veeartsen door eischers inge
bracht; dat hij dus, do'lr te heslissen 
zooals hij deed, zijn beslissing wettelijk 
met redenen heeft omkleed, en de trouw 
aan de akten· verschuldigd niet heeft ge
scbonden, waaruit volgt dat de middelen 
niet mogen aangenomen worden; 

VERBR., 1938.- 14 

Omtrent het derde deel van het vierde 
middel : schending van artikel 97 der 
Grondwet, doordat bestreden vonnis on
voldoende met redenen is omkleed en ver
zuimt sommige toegepaste artikelen der 
wet te vermelden : 

Overwegende dat bestreden vonnis na
melijk artikelen 418 en 420 van bet Straf
wetboek, 18, n' 3, van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 aanhaalt; 

Overwegende dat de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek van bet ten 
laste gelegde feit een misdrijf maken en 
de straf voorschrijven die werd toe
gepast; da t artikel 18, n r 3, van het 
Koninklijk besluit op de verkeerspolitie de 
voorscbriften aanduidt welke dienen in 
acbt genomen wanneer vee 01:er den weg 
gaat; dat het aanhalen van Cfeze teksten 
en daarbij de vaststelling der misdrijven 
in de bewoordingen van de wet en van het 
reglement, ten opzichte van de burgerlijke 
vordering het ongeoorloofd en foutief 
karakter van de ten laste gelegde feiten 
klaar aanduiden; dat de beslissing dus 
geenszins artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek moest aanhalen; 
dat zij ook artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering niet moest vermelden; 
dat Zlllke vermelding, vreemd aan .de 
vaststelling zelf van het misdrijf, door 
geen enkel wettekst wordt vereischt; 

D'at het vierde middel niet mag worden 
aangenomen; 

En voor 't overige, wat de publieke 
vordering betreft : 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen wettelijk 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten 
en daarenboven eischer Doutreloux in de 
vergoeding van 150 frank ten voordeele 
van verweerder Dassonville. 

17 October 1938. - 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Istas. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat 
generaal. 

2e KAMER.- 17 October 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERKEER. - BE
KLAAGDE BIJ CONCLUSIE AANVOEREND 
DAT DE OORZAAK VAN HET ONGEVAL 
TE WIJTEN IS AAN DE MISDRIJVEN GE
PLEEGD DOOR . HET SL{I.CHTOFFER EN 
AAN EEN MEDEBEKLAAGDE. - VONNIS 

--! 
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BESLlSSEND DAT DIE OORZAAK ALLEEN 
TE VINDEN IS IN HET DOOR BEKLAAGDE 
BEGAAN MISDRIJF. - FEITELIJKE RE
DENEN TOT STAVING VAN DIE BESLIS
SING. - CONCLUSIE BEANTWOORD. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN 
EINDBESLISSING. - NIET ONTVANKE
LIJK. 

1 o De rechter die vaststelt dat beklaagde, 
wielrijdm·, ten gevolge van de gebrekkige 
rem men van zijn rijwiel, gebotst is op een 
v66r hem rijdend wielrijder die daardoor 
een voetganger, gaande over een plaats 
van den openbm·en weg wam· hij zich 
wettig ·mocht bevinden, heeft doen vallen, 
en derhalve alleen beklaagde voor dit 
ongeval verantwoordelijlc verklaart, be
antwom·dt op wettige wijze de conclusie 
van beklaagde, waar deze beweert dat de 
oorzaak van de botsing te wijten is aan 
de misdrijven begaan door de twee andere 
personen. (Grondwet, art. 97; Kon. 
besl. van 1 Februari 193~, artt. 22 
en ~2.) 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening on
middellijk ingesteld tegen een beslissing 
die, . op de burgerlijke vordering, er zich 
toe bepaalt een provisioneele vergoeding 
aan de burge1·lijke partij toe te kennen, 
en, alvorens uitspmak te doen ove1· het 
overige, een geneeskundig onderzoek be
veelt (1). (Wb. v. Strafv., art. ~16.) 

(ANDRE, T. VERDIN EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gezien het vonnis der rechtbank van 
eersten aanleg te Luik op 30 Mei 1938 
geveld; 

Omtrent het middel in zijn geheel : 
10 schending van artikel 97 der Grondwet, 
2° schending van de rechten der verde
diging, daar het vonnis de middelen in 
feite en in rechte niet beantwoord heeft 
door de betichte en burgerlijke partij 
Andre in haar conclusHin op zegel inge
diend en regelmatig door den voor
zitter van den zetel voor gezien geteekend; 
30 schending van de trouw aan de akten 
verschuldigd en, bijgevolg, van artikelen 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
~0 schending en valsche uitlegging van 
artikelen 418 en ~20 van het Strafwetboek; 
van artikel 22 van het Koninklijk besluit 
van 1 Februari 193~, vervang·en door ar-

(1) Zie Verb:r., 31 Januari 1938 (Bull. en 
PASIC., 1938, I, 31, 1°; Arresten t·an het Hof 
van Verbreking, 1938, blz. 12). 

tikel 3, § 2, alinea 2, van het Koninklijk: 
besluit van 17 J anuari 1936, van artikel ~2. 
van het Koninklijk besluit van 1 Februari 
193~, aangevuld door het Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1936, en van aile an· 
dere beschikkingen van gezegde Konink
lijke besluiten, doordat bestreden arrest 
het middel niet heeft beantwoord afge
leid uit het feit dat de misdrijven ten laste 
van Verdin en Gilkin, aileen, Marie Andre 
in de onmogelijkheid hebben gesteld de 
aanrijding te vermijden; doordat het ar
rest deze misdrijven niet ten laste legt. 
van Verdin en Gilkin : 

Overwegende dat eischeres zich voor
zien heeft in hoedanigheid van betichte 
en van burgerlijke partij tegen Verdin en 
Gilkin in dezelfde hoedanigheden, en te
gen de vennootschap « La ,Zurich », bur
gerlijke partij; 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat deze de redenen van het 
vonnis, waartegen beroep, overneemt. 
zoowel wat de publieke vordering als de· 
burgerlijke vorderingen betreft; 

Overwegende dat dit laatste vonnis, 
vaststeilende dat het dee! van den rijweg·, 
waar Verdin op de rechter zijde te voet 
ging, op het oogenblik der feiten, geen 
bruikbare bermen had, beslist dat hij 
(Verdin) artikel 3, § 2, van het Konink
lijk besluit in dato 17 Januari 1936, dat 
artikel 22 van het Algemeen reglement OJ:> 
de verkeerspolitie vervangt, niet overtre
den he eft; anderzijds, dat de huidige· 
eischeres een rijwiel gebruikt hebbende 
waarvan de remmen niet in orde waren 
op een weg met sterke helling, aileen 
schuldig· is aan de inbreuk op artikelen 418: 
en ~20 van het Strafwetboek en ~2 van 
het Koninklijk besluit van 1 Februarii 
193~ op de verkeerspolitie; 

Overweg·ende dat uit dezelfde vaststel
lingen spruit dat het vailen van Verdin 
en van Gilkin, slechts het gevolg is van de 
eerste aanrijding tusschen het rijwiel van 
eischeres en dit van Gilkin, aanrijding
waarvoor de eerste rechter eischeres ai
leen verantwoordelijk stelt; 

Overwegende dat de rechter van be
roep, naar de middelen verwijzende van 
het vonnis a quo, dus de conclusHin van 
eischeres heeft mogen van de hand wijzen 
als van toereikendheid ontbloot, zonder 
ze meer uitdrukkelijk te moeten beant
woorden, dat bestreden beslissing ten 
genoege van artikel 97 der Grondwet met 
redenen omkleed is, zonder meer de an
dere in het middel bedoeld beschikkingen 
te schenden ; 

Overwegende dat de voorziening gericht 
tegen de burgerlijke partij Verdin niet 
ontvankelijk is, daar het vonnis, wat 
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haar betreft, er zich bij bepaalt haar een 
provisioheele vergoeding toe te kennen, 
en voor 't overige, een geneeskundig on
derzoek te bevelen (Wb. v. Strafv., ar
tikel 416); 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres in de 
kosten en als burgerlijke partij in de ver
goeding van 150 frank ten voordeele van 
Verdin en Gilkin. 

17 October 19g8. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Lambinet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 18 October 1938. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- GETUIGEN, ZOOALS BEWEERD, NIET 
GEDAGVAARD. - GEEN VRAAG VAN BE
KLAAGDE DESAANGAANDE. - MIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BEWEERDE VERGISSING BETREF
FENDE DE TOEGEPASTE WETSBEPALING. 
- GEEN VERGISSING. - MIDDEL VER
WORPEN. 

go BANKBREUK. - PUBLIEKE VORDE
RING ONAFHANKELIJK VAN DE FAILLIET
VERKLARING. 

t,.o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- 0NDUIDELIJK lVIIDDEL. - VERWOR
PEN. 

1° Beklaagde kan geen grief putten daaruit 
dat dom· hem aangewezen getuigen niet 
werden gedagvaard, dan wanneer niet 
gebleken is dat hij de dagvaarding van 
die getuigen had aangevraagd. 

2° Kan niet aangenomen worden het middel 
gesteund daarop dat de TechteT een wets
bepaling, in de plaats van een andere, 
op beklaagde toegepast heeft, dan wan
neer het bes lissend gedeelte van het arrest 
gegrond is op een derde wetsbepaling 
waarvan de toepasselijkheid niet wordt 
betwist. 

go De publieke vordering wegens bank
breuk is onafhankelijk van elke door de 
rechtbank van koophandel uitgesproken 
faillietverlclaring (1). (Strafwb., arti
kel 489.) 

t,.o Het Hof verwerpt het middel wiens on
duidelijkheid niet toelaat er op te ant
woo7·den (2). 

(1) Zie Verbr., 14 october 1929 (Bt,!l. en 
PAsiC., 1929, I, 330, A, 2°)-

(OPSOMER.) 

ARREST. 

Gezien het arrest op 2g Mei 19g8 geveld 
door het Hof van beroep te Gent; 

Op het eerste middel : schending van 
de rechten der verdediging, daar de door 
aanvrager opgegevene getuigen niet gedag
vaard werden : 

Overwegende dat uit geen enkel der 
v66r het Hof neergelegde stukken blijkt 
dat aanvrager zou gevraagd hebben ge
tuigen te dagvaarden : 

Dat de feitelijke grondslag van het mid
del dus mist; 

Op het tweede middel : schending of 
verkeerde toepassing der bepalingen van 
het Koninklijk besluit nr 41 van 15 De
cember 19gt,., daar de feiten ten laste van 
aanvrager gelegd onder litt. H niet straf
baar waren volgens die bepalingen, maar 
wei volg·ens deze van de wet· van g1 De
cember 1851 op loterijen : 

Aangezien voor die feiten aanvrager 
niet veroordeeld werd op voet van Konink
lijk besluit nr 41 van 15 December 19g4, 
maar wei van Koninklijk besluit nr 8£,. 
van go J anuari 19g5, artikel 111; 

Aangezien bet middel dus niet kan aan-
g·enomen worden; · 

Op het derde middel : schending van 
artikel £,.89 van het Strafwetboek, doordat 
aanvrager veroordeeld werd uit hoofde 
van bankbreuk, dan wanneer hij, nog niet 
in failliet verklaard zijnde, hij dus niet 
gefailleerde koopman was : 

Overwegende dat er weliswaar op het 
oogenblik der veroordeeling nog geen 
definitieve faillietverklaring door de 
koophandelsrechtbank uitgesproken was, 
maar dat de verklaring, voorzien bij 
artikel 4£,.2 der wet van 18 April 1851, 
slechts tot doel heeft de burgerlijke ge
volgen der failliet te doen ontstaan; 

Maar dat, op strafgebied, het voldoendc 
is dat de koopman werkelijk in staat van 
faillissement weze om te kunnen veroor
deeld worden uit hoofde van bankbreuk, 
en dat de vaststelling van dien staat, door 
artikel t,.g7 der wet van 18 April 1851 
beschreven, aan de souvereine beoordee
ling van den rechter onderworpen is; 

Overwegende dat vastgesteld werd, door 
den rechter ten gronde, dat beklaagde 
- thans aanvrager in cassatie - binnen 
de zes maanden welke de strafvervolging 
voorafgingen gewoonlijk handelsdaden 

(2) Zie Verbr., 23 November 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 350; Arresten van het Hof van 
TTerb1·eking, 191!7, biz. 159 en 160). 
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heeft verricht, dat hij zijn betalingen 
gestaakt heeft, en dat zijn krediet aan 
het wankelen was; 

Aangezien het middel dus in rechte en 
in feite mist; . . 

Op het vierde middel : schending van 
artikel 4o91 van het Strafwetboek, doordat, 
om aftroggelarij . te plegen, men geld en 
moet verduisteren of verspillen, en dat 
aangezien er hier spraak is :van een regel
matige maatschappij, de rechtsp!eging op 
de kapitalisatien met loterijen zou in acht 
moeten genomen worden, om te kunnen 
vaststellen dat artikel 4o91 van het Straf
wetboek. van toepassing is : 

Overwegende dat de onduidelijkheid 
van dit middel niet toelaat het te beant
woorden, en dat het dus niet kan aange-
nomen worden; . 

En aangezien, voor het overige, de 
bestreden hes!issing werd geveld op een 
rechtspleging in welke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd, en de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
kosten. · 

18 October 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2" KAMER.- 18 October 1938. 

1° VERZEKERING TEGEN OUDER
DOM EN VROEGTIJDIGEN DOOD. 
- BEDIENDEN. - 0NAFHANKELIJKE 
ARBEIDERS. - NIET VAN TOEPASSING. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER 
DE PUBLIEKE VORDERING. - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OVER DE 
BURGERLIJKE VORDERING. 

1° Artikel 1bis van de wet van 3 M aart 
1933, dat attikel 1 van de wet van 
18 Juni 1930 aanvult, behoudt de uit
sluiting van de onafhankelijke a1·beiders, 
wat de vm·plichting tot verzekering be
treft (1). 

2° Ve1·breking van het arrest gewezen over 

(1) Zie het bij dit arrest gegeven advies 
van den H. advocaat generaal Sartini van den 
Kerckhove, in Bull. en PAsrc., 1938, I, 320 
en volgende. 

de publieke vordering brengt verbreking 
mede van de beslissing verleend ten voor
deele van de burgerlijke partij, 

(GRAILLET, T. RENARD.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
3 Juni 1938 door de correctioneele recht;. 
bank te Luik geveld : 

Gelet op de vootziening op 7 Juni 1938 
door Graillet ingediend : 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 97 der Belgische Grondwet, 
1159, 1162, 1163 en 1315 van het Burg'er
Iijk Wetboek, 1, ibis, 1quater en 2 der 
wet van 18 Juni 1930 tot herziening der 
wet van 16 Maart 1925 op de verzekering 
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom 
en vroegtijdigen dood der bedienden, ge
wijzigd door de wet van 3 Maart 1933, 
doordat bestreden vonnis van den verzeke
ringsplichtige een uitgebreide bepaling 
he eft gegeven die de wet niet be heist; 
doordat bestreden vonnis onder de ver
zekeringsplichtigen rangschikt al wie in 
de ban den verkeert van een dienstcontract, 
alhoewel de wet slechts diegenen betreft 
die van een patroon of van een werk
gever afhangen : 

Overwegende dat Graillet vervolgd werd 
" om te Fieron, van 1 Oogst 1932 tot 
31 Juli 1937, te hebben nagelaten de stor
tingen te doen overeenkomstig artikelen 56, 
57 en 61 der wet van 18 Juni 1930 op de 
verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegtijdigen dood der 
bedienden gewijzigd door de wet van 
3 Maart 1933 "; 

Overwegende dat, luidens bestreden 
vonnis, de betrekkingen tusschen den be
tichte en de burgerlijke partij z66 waren 
dat Graillet, onder de wet van 18 Juni 
1930, geenszins verplicht was, voor reke
ning der burgerlijke partij, de stortingen 
te doen, door deze wet bepaald; dat deze 
verklaring gegrond is op het feit dat de 
betichte en de burgerlijke partij niet 
respectievelijk werkgever en bediende 
zouden geweest zijn in den zin van boven
gezegde wet; 

Dat, bijgevolg, de rechter, die over den 
grond der zaak beslist, de betichtingen ten 
Iaste van Graillet aangestipt, niet bewezen 
heeft verklaard voor het tijdperk dat den 
datum voorafging waarop de partijen 
onder de toepassing vielen van de wet 
van 3 Maart 1933; 

Dat daarentegen, bestreden. vonnis den 
betichte in fout verklaart om de door de 
wet voorgeschreven maandelijksche stor
tingen niet te hebben gedaan ·van af dat 
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·oogenblik tot het einde der diensten van 
de burgerlijke partij en hem uit dien 
hoofde veroordeelt tot ft.7 geldboeten, om 
de enkele rechtsreden, dat, luidens arti
kel 1 bis door de wet van 3 Maart 1933 
bij de wet van 18 Juni 1930 gevoegd, 
"wordt als bediende aangezien, iedere 
persoon, die gewoonlijk of hoofdzakelijk, 
voor rekening van een of meer werkgevers 
en in uitvoering van een dienstcontract 
een werk verricht waarvan de geestes
arbeid overwegend is, mits een bezoldiging 
in specien of in natura»; dat de wetgever . 
door zich alzoo uit te drukken den wil zou 
te kennen gegeven hebben om het voor
deel der wet van 18 Juni 1930 uit te brei
den tot al diegenen die, binnen de perken 
door haar aangeduid, «door een eenvoudig 
dienstcontract aan een patroon verbon
den zijn » zonder dat de band van be
diende tot werkgever vereischt wordt; 

Overweg~nde dat deze uit.legging niet 
wordt bevestigd door de voorbereidende 
werken der wPt van 3 Maart 1933; dat 
uit deze voorbereidende werken spruit 
dat artikel 1 Ms de uitsluiting handhaaft 
van de onafhankelijke arbeiders wat de 
verplichting betreft een verzekering aan 

. te gaan; dat het enkel werd inge1ascht 
om nauw te bepalen dat de hoedanigheid 
van aan de wet onderworpen bediende 
afhangt van feit dat de geestesarbeid over
wegend is; 

Dat de uitdrukking « dienstcontract », 
die door een verwarring nopens den wet
telijken zin der woorden in den nieuwen 
tekst werd ingelascht, moet genomen wor
den in den zin van « bediendencontract »; 

Dat artikel 1 bis de draagwijdte niet 
heeft die bestreden vonnis er a an geeft; 

Dat dit vonnis, door te beslissen zooals 
het deed, het hierboven bedoelde arti
kelibis overtreedt; 

Dat de hierna uitgesproken verbreking 
van de beteugelende veroordeeling de ver- _ 
breking van de beslissing, die op de bur
gerlijke vordering tusschenkwam, met 
zich sleept, wat betreft al de feiten na 
de maand Augustus 1933; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis, maar in zoover slechts 
het uitspraak doet over de betichting na
gelaten te hebben de stortingen te doen 
na het invoegetreden der wet van 3 Maart 
1933; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers der 
correctioneele rechtbank te Luik en dat 
melding er van . zal gemaakt worden in 
den rand van het gedeeltelijk vernietigd 
vonnis; kosten ten laste van de burger
lijke partij ; verwijst de zaak naar de cor
reotioneele rechtbank te Verviers, uit
spraak doende in graad van beroep. 

18 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzi~ter. - Ve1·slaggever, H. Limbourg. 
- Gehjkluidende conclusie (1), H. Sartini 
van de Kerckhove, advocaat gerieraal. 

2e KAMER. - 18 October 1938. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- VERWEERMIDDEL DAT NIET WERD 
ONDERWORPEN AAN DEN RECHTER. -
MOET DOOR HEM NIET WORDEN BE
ANTWOORD. 

2° BEVOEGDHEID. - STRAFRECHTER. 
- BEVOEGD OM UlTSPRAAK TE DOEN 
OVER DE NIETIGHEID VAN EEN VER
EENIGING ZONDER WJNS'fGEVEND DOEL. 

1° De.rechter is niet gehouden een v66r hem 
niet opgeworpen verweermiddel te be
antwoorden. 

2° De strafrechter is bevoegd om uitspraak 
te doen over de nietigheid van een ver
eeniging zonder winstgevend doel, al 
werd de ontbinding niet uitgesproken 
door den b¥rgerlijken rechter. (Wet van 
17 April1878, artt. 15 en 16; wet van 
27 Juni 1921, artt. 18 en volg.). 

(HARSCH EN ANDEREN, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden anest .den 1ft. Mei 
1938 door het Hof van beroep vari Bi,ussel 
geveld : 

Aangezien de voorzieningen, tegen het
zelfde arrest gericht, dienen samenge
voegd; 

Op het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat de be
streden. beslissing verzuimd heeft te 
antwoorden « op de hoofdzaak » dat de 
aanwezigheid van vier genoodigden den 
privaten kring in een publieke plaats niet 
veranderde : 

Overwegende dat uit geen enkel regel
matig medegedeeld stuk blijkt dat dit 
stelsel v66r den rechter ten gronde als 
verdedigingsmiddel voorgelegd werd; 

Dat de rechter dit stelsel dus niet moest 
noch kon beantwoorden; 

Dat het middel aldus van feitelijken 
grand ontbloot is; 

Op het tweede middel : schending der 
artikelen ·18 en volgende der wet van 
2 7 J uni 1921 op de vereenigingen zonder 
winstgevend doel, doordat het arrest ver
klaard heeft dat de private kring gesticht 
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werd om aan Nicolas Habsch toe te Iaten 
in. zijn herberg alcohol te verkoopen : 

Overwegende dat, volgens de vast
stelling van het bestreden arrest, de onder
havige 'vereeniging gesticht werd om de 
wet van 29 Augustus 1919 op het regime 
van den alcohol te ontgaan; 

Dat de rechter ten grande bevoegd was, 
overeenkomstig art.ikelen 15 en 16 der 
wet van 17 April 1878, om over de nietig
heid van gezegde vereeniging te beslissen, 
bij toepassing van artikelen 6 en 1131-
1133 vim het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat artikelen 18 en vol
gende der wet van 27 Juni 1921 de ant
binding van een vereeniging zonder winst
gevend doel voorzien, en niet het geval 
van de nietigheid derzelve om de rede 
dat hare oorzaak ongeoorloofd is; 

Dat dt> wetsbepalingen, in het middel 
vermeld, op de zaak dus niet toepasselijk 
waren; 

Dat de rechtt>r ten grande ze dus niet 
schenden kon en nlet geschonden heeft; 

En overwegeHde dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zljn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
samengevoegde voorzieningen ; veroordeelt 
aanvragers tot de kosten. 

18 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advoeaat generaal. 
Pl. Mr Seeldrayers (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER.- 18 October 1938. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MATERIEELE VERGISSING DIE NIET 
AAN DEN RECHTER TE WIJTEN IS. -
KAN GEEN AANLEIDING GEVEN TOT 
VERBREKING. 

2o VERVALSCHING VAN VOEDINGS
MIDDELEN. - BEREIDE VLEESCH
WAAR. - SAMENSTELI.ING VAN DE 
WAAR, OP HET OOGENBLIK, DAT ZIJ TE 
KOOP WORDT GEBODEN. 

3o VERVALSCHING VAN VOEDINGS
MIDDELEN. - STAAL, ZOOALS BE
WEERD, ONREGELMATIG GENOMEN. -
MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DEN 
RECHTER. - WORDT AFGEWEZlm. 

1° Een materieele vergissing, in de ut.tgifte 
van het bestreden arrest begaan betref
fende den qa.tum van de uitspraak, kan 
geen aanle~dmg geven tot verbreking. 

2° Ten aanzien van de vraag of bereid 
vleesch st;t;mengest~ld is overeenkomstig 
de wetteltJke vere1schten, moet niet het 
oogenblik waarop het gefabricee.rd werd, 
maar wel het oogenblilc wctarop het tot 
v~rbruik wordt aangeboden, in aanmer
hng genomen worden. (Strafwb., art. 500; 
Kon. hesl. van 28 Mei 1901, art. 2.) 

3° Kan niet voot· de eerste maal aan het 
Hof van verbreking onderworpen ·worden 
het middel waarbij wordt aangevoerd dat 
een wettelijke formaliteit niet werd in 
acht genomen bij het nemen van een staal 
van een voP.dingswaar (1). (Wet van 
4 Augustus 1890, art. 3; Kon. besl. van 
28 Fehruari 1891, artt. 3 en 9.) 

(VAN DESSEL.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, volgens 
de voorziening op 28 Mei 1938 door het 
Hof van beroep te Brussel geveld; 

Over het zoogenaamd eerste middel, ge
steund daarop dat volgens de uitgifte van 
het bestreden arrest, dit geveld werd op 
21 Mei 1938, alswanneer het, volgens het 
zittingsblad, geveld werd op 28 Mei : 

Overwegende dat het uit de stukken der 
rechtspleging· blijkt dat het aan een ver
gissing van !outer stoffelijken aard te wij
ten is dat dA uitgifte van het arrest ver
meldt dat het geveld is op 21 Mei 1938; 
dat in werkelijkheid dit arrest geveld 
werd op 28 Mei 1938; 

Ove_r:wegende dat een vergissing van 
stoffeliJken aard immer mag hersteld wor
den en dat zulke vergissing in de uitgifte 
van een beslissirig geen schending van de 
wet van wege den rechter inhoudt; dat 
zij aldus geene aanleiding geven kan tot 
verb!'eking volgens de wet van 4 Au
gustus 1932, artikel 17; 

Dat het zoogenaamd middel in aanmer
king niet kan genomen worden; 

Over het tweede middel: schending van 
artikel 500, §§ 1 en 2, van het Straf
wetboek en van artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 28 Mei 1901, doordat het 
bestreden arrest aanlegger verwijst wegens 
vervalsching van eetwaren (cervelaats
worsten) door bijvoegsel van zetmet>l in 
een verhouding· van meer dan 5 tot 8 per
cent, zonder vast t.e stellen dat deze ver-

(1) Zie Verbr., 24 December 1928 (Bull. en 
PASIC., 1929. I, 45). 
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bonding bestond op het oogenblik der ' 
fabriceering : 

Overwegende dat de wet over den han
del in bereid vleesch en vleeschextracten, 
tot doel heeft den gebruiker tegen het be
·drog van wege den fabrikant te behoeden, 
.dat het de samenstelling van het produkt, 
op het oogenblik dat het in het gebruik 
g3leverd wordt, is dat de wetgever be
schouwt; dat indien de verhouding van 
:zetmeel ten opzichte van het vleesch in de 
samenstelling van cervelaatsworsten in 
·een zekere mate kan veranderen tus
.schen de fabriceering en de ter gebruik
levering, het aan den fabrikant behoort 
.deze mogelijkheid in acht te nemen ten 
tijde der fabriceering; 

Overwegende dat de rechtelijke grond
~~lag van het middel mist; 

Over het derde middel : schending van 
.artikelen 3 en 9 van het Koninklijk besluit 
van 28 Februari 1891, genomen krachtens 
-de wet van 4 Oogst 1890, artikel 3, door
.dat cervelaatsworsten vleeschwaren zijn 
.die op korten tijd moeten verbruikt wor
den en dienvolgens onmiddellijk aan het 
laboratorium van deskundig onderzoek 
moeten toevertrouwd worden; dat, vol
gens artikel 9 van bovrngezegd besluit, 
wanneer bet gaat over produkten die ver
gaan, op het staal « dringend » moet ge
schreven worden; dat dit voorschrift van 
cte wet niet werct nageleefd; dat het onder
-zoek van een vleeschwaar in een glazen- · 
flesch gedurende acht dagen opgestopt 
vooraleer onderzocht geen genoegzaam 
waarborg is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beoordeeld heeft dat de ontleding van het 
<Jpgenomen staal wel degelijk de eetwaar 
in denzelfden staat van gebruikbaarheid 
:als op den tijd der proefneming aange
troffen heeft; dat dienvolgens het mid del 
tegen een feitelijke beoordeeling van het 
arrest welke bindend is, stuit; dat het 
middel voor zooveel het niet schrijven van · 
het woord « dringend >> op het staal in
roept, aan den rechter ten gronde niet 
Dn'derworpen is geweest en het op een 
feitelijke omstandigheid, die aan het toe
-zicht van het Hof van verbreking ont
snapt, berust; dat het mid del als zoodanig 
niet ontvankelijk is; 

Om deze beweegreden, het Hof ver
werpt de voorziening; verw1jst aanlegger 
.in de kosten. 

18 October 19g8.- 2e Kamer.- Yoor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - l'erslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. - Pl. 
Mr Van Obbergen (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 18 October 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - KLACHT WEGENS 
OVERSPEL. - BETWISTING OVER DE 
REGELMATIGHEID VAN DE KLACHT. -
BETWISTING AFGEWEZEi'{ - Vomr. 

2° OVERSPEL. - KLACHT. - VOOR
WAARDEN VEREISCHT TOT REGELMATIG
HEID. 

go VERBREKING. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - GEEN MIDDEL WORDT 
AMBTSHALVE OPGEWORPEN . 

1° De rechter beantwoordt de conclusie, die 
de regelmatigheid van de klacht wegens 
overs pel en van de vaststelling van het 
misdrijf betwist, indien hij verklaart dat 
de klacht niet onderworpen is aan een 
bijzondere vormvereischte en dat de man 
het recht heefl te vorderen dat politie
agenten in de echtelijke waning zouden 
optreden. (Grondwet, art. 97 .) 

2° De wet vereischt niet dat de lclacht we
gens overspel gedaan wordt in de vormen 
vorl'rzien door de artikelen .'H, 63 en 65 
van het Wetboek van Strafvordering; zij 
wordt regelmatig ontvangen door een 
politieagent die daartoe bijzonder ge
machtigd werd door den burgemeester(1). 
(Strafwb., art. 390.) 

go Het Hof werpt ambtshalve geen middel 
op ten aanzien van de burgerlijke vorde
nng ingesteld in strafzaken. 

(MEULEMANS EN CARLIER, 
T. CLAESSENS.) 

ARREST. 

Gezien de twee arresten geveld door het 
Hof van beroep van Brussel den 31 Mei 
1938; 

Overwegende dat de twee voorzieningen 
gericht zijn tegen twee beslissingen den
zelfclen dag geveld op een enkele straf
vervolging, en dat de feiten samenhan
gend zijn; 

Dat. de voorzieningen dus dienen samen
gevoegd; 

A. Op de voorziening van Meulemans : 
Overwegende dat de bestreden beslis

sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewe\ke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

(1) Zie Verbr., 19 October 1914 (Bull. en 
PASIC., 1915-1916, I, 109). 
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B. Op de , voorziening van CarJier : 
I. Op de openbare actie : 

, Op het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het ar
rest met te verzuimen de in rechte voor
gelegde conclusien van aanvraagster te 
beantwoorden, niet wettig gemotiveerd is: 

Overwegende dat de v66r het Hof 
neergelegde conclusien voor doel hadden 
te doen zeggen, in rechte : 1o dat er geen 
geldige klacht neergelegd werd, daar eene 
klacht in zake overspel onderworpen is 
aan de vormen doot· het Strafvorderings
wetboek voorzien, en dat politieagenten 
niet bevoegd zijn om eene klacht te ont
vangen; en verder : 2° dat politieagenten 
niet bevoegd zijn om processen verbaal 
op te stellen of over te gaan tot huis
zoekingen of vaststellingen; 

Overwegende dat het arrest de eerste 
vraag heeft beantwoord met te zeggen, de 
beweegredenen aannemende van den eer
sten rechter. "dat eene klacht in zake 
overspel aan een bepaalden vorm niet 
onderworpen is », en de tweede vraag met 
te bestatigen dat " de feiten vastgesteld 
werden in het echtelijk huis waar de man 
bet recht had binnen te treden, en dat de 
politieagenten wier aanwezigheid door 
den man. uitgenoodigd was, regelmatig als 
getuigen ter zake mochten optreden »; 

Aangezien het arrest dus wei gemoti
veerd is door antwoord op de conclusien 
in rechte, en het middel niet kan aange
nomen worden; 

Op de tweede, derde en vierde middelen 
samengevoegd : schending van a,rtikel 390 
van het Strafwetboek, doordat geen 
klacht neergelegd werd tegen aanvraag
ster, ofwel van artikels 31, 63, 64 en 65 
van het Strafvorderingswetboek, doordat 
die klacht aan de vereischten niet voldoet 
door die wetsbepalingen voorzien : 

Overwegende dat de rechter ten gronde 
vastgesteld heeft dat een klacht van den 
echtgenoot opgenomen werd door een 
politieagent daartoe bijzonder gemachtigd 
door den burgemeester der gemeente; 

Overwegende, verder, dat in zake over
spel, artikel 390 van het Strafwetboek, 
dat eene klacht voorziet, niet eischt dat 
deze onderworpen zou zijn aan de vor
men door de aangehaalde wetsbepalingen 
van Strafvorderingswetboek bepaald; 

Aangezien die middelen dus in feite en 
in rechte missen; 

En overwegende dat bestreden beslis
sing werd geveld op een rechtspleging in 
dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd, en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
.zijn; 

II. Op de burgerlijke actie : 
Aangezien eischeres g·een andere mid

delen tot verbreking doet gelden en dat 
het Hof er geen van ambtswege opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
samengevoegde voorzieningen; legt de 
kosten ten laste van eischers. 

18 October 1938.- 2e Kamer.- Voo!'
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van. 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e I<ANIER.- 18 October 1938. 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- TEKORTKOMING DOOR EEN AANGE
STELDE BEGAAN IN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN BEDIENING.- VERANTWOOR
DELIJKHEID VAN DEN AANSTELLER. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- VRAAG TOT VERMEERDERING VAN 
SCHADEVERGOEDlNG DOOR EEN BURGER
LUKE PARTIJ INGEDIEND BUITEN WETEN 
VAN BEKLAAGDE EN VAN DE ALS BUR
GERLIJK VERANTWOORDELIJK GEDAAGDE 
PARTIJ.- GEVRAAGDE VERMEERDERING 
DIE GEEN INVLOED HEEFT OP HET BE
DRAG VAN DE TEGEN BEKLAAGDE GEVOR
DERDE VERGOEDING. - VOORZIENING 
VAN BEKLAAGDE. - MIDDEL ONTBLOOT 
VAN BELANG. 

1 o De rechtei' verklaart wettig dat de aan
steller verantwoordelijk is voor zijn aan
gestelde, indien hij, bij de beom·deeling 
van de feiten, beslist dat de onrechtmatige 
daad door den aangestelde gepleegd weril 
tijdens de uitvoering van de hem opge
legde taak en in nauw verband staat met 
deze taak. (Bgl. Wb., art. 1384.) 

2o Levert geen grief op voo1' beklaagde het 
feit dat een verzekeringsmaatschappij, 
burgerlijke partij, die aan het slachtoffei' 
van een ongeval vergoeding betaald heeft, 
buiten weten van beklaagde een vraag· 
heeft ingediend bij het Hof van beroep, 
er toe strekkend dat haar aandeel in d~I 
sommen die toekomen aan de burgerlijke 
partijen, rechthebbenden van het slacht· 
offer, te haren voordeele zou ve1·hoogd WOi'
den. 

{NISEN, T. WEDUWE LAMBERT EN VERZE
KERINGSMAATSCHAPPIJ « LES PROVINCES 
REUNIES ».) 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 3 Februari 1938 
door het Hof van beroep te Luik geveld; 
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Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 1382 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, van artikel 1, alinea's 1 
en 6 der wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, samengeordend bij Konink
Jijk besluit, in dato 28 September 1931, en 
van artikel 97 der Grondwet, doordat be
streden arrest de veroordeeling die het ten 
laste van eischer Celestin Nisen als bur
gerlijk verantwoordelijk voor zijn aan
gestelde Pierre Nisen uitspreekt enkel 
heeft rechtvaardigd door het feit dat, naar 
zijn meening, het ongeval, inden het niet 
is overkomen gedurende den werkelijken 
arbeid van deze, « niettemin is overkomen 
ter gelegenheid van dien arbied "' als
wanneer deze beschouwing welke schijnt 
ontleend te zijn aan artikel 1 der samen
geordende wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, in zake niet toepasselijk was, 
en doordat het Hof van beroep te Luik 
niet heeft onderzocht of het misdrijf werd 
begaan in de uitoefening van de bediening 
waarin Celestin Nisen zijn zoon Pierre 
gebezigd had, alswanneer het slechts bij 
de verwezenlijking van deze voorwaarde 
is dat de eerste kan gehouden worden als 
burgerlijk verantwoordelijk voor den twee
de : 

Overwegende dat artikel1384, alinea 3, 
van het Burgerlijk Wetboek het grond
beginsel van een strenge verantwoorde
lijkheid vast legt, gegrond op een ver
moeden juris et de jure; dat het de ver
eeniging van twee voorwaarden vereischt : 
een band van aanstelling, van onderge
schiktheid tusschen den dader, persoon
lijk V13rantwoordelijk voor de schade ver
oorzakende daad, en de zen die geroepen is 
-er voor te verantwoorden, en de vol
trekking van deze daad door den aange
stelde in de bediening waarin de aansteller 
hem he eft gebezigd; 

Overwegende dat geenszins wordt ver
eischt dat de foutieve daad een daad van 
de bediening weze, dat het volstaat dat 
zij begaan worde in de uitoefening van 
deze, dat zij verband houde met den dienst 
waartoe de aangestelde door zijn aansteller 
of de dienstbode door zijn meester wordt 
gebezigd; 

Overwegende dat de. voorziening het 
verb and van aanstelling niet be twist; 

Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt, zoowel door de middelen die het 
aangeeft als door deze van den · eersten 
rechter die het overneemt dat « het onge
val is gebeurd wanneer Pierre Nisen terug
keerde van het veld waar hij was gaan 
werken voor de rekening van zijn vader 
Celestin; dat het verplaatsen per velo 

bijzaak was van het werk; dat Celestin' 
Nisen in die omstandigheden wei de aan
steller van zijn zo.on Pierre is "• en nog 
" dat indien het ongeval niet is voorge
komen gedurende den werkelijken arbeid 
van den betichte, het niettemin is voor
gekomen ter gelegenheid van dat werk, 
wanneer Pierre Nisen, minderjarige wo-
nende met zijn vader en aansteller naar 
het veld terugkeerde, dat in familie wordt 
uitg·ebaat en waar hij onder het bestuur 
van zijn vader medewerkte; dat de terug-· 
weg in deze omstandig·heden afgelegd moet 
aanzien worden als op het werk volgend 
en met het werk in nauw verband zijn
de "; 

Overwegende dat bestreden arrest alzoo 
heeft doen uitschijnen dat de daad werd 
begaail gedurende de uitvoering van het 
werk dat aan den aangestelde is toe
vertrouwd en dat met de taak verband 
houdt; dat het oordeel van den rechter op 
dat punt bindend is in feite en dat be
streden arrest geen enkele der in het mid
del bedoelde beschikkingen heeft over
treden; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 153, 190 en 210 (gewijzigd 
door artikel 4 van het Koninklijk besluit 
nr 258, in dato 24 Maart 1936), en arti
kel 211 van het Wetboek van Straf
vordering en van artikel 144 der wet van 
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting,. 
doordat, na het sluiten der debatten en 
nadat de zaak in beraadslaging wercl ge
steld, er bij den bundel samen met een 
brief van Mr de Beco, pleitbezorger 'voor 
de burgerlijke partij « Les Provinces 
Reunies "• een nota werd gevoegd " wat 
den verhoogden eisch betreft " (stuk ver
meld onder nrs 12 en 13) buiten weet van 
eischers in verbreking en zonder dat deze 
in de gelegenheid werden gesteld te 
antwoorden op de bezwaren en arg·umen
ten welke er in voorkwamen : 

Overwegende dat het middel slechts de 
vordering der burgerlijke partij, verze
keringsmaatschappij « Les Provinces Reu
nies " aangaat; 

Overwegende dat deze in de zaak 
slechts betrokken is in hoedanigheid van 
verzekeraar der patronale verantwoorde
lijkheid van. deze voor wien het slacht
offer arbeidde wa.nneer het betwiste on
geval is overkomen en omdat ze in cleze 
hoedanigheid de weduwe Lambert en 
haar dochter schadeloos had gesteld; dat 
gezegde Vennootschap gedeeltelijke toe
kenning heeft geeischt der sommen welke 
aan de weduwe Lambert en haar dochter 
toekomen; 

Overwegende dat de te wijzen beslissing 
op dit punt zonder belang is voor de 
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eischers waarvan de voorziening dus op 
-dit punt van belang ontbloot is; 

Wat de publieke vordering betreft : 
Op de voorziening van Pierre Nisen, 

hetichte; 
Overwegende dat de substantieele of op 

.straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

18 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
_zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 24 October 1938. 

:BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
BEZWAAR GESTEUND OP EEN VERGIS
SING IN DE AANGIFTE. - NIET ONT
VANKELIJK. 

In zaken van belastingen op de inkomsten, 
is de door een belastingplichtige inge
diende aanvraag tot herziening van een 
taxatie die bepaald werd overeenkomstig 
zijn als }uist bevonden aangifte, niet 
ontvankeli}k, en het behoort aan het Hof 
van be1·oeJ? na te gaan of het bezwaar 
{)ntvankelt}k was, niettegenstaande de 
beslissing van den directeur, die slechts 
-de gegrondheid van het bezwaar van den 
helastingplichtige beoordeelt. (Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld den 6 Augustus 1931, 
art. 55.) 

{WEDUWE VERCRUYSSE, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 16 November 
1937 door het Hof van beroep te Gent 
uitgesproken; 

. Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikelen 61, § 3, 
-65, 66 en 49, § 2, 25, § 7, 37 en 53, § 1, 
-der "'etten op de inkomstenbelastingen, 
samengeordend bij Koninklijk besluit in 
dato 6 Oogst 1931, doordat bestreden 
arrest het beroep, door eischeres inge
diend, niet ontvankelijk heeft verklaard 
omdat de taxatie, voor het dienstjaar 
1934 gedaan, zou overeenstemrnen met 
de ingediende aang·ifte, alswanneer deze 
onvolledig is omdat ze het getal der ten 
]aste zijnde personen niet opgeeft : 

Overwegende dat het vast staat dat 

wijlen Stanislas Vercruysse, rechtsvoor
ganger van eischeres, hoofd van een 
gezin dat vier kinderen telde, op 12 Maart 
1934, zijn aangifte heeft gedaan betref
fende de rechtstreeksche belastingen, voor 
het dienstjaar 1934; dat hij in de daartoe 
bestemde tabel slechts zijn echtgenoote 
heeft aangeduid als familielid ten laste op 
1 J anuari 1934; dat hij zijn zoon Jean, 
die op gezegden datum van het gezin deel 
uitmaakte niet vermeld heeft; 

Overwegende dat eischeres, door haar 
fiskalen raadgever er van verwittigd dat 
Jean Vercruysse moest beschouwd wor
den als ten laste zijnde van zijn vader, 
welke ook zijn persoonlijke bestaans
middelen mogen zijn, enkel omdat hij 
van dezes gezin deel uitmaakte, op 7 Mei 
1935, aan den directeur der belastingen 
een verzoekschrift heeft gericht waardoor 
zij outlasting en terugbetaling vroeg van 
een te hoogen aanslag welke gelijk staat 
met 7 t. h. van de hoofdbelasting, dit bij 
toepassing van artikel 49, § 2, der wetten 
op de inkomstenbelastingen samengeor
dend bij Koninklijk besluit in dato 6 Oogst 
1931; 

Overwegende dat de directeur het be
zwaar van de hand heeft gewezen om 
reden dat Jean Vercruysse, wegens zijn 
persoonlijke inkomsten, niet mocht be
schouwd worden als ten laste zijnde van 
zijn vader; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
waarvoor het beroep aanhangig werd 
gemaakt, geoordeeld heeft dat het voor 
een aanvraag tot herziening stond van 
een taxatie die .overeenkomstig de aan
gifte van den belastingplichtige werd op
gemaakt, aangifte die het als niet ont
vankelijk heeft verworpen; 

Overwegende dat het Hof waar de 
zaak aanhangig werd gemaakt, over deze 
in haar geheel als rechter in eersten 
en laatsten aanleg oordeelde en dat het, 
niettegenstaande de beslissing .van den 
directeur die slechts over de gegrondheid 
van het bezwaar van den belasting
plichtige oordeelt, eerst moest nagaan of 
dit bezwaar ontvankelijk was; 

Overwegende dat onder de oude fiscale 
wetgeving de bezwaren van den belasting
plichtige, tegen een aanslag door den 
fiscus overeenkomstig zijn eigen aan
gifte, niet ontvankelijk waren; 

Overwegende dat het even zoo gaat 
onder de wetten op de inkomstenbelastin
gen, die in hun artikel 55 aan den con
tr6leur voorschrijven als grondslag der 
belasting het cijfer cler aangegeven in
komsten te nemen, tenzij hij het onjuist 
bevindt; 

Overwegende clat de juist bevonden 
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:aangifte den belastingplichtige bindt en 
tegen hem bewijst; 

Overwegende dat in dat geval artikel 61, 
§ 3, hem toelaat slechts bezwaar in te 
.dienen indien het bedrag der taxatie 
hooger is dan het bedrag dat uit de gege
vens van zijn aangifte moet spruiten; 

Overwegende dat het in onderhavig 
geval niet over een stoffelijke vergissing 
gaat, maar over een verg·issing in de toe
passing der wet die wijlen Stanislas 
Vercruysse zou begaan hebben door te 
denken dat zijn zoon, om te zijnen laste 
te zijn, moest deel uitmaken van zijn ge
-zin en bovendien geen persoonlijke be
staansmiddelen mocht genie ten; 

Overwegende dat uit deze beschouwin-. 
gen volgt dat bestreden arrest, door te 
beslissen zooals het heeft gedaan, geen 
enkele der in het middel bedoelde wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischeres in de 
kosten. 

2t. October 1938.- 2" Kamer. -Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 24 October 1938. 

1° WET.- UITLEGGING.- TWIJFEL.
UITLEGGING TEGEN DEN FISCUS. 

2o BELASTING OP DE INKOMSTEN. 
- GRONDBELASTING. - KIND TEN 
LASTE VAN DEN BELASTINGPLICHTIGE. 
- BEGRIP. 

1° Bij twijfel moet de fiscale wet verklaard 
worden tegen den fiscus. 

20 Opdat het hoofd van familie de vermin
dering van de grondbelasting, wegens 
kinderen die te zijnen laste zijn, zou 
kunnen bekomen, is het voldoende dat het 
kind deel uitmaakt van zijn gezin, al 
heeft het eigen inkomsten. (W etten op 
de inkomstenbelastingen samengescha
keld dim 6 Augustus 1931, artt: 13, 
§ 2, en 25, § 7.)_ 

(MARIE 'T SERSTEVENS, WEDUWE VER· 
CRUYSSE, T. BESTUUR VAN FINAN· 
CIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Gent op 16 November 1937 
geveld; 

Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikel 13, § 2, en 
25, § 7, van de door Koninklijk besluit 

de dato 6 Augustus 1931, samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
doordat het bestreden arrest heeft beslist 
dater geen reden bestaat om eischer, wat 
betreft het dienstjaar 1934, een vermin
dering van de grondbelasting te Iaten 
genieten hoofdens het bestaail van een 
kind dat deel van het gezin uitmaakte, 
alswanneer dit gezin ten minste drie kin
deren heeft geteld, en dat onder voor
wendsel dat het bedoeld kind persoon
lijke bestaansmiddelen zou bezitten : 

Overwegende dat bestreden arrest vasto 
stelt dat het gezin van wijlen Stanislas 
Vercruysse, echtgenoot van eischeres, vier 
kinderen heeft geteld en dat zijn zoon 
Jean op 1 J anuari 1934 van zijn gezin 
deel uitmaakte; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
niettemin aan de reclamante het voor
deel van artikel 13, § 2, van voormelde 
wetten weigert te verleenen om reden dat 
Jean Vercruysse voor de aanvullende 
personeele belasting aangeslagen werd, 
voor het dienstjaar 1935, op grond van 
een inkomst van 30.000 frank, en dat hij 
dus wegens het bedrag van zijn persoon
lijke bestaansmiddelen niet als ten laste 
van het gezin kon beschouwd worden; 

Overwegende dat bestreden arrest de 
woorden « ten laste », die in deze wets
bepalingen voorkomen verklarende be
sloten heeft dat het niet voldoende is, om 
het hoofd van het gezin van de vermin
dering te doen genieten dat het kind van 
het gezin deel uitmaakt; 

Overwegende dat v66r de wet van 
13 J uli 1930 vermindering· weg·ens gezins
lasten slechts voorzien was in zake bedrijfs
belasting en supertaxe; 

Overwegende dat artikel 43 van de door 
Koninklijk besluit de dato 8 J anuari 1926, 
samengeschakelde wetten in het hoofd
stuk voorkwam dat over de supertaxe 
handelt en luidde als volgt : «Worden 
beschouwd als familieleden ten laste van 
den belastingplichtige, mits zij deel uit
maken van het gezin : 1° zijne echt
genoote; 2° zijn verwanten in de op
gaande linie en die van zijnen echtgenoot; 
3° zijn afstammelingen of zijverwanten 
tot en met den tweeden graad. Bij her
trouw zijn deze bepalingen van toepas
sing op de verwanten in de opgaande linie, 
de afstammelingen of zijverwanten van 
beide echtgenooten »; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
wetgever van de familieleden slechts een 
enkel voorwaarde vereischte om als ten 
laste van den belastingplichtige beschouwd 
te worden : dat zij deel uitmaakten "van 
het gezin welke ook hun persoonlijke 
bestaansmiddelen waren; 
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Overwegende dat, ltiidens de memorie · 
van toelichting, een van de oogmerken 
door de Regeering bij het neerleggen van 
het wetsontwerp - later de wet van 
13 Juli 1930 - nagestreefd bestond in 
de algemeene vermindering van het 
grondsaanslagpercentage alsook een ver
Iaging ten voordeele der kroostrijke ge
zinnen : en het is daarom dat artikel 7 
van het wetsontwerp luidde dat op ver
zoek van den belanghebbende de grond
belasting op een huis bewoond door het 
hoofd van een gezin dat ten minste vier 
kinderen telt verminderd wordt met 
5 t. h. voor elk kind dat ten laste is; 

Overwegende dat het begrip laste door 
de nieuwe wet niet gewijzigd werd; 

Overwegende dat in het verslag door 
den H. Possenier v66r de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers uitgebracht te 
Iezen staat in het hoofdstuk aangaande de 
grondbelasting : " Zekere !eden van de 
Commissie hadden het volgende amende
ment voorgesteld : "Worden beschouwd 
'' als niet meer ten laste de kinderen die 
.l' ten minste de twee derden van het 
n ·ontlaste minimum der bedrijfsbelasting 
'' verdienen n; maar uwe Commissie he eft 
met eenparigheid van stemmen besloten 
het voordeel van de vermindering slechts 
te verleenen aan de huisgezinnen die drie 
kinderen " ten laste '' tellen, met dien ver
stande dat als " kinderen ten laste '' zullen 
worden beschouwd zij die in artikel 15, 
§ 5, van het wetsontwerp zijn aange-
duid "; · 

Overwegende dat dit artikel 15, § 5, dat 
ditmaal in het hoofdstuk betreffende de 
bedrijfsbelasting voorkomt, de herhaling 
is van het artikel ~3 van het hoofdstuk van 
de supertaxe van de samengeschakelde 
wetten van 8 J anuari 1926, en dat bier
hoven is overgeschreven; 

Overwegende dat ten opzichte van ge
zegd artikel 1.5, § 5, H. Possenier in zijn 
verslag het volgende gezegd heeft : " Het 
wetsontwerp verandert niet de opsomming 
van de menschen die, volgens de samen
geschakelde wetten, als ten laste van den 
belastingplichtige worden beschouwd "; 

Overwegende dat dit artikel van het 
on twerp artikel 19, 2°, § § 6 en 7, der 
wet van 13 Juli 1930, en artikel 25, §§ 7 
en 8, van de door Koninklijk besluit van 
6 Oogst 1931 samengeschakelde wetten is 
geworden; 

Overwegende dat aan dit artikel welis
waar een laatste § 9 is gehecht dat zegt 
dat indien personen ten laste persoonlijke 
·bestaansmiddelen genieten dan de in § 5 
•vocirziene verhooging met deze middelen 
wordt verminderd; 

Maar overwegende dat deze § 9 van 

zu!ken aard niet is om de in !ret § 7 ge
geven begripsomschrijving van de be
woording " personen ten Iaste " te wijzi
gen; dat zij er zich, inderdaad, bij bepaalt 
een beperking te voorzien in de mate· 
waarin, op grond van § 5, van hetzelfde· 
artikel, de personen ten Iaste in aanmer
king moeten komen voor de bepaling van 
het minimum der bedrijfsinkomsten dat. 
voor de bedrijfsbelasting ontlast is; 

Overwegende dat, indien de wetgeveF 
gewild had dat de persoonlijke bestaans
middelen van de personen ten laste de· 
vermindering van de grondbelasting· be
drijfsbelasting en supertaxe konden be'in, 
vloeden hij, inderdaad, nauwkeurig zou 
bepaald of gezegd hebben zooals artikel 7 
van het Koninklijk besluit nr 271 van 
30 Maart 1936 het deed, vanaf welke som 
de persoonlijke bestaansmiddelen die per
sonen buiten de berekening van de ver
mindering·en zouden stellen, die zonder 
persoonlijke bestaansmiddelen, zouden be
schouwd geweest zijn als ten laste van den 
belastingplichtige; 

Overwegende eindelijk dat uit het 
verslag aan den Koning, dat bedoeld 
Koninklijk besluit nr 271 voorafgaat, 
blijkt dat de betwiste vraag voor het min
ste twijfelachtig was na de inwerking
treding van de wetten op 6 Augustus 1931 
samengeschakeld : " Indien, zeggen de 
stellers van het document, de wet wei 
met naam de personen aanduidt die als 
ten laste mogen beschouwd worden, toch. 
is het niet duidelijk bepaald wanneer een 
persoon of een kind ten laste is; de nieuwe 
tekst vult deze leemte aan en maakt een 
einde aan de moeilijkheden die tegen
woordig te dien opzichte oprijzen "; 

Overwegende dat de wet in geval van 
dubbelzinnigheid tegen den fiscus moet. 
verklaara ·worden; 

Overwegende dat die considerans doen 
blijken dat bestreden arrest door te be
slissen zooals het deed, de in het middel 
voorziene wetsbepalingen heeft geschon
dell' 

oin deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig· 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding er van zal gedaan worden 
in den rand van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van den Staat en 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

2~ October 1938.- 2e Kamer.- Vool'
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 



2e KAMER.- 24 October 1938. 

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.
VORDERING VAN DEN ONDERZOEKS
RECHTER DIE EEN GENEESHEER GELAST 
HET SLACHTOFFER TE ONDEl\ZOEKEN. 
- DAAD VAN STUITING. 

:2° VERGIFTIGING. - TOEDIENEN VAN 
ZELFSTANDIGHEID DIE VAN DIEN AARD 
IS DAT ZIJ DEN DOOD KAN V~ROORZAKEN 
OF DE GEZONDHEID ZWAAR KAN KREN
KEN. - BEGRIP. 

.3° VERGIFTIGING. - VEROORDEELING. 
- NIET VEREISCHT DE TOEGEDIENDE 
ZELFSTANDIGHEID TE NOEMEN. 

1° De verjaring van de publieke vordering 
wordt gestuit door elke daad van onder
zoek or van vervolging, al is zij den be
klaagde onbekend gebleven, bij voorbeeld 
door de vo1·dering waarbij de onderzoeks
rechter een wetsgeneesheer gelast het 
slachtoffer te onderzoeken {1}. (Wet van 
17 April1878, art. 22.} 

:2° Er is strafbare vergiftiging wanneer 
beklaagde een zelfstandigheid, van zulken 
aard dat zij den dood kan teweeg brengen 
of de gezondheid zwaar kan krenken 
heeft do.~n nemen of doen inslorpen, op 
wel~e W~Jze het ook Z'tJ {2}. (Strafwetboek, 
arhkel 421.) 

.3° De beslissing, waarbij wordt veroordeeld 
wegens v~rfJ.i(tiying, moet de toegediende 
zelfstandtghetd, van zulken aard dat zij 
den do?d kan teweeg brengen of de ge
zondhetd zwaar kan krenken niet noe
men. (Strafwb., art. 421.} '. 

{DEJARDIN.} 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 29 Juni 1938 door 
het Hof van beroep te Brussel uitgespro
'ken· 
O~trent hot eerste middel : schending 

van artikelen 21, 22 en 26 der wet van 
17 April1878, en artikel 97 der Belgische 
·Grondwet, doordat bestreden arrest uit
spraak doende op de inbreuk op artik~l421 
van het Strafwetboek, begaan ''in 1935 ,, 
beslist dat de verjaring onderbroken werd 
door de vordering in dato 4 November 
1937, waarbij aan den H. Marcel Heger; 
geneesheer, opdracht werd gegeven bij 
klaagster een lichamelijk onderzoek in te 
stellen, alswanneer deze daad geen daad 

(1) Verbr., 25 Ja.nuari 1932 (Bull. en 
-pASIC., 1932, I, 45). 

(2) Sio Verbr., 6 Mei 1901 (Bull. en PAsrc., 
1J.901, I, 225). 
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van vervolging is, en dat, als daad van 
o~1erzoek, voor den betichte ongekend 
bh]ft en ontbloot is ':"~n. allen tegenspraak; 
dat ze dus het eenZIJdlg zuiver materieel 
karakter heeft; · 

· Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt dat. _het aan eischer ten laste gelegd 
wanbedriJf werd gepleegd in 1935 · 

Overwegende dat luidens artikel 26 der 
wet van 17 ~pril 1878 de verjaring van 
een wanbedriJf wordt gestuit door daden 
van onderzoek ?f van vervolging die 
pl:;tat_s hebben bmnen den termijn van 
dr1e Jaar, te rekenen van den dag waarop 
het wanbedrijf werd gepleegd; 

Overwegende dat elke daad van onder
zoek of van vervolging tot op 31 Decem
ber 193 7 noodzakelijk da t gevolg heeft 
gehad dat de verjaring gestuit werd; 

Overwegende dat de vordering van den 
onderzoeksrechter, in dato 4 November 
1937, gericht tot den geneesheer Marcel 
Heger, wetsdokter, en strekkende tot 
het onderzoek van Clara Vanderbeck 
slachtoffer van het aan eischer ten last~ 
gelegd misdrijf, wettelijk het karakter van 
een daad van onderzoek he eft· 

Dat ze, inderdaad, strekt tot'het bijeen" 
brengen der bewijzen door den onderzoeks
rec~ter en dat de ?mstandigheid, dat de 
behchte er onkund1g van is en dat ze van 
allen . tegenspraak ontbloot is, niet die
nend 1s; 
_Ov~rwegende dat daaruit spruit dat de 

feitehjke grondslag van het eerste middel 
der voorziening mist; · 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 421 van het Strafwetboek en 
artikel 97 der Belgische Grondwet, door
dat : a) bestreden arrest betichte veroor
deelt om zelfstandigheden te hebben toe
gediend van aard om den dood teweeg te 
brengen of de gezondheid zwaar te kren
ken, na te hebben vastgesteld dat het 
enkel feit, dat betichte kan worden ten 
laste gelegd, bestond in het plaatsen in de 
moederscheede van een in een bijtend 
vo~ht gedrenkte prop, of van een gynaeco~ 
log1sche prop, alswanneer artikel 421 
enkel wordt toegepast op het ingeven of 
het opslorpen als voedsel van een vaste 
~~ v~oeibare zelfstandigheid die schade
hJk 1s; b) hetz.elfd~ arrest duidt de bij
t~nde zelfstand1ghe1d ~elke werd gebruikt 
met aan en bepaalt met nauwkeurig dit 
hoofdbestanddeel van het misdrijf, " dat 
de gezegde zelfstandigheid, in haar zelve, 
van aard was om den dood teweeg te 
brengen of de gezondheid zwaar te kren
ken >>; 

Om trent het eerste deel van het tweede 
middel : 

Overwegende dat het woord " toedie-
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nen " wil zeg-g-en een zelfstandig-heid op 
om het even welke wijze doen nemen of 
doen opslorpen, maar dat het enkel een 
vrijwillig-e daad behelst; 

Overweg-ende dat het tweede middel in 
zijn. eerste deel g-rondslag- mist in feite; 

Omtrent het tweede deel van het mid
del : 

Overweg-ende dat bestreden arrest de 
toeg-ediende zelfstandig-heden niet moest 
aanduiden; dat het vaststelt dat deze 
zelfstandigheden van aard waren om den 
dood·teweeg te breng-en of de gezondheid 
z'waar te krenk.•n zoowel door te verwij
zen naar de Olllschrijving- er van in de 
dagvaarding als door de uitwerksels aan 
te stippen welke hun toediening op de 
gezondheid van het slachtoffer g-ehad 
heeft; 

Dat het tweede middel alzoo in zijn 
tweede deel grondslag mist in rechte en 
in feite; 

En overweg-ende dat bestreden beslissing 
werd geveld op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

24 October 19S8.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

28 KAMER. - 24 October 1938. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - ARREST BIJ VER
STEK GEWEZEN. - AFSTAND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- ARREST IN DE RAAD
KAJVIER VERLEEND, WAARBIJ DE INOB
SERVATIESTELLING GEWEIGERD WORDT. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. -
N IET ONTV ANJ{ELIJIL 

so BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - STELLING 
TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING. 
- NIET WETTELIJK VERPLICHT. -
VERPLICHTING DE REDENEN BEPAALDE
LIJK OP TE GEVEN. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT 
DE REDENEN VAN DE STELLING TER 
BESCHIKKING VAN DE REGEERING NIET 
BEPAALDELIJK WERDEN OPGEGEVEN. -
GEHEELE VERBREKING EN VERWIJZING 
VOOR HET GEHEEL. 

1° In strafzaken beveelt het Hof dP-n regel
matig gedanen afstand van de voorziening· 
tegen een mTest dat bij verstek werd ge
wezen. 

2° Is niet ontvankelijlc de voorziening doo1· 
belclaagde ingesteld tegen een arrest van 
de Ieamer van inbeschuldiqingstelling die· 
de ino bservatiestelling wetgert ( 1). (Wet 
van 9 April 19SO, artt. 1 en 4.) 

S0 lndien de stelling ter beschikking van de 
Regeering wordt uitgesprolcen in een 
geval waarin de wet niet oplegt dien 
maatregel te bevelen, rnoet de beslissing 
bepaaldelijk de redenen opgeven waarom 
de maatregel wordt bevolen (2). (Wet 
van 9 April 19SO, artt. 25 en 26.) 

4° Wanneer het Hof ambtshalve verb1·eekt 
omdat het an·est, dat belclaagde veroor
deelt en hem bovendien te1' beschilcking 
van de Regem·ing stelt, niet bepaaldelijk 
de 1·edenen opgeeft wam·om het laatst
Vel·melden rnaatregel heeft bevolen, is de· 
verbrelcing geheel en geschiedt de ve1'
wijzing voor het geheel (3). 

(PLACHTA EN RAFALESCO.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden arresten door het. 
Hof van beroep te Brussel uitgesproken : 
1° op 29 April 19S8, bij verstek jegens. 
Plachta, 2° op denzelfden datum, in 
raadkamer, en de inobservatiestelling 
weigerende van gezegden betichte, so op 
tegenspraak, op 29 April 19S8, jeg-ens 
Rafalesco en op 2 J uni 19S8 jegens 
Plachta : 

Wat de voorziening van Plachta betreft 
tegen het arrest op 29 April 1938 bij 
verstek geveld : 

Overwegende dat eischer op 2 Mei 19SS. 
van deze voorziening afstand heeft ge
daan; 

Wat de voorziening van Plachta betreft 
tegen het arrest op 29 April19S8 in raad
kamer geveld en dat zijn inobservatie
stelling weigert : 

Overwegende dat dit arrest een vonnis 
van onderzoek is en dat de voorziening· 
in verbreking tegen zulke beslissing, lui
dens artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, slechts toegelaten is na 
het eindarrest; dat de voorziening bij
gevolg niet ontvankelijk is; 

{1) Vergelijk Verbr., 28 October 1935 
(Bull. en PASIC., 1936, I, 20). 

(2) Sic Verbr., 3 November 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, I, 404). 

{3) Sic Verbr., 29 October 1934 (Bull. en 
PASIC., 1935, I, 44). 
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Wat de voorzieningen van Plachta be
treft tegen het arrest op 2 Juni 19g8 en 
van Rafalesco tegen het arrest op 29 April 
19g8 geveld : 

Omtrent het middel van ambtswege 
opgeworpen : 

Overwegende dat, luidens artikel 26 der 
wet van 9 April 19go, in geval de maat
regel der terbeschikkingst~llin~ van de 
Regeering door de wet met IS voorge
schreven, de beweegredenen der beslissing 
moe ten omschreven worden; 

Overwegende dat bestreden arresten 
aan deze vereischte niet voldoen; dat het 
vonnis door hen bekrachtigd, wat de ter

. beschikkingstelling der Regeering betreft, 
er zich bij bepaalt vast te stellen dat de 
veroordeelden sedert vijftien jaar elk ten 
minste drie misdrijven hebben gepleegd, 
waarvan de aard alsook de omvang der 
straffen zijn aangeduid, en dat de veroor
deelden een aanhoudende neiging tot 
wetsovertreden behouden; 

Overwegende dat de beschikking van de 
arresten, wat dien maatregel aangaat, 
onverdeelbaar verbonden is met deze die 
de straffen uitspreekt; dat de verbreking 
zich dus over de geheele beschikking moet 
uitstrekken; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen als verknocht samen; decre
teert den afstand der voorziening van 
Plachta tegen het arrest bij verstek op 
29 April 19g8 geveld en verwi~st. eischer 
in de kosten; verwerpt de voorzwmng van 
denze!fden eischer tegen het arrest op 
29 April 19g8 g·eveld en dat de inobser
vaFestelling weigert; verwijst hem in de 
kosten; 

Omtrent de onderscheidenlijke voor
zieningen van Rafalesco en van Plachta 
tegen de arresten op 29 April en 2 Juni 
19g8 geveld; verbreekt gezegde arresten; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Erussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden in den rand 
der vernietigde beslissingen; verwijst de 
zaak naar het Hof vari beroep te Luik. 

24 October 19g8.- 2e Kamer.- Vom·
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Hodiim. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 25 October 1938. 

1o MIDDELEN TOT VEREREKING.
MIDDELEN GERICHT TEGEN REDENEN 
DIE TEN OVERVLOEDE WORDEN OPGE
GEVEN. - VERWERPING. 

20 VERZET. - STRAFZAKEN. -RECHT 
VAN DEN VEROORDEELDE OM VAN HET' 
VERZET AF TE ZIEN. 

go EEROEP.- EEROEP VAN DE BURGER-
LIJKE PARTIJ ALLEEN. - RECHTER IN: 
BEROEP DIE DE GEINTIMEERDE PARTIJ: 
ONTSLAAT VAN DE SCHADEVERGOEDING. 
- 0NWETTIG. 

40 VERBREKING. STRAFZAKEN. 
DRAAGWIJDTE. 

1o Is niet ontvankelijk, als ontbloot van· 
alle belang, het mid del dat gericht is
tegen een. reden die ten overvloede werd' 
opgegeven . 

2° De beklaagde, die bij verstek werd ver
oordeeld, kan afzien van het recht om 
verzet te doen. Hij doet van dit recM 
afstand, indien hij zich verdedigt op het 
beroep dat door de andere partij we1·d· 
ingesteld ( 1). 

go W anneer beroep werd ingesteld door de· 
burgerlijke parhj alleen, kan de rechter in 
beroep de andere pa1·tij niet ontslaan van 
de schadevergoeding waa1·toe zij veroor
deeld werd. 

4° Wanneer het Hof verbreekt omdat de 
rechter, op het beroep van de burgerlijke 
pm·tij alleen, de andere partij ontslagen 
heeft van de schadevergoeding waartoe· 
deze veroordeeld werd, slaat de verbre
king slechts op dit punt (2). 

(SEYNAEVE, T. DEMEULEMEESTER.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis door de rechtbank~ 
van eersten aanleg te Doornik, zetelende 
in strafzaken, op 25 Maart 19g8 geveld; 

Omtrent de eerste twee middelen sa
men, afgeleid : het eerste uit de schending
van artikelen 1, 2 en 7 der wet van 
21 Maart 19g2, houdende herziening van 
de wetgeving betreffende de openbare 
auto bus- en autocardiensten, artikelen 7, 
28 en g8 van het Strafwetboek, en arti
kelen 21, 2g en 28 der wet van 17 ApriL 
1878 den voorafgaanden titel bevattende 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, doordat bestreden vonnis, ten 
onrechte, aan de overtredingen, bedoeld 
door artikel 1, 2 en 7, alinea g, van de 
hiervoor aangehaalde Wet van 21 Maart 
19g2 het karakter van oogenblikkelijk 

(1) Vergelijk Verbr., 24 Februari 1936 
(Bull. en PAsrc., 1936, I, 162). 

(2) Zie het advies bij dit arrest gegeven 
door den H. advocaat generaal Sartini van 
den Kerckhove, en gedrukt in Bull. en PAsrc.,_ 
1938, I, 337. 
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misdrijf toekennende, beslist heeft dat de 
-verjaring verstreken was, omdat meer dan 
.drie jaren verloopen waren, van. af. het 
tot stand brengen van vervoerdiensten 

-waarvoor geen machtig·ing werd bekomen 
tot de eerste daad van vervolg·ing, als
·wanneer de wet niet zoodanig de beteu
,geling der inrichting van soortgelijke 
diensten heeft beoogd dan wel hun uit
-bating, en dat men, dus, op gebied van 
verjaring, elke daad van uitbating moest 
beschouwen als een betJtanddeel van een 
.enkel misdrijf dat slechts zal voltrokken 
zijn wanneer de uitbating, in haar geheel 

,genomen, opgehouden he eft te besta:an; 
en het tweede : uit de schending van arti
_kel 97 der Grondwet, artikelen 163 en 
176 van het Wetboek van Strafvot·dering, 
artikelen 1, 2 en 7 der wet van 21 Maart 
1932, houdende herziening van de wet
geving betreffende de openbare autobus
en autocardiensten, doordat de rechter, 
die over den grond der zaak beslist, om 
betichte Demeulemeester vrij te spreken, 
zich uitsluitelijk heeft gesteund op het 
feit dat de vervoerdiensten door de ven
nootschap " Demeulemeester freres " inge
·richt, hij overeenkomst zouden voor
hehouden geweest zijn voor het personeel 
van hepaalde nijverheidsinrichtingen, als
wanneer deze omstandigheid de inbreuk, 
voorzien bij de voornoemde artikelen 1 
en 2 der wet van 21 Maart 1932, slechts 
had kunnen uitsluiten voor zoover daaren
boven werd vastgesteld dat het vervoer 
feitelijk was ingericht door het personeel, 
waarvan sprake, personeel dat er de 
verantwoordelijkheid en de lasten van 
.droeg, zonder andere tusschenkomst van 
de eig·enaars van het voertuig dan deze 
van den voerder : 

Overwegende dat deze twee middelen 
aan het vonnis verwijten : het e!')rste dat 
de hurgerlijke vordering· verjaard is, het 
tweede dat de burgerlijke vordering niet 
gegrond is; 

Overweg·ende dat bestreden . vonnis, 
eerst de vennootsc,;hap Demeulemeester 
freres in haar hoedanigheid van uitbaat
_ster van den openbaren autobusdienst, 
waarvoor zij geen m~tchtiging had, als 
niet strafbaar aanschouwende, er, op bur
gerlijk gebied, heeft uit afgeleid, dat deze 
vordering tegen geen enkelen der bAich
ten, ten persoonlijken titel, ontvankelijk 
was; dat deze burgerlijke vordering had 
moeten gericht geweest zijn tegen de ven
nootschap, die als burgerlijk verantwoor
delijk moest worden gedagvaard; dat 
daaruit spruit dat het een en het ander 
middel een overtollige hewijsvoering be
strijden; dat, zelfs indi€lll men ze als aan
_genomen veronderstelde, ze nog niet zou-

den volstaan om de verbreking Le recht
vaardigen; en dat ze dus niet mogen aan
genomen worden omdat ze van belang 
ontbloot zijn; 

Dmtrent het derde middel : schending 
van artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij artikel1 der 
wet van 9 Maart 1908 en artikel 5 der 
wet van 1 Mei 1849, betreffende de politie
en correctioneele rechtbanken, doordat de 
correctioneele rechtbank, bij dewelke door 
eischer een lieroep aanhangig werd ge
maakt, dat tegen aile verweerders afzon
derlijk was gericht, de uitspraak op dit 
beroep, voor zoover het tegen betichte 
Demeulemeester was gericht, had moeten 
schorsen hebben, tot wanneer het vonnis 
waartegen beroep, bij verstek jegens dezen 
betichte geveld, voor verzet niet meer 
vatbaar was : 

Overwegende dat het verzet tegen een 
vonnis bij verstek een recht is dat ten 
voordeele van de betichten werd inge
voerd, die er dus m:ogen van afzien; 

Overwegende dat, in zake, Demeule
meester, door den eersten rechter bij 
verstek veroordeeld, op het beroep van 
de burgerlijke partij verschenen is; dat 
hij aangenomen heeft zich te verdedigen 
en alzoo afstand heeft gedaan van zijn 
recht om verzet aan te teekenen; dat 
daaruit voortvloeit dat er v66r den 
rechter van beroep geen aanleiding be
stand om de uitspraak wat hem betreft 
te schorsen, en dat het middel bijgevolg 
niet mag aangenomen worden; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikel 202 van het Wetboek van 
Strafvordering, artikel 5 der wet van 
1 Mei 1849, betreffende de politie- en 
correctioneele rechtbanken, doordat be
streden vonnis, bij gebrek aan beroep door 
betichte Demeulemeester, en op enkel 
beroep der eischende partij gezegden 
Demeulemeester heeft ontlast van de 
veroordeelingen, op burgerlijk gebied, 
door de politierechtbank te Templeuve te 
zijnen laste uitgesproken, en dat ondanks 
den regel die zegt dat het lot der partij 
die beroep aanteekent, op haar beroep 
aileen, nooit mag verzwaard worden : 

Overwegende dat Demeulemeester geen 
beroep heeft ingesteld tegen het vonnis 
dat hem tot schadevergoeding veroor
deelde jegens de burgerlijke partij; dat 
op het beroep van deze aileen, hande
lende om haar belangen te vrijwaren, 
bestreden beslissing haar toestand niet 
mocht verzwaren door den betichte van 
de .door den eersten rechter uitg·esproken 
schadevergoeding te ontlasten; dat be
streden beslissing, door dit te doen, de in 
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het middel bedoelde beschikkingen heeft 
overtreden; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis in zoover slechts het 
Demeulemeester heeft outlast van de 
veroordeelingen, op burgerlijk gebied, 
door de politierechtbank tegen hem uit
gesproken; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
der rechtbank van eersten aanleg te 
Doornik en dat melding er van zal ge
maakt wordert in den rand der gedeelte
lijk vernietigde beslissing; verwerpt de 
voorziening voor 't overige; verwijst ei
scher in de kosten en in de vergoeding van 
150 frank ten voordeele van de vier andere 
verweerders; verwijst de zaak naar de 
correctioneele rechtbank te Bergen. 

25 OCtober 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer, waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. -
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

1• KAMER. - 27 October 1938. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
BESLISSEND GEDEELTE DAT GESTAAFD 
IS DOOR NIET imSTREDEN BESCHOUWIN
GEN. - VERWERPING. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MIDDEL GESTEUND OP DE SCHENDING 
VAN WETSBEPALINGEN DIE DOOR HET 
ARREST NIET WORDEN TOEGEPAST. -
VERWERPING. 

1 o Het middel dat, in burgerlijke zaken, 
oplwmt tegen het beslissend gedeelte dat 

, gerechtvaardigd wordt door beschouwin(Jen 
welke de voorziening niet bestrijdt, moet 
verworpen worden: , 

2°''H1ordt afgewezen het middel gesteund op 
, ' k schending van wetsbepalingen die door 

de fJestreden uitspraak niet werden toe
·gepast. 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP «BUREAU SE
CURITAS », T. NAAMLOOZE VENNOOT
SCHAP «COMPAGNIE D'ASSURANCES MA
RITIMES ET D'INCENDIES ».) 

ARREST. 

Gelet op het arrest geveld door het Hof 
yan beroep te Brussel in dato 20 Januari 
1937; 

Om trent het mid del : 1° schending van 
artikelen 28 en H3 van de samengescha
kelde wetten op de handelsvennootschap
pen, artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 

VERBR., 1938.- 15 

Burgedijk Wetboek, artikel 9? der Groird~ 
wet, doordat bestreden arrest beslist dat 
artikel 28 dor Koninklijk besluit, van 
30 November 1935 samengeschakelde wet~ 
ten op de handelsvennootschappen toepas: 
selijk was op de samenwerkende vennootc 
schappen en dat alzoo, eischeres in ver
breking door toepassing van artikelen 28 
en 143 der wetten op de handelsveririoot
schappen het woord « Securitas '' riiet 
mocht aannemen als benaming, daar de 
verweerster in verbreking dat woord reeds 
als kenspreuk na haar oprichting had aan
genomen; 2° schending van artikelen 28 
en 143 der samengeschakelde wetten, en 
artikelen 1319, 1i;l20 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikelen 97 der Grorid
wet en 141 van het Wetboek van Burger
lijke rechtspleging, doordat bestreden ar~ 
rest, bijaldien het vaststelt dat de bij
zondere benaming van verweerster was : 
«Compagnie d'Assurances Maritimes et 
d'Incendies '' en dat gezegde verweerster, 
na haar oprichting, onder de teekening van 
een neerzittende Minerva, het woord 
« Securitas » heeft aangenomen; niettemin 
voor recht heeft gezegd dat het woord 
" Securitas » uit de sociale benaming der 
vennootschap moet worden weggelaten, 
benaming door de eischende vennootschap 
aangenomen, en gezegde vennootschap 
verbiedt gebruik te makeri van hare hui
dige benaming of van een gelijkaardige 
benaming die verwarring tusschen ven
nootschappen zou kunnen te weeg bren
gen miskennend dat het woord « Secu
ritas » geen deel uitmaakt van de bij
zoridere benaming van verweerster, alzoo 
artikelen 28 en 143 der samengeschakelde 
wetten op de vennootschappen schendend 
en de trouw verschuldigd aan de conclil
sHin, waarin erkend wordt dat het wel'ioo 
is, miskennend; 

Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt : 1° dat verweerster in verbreking ,, 
kort na haar oprichting, in 1819 naast de 
woorden «Compagnie d'Assurances Mari
times et d'Incendies » het woord « Secu
ritas » heeft aangenomen om door deze 
bijvoeging meer in 't bijzonder haar maat
schappelijk doe! te omschrijven; 2° dat de 
handelsvennootschappen evenaJs de parti
culieren uitsluitend recht hebben op hun 
naam en alle ~ettige middelen beroep 
doen om een verwarring onder hen te 
vermijden; 3° dat het gebruik door de 
eischende vennootschap van dat zelfde 
woorcl « Securitas » van aard is om aan 
verweerster nadeel te berokkenen; 

Overwegende dat het beschikkend ge
deelte van bestreden arrest' gerechtvaar
cligd is door deze enkele beschouwingen 
waartegen eischeres geen enkel bezwaar 
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Overwegende dat, bij het bepalen van 
het bedrag der solde of der jaarwedde der 
gendarmen, er met aile mogelijkheden 
word t rekening gehouden, en namelijk met 
de ongevallen waarvan ze slachtoffer kun
nen zijn; dat dit risico in de uitgaven voor
zien wordt; dat dus de gewone bezoldiging 
die de gendarmen, gedurende hun onbe
kwaamheid tot werken, door een ongeval 
veroorzaakt, ontvangen, slechts de tegen
waarde of de vergoeding is hun door den 
Staat verschuldigd in ruil der diensten 
welke zij hem bewijzen; dat de verplich
ting van den Staat voortkomt uit het wet
telijk statuut van den gendarm; dat dit 
begrip dat van een nadeel door den Staat 
ondergaan uitsluit; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest, doch in zoover slechts 
het uitspraak doende op den eisch van 
den Belgischen Staat (Bestuur van lands
verdediging) burgerlijke partij, eischer 
heeft veroordeeld hem schadevergoeding 
te be tal en; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
der rechtbank van eersten aanleg te Luik 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den in den rand van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak naar 
de correctioneele rechtbank te Verviers, 
zetelende in graad van beroep; verwerpt 
de voorziening voor 't overige; verwijst 
den Belgischen Staat (Bestuur van lands
verdediging) in een derde der kosten; 
verwijst eischer in de twee andere derden 
der gezegde kosten. 

31 October 1938.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2" KAMER.- 31 October 1938. 

STRAF. - GELDBOETE GESTELD OM DE 
INNING VAN FISCALE RECHTEN TE VER
ZEKEREN. - GEEN VERHOOGING DOOR 
HET BIJVOEGEN VAN DE WETTELIJK 
VOORZIENE OPDECIMES. 

De geldboeten gesteld om het innen van de 
fiscale rechten te verzekeren mogen niet 
·vermeerderd worden met de wettelijk 
?Joorziene opdecimes (1). (Wet van 
24o Juli 1921, art. 1; wet van 2 Januari 
·1926, art. 176; wet van 8 Juni 1926, 
art. 37; wet van 27 December 1928.) 

(1) Zie Verbr., 4 Maart 1935 (Bull. en 
PAsiC., 1935, I, 175). 

(CANTILLON, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 2 7 J uni 1938 door 
het Hof van beroep te Brussel geveld; 

Omtrent het middel van ambtswege : 
schending van artikel 1 der wet van 
24o Juli 1921, gewijzigd door artikel 176 
der wet van 2 Januari 1926, artikel 37 
der wet van 8 Juni 1926 en artikel 1 der 
wet van 27 December 1928, doordat be
streden arrest de opdeciemes der geld
boete, die het te zijnen laste uitspreekt, 
verhoogd heeft, alswanneer gezegde geld
boete wegens haar gemengd karakter aan 
deze verhooging ontsnapte : 

Overwegende dat, uit de bewoordingen 
van artikelen 123, 124o, 125 ·en 129 der wet 
van 15 April 1896 op het vervaardigen en 
het invoeren van alcohol blijkt dat de 
geldboete waarvan sprake terzelfdertijd 
een straf en een vergoeding is van de 
schade die door het bedrog aan de schat
kist werd veroorzaakt ; 

Overwegende dat de geldboeten, voor
zien om de inning der fiskale rechten te 
verzekeren, niet mogeri verhoogd worden 
door het bijvoegen van deciemes; dat 
zulks blijkt uit de bewoordingen van 
artikel 1 der wet van 24 Juli 1921 dat 
slechts de geldboeten " op strafgebied " 
aan verhooging onderwerpt, tekst die 
werd uitgelegd in de voorbereidende wer
ken van gezegde wet, en in den loop van 
deze werken werd er verklaard dat de 
geldboeten, die terzelfdertijd een straf- en 
fiskaal karakter hebben, aan de verhoo
ging ontsnappen; dat deze uitlegging 
noodzakelijk moet worden uitgebreid tot 
de wet van 27 December 1928, die in deze 
zaak is toegepast, daar deze wet er zich 
bij bepa.alt het aanvankelijk aangenomen 
pol'l.rcentage van deze verhooging te wij
zigen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
rechter, die over den grond der zaak be
slist door de geldboete, waartoe hij 
eischer veroordeelt, met opdeciemes te 
verhoogen, de in het middel bedoelde wets
beschikkingen he eft geschonden; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroordee
lingen overeenkomstig de wet zijn; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden arrest, doch in zoover slechts 
het de geldboete die het uitspreekt met 
opdeciemes he eft verhoogd; verwerpt de 
voorziening voor 't overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor-
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den op de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden in den rand van het ge
deeltelijk vernietigd vonnis; veroordeelt 
eischer tot de drie vierden der kosten en 
den Staat (Beheer van geldwezen) tot een 
vierde; zegt dat er geen aanleiding be
staat tot verwijzing. 

31 October 1938. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 31 October 1938. 

VOORZIENING IN V'ERBREKING. -
ARREST DAT, WEGENS TWEE MISDRIJVEN, 
EEN ENKELE · STRAF UITSPREEKT. -
VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN VAN 
DIE MISDRIJVEN. - STRAF GERECHT
VAARDIGD TEN AANZIEN VAN RET AN
DERE MISDRIJF,- NIET ONTVANKELIJK. 

Wanneer, bij dubbele telastlegging : de eene 
wegens aanranding van de eerbaarheid, 
de andere wegens openbare zedenschennis, 
het arrest slechts een enkele straf uit
spreekt, en de bezwaren door de voor
ziening opgegeven slechts verband hou
den met de veroordeeling wegens open
bare zedenschennis, is deze voorziening 
van alle belang ontbloot, derhalve niet 
ontvankelijk, ingeval de uitgesproken 
straf, zelfs indien de voorziening g_egrond 
ware, wettelijk gerechtvaardigd bltjft. 

(NEMERY, T. THOMAS.) 

ARREST. 

Gelet op bet arrest op '1 Juni 1938 door 
bet Hof van beroep te Luik geveld; 

Wat de publieke vordering betreft : 
Omtrent bet middel : schending van 

artikelen 372, 378 en 385 van bet Straf
wetboek (door een blijkbare materieele 
vergissing aangeduid als voorkomend in 
bet Wetboek van Strafvordering), scherr
ding van de rechten der verdediging, 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat : '1° bet Hof vaststelt dat de be
klaagde in bet openbaar de zeden heeft 
geschonden door handelingen die de eei'
baarheid kwetsen in tegenwoordigheid 
van een kind dat den vollen leeftijd van 
zestien jaar niet had bereikt; alswanneer 
de authentieke akten vaststellen dat de 
betichting bestond in een aanranding der 
eerbaarheid op den persoon van het kind; 
2° doordat bet Hof op den beklaagde 
artikel 53 der wet van '15 Mei '1912 toe-

past krachtens hetwelk de strafien in 
artikel 385 voorzien verhoogd worden 
indien de openbare zedenschennis in 
tegenwoordigheid van minderjarigen werd 
bedreven, alswanneer deze beschikking in 
zake niet mocht worden toegepast, daar 
artikel 53 der wet van '15 Mei '19'12 niet 
de minderjarige bedoelt die het slachtoffer 
is van een aanranding der eerbaarheid, 
aanranding die terzelfdertijd een openbare 
zedenschennis is; 

Overwegende dat uit bestreden arrest 
spruit dat eischer bet voorwerp was van 
een dubbele betichting : de eerste een 
aanranding der eerbaarheid met geweld 
of bedreigingen op den persoon van Marie 
Thomas, die, op het oogenblik der feiten, 
den vollen leeftijd van zestien jaar niet 
had bereikt; de tweede, een openbare 
zedenschennis door handelingen die de 
eerbaarheid kwetsen; 

Overwegende dat bestreden arrest, de 
omstandigheid van geweld of bedreigingen 
verwerpende, eischer heeft veroordeeld : 
1° wegens aanranding der eerbaarheid 
bedreven zonder geweld noch bedrei
gingen, op den persoon van Marie Thomas, 
die op bet oogenblik der feiten den vollen 
leeftijd van zestien jaar niet bad be
reikt; 2° wegens openbare zedenschennis 
door handelingen die de eerbaarheid 
kwetsen in tegenwoordigheid van een 
kind dat den vollen leeftijd van zestien 
jaar niet had bereikt; 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat de misdrijven voortspruiten uit een 
enkel feit en dat de zwaarste straf aileen 
moet worden uitgesprolcen; dat bet 
daarenboven ten voordeele van eischer 
verzachtende omstandigheden aanneemt, 
en deze veroordeelt tot een enkele straf 
van een maand gevangzitting; 

Overwegende dat al de bezwaren door 
de voorziening opgeg·even enkel verband 
houden met de veroordeeling van eischer 
hoof dens openbare zedenschennis; 

Overwegende dat van de twee door bet 
arrest ten laste gelegde misdrijven, de 
aapranding der eerbaarheid met de zwaar
ste straf beteugeld was en dat door arti
kel 372, aline a 1, van het Strafwetboek; 
dat bestreden arrest deze straf, wegens de 
verzachtende omstandigheden, op een 
maand gevangzitting heeft kunnen bren
gen krachtens artikel 80 van het Straf
wetboek; 

Overwegende dat bet uitspreken der 
straf tegen eischer hoofdens aanranding 
der eerbaarheid is geschied op een rechts
pleging waarin de substantieele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat deveroor
deelingen overeenkomstig de wet zijn; 
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Overwegende dat de voorziening van 
eischer van belang ontbloot is, vermits de 
tegeP: hem uitgesproken straf nog zou 
gerechtvaardigd zijn, zelfs indien men 
veronderstelde dat de voorziening ge
grond is;~ 

Wat de burgerlijke vordering betreft : 
Overwegende dat eischer geen bijzon

dere middelen inroept en dat het Hof er 
in burgerlijke zaken van ambtswege geen 
opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

31 October 1938.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende con
clusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal.- --

1" KAMER.- 3 November 1938. 

WERKRECHTERSRAAD. - 0PSTEL
LEN VAN DE BESLISSINGEN VAN DE 
WERKRECHTERSRADEN IN BEROEP. -
VORM. 

De uitspralcen van de werkrechtersraden in 
beroep zijn onwettig wanneer zij er zich 
toe bepalen te verklaren dat appellant 
opnieuw de middelen aanvoert, die hij 
v66r den eersten rechter deed gelden, dat 
appellant geen enkelen grief tegen de 
bestreden beslissing rechtvaardigt en het 
bewezen is gebleven dat de eisch van 
appellant met recht en op grond van ge
paste redenen werd afgewezen (1). (Wet 
van 9 Juli 1926, artt. 77 en 123.) 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
« PREPARATION MECANIQUE n, T. LEMAIRE.) 

ARREST. 

Gelet op de beslissing door den werk
rechtersraad van beroep te Brussel op 
10 November 1936 geveld; 

Omtrent het eenig middel : schending 
van artikelen 77, en in 't bijzonder, 77, 
alinea 2, 123 en voornamelijk 123, voor
laatste alinea der wet van 9 Juli 1926 op 
de werkrechtersraden, 97 der Grondwet, 
doordat de beslissing zich bepaalt tot het 
aanstippen dat de twistende partijen wer
den gehoord in hun conclusien ter zitting 
ontwikkeld; dat de beroepster, door de 
middelen aan te brengen die ze v66r den 
eersten rechter deed gelden, geen enkel 

(1) Sic Verbr., 16 September 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 236 en de nota). 

bezwll.ar tegen de beslissing, waartegen 
beroep, heeft opgeworpen en dat het be
wezen is gebleven dat haar eisch terecht 
en door gepaste beschouwingen werd af
gewezen, zonder nader te bepalen : het 
voorwerp van den eisch en van de ver
weering, de bewoordingen van de con
clusien der partijen en de draagwijdte 
van de middelen door eischeres in ver
breking ontwikkeld, alswanneer de hier
boven vermelde beschikkingen der wet 
van 9 Juli 1926 den rechter in beroep 
nochtans verplichten deze punten in zijn 
beslissing aan te duiden, waaruit spruit 
dat de beslissing zooals ze is opgesteld niet 
toelaat na te gaan of de rechter, die over 
den grond der zaak uitspraak doet, aile 
punten van eisch, van exceptie en van 
verweer door de partijen aangebracht, in 
't bijzonder heeft beantwoord en 9-aardoor 
het Hof van verbreking belet zijn toe
zicht uit te oefenen (schending van ar
tikel 97 der Grondwet); 

Overwegende dat, luidens artikel 77 
_ der wet van 9 Juli 1926, de tekst van de 
beslissing de beknopte samenvatting moet 
behelzen van den eisch, van de verde
diging, van de gronden waarop de beslis
sing rust en van het beschikkend gedeelte; 
dat het voorlaatste alinea van artikel 123 
derzelfde wet zegt dat deze beschikking 
toepasselijk is op de beslissingen van de 
werkrechtersraden van beroep; 

Overwegende dat bestreden beslissing 
er zich bij bepaalt te verklaren dat eische
res in beroep de middelen opnieuw aan
voert die ze v66r den eersten rechter deed 
gelden, dat ze geen enkel bezwaar, tegen 
bestreden beslissing oppert, en dat het 
bewezen is gebleven dat eischeres in be
roep terecht en door adequate overwegin
gen van haar eisch werd afgewezen; 

Overwegende dat de alzoo opgestelde 
beslissing de gebiedende voorschriften 
noch van artikelen 77 en 123 der wet van 
9 Juli 1926, noch van artikel 97 der 
Grondwet naleeft; dat ze niet toelaat na 
te gaan of de rechter, die over den grond 
der zaak besliste, alle door de partijen 
aangevoerde punten van eisch, van excep
tie of van verweer, en ieder in 't bijzonder 
heeft beantwoord, zooals laatstgenoemd 
artikel het hem als plicht oplegt; dat zij 
daardoor het Hof van verbreking belet 
zijn toezicht uit te oefenen over de wet
telijkheid der beslissing, en de hierboven 
vermelde teksten schendt; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden beslissing; beveelt dat onder
havig arrest op de registers van dezen 
raad zal overgeschreven worden en dat 
melding er van zal gemaakt worden in 
den rand der vernietigde beslissing; ver-
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vordeelt verweerster tot de kosten van 
den aanleg in verbreking; verwijst de 
zaak naar den werkrechtersraad van be
roep te Antwerpen. 

3 November 1938. - 1 e Kamer. -
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
leuze. - Gelijkluidende conclusie, H. Ges
che, eerste advocaat generaal. - Pleiter, 
H. Simont. 

2e KAMER.- 7 November 1938. 

10 VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ. - UITSPRAAK IN BEROEP DIE 
NAAR DE REDENEN VAN DEN EERSTEN 
RECHTER VERWIJST. - VERPLICHTING 
EEN AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN HET 
VONNIS «A QUO>> BIJ DE VOORZIENINGTE 
VOEGEN. 

2° VERKEER. - VORRANG TEN BE
HOEVE VAN VOERTUIGEN OP RAILS. -
DRAAGWIJDTE. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. ,.---- BURGERLIJKE PAR
TIJ EISCHERES. - GEEN VEROORDEE
LING TEN VOORDEELE VAN DEN PER
SOON TEGEN WIEN DE VOORZIENING 
GERICHT IS. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

4° VERBREKING. -;- MIDDEL AMBTS
' HALVE OPGEWORPEN. - VOORZIENING 
VAN BEKLAAGDE TEGEN DE UITSPRAAK 
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. -
GEEN MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OP
GEWORPEN. 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening door 
de burgerlijk verantwoordelijke partij 
ingesteld tegen de uitspraak in beroep die 
naar de redenen van het vonnis, waartegen 
beroep, verwijst, wanneer geen authen
tieke uitgifte van het vonnis, waartegen 
beroep, bij de voorziening is gevoegd. 

2° De voorrang toegekend aan voertuigen 
op rails strekt niet zoover dat de bestuur
der van zulk voertuig in alle omstandig
heden mag nalaten acht te slaan op de 
belemmering van het spoor, weze ook die 
belemmering het gevolg van een misdrijf 
tegen de verkeersverordening; bedoelde 
voorrang ontsliwt niet van de verplichting 
om de voorschriften van de voorzichtig
heid na te !even, die door de wet en de 
omstandigheden worden opgelegd en die 
geschikt zijn om een botsing, waarvan 
het gevaar in het oog springt, te vermij-
den (1). . 

ao Is zonder voorwerp de voorziening ge-

richt tegen een partij, indien geen enkele 
veroordeeling ten voordeele van die partij 
en ten laste van eischer werd uitgesproken. 

t.o Het Hof werpt ambtshalve geen middel 
op bij de voorziening van beklaagde te
gen de uitspraak ove1· de burgerlijke vor
dering. 

(GRANDJEAN EN ANDEREN, 
T. CHARPENTIER EN BROUWERS.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door de rechtbank 
van eersten aanleg te Luik, den 3 J uni 
19.38, gewezen; 

Omtrent de voorziening van de naam
looze vennootschap "Les Tramways Uni
fies de Liege >> : 

Overwegende dat deze vennootschap, 
als burgerlijk verantwoordelijk veroor
deeld werd tot de kosten en schadevergoe
dingen door haar aangestelde Grandjean 
opgeloopen; 

Overwegende dat dit bestreden vonnis, 
door het overnemen der redenen, het 
vonnis der politierechtbank bekrach
tigt; dat daaruit voortspruit dat, luidens 
artikel 419 van het Wetboek van Straf
vordering, toepasselijk op de burgerlijk 
verantwoordelijke partij, deze bij haar ver
zoekschrift een authentieke uitgifte moest 
voegen zoowel van het bestreden vonnis 
als van het vonnis a quo; dat zij de uit
gifte van dit laatste vonnis niet voorlegt, 
vonnis dat door verwijzing naar de rede
nen van het eerste hiermede een geheel 
uitmaakt; dat zij dus aan de voorschriften 
van de hiervoor aangehaalde beschikking 
niet voldoet; dat haar voorziening, bij
gevolg, niet ontvankelijk is; 

Omtrent het eenig middel der voorzie
ning van Grandjean : schending van arti
kelen 51, 52 en 54 van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, houdende 
algemeen reglement op de verkeers
politie, en van artikel12 van het Konink
lijk besluit van 27 Januari 1931, hou
dende politiereglement betreffende de nit
bating der tramwegen, doordat bestreden 
vonnis het grondbeginsel van den ver
keersvoorrang heeft miskend, dat in deze 
beschikkingen ten voordeele van de voer
tuigen die over den hoofdweg rijden en 
meer in 't bijzonder ten voordeele van de 
voertuigen op sp oren is vastgelegd; 

Overwegende dat eischer en zijn mede
beschuldigde Charpentier veroordeeld wer-

(1) Sic Verbr., 18 J"anuari 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 162) en 3 J"uni 1929 (ibid., 
1929, I, 222). 
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.den wegens onvrijwillige verwondingen, 
en, daarenboven, de eerste, voor inbreuk 
op prtikel 6 van het Koninklijk besluit 
van 27 Januari 1931 houdende reglement 
betreffende de exploitatie van de door de 
Regeering vergunde of te vergunnen 
tramwegen, « om, trambestuurder zijnde, 
verzuimd te hebben langzamer te rijden 
of zijn voertuig stil te houden in geval 
van belemmering op den weg"; de tweede, 
voor inbreuk op artil,el 5 van het Konink
lijk besluit van '17 Januari 1936, wijzi-
gende het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, op de verkeerspolitie, « om, 
autovoerder zijnde, verzuimd te hebben 
uit te wijken en desnoods stil te staan om 
de voertuigen op rails door te laten zoodra 
ze aankomen·», daar de onvoorzichtig
heid, oorzaak van het gecontraventiona
Jiseerd wanbedrijf van onvrijwillig·e ver
wondingen, volgens bestreden. vonnis, 
haar oorzaak vindt in overtredingen van 
de hiervoor aangehaalde reglementaire 
beschikkingen; 

Overwegende clat uit de va_ststellingen 
van den rechter, die over den grond der 
zaak beslist, blijkt dat Charpentier, die 
een autocar bestuurde en uit een zijstraat 
kwam, een straat is ingereden waar een 
spoorlijn loopt en waar de aanrijding met 
de tram door den eischer bestuurd heeft 
plaats gehad; dat, anderzijds, deze laatste 
dit autovoertuig van op een voldoenden 
afstand heeft moeten opmerken om de 
voorschriften van het hiervoor aange
haald artikel 6 na te I even ; 

Overwegende dat de verkeersvoorrang 
ten voordeele van de voertuigen op rails 
niet z66danig volkomen is dat een bestuur
der van zulk voertuig, in aile omstandig
heden, onachtzaam mag blijven voor een 
belemmering op de sporen, zelfs indien die 
belemmering, zooals in deze zaak, liet ge
volg was van een inbreuk op het regle
ment betreffende de verkeerspolitie; 

Overwegende clat de voorrang niet het 
recht insluit de regels der voorzichtigheid, 
door de wet en de omstancligheden voor
geschreven en die moe ten in acht genomen 
worden om een aanrijding te vermijden 
waarvan het gevaar klaar uitschijnt, over 
het hoofd te zien; 

Overwegencle dat het vonnis vaststelt 
dat eischer de autocar van op een afstand 
van 30 of 40 meter heeft moeten opmer
ken, afstand dien het voldoende acht om, 
in de omstandigheden der zaak, de aan
rijding te kunnen vermijden; 

Dat het mid del dus niet gegrond is; 
En overwegende dat bestreden beslis

sing werd gewezen op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 

· nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen 

werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeeling.en overeenkomstig de wet 
zijn; 

Wat de voorziening betreft. op de bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat ze zonder voorwerp 
is voor zoover ze tegen Charpentier is 
gericht, daar deze van geen enkele ver
oordeeling, ten laste van eischer uitge
sproken, genoten heeft; 

Omtrent de.voorziening voor zoover ze 
tegen Brouwers is gericht : 

Overwegende dat eischer geen enkel bij
zonder middel inroept tegen het vonnis 
dat hem tot schadevergoeding ten voor
deele van deze burgerlijke partij veroor
deelt; 

Dat het Hof van verbreking, op de voor
ziening van beklaagde tegen de beschik
king op de burgerlijke vordering, van 
ambtswege geen middel· opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischers tot de 
kosten. 

7 November 1938. - 2e Kamer. 
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e I{AMER. - 7 November 1938. 

1o BEROEP.- STRAFZAKEN.- BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
DRAAGWIJDTE. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - CONCLUSIE VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE WAARVAN KENNIS 
WERD GEGEVEN AAN BERLAAGDE. -
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING GE
VRIJWAARD. 

1 o Het beroep ingesteld doo1· het openbaar 
ministerie heeft tot gevolg dat de zaah in 
haar geheel v66r den rechter in be1·oep 
wordt gebmcht; deze mag den aard van 
de feiten niet wijzigen, maar hij kan op 
de feiten al de wettelijhe sancties leggen, 
welke hij meent te moeten toepassen. 

2° Beklaagde kan niet aanvoeren dat zijn 
recht van ve1·dediging geschonden werd, 
indien uit de rechtspleging blijkt dat hem 
kennis werd gegeven van de vorderingen 
van het openbaar ministerie, die door 
den rechter werden ingewilligd. 

(BENOIS.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Brussel, den 1 J uli 1938 gewezen; 
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Omtrent het eerste middel afgeleid uit 
het feit dat bestreden arrest eischer, na 
afloop van een straf van twee jaren ge
vangzitting, tegen hem hoofdens diefte 
uitgesproken, gedurende tien jaar, ter 
beschikking van de Regeering heeft ge
steld, alswanneer deze maatregel niet 
voorzien was geweest noch door de be
schikking: der raadkamer die hem naar de 
correctioneele rechtbank verwees, noch 
door de dagvaarding om v66r de recht
bank te .verschijnen waar het openbaar 
ministerie zijn toepassing· ook niet had 
gevorderd, en doordat bestreden arrest 
alzoo heeft rechtgesproken ultra p.etita en 
de rechten der verdediging heeft geschon
den : 

Overwegende dat het' vast staat dat de 
correctioneele rechtbank eischer heeft 
veroordeeld tot een gevangzitting van 
twee jaren en tot een geldboete van 
26 frank, wegens gewone diefstal, en dat 
het openbaar ministerie tegen dit vonnis 
hooger beroep he eft aangeteekend; 

· Overwegende dat het beroep van het 
openbaar ministerie de zaak v66r de 
rechtsmacht van den tweeden graad 
terug in haar geheel te berde brengt; dat 
daaruit spruit dat deze de macht heeft 
om opnieuw de feiten te beoordeelen die 
haar worden voorgelegd met al de om-

. standigheden welke die feiten kenmerken 
en die de zwaarte er van kunnen doen 
veranderen, zonder nochtans den aard er 
van te veranderen, en bijgevolg, op die 
feiten, zooals ze uit haar onderzoek zijn 
gebleken, aile wettelijke straffen toe te 
passen; 

Overwegende dat er zich dus niets tegen 
verzette dat het Hof van beroep - waar
bij de betichting van diefstal ten laste van 
beklaagde aanhangig werd gemaakt en 
dat vaststelde dat deze blijk geeft van 
een aanhoudende neiging tot wetsover
treden om sedert vijftien jaar ten minste 
drie misdrijven te hebben gepleegd welke 
ieder een correctioneele gevangenisstraf 
van ten minste zes maanden hebben me
degebracht - overeenkomstig· artikel 25, 
alinea 2, der wet van 9 April 1930 zijn 
terbeschikkingstelling van de Reg·eering 
gedurende tien jaar uitsprak, vermits die 
maatregel onder de gewone sancties voor
komt die de wet voorziet ter beteugeling 
van het misdrijf, zooals het was geken
merkt; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
conclusien, door eischer en zijn raadsman 
v66r het Hof van beroep genomen, spruit 
dat ze in kennis werden gesteld met de 
vorderingen van het openbaar ministerie 
en dat ze deze vorderingen hebben tegen-

gesproken; dat de rechten der verdediging 
dus ten voile werden gevrijwaard; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen Werden nageleefd; 

Om.deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

7 November 1938. - 2e Kamer. 
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter . .,---- Ver
slaggevel', H. Lambinet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 7 November 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VOORZIENING VAN DEN PROCUREUR DE~ 
KoNINGs. - TERMIJN. 

Wer~ te laat ingesteld, en is derhalve niet 
ontvankelijk, de voorziening door den 
procureur des Konings, op 23 Juni, inge
diend tegen een vonnis van vrijspraak 
op 21 Juni gewezen door de correctioneele 
rechtbank uitspraak doende in beroep. 
(Wb. v. Strafv., art. 374.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. DARDENNE.) 

Voorziening tegen een vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Dinant in 
beroep gewezer,t op 21 Juni 1938: 

ARREST. 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Dinant, zetelende in graad 
van beroep, in zijn vonnis van 21 Juni 
1938, Dardenne van de vervolgingen heeft 
ontslagen zonder kosten; 

Overwegende dat de verklaring van 
voorziening tegen dit vonnis van vrij
spraak door den procureur des Konings, 
ter griffie van gezegde rechtbank, slechts 
op 23 Juni werd gedaan, 't is te zeggen 
buiten den termijn bepaald door arti
kel 374 van het Wetboek van Straf
vordering; dat de voorziening dus niet 
mag· aangenomen worden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; legt de kosten ten laste van 
den Staat. 

7 November 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Vet
slaggevet, H. Lambinet. - Gelijkluidlmde 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. 



234-

2e KAMER. - 8 November 1938, 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJK VER
ANTWOORDELIJKE PARTIJ EISCHERES. -
UITSPRAAK DIE HET GEDING NIET BE
EINDIGT EN NIET OVER DE BEVOEGDHEID 
GEWEZEN IS. - 0NMIDDELLIJK INGE
STELDE VOORZIENING. - NIET ONTVAN
KELIJK. 

2° VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 25 MEI 1936, ARTIKEL 2, WIJZIGEND 
ARTIKEL 42 VAN HET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934.- DRAAG
WIJDTE. - VERPLICHTING VOOR DEN 
BESTUURDER ZIJN SNELHEID TE VER
MINDEREN DERWIJZE DAT HIJ KAN 
STILHOUDEN. - NIET NOODZAKELIJK 
SCHULDIG INDIEN HIJ NIET STIL HOUDT 
ALVORENS EEN SPOOROVERWEG OVER TE 
RIJDEN, DIE !\WEST GESLOTEN ZIJN 
MAAR OPEN WAS. ' 

1° Is niet ontvankelijk de voorziening door 
de burgerlijk verantwoordelijke partij on
middell~jlc in_gesteld tegen een arrest dat 
het gedtng met beeindigt en niet over de 
bevoegdheid gewezen is (1). 

2° f!e bestuurder van een autovoertuig is 
met op volstrekte wijze verJ?licht stil te 
houden telkens wanneer, btj een spoor
overweg, .. de slagb?om open is; hij moet 
slechts ztJn snelhetd verminderen derwijze 
dat hij kan stil houden, namelijk in geval 
de slagboom open is en een trein aan
k~mt. !Jit ~et enkele feit dat de bestuurder 
met sttl. ~teld vooraleer een spooroverweg 
over te rtJden, waar de slag boom open was, 
df!n wanneer h_ij gesloten_ moest z~jn, mag 
met noodzakeltJk, en lutde·ns geen enlcele 
wetsbepaling, afgeleid worden, dat die 
bestuurder een misdrijf, tevens een fout 
heeft begaan, en hij, bij ongeval al; 
daarvoor verantwoordelijk of alleen' ver
antwoordelijk moet beschouwd worden. 
(Kon. besl. v. 25 Mei 1936, art. 2.) 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. CONSORTEN DUFOUR 
EN OPENBAAR MINISTERIE.) 

ARREST. 

Gezien het bestreden arrest in dato 
14 Mei 1938 door het Hof van beroep te 
Brussel geveld : 

Overy;egende dat de voorziening, door 
de Nabonale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, burgerlijk verantwoordelijke 

(1) Sie Verbr., 13 April 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 113, C, 5o). 

partij i~g~die~d, gericht is tegen het open
baar .. m1mster1e en tegen de burgerlijke 
partiJen Dufour vader en Dufour zoon · 
. O~trent de ontvankelijkheid der voor-' 
z~enmg, voor zooveel bestreden arrest 
u.1tspraak doet over de burgerlijke vorde
rmg van Dufour zoon : 

Overwegende dat bestreden arrest er 
z~c~ bij bepaalt, bij middel van bekrach
bgmg, aan de burgerlijke partij een voor
schot toe te kennen van 10.000 frank en 
een geneesheer als deskundige aanstelt 
alvorens verder uitspraak te doen · dat 
daar deze beslissing geen einde stelt aa~ 
h~~ geding en niet over de bevoegdheid 
WlJSt, de voorziening in dit opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Ten gronde : 
Voor zooveel bestreden arrest uitspraak 

doet over de burgerlijke vordering van 
Dufour vader, en over de vordering van 
het openbaar ministerie strekkende tot 
v~.rwijzing :van de Nationale Maatschap
plJ der Belgische spoorwegen in de kosten : 

.omtrent de twee middelen samen, afge
lel~ : het e~rste, uit de schending van 
artikel 2, almea 2, van het Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1936, dat artikel 42 
van het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934 wijzigt, doordat bestreden 
arre.~t. om ~~ verplichtingen van de bur
gerhJke partiJ, Dufour zoon, nauwkeurig te. 
bepalen, zich zou beperkt hebben het 
voorschrift van artikel 42, alinea 1 van 
het Koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 bijna woordelijk te herhalen en zou 
geweigerd hebben in de zaak artikel 2 
alinea 2, van het Koninklijk besluit va~ 
2? Mei 1936 toe te passen; het tweede, 
mt de schending van artikel 97 der 
q~ondwet, doordat het onmogelijk zou 
ZlJn te bepalen om welke feitelijke reden 
of om welke rechtsreden, bestreden arrest 
d~ bewering van eischeres, afgeleid uit het 
fe1t. dat de burgerlijke partij, Dufour zoon, 
arbkel 2, alinea 2, hierboven bedoeld 
overtreden heeft, niet heeft aangenomen ; 

<;>verwegende ~at het Koninklijk be
slu~t. van 25 Me1 1936 op de verkeers
pohbe, dat de voo;schriften wijzigt be
treffende de snelhe1d der voertuigen bij 
!J-et . ?Verst~ ken der spoorwegovergangen, 
m ZlJ~ arbkel 2 een meer volledige tekst 
stelt m de plaats van het oud artikel 42 
van het Algemeen reglement van 1 Fe
b~uari 1934, door bij deze wetsbeschi~
kmg. een tweede alinea te voegen dat al
zoo IS opgesteld : « bij het naderen van 
gelijk welken spoorwegovergang, moet de 
be~tuurder voorzichtig zijn en zijn snel
h~ld zoo matigen, dat hij kan stoppen in
dien de slag·boomen gesloten zijn of indien 
een trein aankomt »; 



__ - ,: __ J _;__-_ --- J - c-·- F_ __ L 

- 235-

Dat aan den bestuurder slechts wordt 
opgelegd zijn snelheid zon te matigen dat 
hij kan stoppen, namelijk in geval de 
-slagboom open is en een trein aankomt; 
dat aan den bestuurder niet op volstrekt 
gebiedende wijze wordt opgelegd te 
stoppen in al de gevallen dat een slag
boom open is, om de sporen na te :den 
en na te gaan of een trein aankomt, en 
zijn voertuig slechts daarna terug in be
weging te brengen ; 

Overwegende dat de rechter, die over 
den grand der zaak beslist, in geval van 
aanrijding, de oorzaak dezer moet op
zoeken, in geval van betwisting; dat uit 
het enkel feit dat de bestuurder niet heeft 
gestopt alvorens een spoorwegovergang 
over te steken, spoorwegovergang waarvan 
de slagboom moest gesloten zijn, maar die 
open stond, niet noodzakelijk voortvloeit, 
volgens -geen enkele wetsbeschikking, dat 
de bestuurder een inbreuk die eene fout 
uitmaakt zou begaan hebb.en en dat hij, 
voor het ongeval verantwoordelijk of 
alleen verantwoordelijk zou zijn; 

Overwegende dat in het huidig geval, 
het Hof van Beroep heeft vastgesteld dat 
Dufour zoon " zijn wagen in de meest 
normale voorwaarden bestuurd heeft, rij
dende in zulke matige snelheid dat hij 
steeds me ester was van het stuur om dade
lijk te stoppen voor het opdringen (sic) van 
elk voorzienbaar gevaar »; da t er bij
gevoegd is « dat de grove fout van den 
bareelwachter niet moest voorzien wor
den»; dat eindelijk door bestreden arrest 
wordt verklaard dat de eerste rechter 
« met gezonde reden de bestanddeelen der 
zaak gewaardeerd (sic) heeft met te be
slissen dat de bepalende oorzaak van het 
ongeval uitsluitelijk toe te wijten is aan 
betichte Van Osselt »; 

Dat uit het arrest geenszins voortspruit 
dat de rechter die over den grand der 
zaak beslist, geen rekening heeft gehou
den met artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1936, in het eerste 
middel bedoeld, of geweigerd heeft het 
toe te passen; 

Dat integendeel uit het arrest voort
vloeit dat de eerste rechter, ver van deze 
beschikking te hebben geschonden, het 
juist heeft uitgelegd, en in de volheid van 
zijn bindende macht heeft geoordeeld dat 
de,bestuurder Dufour zoon niet met ze te 
overtreden het ongeval heeft veroorzaakt; 

Dat, tegenover de be'Y:ijsvoering v3:n de 
Nationale MaatschaPpiJ der Belg1sche 
Spoorwegen, volgens dewelke uit het 
feit " dat de autogeleider Dufour niet 
heeft j"gestopt in aanwezighe~d van ee~ 
trein » moest worden afgele1d « dat hiJ 
klaarbhjkelijk deze wetsbepaling (arti-

kel r.2, tweede lid) heeft overtreden », het 
Hof van beroep zijn beoordeeling stelt die 
juister in rechte, verschillend en bindend 
in feite is; dat de rechter, die over den 
grand der zaak beslist, de bewering vim 
de Nationale Maatschappij dus beant
woord heeft en dat het arrest met redenen 
omkleed is; 

Dat geen enkel der middelen kan aange
nomen worden; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst de Maatschappij 
eischeres. in de kosten. 

8 November 1938. - 28 Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. 
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 8 November 1938. 

MILITIE. - VRIJSTELLING. - GEBREK 
VOORZIEN IN DE TABEL B, Nr 62.- WAN
NE)ER HET VRIJSTELLING KAN MEDE
BRENGEN. 

Het gebrek vermeld in de tabel B, nr 62, 
goedgekeurd door het Koninklijk besluit 
van 29 Mei 1934, kan slechts vrijstelling 
medebrengen na een voorafgaand uitstel 
gedurende een jaar, we gens dezelfde reden. 

(MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, 
T. COLOGNE.) 

ARREST. 

Gezien de voorziening tegen de beslis
sing van den herkeuringsraad der pro
vincie Brabant, in dato 13 Juni 1938 
gericht; 

Op het eenig middel : schending van 
artikel 28, b en c, der wet op de militie, 
de werving en de dienstverplichting, 
samen geordend door Koninklijk besluit 
van 15 Februari 1937 en van het Konink
lijk besluit van 29 Mei 193lo, de tabellen 
commentaren en bijlagen tot vaststelling 
van de ziekten en gebreken waarvoor vrij
stelling van den militairen dienst of 
verdaging verleend wordt; goedkeurende 
voornamelijk van rubriek nr 62 van de 
tabel B, doordat de bestreden beslissing·, 
Albert Cologne, milicien der gemeente 
Hakendover, klasse van 1939, als defi
nitief ongeschikt, van den militairen 
dienst vrijstelt alswanneer voornoemde 
rubriek slechts de verdaging als voor
lopig ongeschikt toeliet : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing Albert Cologne als definitief onge-
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schikt, wegens lichamelijke ongeschiktheid 
voorzien in· tabel B, n' 62, vrijstelt; 

Dat, luidens voornoemd tabel B, n' 62, 
het lichamelijk gebrek er in vermeld de 
vrijstelling niet kan verleenen tenzij na 
eene voorafgaande verdaging van een 
jaar wegens dezelfde red en; 

Dat Albert Cologne, milicien van de 
classe 1939 voor de eerste maal v66r de 
herkeuringsraad verscheen en was dus 
vroeger nog niet verdaagd geweest; · 

Dat de herkeuringsraad dus slechts de 
verdaging mocht verklaren; 

Dat bestreden beslissing alzoo de wet
telijke bepalingen, in het middel aange
haald, schend t; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt de 
bestreden beslissing; beveelt dat onder
havig arrest in de registers van de her
keuringsraad der provincie Brabant zal 
geschreven worden en dat melding er 
van, in den rand van de vernietigde be
slissing, zal gedaan worden; en verzendt de 
zaak tot de herkeuringsraad der provincie 
Limburg. 

8 November 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lime 
bourg. - Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, .advocaat ge
neraal. 

2e KAMER.- 8 November 1938. 

1° DAGVAARDING.- KNEVELARIJ.
- WANBEDRIJF VOORGEBRACHT IN DE 
BEWOORDINGEN VAN DE WET. - NIET 
VEREISCHT DE SLACHTOFFERS TE NOE
MEN. 

2° KNEVELARIJ. - VEROORDEELING. 
- RECHT VAN DE VERDEDIGING. -
VRIJWARING. - BEGRIP. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL GESTEUND OP EEN FElT DAT 
DOOR HET BESTREDEN ARREST NIET 
WERD VASTGESTELD. - MIDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

~o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL GESTEUND OP DE TEGEN
STRIJDIGHEID IN DE REDENEN VAN HET 
ARREST. - FEITELIJKE VERGISSING. -
VERWERPING. 

1° De dagvaarding we gens knevelarij is 
!'egelmatig wannee1· zij het wanbedrijf 
van knevelarij met de bewom·dingen van 
de wet omsch!'ijft, tevens den datum van 
de feiten en van de onwettig verkregen 
sommen opgeeft; het is niet vereischt dat 
de slachtoffers van dat wanbedtijf in de 
dagvaarding genoemd worden (1). 

2° H et arrest dat vm·oordeelt we gens kneve
larij is wettig wanneer het de feiten met 
al hun bestanddeelen in overeenstemming 
met de wet bepaalt, en vaststelt dat be
klaagde in de mogelijkheid werd gelaten, 
met behulp van de stukken van den bun
del, zijn verdediging voor te dragen. 
(Strafwb., art. 2~2.) 

3° Mist grondslag in feite en wordt vm·wor
pen het middel dat berust op een feite
lijke omstandigheid die door het be
streden arrest niet werd vastgesteld (2). 

~o Mist g1·ondslag in feite het middel ge
steund dam·op dat het arrest niet met 
1·edenen omkleed is omdat het gegrond is 
op !'edenen die onderling strijdig zijn, 
dan wanneer er geen strijdigheid in de 
redenen te vinden is. 

(TIELEMANS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 
21 Juni •1938 door het Hof van beroep te 
Bmssel geveld; 

Op het eerste middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 185, 163, 195 
en 217 van het Wetboek van Strafvorde
ring, doordat de dagvaarding tot den 
eischer in cassatie gericht om v66r de 
correctioneele rechtbank te verschijnen 
de ten zijnen Iaste gelegde feiten niet vol
doende bepaalde, zoodat het hem onmo
gelijk was op behoorlijke wijze zijn ver
dediging te verzekeren (miskenning der 
rechten der verdediging) en dat het be
streden arrest die feiten dan ook niet 
bepaalt ten genoege van rechte : 

Overwegende dat de dagvaarding het 
wanbedrijf van knevelarij heeft beschre
ven in de bewoordingen van de wet met 
aanduiding van den datum der feiten en 
van het bedrag der onwettig ontvangen 
soil1men; 

Overwegende dat geen enkel wettekst 
eischt dat de slachtoffers van het wanbe
drijf van knevela:rij in de dagvaarding zou
den aangeduid worden; 

Overwegende dat de rechten der ver
dediging niet miskend werden, daar de 
bestanddeelen van het wanbedrijf voor
zien en bepaald geweest zijn; 

Aangezien wat het arrest betreft, dit de 
feiten ten behoeven van rechte heeft be
paald door deze te beschrijven over
eenkomstig de wet in al hunne hestand-

(1) Vergelijk Verbr., 10 Juli 1900 (Bull. en 
PAsiC., 1900, I, 314). 

(2) Sic Verbr., 7 Februari 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 37, A, 1°). 
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deelen en in feite vastgesteld heeft, dat 
betichte in staat gesteld werd - met be
hulp der bescheiden die in het dossier 
berusten - zijne verdediging voor te 
dragen; . 

Overwegende dat het middel dus onge
grond is; 

Op het tweede middel : schending van 
.artikel 243 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest als grond der kneve
larij het feit weerhoudt dat aanlegger .tot 
verbreking fel overdreven sommen vroeg 
en in ontvangst nam voor verrichtingen 
of akten die door zijn griffie moesten uit
gevoerd worden, terwijl het ook vast
stelt dat zijn handelingen er toe strekten 
alle rechtvaardiging of teruggave van de 
ge'inde sommen te ontduiken zoodat uit 
die gegevens spruit dat de overdreven 
sominen die aanlegger eischte of ontving 
niet door hem als rechten, taxen, be
lastingen, penningen, inkomsten of in
tresten of voor loon of wedde ten defi
nitieven titel ge'ind waren, maar slechts 
{)Verdreven voorschotten vertegenwoor
digden, waarvan hij het saldo soms heeft 
weerhouden, feit dat niet onder toepassing 
van artikel 243 valt, omdat de belang
hebbenden niet in den waan verkeerden, 
toen zij hunne betalingen deden, dat zij 
de geeischte of ontvangen bedragen ver
schuldigd waren : 

Overwegende dat het middel gesteund 
is op de omstandigheid in feite dat de 
bela.nghebbende niet zouden gedacht heb
ben dat de gevraagde sommen in het 
geheel verschuldigd waren en da t zij die 
sommen zouden beschouwd hebben als 
eene provisie waarvan het saldo hun zou 
teruggegeven worden; 

Maar overwegende dat het arrest op 
bindende wijze in feite vaststelt dat aan
vrager willens en wetens de feiten van 
knevelarij heeft gepleeg·d, omdat hij « in 
de gTiffie een stelsel had ingesteld dat, 
» onder den schijn van slordigheid en 
'' nalatigheid grove misbruiken vermom
» de en er toe strekte alle rechtvaardiging 
" of teruggave van de ge'inde sommen te 
» ontwijken »; 

Overwegende dat het innen van som
men die aanlegger wist. niet verschuldigd 
te zijn, en die door de belanghebbende 
moesten beschouwd worden als in het 
geheel verschuldigd, alzoo ten laste van 
eischer, vastgesteld en bevestigd wordt; 

Da t het mid del dus in feite mist; 
Op het · derde mid del : schending van 

artikelen 51, 53 en 243 van het Straf
wetboek, en 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het in onderg·eschikte 
orde ten laste geleg·de feit weerhoudt, vol
gens hetwelk eischer tot verbreking zich 

plichtig heeft gemaakt aan knevelarij 
voor een gezamenlijk bedrag van 
60,000 frank, en met het oog op het zoo 
omschreven misdrijf, de straf bepaalt, 
.wanneer uit de gegevens der motiveering 
blijkt dat voor een gedeelte van boven
vermeld bedrag, het misdrijf niet vol
tooid werd, maar dat de handelingen van 
aanlegger slechts « er toe strekten » alle 
rechtvaardiging of teruggave van de 
ge'inde sommen te ontwijken, tegen
strijdigheid in de motiveering welke 
overigens gelijk staat met een gebrek aan 
motiveering : . 

Aangezien het bestreden arrest, door 
vast te stellen dat eischer " voor doel 
had " de rechtvaardiging en de teruggave 
van de ge'inde sommen .te ontduiken, niet 
onderstelt dat het beoogde achterhouden 
van de niet verschuldigde sommen niet 
verwezenlijkt werd, en dat er slechts een 
niet strafbaar poging zou bestaan; 

Dat dus de door aanvrager ingeroepen 
tegenstrijdigheid niet bestaat, en het 
mid del in feite mist; 

En aangezien de bestreden beslissing 
werd geveld op een rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd, en de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 
· Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; veroordeelt aanvrager tot de 
kosten. 

8 November 1938. - 2e Kamer. ----,. 
Voo1·zitter,. H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Wou
ters . ...,.. Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 8 November 1938. 

BEROEP IN STRAFZAKEN. - EEN
PARIGHEID. 

Is onwettig het al'!'est dat, in strafzaken, 
een vonnis van vrijspraak wijzigt en 
veroordeelt zonder vast te stellen dat het 
Hof zijn beslissing heeft genomen met 
eenparigheid. 

(VERHAEGEN, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gezien het arrest geveld door het 1-Iof 
van beroep van Brussel den 8 September 
1938; 

Op het eerste miclclel : schending van 
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artikel 140 van de wet van 18 Juni 1869, 
gewijzigd door artikel 2 van de wet van 
4 September 1891, in zooverre, wanneer 
toch betichte door den eersten rechter 
vrijgesproken werd, het bestreden arrest, 
het vonnis a quo hervormend, verschil
lende veroordeelingen heeft uitgesproken 
zonder dat er vastgesteld zij dat het Hof 
van beroep met eenparigheid van stem
men uitspraak zou hebben gedaan : 

Overwegende dat het vonnis van de 
rechtbank van eersten aanleg eischer had 
vrijgesproken van de vervolging van een 
geheime stokerij te hebben iilgesteld; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die beslissing wijzigende, het feit bewezen 
heeft verklaard, en eischer veroordeeld 
heeft zonder te vermelden dat het Hof 
van beroep met eenparigheid van stem
men uitspraak he eft gedaan; 

Dat er dus schending is van de hier
boven aangehaalde wetsbepalingen; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest voor zooveel het aan
vrager Verhaegen veroordeeld heeft na 
wijziging van het vonnis waartegen be
roep; beveelt dat het onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
van het Hof van beroep van Brussel, en 
dat melding er van zal gedaan worden in 
den rand van het gedeeltelijk verbroken 
arrest; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent; veroordeelt den Staat 
(Beheer van FinancHin) tot de kosten. 

8 November 1938.- 2• Kamer.--'- Voor
zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

2• KAMER. -15 November 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - GEEN EINDUITSPRAAK. -
NIET ONTVANKELIJK. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - VORDE
RING VAN BEKLAAGDE TEGEN DE BUR
GERLIJKE PARTIJEN RECHTHEBBENDEN 
VAN HET SLACHTOFFER VAN EEN VER
KEERSONGEVAL, WAARVOOR HET GE-

(1) Zie Verbr., 31 Januari 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 31, B, 1°; Arresten van het 
Hof van verbreking, supra, biz. 12). 

(2) Vergelijk Verbr., 8 April. 1935 (Bull. 
en PASIC., 1935, I, 218 en de nota); zie ook 
Verbr., 15 October 1935 en 2 Maart 1936 

DEELTELIJK VERANTWOORDELIJK WER]) 
VERKLAARD. - NIET ONTVANKELIJK. 

3° VERANTWOORDELIJ KHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - ZEDELIJKE SCHADE DOOR 
HET ONGEVAL VEROORZAAKT AAN DE 
BLOEDVERWANTEN IN DE ZIJLINIE VAN 
HET SLACHTOFFER. - VERGOEDING. 

4o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL BETREFFENDE EEN BURGER
LUKE VORDERING TEN AANZIEN WAAR
VAN DE VOORZIENING NIET ONTVANKE
LIJK WORDT VERKLAARD. - WORDY 
DOOR HET HOF NIET IN AANMERKJNG 
GENOMEN. 

1° Is niet ontvankelij k de voorziening tegen. 
een beslissing van den strafrechter die, 
uitspraak doende over de burgerlijke 
belangen, er zich toe bepaalt, vooraleer 
recht te spreken, een geneeskundig onder
zoek te bevelen (1). (Wb. v. Strafv., 
art. 416.) 

2° Moet afgewezen worden de vordering 
door beklaagde, dade1· van een onvrij
willige dooding, ingesteld tegen de bur
gerlijke partijen, rechthebbenden van het 
bij het ongeval gedoode slachtoffer, op 
grond van de gedeeltelijke verantwoorde
lijkheid die ten laste van dit slachtoffer 
zou kU1men gelegd worden (2). 

so De bloedverwanten in de zijlinie van het 
slachtoffer kunnen recht hebben op ver
goeding van de enkel zedelijke schade die 
zij door het misdrijf geleden hebben (3). 
(Bgl. Wb., art. 1382.) · 

4° Het Hof neemt niet in aanmerking het 
middel dat betrekking heeft op een bur
gerlijke vordering ten aanzien waarvan 
de voorziening niet ontvankelijk is ver
klaard. 

(JANSSENS, 
T. SEGERS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Brussel, den 18 Mei 1938 ge
wezen; 

Overwegende dat bestreden arrest uit
gesproken werd op een rechtspleging 
waarin het openbaar ministerie geen be
roep heeft aangeteekend en waarin be
klaagde zijn beroep heeft beperkt tot de 

(ibid., 1936, I, 6 en 173), 16 en 30 April, 
24 September 1934 (ibid., 1934, I, 240, 261 
en 385). 

(3) Zie Verbr., 15 Juni 1937 (Bull. en 
PAsni., 1937, I, 186; Arresten van het Hof van 
verb1·eking, 1937, blz. 64). 
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burgerlijke vorderingen die allee~ v66r de 
rechtsmacht van beroep werden gebracht; 

Overwegende dat de feiten, wegens de
welke eischer in verbreking aileen werd 
vervolgd en waaraan hij plichtig werd be
vonden, verwondingen aan Pierre Segers, 
en den dood van zijn echtgenoote Cathe
rine Maes, van Hector Cooreman en van 
dezes echtg'enoote Marie Manssens heb
ben veroorzaakt; 

Overwegende, wat de vordering der 
burgerlijke partij Segers betreft, dat be
streden arrest een deskundig onderzoek 
beveelt om het bedrag der schade te be
palen; dat het geen eindbeslissing is in den 
zin van artikel ~16 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat de· voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Wat het overige der voorziening be
treft : 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 der 
Grondwet, doordat, alhoewel door de 
conclusien van eischer in verbreking een 
eisch v66r het Hof aanhangig werd ge
maakt, eisch die gericht was tegen con
soorten Stockman-Cooreman en consoorten 
Manssens om gezegde consoorten :- inge
val, niettegenstaande een deel der verant
woordelijkheid voor het betwiste ongeval 
ten laste van Cooreman zou worden ge
legd, Janssens zou veroordeeld worden om 
geheel · het nadeel te herstellen door de 
burgerlijke partijen Segers en Fransquin, 
qualitate qua geleden - te doen veroor
deelen om aan Janssens, eischer in ver
breking, het deel der schadevergoedingen 
te doen terugbetalen dat hij verplicht is 
te betalen aan de burgerlijke partijen 
Segers en Fransquin qualitate qua, en dat 
overeenstemt met het deel der verant
woordelijkheid ten laste van Cooreman 
gelegd, het arrest nochtans over dezen 
eisch geen uitspraak heeft gedaan en de 
impliciete verwerping van deze op geener
lei wijze met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat het Wetboek van 
Strafvordering uitdrukkelijk v66r de be
teugelende rechtsmachten geen andere 
vorderingen van burgerlijken aard aan
vaardt dan deze van het slachtoffer dat 
door het misdrijf werd benadeeld, deze 
gericht tegen de burgerlijk verantwoorde
lijke partij, en de vordering tot schade
vergoeding door den beklaagde, die van 
de vervolgingen werd ontslagen, ingesteld 
tegen de burgerlijke partij; 

Overwegende dat de eisch door be
klaagde in zijn conclusHin omschreven 
aan geen enkel dezer voorwaarden beant
woordt; dat hij inderdaad door een veroor-

deelde gericht is tegen burgerlijke par
tijen die rechthebbenden zijn van een in 
het ongeval omgekomen slachtoffer, dan 
wanneer geen enkel publieke vordering 
tegen dit slachtoffer mogelijk was; 

Overwegende dat bestreden arrest dus 
terecht verklaart " dat daar beklaagde 
Janssens aileen in de zaak betrokken is, 
hij verplicht is - in solidum - tot het 
betalen der sommen aan de burgerlijke 
partijen Segers en Fransquin verschul
digd, terwijl het hem vrij staat zich 
achteraf te voorzien zooals het behoort » ~ 

Overwegende dat het arrest alzoo de 
conclusien beantwoordt en met redenen 
omkleed is; 

Dat het middel bijgevolg niet mag wor
den aangenomen; 

Omtrent het tweede middel : schending· 
van artikelen 1382.en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 der Groridwet, 
doordat bestreden arrest eischer in ver
breking veroordeelt aan de broeders en 
zusters van het slachtoffer Cooreman en 
aan de broeders en zusters van het 
slachtoffer Manssens verscheidene som
men te betalen als vergoeding voor mo
reele schade, zonder de middelen te 
beantwoorden door eischer in verbreking 
in zijn conelusien opgeworpen om zich 
tegen het toekennen van deze vergoedin
gen te verzetten : 

Overwegende dat deze conclusien er 
zich bij bepalen, op dat punt, te houden 
staan dat de vergoeding wegens moreele 
schade slechts bij uitzondering aan broe
ders en zusters der slachtoffers mag wor
den verleend; dat zulke regel uit de wet 
niet blijkt; dat de beschikkingen van · 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
Iijk Wetboek de bloedverwanten in de 
zijlinie, en namelijk de broeders en zusters, 
van het recht op het herstel van de mo
reele schade door het misdrijf veroorzaakt 
niet uitsluiten; 

Overwegende dat in princiep de schat
ting der vergoeding op feitelijken grond 
berust; 

Overwegende dat alzoo moet worden 
beschouwd de bewijsvoering die strekt 
tot het verwerpen van het moreel hestand
deel der schade door de bloedverwanten 
in zijlinie geleden; dat bestreden arrest, 
om zulke bewijsvoering te verwerpen, er 
zich heeft mogen bij bepalen, zooals het 
zulks heeft gedaan, het werkelijk bedrag 
der geheele geledene schade vast te stellen; 
dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en artikel 97 der Grond
wet, doordat het Hof van beroep op een 

r----
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onvoldoende en ten andere op een ver
keerde wijze met redenen heeft omkleed 
het deel van zijn beslissing waarin het 
eischer in verbreking heeft veroordeeld tot 
het betalen der som van 56,624 frank aan 
·de burgerlijke partij Segers, som die « het 
derde der capitalisatie van de inkomsten 

·van zijn echtgenoote » uitmaakt, en, 
anderzijds, de middelen niet heeft beant
woord door eischer in verbreking in zijn 
conclusien aangevoerd om - dezen eisch 
van de burgerlijke partij Segers te be
strijden; 

Overwegende dat het middel enkel be
trekking heeft op de vordering van de · 
burgerlijke partij Segers, wier voorziening 
ltiervoren niet ontvankelijk werd ver
klaard, C!at het Hof bijgiwolg er geen acht 
mag o.p slaan ; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
.kosten. 

15 November 1938. - 2° Kamer. 
Vo01·zitte1', H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggevel", H. Genart. - Gelijkluidende 
.conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
.advocaat g11neraal. 

2° KAMER.- 16 November 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERKEER. 
CONCLUSIE. - NIET BEANTWOORD. -
VERBREKING. 

-2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 

·1 ° W anneer beklaagde, die vervolgd wordt 
wegens onvrijwillig toegebrachte verwon
dingen, bij conclusie aanvoert dat het 
slachtoffer de verkeersve?"ordening op een 
bepaalde wijze overt1·eden heeft, is het 
an·est, dat veroordeelt zonder die con
clusie te beantwoorden, niet wettig met 
redenen omkleed en moet het verbroken 
worden (1). (Grondwet, art. 97; Kon. 
besl. v. 1 Februari 1934, art. 36.) 

2° Ve7·bl'eking van de beslissing over de 
publieke vordering brengt verbreking 
mede van de beslissing over de burgerlijke 
vordering (2). 

(1) Zie Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en PAsiC., 
1936, I, 342}, en 4 October 1938 (ibid., 1938, 
I, 304). 

(2) Vaste recht~praak, zie onder andere 
Verbr., 28 Juni 1938 (Bull. en PAsiC., 1938, 
I, 231; Arresten van het Hof van verbnking, 

-sup1·a, blz. 143). 

(VANDE CRAEN, 
T. BECKERS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 
14 Juli 1938 door het Hof van beroep te 
Brussel geveld; 

I. Aangaande de openbare vordering : 
Omtrent het van ambtswege opgewor

pen middel : schending van artikel 97 der· 
Belgische Grondwet, doordat bestreden 
arrest den aanlegger veroordeelt bij toe
passing van artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek (het laatste artikel door 
artikel 1 der wet van 31 Maart 1936 ge
wijzigd) zonder rekening te houden der 
besluiten aan ·het Hof van beroep voor
gelegd : 

Overwegende dat volgens bestreden ar
rest het gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg in het feit zou bestaan « dat betichte 
de bepaling van artikel 57, aline a 2, van 
het algemeen reglement der verkeers
politie niet in acht genomen heeft door al 

. links af te draaien om den steenweg- te 
verlaten, dat hij' den doorgang afsneed 
voor Albert Beckers, die zijnen weg langs 
diezelfde baan vervolgde », en dat de be
tichte « zich moest vergewissen of geen 
ander voertuig den wagen van Roosen 
volgde »; 

Overwegende dat bestreden arrest de 
besluiten van den betichte zonder ant.
woord gelaten heeft, die beweerde : a) dat 
de burg·erlijke partij Beckers in de krui
sing, waar betichte naar links draaien 
moest, hem niet voorbijsteken mocht 
(artikel 36 van het Reglement); dat hij 
zich aldus niet in het geval bevond van 
iemand die " zijnen weg vervolgt » (arti
kel 57, 2°), en dat betichte recht had tot 
het afsnijden van den weg van Bec.k;ers; 
b) dat betichte "de fout of de overtreding 
van een derde nie t voorzien moest »; : · 

Dat bestreden arrest dus niet wettelijk 
gemotiveerd is en client verbroken te 
worden; 

II. Aangaande de burgerlijke vorde
ring : 

Overwegende dat de ·verbreking van de 
beslissing op de publieke vorderiqg als 
gevolg moet hebben de verbreking van de 
samenhangende beslissing op de burger
lijke vordering, op dezelfde feiten ge
steund; 

Om deze beweegredenen, en zonder het 
middel, door aanlegger ingeroepen, dat 
overvloedig wordt, in acht te nemen, het 
Hof verbreekt het bestreden arrest; be
veelt dat heLonderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
het Hof van beroep te Brussel en vermelcl 
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~n rand van het ver.broken arrest; veroor
deelt verweerders tot de kosten; · verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
·Gent. 

16 November 1938. - 2e Kamer. 
Voorzitte1', H. Rolin, raadsheer wa,arne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Wou
ters. - (Jelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
raal. - Pleiters, HH. Ladeuze .. en Van 
:Oieren (deze van de Ba)ie te Leuven). 

28 KAMER. - 21 November 1938. 

. ·GERECHTELIJKE BIJST AND. - GE
VRAAGD DOOR BURGERLJJKE PARTIJ. -
0NVERMOGEN BEWEZEN. - GEEN OP
GAVE VAN EEN MIDDEL.- VERWERPING, 

Het Hof verwm·pt de aanvmag tot gerechte
lijken bijstand, ingediend door de burge1'
lijke pa1'tij, zelfs i.ndien zij van haar on
ve1'1nogen doet blijken, wanneer zij geen 
enkel middel opgeeft dat tot staving van 
de voorziening kan ingeroepen worden. 
(Wet van 29 Juni 1929, art. 3.) 

(CLEMENT, T. DAZIN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
lleroep te Brussel den 5 Juli 1938 gewe~ 
zen : 

Overwegende dat eischer, burgerlijke 
partij, van zijn onvermogen doet blijken, 
maar dat hij geen enkel middel aangeeft 
dat tot staving van zijn voorziening kan 
worden ingeroepen; dat het Hof niet kan 
na:gaan of de aanspraak rechtmatig voor
komt, zooals artikel 3 der wet.van 29 Juni 
1929 het voorschrijft; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
vraag tot· Itet bekomen van het voordeel 
van den gerechtelijken bijstand; stelt de 
zaak vast op 16 Januari 1939 om. ten 
grande te worden behandeld. 

21 November 1938. - 2e Kamer. - · 
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bail. Gelijkluidende 

· conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. · 

/'' 

2e KAMER.- 21 November 1938. 

1° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- .TAAL WAARIN DE AKTE VAN VOOR
ZIENING MOET OPGEMAAKT .ZIJN. -
TAAL VAN DE BESTREDEN BESLISSING, 
OM RET EVEN OF DE AKTE VAN VOOR-

VERBR., 1938. -16 

·ZIENING OPGEMAAKT WERD DOOR DEN 
BESTUURDER DER GEVANGENIS OF DOOR 
DEN GRIFFIER. 

2o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- TAAL WAARIN DE AKTE VAN VOOR
ZIENING MOET OPGEJIIAAKT ZIJN, -
ARREST IN RET FRANSCH. - VOOR
ZIENING IN RET NEDERLANDSCI'I. -
NIET. ONTVANKELIJK. 

1° De akte van voorziening moet opgemaakt 
worden in de taal waarin de bestreden 
beslissing gesteld is, om het even of die 
akte door den bestuurder van de gevan
genis of rechtstreeks door den griffier 
wordt opgemaakt. 

2° Kan niet worden . aangenomen de voor
ziening door den gedelegeerde van den 
bestuurder de1' gevangenis opgemaakt in 
het Nedm·landsch tegen een arrest gesteld 
in het Fransch. (Wet van 15 Juni 19,35, 
art. 2?, 4°). 

(RENDERS.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te B1'ussel, kamer van inbeschuldi
g·ingstelling, den 29 Juli 1938 gewezen : 

Overwegende dat, luidens artikel 27 der 
wet van 15 J uni 1935, de taal der rechts
pleging v66r het Hof van verbreking deze 
is waarin bestreden arrest werd gesteld; 

Overwegende dat de akte van voorzie
ning in verbreking en zoowel deze die 
door den directeur der gevangenis of zijn 
afgevaardigde wordt opgemaakt, als deze 
die rechtstreeks door den griffier wordt 
opgemaakt. aan dit voorschrift onder
worpen zijn; 

Overwegende dat, luidens artikel 40 der 
hierboven aangehaalde wet, deze regel is 
voorgeschreven op straf van nietigheid en 
dat deze nietigheid van openbare orde is; 

Overwegende dat de akte van voor
ziening in onderhavig_ geval, ontvangen 
door den afgevaardigde van den directeur 
van het gevang, gansch in de Neder
landsche taal werd opgesteld. dan wanneer 
bestreden arrest in de Fransche taal werd 
gesteld; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

21 November 1938. - 2• Kamer.\-
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vitry. Gelijkluidende 
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, 
advocaat generaal. · 
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2e KAMER.- 22 November 1938. _ 

10 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
VERANDERING VAN .DE QUALIFICATIE.
BESTANDDEELEN VAN DE QUALIFICATIE 
BEGREPEN IN DE FElTEN VAN DE 
RECHTSPLEGING. - BEKLAAGDE VER
WITTIGD VAN DE VERANDERING. -
WETTIG. 

zo MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL TEGENGESPROKEN DOOR DE 
VASTSTELLINGEN VAN HET BESTREDEN 
VONNIS. - MIDDEL DAT GRONDSLAG 
MIST IN FEITE. 

30 VERKEER. - VERPLICHTING VOOR 
ELKEN BESTUURDER IN STAAT TE ZIJN 
OM TE BESTUREN EN DAARTOE DE NOO
DIGE KENNIS EN V AARDIGHEID TE BE
ZITTEN. - SCHENDING.- MISDRIJF. 

t.oVERKEER.- VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT OM TE BESTUREN. -
SLECHTS VAN TOEPASSING INDIEN DE 
ONBEKW AAMHEID EEN ZEKEREN TIJD 
DUURT. 

'5° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- 8TRAFZAKEN. - VERBREKING OM
DAT DE VERVALLENVERKLARING VAN HET 
RECHT OM TE BESTUREN, WEGENS LICHA
MELIJKE ONBEKWAAMHEID, BUITEN DE 
BIJ DE WET VOORZIENE GEVALLEN WERD 
UITGESPROKEN. - GEEN VERWIJZING. 

10 De ?'echtbank in beroep lean de quali
ficatie vemnderen, op voorwaarde dat de 
bestanddeelen van de nieuwe qualificatie 
begrepen zijn in de feiten van de rechts
pleging en beklaagde verwittigd werd van 
de verandering (1). 

20 Wordt ve?'worpen het middel steunend 
daarop dat het bestreden vonnis een be
paald r;egeven niet heeft vastgesteld, dan 
wannee!' het dit gegeven wel heeft ver
meld (2). 

3° Pleegt een misdrijf de bestu~trder die, in 
strijd met hetgeen door artikel 11 van 
het Koninklijk besluit van 1 Feb1·uari 
1934 vereischt w0rdt, niet in staat is om 
te besturen, niet.de vereischte lichamelijke 
hoedanigheid heeft en de noodige kennis 
en bekwaamheid niet bezit {3). 

~4° Opdat de straf van vervallenverklaring 
van het recht om te besturen zou kunnen 
toegepast worden, naar aanleiding van een 
inbreuk op artikel11 van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, moet er een 

(1) Zie Verbr., 19 Januari H)37 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 17). 

(2) Sic Verbr., 5 Januari 1938 (Bull. en 
PJ,.SIC., 1938, I, 139, A, 3°}. 

(3) Vergelijk Verbr., 22 Juni 1937 (Bull. 
en PAsic., 1937, I, 198 en de nota; Anesten 
van het Hoi van vm·breking, 1937,' blz. 66). 

lichamelijke onbekwaamheid bestaan, diiJ 
een zekeren duur heeft. Bevindt ziah niet 
in zulken staat de bestuurder die, op een 
gegeven oogenblik, in een toestand van 
dronkenschap, onbekwaam was om te 
besturen, en twee 1'ren daarna wel in staat 
was om te besturen (4). 

5o Wanneer het Hof verb1·eekt omdat de 
vervallenverklaring van het reeht om een 
voertuig te besturen, wegens lichamelijke 
onbekwaamheid, doch buiten de bij de wet 
voorziene gevallen wm·d uitgesproken, ge
schiedt deverbreking zanderverwijzing (5). 

(PYFFEROEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis door de
correctioneele rechtbank te Brussel, zete
lende in graad van beroep, in dato 12 Juli 
1938 geveld; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 195 van het Wetboek van 
Strafvordering, de rechten van de verde
diging; het gerechtelijk contract en arti
kel 97 van de Grondwet, doordat, alhoewel 
eischer in verbreking vervolgd hoofdens 
inbreuk op de wet van 16 Oogst 1887, 
door den rechter in beroep van deze be
tichting outlast werd, deze niet bewezen 
zijnde, veroordeeld werd hoofdens in
breuk op artikel 11 van het Koninklijk 
besluit in dato 1 Februari 1934 : 

Overwegende dat eischer v66r den 
eersten rechter gedagvaard hoofdens, 
dronken zijnde, bezigheden verricht te 
hebben die voorzichtigheid of bijzondere· 
voorzorgen vereischen ten einde zijn eigen 
leven of dit van anderen niet in gevaar 
te brengen, door bestreden vonnis veroor
deeld werd hoofdens, gebruiker van den 
openbaren weg zijnde, een motorvoertuig· 
bestuurd te hebben, alhoewel hij de 
vereischte lichamelijke hoedanigheid niet 
had, en in staat niet was om een wagen· 
te sturen : 

Overwegende dat de bezigheid die,. 
voorzichtigheid of bijzondere voorzorgen 
vereischt, naar de meening van den 
rechter over den grond, in het onderhavig 
geval, bestond in het besturen van een 
motorvoertuig, dat de rechter oordeelt 
dat een weggebruiker in den geschikten 
staat om een motorvoertuig te besturen 
niet ver'keert wanneer hij onder den 
invloed van den flrank is; 

Overwegende dat de v66r het Hof van 

(4) Vergelijk Verbr., 22 Juni 1937 (onder 3'
vermeld) en 6 J'uli 1936 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 333). 

(5) Sic Verbr., 17 Juni 1935 (Bull. eTh 
PASIC., 1935, I, 286, 5°). 
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verbreking neergelegde rf!chtsplegingstuk
ken doen blijken dat de bestanddeelen, 
die de nieuwe kwalificatie uitmaken, deel 
uitmaken van de feiten der betichting, en 
dat zoo de rechter in beroep naar den 
uitslag van zijn eigen onderzoek, het 
wettelijk karakter van de bewezen feiten 
heeft kunnen vaststellen, en bekwaam 
was om de voor het openbaar ministerie 
voorloopig gegeven omschrijving van de 
betichting door een definitieve te ver
vangen; 

Overwegende dat bestreden vonnis 
vaststelt dat eischer van de wijziging van 
kwalificatie werd verwittigd; · 

Dat dus de rechten van de verdediging 
gewaarborgd werden; 

II. Omtrent het tweede middel : schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
artikel 115 van het Wetboek van Straf
vordering, doordat de rechter in beroep, 
zelfs al zou hij bekwaam geweest zijn om 
de omschrijving der feiten te wijzigen, 
zooals hij deed, op onvoldoende wijze 
den datum van de inbreuk bepaald heeft; 

Overwegende dat die bewering van het 
middel strijdig is met de vaststellingen 
van het vonnis; dat, inderdaad, de be
tichting den datum van de inbreuk vast
stelde op 30 Maart 1938; 

Overwegende dat de rechter in beroep 
zegt dat de betichting zooals zij omschre
ven is niet bewezen is, maar dat het onder
zoek, ter terechtzitting gedaan, heeft 
doen blijken dat op denzelfden datum, 
eischer, gebruiker van den openbaren weg, 
een motorvoertuig heeft bestuurd alhoewel 
hij daartoe niet in 'staat was; 

III. Omtrent het derde middel : schen
ding van artikel 11 van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934c in dezen zin 
dat voormeld artikel geen grondslag kan 
uitmaken tot het opleggen van een straf : 

Overwegende dat dit artikel 11; door te 
vereischen dat de weggebruiker in staat 
Weze te besturen, de vereischte lichame
lijke hoedanigheid hebbe en de noodige 
kennis en bekwaamheid bezitte, niet een 
eenvoudige aanbeveling maar wel een 
nauwkeurige en kenmerkende regel voor
schrijft, in verband met de veiligheid van 
het verkeer, op gebiedende wijze uitge
drukt en wiens overtreding een inbreuk 
op de politie van_ het vervoer ipso facto 
uitmaakt; 

Omtrent het midd:el van ambtswege : 
schending van artikel 2 van de wet van 
1 Oogst 1924c inhoudende wij ziging van 
de wet van 1 Oogst 1899 op de politie 
van het vervoer; 

Overwegende dat de.vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen 
door het bestreden vonnis uitgesproken 

werd overeenkomstig het hierboven in het 
middel aangehaald artikel, luidens hetw.elk 
de vervallenverklaring moet uitgesproken 
worden indien de plichtige lichamelijk 
onbekwaam erkend wordt een voertuig 
te besturen; · 

Overwegende dat die wetsbepaling een 
lichamelijke onbekwaamheid, en zelfs een 
lichamelijke onbekwaamheid die gerui
men tijd duurt vereischt, vermits zij voor
ziet dat het verval kan uitgesproken wor
den, hetzij ten definitieven titel, hetzij 
voor een tijdperk gelijkstaande met den 
waarschijnlijken duur der onbekwaam
heid van den plichtige, naarmate deze 
bestendig zaJ blijken ofwel voorloopig; 

Overwegende dat zulks in onderhavig 
geval niet voorkomt daar uit de rechts
pleging ter beschikking van het Hof 
blijkt dat eischer, op bepaald oogenblik 
door den drank aangetast, twee uur later 
in staat was een motorvoertuig te sturen; 

Dat dus het bestreden vonnis deze wets
bepaling toegepast heeft alhoewel een 
voorwaarde door gemeld artikel voorzi.en 
ontbrak, en zoo gemeld artikel geschonden 
h~ft; -

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesprokene straiTen 
wettelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis, doch in zoover slechts 
het ten laste van eischer de vervallen
verklaring van het recht een motorvoer
tuig gedurende zes maanden op den open
baren weg te sturen uitspreekt; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van de correc
tioneele rechtbank te Brussel en dat 
melding er zal van gemaakt worden in 
den rand van het vonnis; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; veroordeelt 
eischer tot de 9/10 en den Staat tot 
1/10 van de kosten van het geding; 
zegt dat er geen redenen bestaan om de 
zaak te x_erwijzen. 

22 November 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Vi
try. - Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
raal. 

2!' KAMER.- 22 November 1938. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- J\IIIDDEL ,GES':f'ElJND OP DE SCHEN
DING VAN DE RECHTE~ DER VERDEDI
GING. - J\IIJDDEL DAT NIE'l" OPGEEFT 
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DAT DIE RECHTEN ZOUDEN GESCHONDEN • 
GEWEEST ZIJN. - VERWERPING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- MID DEL GESTEUND 
DAAROP DAT HE'l' BESTREDEN VONNIS 
NIET MET REDENEN OMKLEED WERD. -
VONNIS HOUDENDE REDENEN. - VER· 
WERPING. 

1° Wordt vendorpen het middel dat steunt 
op de schending van de rechten der verde
diging en niet opgeeft waarin de rechten 
der verdediging werden geschonden {1). 

2° Wordt verworpen het middel dat steunt 
dam·op dat de bestreden beslissing niet 
met 1·edenen omkleed is, dan wanneer ziJ 
redenen opgeeft die de conclusies beant
woOJ·den {2). 

{LINON, T. THOUMSIN.) 

ARREST. 

Gelet op bestreden vonnis, door de 
correctioneele rechtbank te Luik, den 
29 Juni 1938, gewezen : 

I. liVat de openbare vordering betreft : 
Omtrent het middel : schending van de 

rechten der /verdediging : 
Overwegende dat eischer niet aanduidt 

waarin de rechten der verdediging zouden 
geschonden geweest zij n; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Omtrent de vereenigde middelen 
1 o doordat de rechtbank zou geweigerd 
hebben de conclusien van eischer te beant
woorden; 2° doordat het vonnis niet met 
redenen zou omkleed zijn zooals artikel 97 
der Grondwet het voorschrijft : 

Overwegende dat de rechtbank, de fei
ten van het geding ontledende en hun 
draagwijdte beoordeelende, verklaart dat 
de redenen, die den politierechter er heb
ben toe genoopt om de in de dagvaarding· 
aangehaalde betichtingen ten laste van 
Linon te leg·gen, de vrucht zijn van een 
goed oordeel, dat de rechtbank daaren
boven vaststelt dat Thoumsin geen en
kel on voorzichtigheid he eft begaan; da t 
hij nooit de « onvoorzienbare hindernis » 
is geweest waarvan beschuldigde gewag 
maakt; dat, anderzijds, Lin on aileen de 
fout beging, die oorza.ak was van het on
geval, en die hierin bestond dat hij de 
snelheid van zijn voertuig niet had gema
tigd en er niet meester van gebleven was; 

(1) Zie Verbr., 23 November 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 350; Anesten van het Hof van 
verbreking, 1937, blz. 1 60). 

dat het vonnis alzoo de conclusien van 
beschuldigde beantwoordt, waarin deze 
ten andere er zich bij bepaalde feitelijke 
punten te betwisten die de rechtbank, 
door het bestreden vonnis, op bindende 
wijze heeft vastgesteld; dat haar beslis
sing dus met redenen omkleed is en dat de 
vereenigde middelen niet kunnen aange
nomen worden; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd; 

II. Wat de burgerlijke vordering be
treft : 

Overwegende dat bestreden vonnis de 
burgerlijke partij oplegt door a.lle stukken 
voor rekening het verlies geleden in de 
uitoefening· van het beroep of de winst
derving te bewijzen; 

Overwegende dat zulk vonnis geen eind
vonnis is; da.t de voorziening, bij toe pas
sing· van artikel H 6 van het W etboek van 
Strafvordering, niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

22 November 1938. - 2° Kamer. 
Voo1·zitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Pour
baix. - Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
raal. 

2° KAl\IER.- 22 November 1938. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - GE
TUIGEN AANGEBRACHT DOOR BEKLAAGDE. 
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING KAN WEIGEREN ZE TE HOOREN. 

De wet tot bescherming van de maalschap
pij verplicht de onderzoeks gerechten geens
zins de door beklaagde aangebrachte ge
tuigen te hooren, indien zij het hooren 
van die getuigen overbodig achten {3). 

(BOLLY.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Luik {kamer van inbeschuldi
ginstelling), den 6 Juli 1938 gewezen; 

(2) Zie Verbr., 21 September 1937 (Bull. en 
PAsiC., 1937, I, 242). 

(3) Sic Verbr., 12 JYiaart 1934 (Bull. en 
PAsiC., 1934, I, 215). 
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Omtrent het eenig middel tot verbre
king : schending van artikel 9 der wet van 
9 April 1930 tot bescherming der maat
schappij tegen de abnormalen en de ge
woonte-misdadigers, en van de rechten 
der verdediging, doordat bestreden arrest 
geweigerd heeft getuigen te hooren die 
door den beschuldigde waren ingeroepen 
zoowel wat de materialiteit der feiten als 
wat zijn geestestoestand betreft, dan 
wanneer artikel 9 der wet van 9 April 
1930 van dit getuigenverhoor, hoogste 
waarborg der verdediging, een verplich
ting maakt wanneer het gevraagd wordt : 

Overwegende dat artikel 9 der wet van 
9 April 1930, dat beslist dat de onder
zoeksgerechten getuigen hooren indien de 
verdachte het vraagt, van de regels van 
het Wetboek van Strafvordering niet af
wijken, regels die den rechter over den 
grond vrij laten in zijn beoordeelen of ja 
dan neen getuigen dienen gehoord om 
zijn overtuiging op te doen; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig· de wet is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

22 November 1938. - 2e Kamer. 
Voo1·zitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Pour
baix. - Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van den Kerckhove, advocaat gene
raaL 

2e KAMER.- 22 November 1938. 

1o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- VOORZIENING IN VERBREKING. -
AANGEVER IS VRIJ VOOR ZIJN VERKLA
RING DE LANDSTAAL DIE HIJ VERKIEST 
TE GEBRUIKEN. - AMBTENAAR DIE DE 
AKTE OPMAAKT VERPLICHT DE TAAL 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING TE GE
BRUIKEN. - MOGELIJKHEID DE DOOR 
AANGEVER GEDANE VERKLARINGEN 
WOORDELIJK OP TE TEEKENEN IN DE 
ANDERE LANDSTAAL. -- AKTE GELDIG. 

2° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
-WET VAN 15 JUNI 1935 OP HET GE
BRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN. 
- WET DIE AAN DEN BELG NIET HET 
RECHT ONTNEEMT OM ZICH VAN EEN DER 
IN BELGIE GEBRUIKTE TALEN TE BE
DIENEN, WANNEER HIJ AAN DEN BE
VOEGDEN AMBTENAAR KOMT VERKLAREN 
DAT HIJ ZICH INVERBREKING VOORZIET; 

HIJ IS NIET VERPLICHT DE TAAL TE GE
BRUIKEN WAARIN DE BESTREDEN BE
SLISSING IS OPGESTELD. 

1° De wet van 15 Juni 1935 op he! gebruik 
van de talen in gerechtszaken bevat een 
algemeenen Tegel die voorschl'ijft dat de 
rechtspleging voor het Hof van verbreking 
moet geschieden in de taal waarin de be
streden beslissing gesteld is. De ambte
naar die de akte opmaakt, moet zich, tot 
het opmaken van de akte, van die taal 
bedienen, maar het is hem niet verboden, 
indien aangever de andere landstaal ge
bruikt, de termen waarvan deze zich be
client, woordelijk op te nemen. De akte 
is geldig (1). 

2° Door de tbet van 15 Juni 1935 op het 
gebruik van de talen in gerechtszaken 
wordt aan den Belg, die kornt verklaren 
dat hij zich in verbreking voiJrziet, niet 
het grondwettelijk recht ontnomen om 
zich voor die ve1·klaring te bedienen van 
de landstaal die hij verkiest, zelfs indien 
die taal niet degene is waarin de bestreden 
beslissing is opgernaakt. (Grondwet, 
art. 23; wet van 15 Jurd 1935, art. 27 
en 30 tot 33.) 

(LISFRANC.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Gent, den 22 Juni 1938 ge
wezen; 

Omtrent de ontvankelijkheid der voor
ziening : 

Overwegende dat de akte van voor
ziening in verbreking bij artikel H 7 van 
het Wetboek van Strafvordering voor
zien, in deze zaak, door den directeur van 
het gevang te Gent ontvangen, opgesteld 
werd in de Nederlandsche taal, taal van 
de bestreden beslissing; dat deze ambte
naar er op authentieke wijze de woorden 
weergeeft door den verklaarder in 't 
Fransch gesproken waardoor deze zijn wil 
heeft doen kennen zich in verbreking te 
voorzien; 

Overwegende dat artikel 27 der wet 
van 15 J uni 1935 er zich bij bepaalt een 
algemeenen regel in te stellen die zoowpl 
in burgerlijke zaken als in strafzaken toe
passelijk is, door te bevelen dat v66r het 

(1) Contm: Verbr., 21 Juni 1938 (Bull. en 
PAsro., 1938, I, 224, 1°, met nota in tegen
strijdigen zhi; A1·resten van het Hof van VC1'

breking, sttpra, biz. 140. - Zie de voetnota, 
geteekend P. L., in Bull. en PAsrc., 1938, 
I, blz. 365). 
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Hof van verbreking de rechtspleging wordt 
gevoerd in de taal waarin bestreden be
slissing werd opgesteld; 

Dat onder deze beschikking valt name
lijk de eerste akte der rechtspleg·ing v66r 
het Hof in strafzaken gevolgd, te weten, 
de akte waardoor een griller der rechts
macht waarvan de bestreden beslissing 
uitgaat, of, gebeurlijk, de ambtenaar 
aanged11id in het Koninklijk besluit nr 236 
van 20 J anuari 1936, een verklaring van 
voorziening in verbreking ontvangt en 
vaststelt; 

Dat bovenaangehaald artikel 27 niet in 
't bijzonder en op nauwkeurige wijze den 
vorm van die authentieke akte bepaalt; 
dat geene wetsbepaling aan den griller of 
bevoegden ambtenaar uitdr.ukkelijk ver
biedt desnoods met de hulp van eenen 
beedigden vertaler de verklaring van 
voorziening letterlijk weer te geven, door 
ze in de aide in te lasschen zooals ze werd 
gedaan, zelfs indien de verklaring werd ge
daan in een andere nationale taal dan deze 
waarin de akte zelf is gesteld; 

Dat men dus, in die omstandigheden, 
en om de ware draagwijdte van artikel 27 
te bepalen, voor zoover dit op de akten 
van voorziening wordt toegepast, moet 
rekening houden met het klaarblijkend 
inzicht van den wetgever wat het ge
bruik der taal betreft door de verschij
nende partijen in een gerechtelijke aide 
gebruikt; 

Dat men met reden mag aannemen dat 
de wetgever, in dit opzicht, door te be
schikken zooals hij het heeft gedaan, in 
artikel 27 der wet van 15 Juni 1935, niet 
is afgeweken van het algemeen stelsel 
gehuldigd in artikelen 30 tot 33 derzelfde 
wet, en zooveel mogelijk het recht der 
particulieren heeft willen eerbiedigen dat 
deze toelaat de taal te gebruiken die zij 
verkiezen; 

Dat geen enkele wetsbeschikking, in 
onderhavig geval, aan de verschijnende 
partij het recht ontzegt krachtens het
welk de Belgen, zich steunende op arti
kel 23 der Grondwet, vrije kens hebben 
tusschen de in Belgie gesproken tal en; 

Dat aan den wetgever het inzicht niet 
mag worden toegeschreven, ten nadeele 
der eischende partijen, het recht, dat de 
wet hun toekent om zich in verbreking te 
voorzien, te beperken, door hen te ver
plichten een taal te gebruiken die ze mo
gelijk niet kennen en door hun slechts de 
keus te Iaten zich te doen vertegen
woordigen door een pleitbezorger of door 
een gevolmachtigde met bijzondere last
geving die de taal van de bestreden be
slissing kent; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 

artikel 27 der wet van 15 Juni 1935, voor 
zoover het wordt toegepast op de akten 
van voorziening, het gebruik der talen 
regelt voor den griller of den ambtenaar 
die de akte opstelt en er eigen vaststel
lingen en verklaringen in opneemt; dat 
de openbare ollcier aan zijn plichten niet 
te kort schiet wanneer hij letterlijk de 
woorden weergeeft die de verschijner 
heeft gesproken in de taal die deze ge
kozen heeft en die eene der in Belgie 
gebruikte tal en is; 

Dat daaruit voortvloeit dat de akte in 
deze zaak, aan het Hof onderworpen, wei 
is gesteld in de taal door het hierboven 
bedoeld artikel 27 voorgeschreven en dat 
deze akte niet zou kunnen beschouwd 
worden als nietig zijnde om een of ander 
regel over het hoofd te hebben gezien die 
in de wet van 15 Juni 1935 voorkomt en 
artikel t.O voorafgaa t; 

Dat de voorziening ontvankelijk is; 
Over den grond der zaak : 
Overwegende dat de substantieele of op 

straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

22 November 1938. - 2e Kamer. 
Voo1'zitte1', H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Bail. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini 
van den Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KA~'IER.- 22 November 1938. 

10 VERBREKING. - RECHTSPLEGING. 
- STRAFZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT 
OF MEMORIE HOUDEND DE MIDDELEN 
TOT VERBREKING. - AARD. - AKTE 
VAN RECHTSPLEGING. 

2o FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- STRAFZAKEN. - BESTREDEN BESLIS
SING IN HET NEDERLANDSCH. - ME-
1\WRIE IN HET DUITSCH. MEMORIE 
ZONDER KRACHT. 

1 o Het ve1·zoeksch1'ift en de memo1'ie hou
dend, in strafzaken, de opgave van de 
middelen van eische1' (Wb. v. Strafv., 
artt. t.22 en 424; besluit van den Prins
Souverein, van 15 Maart 1815, art. 53) 
zijn akten van de rechtspleging v661' het 
Hof (1). 

(1) Sic Verbr., 5 Juli 1938 (Bull. en PASIC. 

1938, I, 259, A, 3°). 
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'20 Het Hof neemt niet in aanmerking de 
memorie in het Duitsch opgemaakt tot 
staving van een voorziening ingediend in 
strafzaken tegen een beslissing die in het 
Nederlandsch gesteld is (1). 

(WESSEL.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel, in dato 21 September 
1938 waartegen de voorziening gericbt is; 

o,;erwegende dat, krachtens artikel 27 
·der wet van .15 Juni 1935 op het gebruik 
.cler talen in gerechtszaken, v66r het Hof 
van verbreking de rechtspleging gevoerd 
wordt in de taal waarin de bestreden be
:slissing· wordt geveld en dat, krachtens 
artikel qQ der gezegde wet, de door haar 
ingestelde regels voorgeschreven zijn op 
straf van nietigheid, en deze van ambts
wege door den rechter uitgesproken wordt; 

Overwegende dat het verzoekschrift of 
·de memorie, door artikelen q22 ~n q2q 
van het Wetboek van Strafvordermg en 
.door artikel 53 van het besluit van 
15 Maart 1815 voorzien, akten zijn van de 
rechtspleging v66r het Hof; 

Overwegende dat de bestreden . beslis
:sing in bet Nederlandsch gesteld Is; dat 
nochtans de memorie van aanlegger tot 
:staving van zijne vordering _neergeleg~, in 
de Duitsche taal gesteld IS; dat dien
volgens het Hof deze memorie niet in acht 
mag nemen; 

Overwegende dat de substantieele of 
·Op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
ko~ten. 

22 November 19S8. - 2e Kamer. 
Voorzitter en verslaggever, H. Rolin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Sartini van den 
Kerckhove, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 28 November 1938. 

1o BOSSCHEN EN WOUDEN. - BE
WIJSKRACHT VAN RET PROCES-VERBAAL 
VAN DEN BOSCHWACHTER. - VERMO
GEN VAN DEN RECHTER OM DE VEROOR
ZAAKTE SCHADE TE BEPALEN. 

2o BOSSCHEN EN WOUDEN.- Hoo-

(1) Zie nota vorige bladzijde. 

REN VAN GETUIGEN. - BRENGT NIET 
MET ZICH DAT DE VERVOLGENDE PARTIJ' 
AFZIET VAN DE VOLSTREKTE BEWIJS
KRACHT VAN RET PROCES-VERBAAL. 

so VERJARING IN STRAFZAKEN. _:_ 
BOSCHMISDRIJF. - VORDERING VAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE ER TOE 
STREKKEl'jDE DEN VERBALISEERENDEN 
BOSCHWACHTER OPNIEUW TE HOOREN. 
- DAAD VAN STUITING. 

1o De regelmatig opgemaakte processen
verbaal van een boschbeambte of bosch
wachter gelden als bewijs tot aan de in
schrijving van valschheid, wanneer het 
misdrijf geen veroordeeling van meer dan 
100 frank lean medebrengen, zoowel wat 
de geldboete als wat de schadeve1·goeding 
betreft. Het behoort derhalve aan den 
rechter te bepalen, door de schatting van 
het bedrag van de schade, welken graad 
van bewijskracht het proces-verbaal heeft 
(Boschwetboek, art. 1S8). 

2o Het bestum· van de wate1·en en bosschen 
en het openbaar ministerie kun:nen, b~j 

. het doen hooren van personen w~er getu1-
genis door beklaagde werd ingeroepen, 
zich het recht voor behouden te do en gel
den dat het pi'Oces-verbaal bewijskracht 
heeft tot aan de inschrijving van valsch
heid. (Boschwetboek, art. 138.) 

so Stuit de verjaring, als daad van onder
zoek of van vervolging, de vordering van 
het openbaar ministerie er toe strekkende 
den verbaliseerenden boschwachter op
nieuw te doen hooren. (Wet van 17 April 
1878, art. 26.) 

(DE SAEDELEER, 
T. GEMEENTE CHAMPLON.) 

ARREST. 

Gelet op bet arrest door de correctio
neele rechtbank te Marche-en-Famenne, 
den 28 April 19S8, gewezen; 

A. Voor .zoover de voorziening gericht 
is tegen het deel van het bestreden vonnis 
dat uitspraak doet over de publieke vor
dering; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 1S6, 1S8 en 147 der wet 
van 19 December 185q het Boschwetboek 
inhoudende, artikel 89 van het Konink
lijk besluit van 20 December 185q, be
treffende de uitvoering van het Bosch
wetboek, doordat bestreden vonnis ten 
onrechte aan de materieele feiten, door 
het proces-verbaal op 20 Juli 1937 vast
gesteld, bewijskracht heeft verleend tot 
inschrijving· van valschheid, dan wan
neer het proces-verbaal geen enkel aan
duiding, hoegenaamd, geeft waardoor tfe 

:..:-_-_ 
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rechter de schatting; kan nagaan die door 
(le proces-verbaal opmakende . agenten, 
'van het be drag der schade door de inbreuk 
veroorzaakt gedaan werd; . 

Overwegende ,dat, luidens artikel 138 
van het Boschwetboek, « de regelmatige 
processen-verbaal door een agent of 
boschwachter opgemaakt, bewijskracht 
.hebben tot inschrijving van valschheid 
indien het misdrijf of de overtreding niet 
van aard is om een verwijzing in meer dan 
100 frank, zoowel voor boeten als voor 
schadevergoeding, tot gevolg te hebben "; 

Overwegende dat artikel 89 van het 
Koninklijk besluit van 20 December 1854, 
betreffende de uitvoering van het Bosch
wetboek aan de ag·enten en bedienden der 
bosschen voorschrijft dat hun processen
verbaal moeten opgeven : de dikte in 
metrieke maat, de hoedanigheid, de soort 
en de hoeveelheid gekapt, weggehaald, 
getopt, afgetakt en geschonden hout; 

Overwegende dat het proces-verbaal, op 
20 Juli 1937 door den boschwachter Spote 
ten laste van eischer opgemaakt, vast
stelt dat deze door sectie nr 21 van het 
gemeentebosch van Champion, buiten: 
straten en wegen, met een door een paard 
bespannen wagen is gereden, dat op den 
grond, alzoo op een lengte van 70 meter 
vertrappeld, een natuurlijk zaaibed van 
beuken en eschdoornen van dat jaar was 
aangebracht, en dat de veroorzaakte 

- schade op 50 frank wordt geschat; 
Overwegende dat de hoofdwoudmeester, 

in gevolge dit proces-verbaal, de veroor
deeling van eischer heeft gevorderd tot 
een geldboete van 10 frank en tot een 
schadevergoeding van 50 frank ten voor
deele der gemeente Champion; 

Overwegende dat bestreden vonnis, bij 
middel van deze gegeyens door een bin
dende beoordeeling wettelijk heeft kun
nen beslissen dat de eerste rechter de door 
de gemeente gevorderde schade billijk 
had geschat op de som van 50 frank en 
heeft kunnen besluiten dat in die omstan
digheden het proces-verbaal bewijskracht 
had tot de inschrijving van valschheid; 

Waaruit voortvloeit dat het eerste mid
del niet mag worden aangenomen; 

Omtrent het tweede midde.l : schending 
van artikelen 136, 137, 138 en 147 der 
wet van 19 December 1854 het Bosch
wetboek inhoudende, doordat bestreden 
vonnis ten onrechte niet ontvankelijk 
heeft verklaard het onderzoek dat de be
wijskracht wilde ontzenuwen van het 
proces-verbaal ten laste van eischer op 
20 Juli 1937 opgemaakt. en als zou name
lijk de· werkelijkheid van het door eischer 
ingeroepen alibi bewezen zijn, omdat de 
vermeldingen van gezegd proces-verbaal 

betref'fende de feiten door den opsteller 
rechtstreeks vastgesteld slechts mochten 
bestreden worden door een regelmatige 
inschrijving van valschheid, dan wanneer 
de vervolgende partijen, door in eersten 
aanleg en in beroep de beambte die het 
proces-verbaal opmaakte als getuige te 
doen hooren, en door zelf te vragen dat 
personen, zouden worden gehoord waar
van de getuigenis door betichte was inge
roepen om deze van- den beambte die het 
proces-verbaal opmaakte te bestrijden, op 
impliciete, maar niet te betwijfelen wijze, 
definitief afstand hebben gedaan van het 
recht zich te beroepen, om de betichting 
te gronden, op het volstrekt karakter dat 
het proces-verbaal kon hebben wat de 
bewijskracht betreft welke gehecht is aan 
de vaststellingen door den beambte ge
daan; 

Overwegende dat clit micldel feitelijken 
grondslag mist; 

Overweg·ende, inderdaad, clat uit de 
mededeeling op 30 September 1937 door 
den hoofdwoudmeester aan den ambte
naar van het openbaar ministerie gedaan, 
en uit het vonnis a quo blijkt dat de ver
volgende partijen, zelfs indien zulke af
stand geldig was, ver van afstand te doen 
van het recht dat volstrekt karakter van 
het proces-verbaal te doen gelden, inte
gendeel, alle rechten uitdrukkelijk heb
ben voorbehouden, en namelijk de beschik
kingen van artikel 138 van het Bosch
wetboek; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikelen 145 en 147 der wet van 
19 December 1854 het Boschwetboek 
inhouclende, 21, 23, 24, 26 en 28 cler wet 
van 17 April 1878 den voorafgaanden 
titel bevattende van het \Vetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doorclat be
streden vonnis eischer ten onrechte heeft 
veroordeeld wegens de hem ten laste ge
legde inbreuk, dan wanneer deze inbreuk 
sedert 2 December 1937 verjaard was, 
daar binnen de drie maand van af de 
eerste terechtzitting, voor dewelke eischer 
gedagvaard werd om te verschijnen v66r 
de politierechtbank te Laroche (3 Sep
tember 1937), geen enkele daad van onder
zoek of van vervolging regelmatig werd 
gesteld; 

Overwegende dat uit het zittingsblad 
van 5 November 1937 blijkt dat de eerste 
rechter, op vordering van het openbaar 
ministerie, clien dag, voor de tweecle maal, 
den boschwachter Spote, die het proces
verbaal opmaakte, in hoedanigheid van 
getuige heeft gehoord; 

Overwegende dat deze akte regelmatig 
is, niettegenstaande het proces-verbaal; 

Overwegende dat ze er toe strekte tegen 
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eischer een aanvullend bewijs te leveren 
van de werkelijkheid van de vervolgde 
inbreuk, dat ze dus een daad van onder
zoek is; 

Overwegende dat deze daad van onder-
zoek des te meer gerechtvaardigd was daar 
de kracht van het proces-verbaal afhing 
van het bedrag der toe te kennen schade
vergoedingen; 

Overwegende dat die daad van onder
zoek is voorgekomen tusschen 3 Septem
ber 1937, datum waarop eischer de eerste 
maal v66r de politierechtbank is ver
schenen, en 7 J anuari 1938, datum waar
op de vervolgende partijen de veroor
deeling van eischer hebben gevorderd tot 
de geldboeten en schadevergoedingen aan
geduid in de geschreven conclusHin van 
3 Oogst 1937 uitgaande van den hoofd
woudmeester, dat die daad van onder
zoek de verjaring gestuit he eft; 

Overwegende dat het derde middel dus 
ook moet worden van de hand gewezen ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom-
stig de wet zijn; . 

B. Voor zoover de voorziening gericht 
is tegen het deel van het bestreden voi_J-.nis 
dat uitspraak doet over de burgerlrJke 
vordering : 

Overwegende dat eischer geen enkel 
bijzonder middel inroept en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Ho~ verwerpt _de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

28 November 1938. - 2" Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slagqever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
cluste, H. Sartini van den Kerckhove, 
'advocaat generaal. 

2" KAMER.- 29 November 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 0PGAVE VAN RET MIDDEL. - GE
SCRONDEN WETTEN. - MIDDEL DAT 
NIET IN ZICR SLUIT DAT DE RECRTER 
EEN OVEREENKOMST VERKEERD REEFT 
UITGELEGD. - NIET VEREISCRT DAT DE 
SCRENDING VAN DE WETSBEPALING BE
TREFFENDE DE AAN DE AKTEN VER
SCRULDIGDE TROUW WORDT INGEROE
PEN. 

20 VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BESLISSING BETREFFENDE HET RECHT. 
- FISCALE ZAKEN. - BETALINGEN GE
DAAN DOOR EEN VENNOOTSCHAP. -

VVINSTEN VAN RET BEDRIJF OF WEL. 
BEDRIJFSLASTEN? - CONTROLE VAN 
HET HOF VAN VERBREKING. 

3o BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - INBRENGSTEN VER
GOED DOOR MIDDEL VAN STORTINGEN 
VERDEELD OVER DE MAATSCRAPPELIJKE: 
BOEKJAREN. - STORTINGEN GEDAAN
MET HET OOG OP DE UITBREIDING VAN 
DE ZAAK. - 0NDERWORPEN AAN DE 
BEDRIJFSTAXE. 

1 o Wanneer een middel, zonder in te roepen 
dat de· bestreden beslissing een overeen
komst verkeerd !weft uitgelegd, daarop· 
steunt dat de stortingen, gedaan om in
brengsten te vergoeden, besteed worden 
aan de uitbreiding van de zaak en, als
zoodanig, onderworpen zijn aan de be
drijfstaxe, bestaat er geen aanleiding om 
de schending van de aan de akten ver
schuldigde trouw in te 1·oepen. 

2o Wanneer de 1·echter beslist dat stortingen, 
gedaan om inbrengsten te vergoeden, niet 
besteed werden aan de uitbreiding van de 
zaak of aan de waardevermeerdering van 
de toerusting, en bedrijfslasten uitmaken 
die van de taxe kunnen afgetrokken wor
den, geeft hij een oordeel van juridischen 
aard te kennen waarover het Hof van 
verbreking zijn controle kan ttitoefenen. 

3° De vergoeding van tot vollen eigendom 
ingebrachte b1·evetten, die geschieilt do01' 
stortingen verdeeld ove1• de maatschappe
lijke boekjaren, kan wo1·den gelijk gesteld 
met het geval waarin de ve1·krij ger van de 
brevetten den inbrenger e1· van geheel 
voldoet door middel van een leening terug 
te betalen bij annuiteiten; in het eene 
zooals in het ander geval worden de jaar
lijksche stortingen ten aanzien van den 
fiscus beschouwd als winsten voortko
mend uit de bedrijfsverrichtingen en zijn 
zij onderworpen aan de bedrijfstaxe, oak al 
zijn zij. opeischbaar, zonder rekening te 
houden met den einduitslag van de 
exploitatie, zooals die einduitslag blijkt 
uit de balans (1). (Geordende wetten op 
de inkomstenbelastingen, art. 27, § 2, 
nr 4.) 

(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. SOCIETE 
ANONYME « SERVO-FREINS DEWAN-
DRE "·) 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 14 J anuari 1938 
door het Hof van beroep te Luik geveld; 

Omtrent het eerste middel : schending 

(1) Zie de voetnota bij dit arrest, geteekend 
G. S., in Bnll. en PASIC., 1938, I, 371. 
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van artikelen 97 der Grondwet, 7 der 
wet van 20 April1810, 26, § 1, en 27, § 2, 
n' 4, der wetten op de inkomstenbelas
tingen, samengeordend bij Koninklijk 
besluit van 6 Oogst 1931, doordat be
streden arrest beslist dat de sommen van 
590,802 fr. 45 en 472,802 fr. 20, aan den 
H. Albert Dewandre, onderscheidenlijk 
gedm·ende de boekjaren 1932 en 1933, 
toegekend ten titel van vergelding voor 
inbreng· van verscheidene brevetten, voor 
de verwerende vennootschap bedrijfs
uitgaven zijn, welke, luidens artikel 26, 
§ '1, der hiervoor aangehaalde ·samenge
ordende wetten mogen worden afgetrok
ken om het bedrag· der belastbare netto 
inkomsten te bepalen, of, met andere 
woorden, dat · het storten van deze som
men voor de verweerster geen enkele ver-
1woging van het belegde vermogen met 
zich brengt en dat die sommen niet ge
bruikt worden noch tot uitbreiding der 
onderneming, noch tot waardevermeer
dering van de toerusting, en dat de som
men ook niet voorkomen tusschen deze 
die artikel 27, § 2, n' 4, derzelfde wet ten 
I'OOr de toepassing van de bedrijfs
belasting· als winsten beschouwt; 

Omtrent den eersten grond van niet
ontvankelijkheid afgeleid uit het feit dat 
l1et middel, daar het inhoudt dat de 
rechter de overeenkomsten tusschen de 
verweerster en den· H. Albert Dewandre 
verkeerd zou hebben uitgelegd, de schen
ding van de trouw aan de akten verschul
digd zou moe ten ingeroepen hebben; 

Overwegende clat die grond van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aange
Jlomen; 

Overwegende, inderdaad, dat het mid
del, ver van aan het arrest te verwijten 
·dat het de gezegde overeenkomsten ver
keerd heeft uitgelegd, integendeel, in zijn 
ontwikkeling verklaart "dat men niet in 
het geval is waar de H. Dewandre, terwijl 
.hij den vollen eigendom van zijn uitvin
cling bewaarde enkel het recht tot uitba
ting der brevetten zou afgestaan hebben; 
dat de sommen in onderhavig geval, 
·zooals ten andere het arrest het uitdruk
kelijk erkent, aan den H. Dewandre ge
stort de vergelding uitmaken voor een 
inbreng, 't is te zeggen de koopprijs van 
een actieve waaarde juist alsof het toe
rusting of materieel betrof; 

Omtrent den tweeden grond van niet
Dntvankelijkheid afgeleid uit het feit dat 
de vraag welke de rechter over den grond 
heeft opgelost onder zijn bindende beoor
deeling viel : 

Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt : dat de verwerende vennootschap, 
Dp 21 October 1924, werd opgericht met 

een kapitaal van 5 millioen frank, verte
genwoordigd door 10,000 aandeelen met 
een nominale waarde van 500 frank, kapi
taal daarna gebracht op 6 millioen door 
het uitgeven van 10,000 aandeelen van 
100 frank ieder; dat de H. Albert Dewan
dre bij de oprichting der vennootschap 
zijn uitvinding heeft ing·ebracht bestaande 
in het maken en gebruiken van den 
servo-rem, die het voorwerp uitmaakt van 
door hem neergelegde brevetten en van 
aanvragen tot bekomen van brevetten; 
alsook van het recht om in alle landen der 
wereld alle brevetten en aanvragen tot 
bekomen van brevetten neer te leggen, 
zoodat de vennootschap de rechten en 
verplichtingen overneemt betreffende de 
hoogergezegde uitvinding, alsook de wij
zigingen en verbeteringen die de uitvinder 
of zijn vergunninghouders hebben kun
nen of zullen uitvinden; dat aan den 
H. Albert Dewandre als vergelding voor 
dezen inbreng 2,000 geheel volgestorte 
aandeelen ieder van 500 frank werden 
toegekend alsook een bedrag van ten 
minste 10 per cent en ten hoogste 30 per 
cent van de door de vergunninghouders 
aan de vennootschap betaalde bijdragen; 
alsook 5 per cent van de aan de vennoot
schap zuiver betaalde sommen voor leve
ringen van vervaardigd materieel door 
haar gedaan; dat de H. Dewandre en 
de vennootschap, op 25 October 1924, bij 
mondelinge overeenkomst de wijze hebben 
bepaald waarop de bijdragen tusschen ten 
minste 10 per cent en ten hoogste 30 per 
cent zouden betaald worden; 

Overwegende dat de vraag door het 
beroep van verweerster aan het Hof van 
beroep onderworpen hierin bestaat te 
weten of de sommen, alzoo door de ven
nootschap aan den H. Dewandre. betaald, 
sommen zijn gebruikt tot uitbreiding der 
onderneming of tot waardevermeerdering 
van de toerusting en als dusdanig moeten 
beschouwd worden als winst van het be
drijf voor de toepassing van de bedrijfs
belasting (art. 27, § 2, nr 4, der samenge
schakelde wetten); 

Overwegende dat bestreden arrest hun 
dat karakter weigert omdat het door 
overeenkomst verplichte stortingen geldt, 
stortingen waartoe de vennootschap ver
plicht is zelfs indien ze geen winsten heeft 
verwezenlijkt of zelfs met verlies heeft 
gewerkt; 

Overwegende dat eischer beweert dat 
deze oplossing een valsche uitlegging geeft 
van artikel 27 en het bijgevolg schendt; 

Overwegende dat de rechter, die oyer 
den grond der zaak oordeelt, deze oplos
sing slechts onder het toezicht van het 
Hof van verbreking he eft kunnen geven; 
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Overwegehde dat de tweede grond van 
niet-ontvankelijkheid dus moet worden 
van de hand gewezen; 

Ten gronde : 
Overwegende dat bestreden arrest vast

stelt dat verweerster, van bij haar op
richting, bij middel van inbreng, zich de 
volstrekte beschikking verzekerd heeft 
·over de brevetten waarover het gaat en 
·dat zij dezen inbreng op de hierboven 
aangeduide wijze heeft vergeld; 

Overwegende dat deze betaling besteed 
werd aan de uitbreiding der underneming 
·en aan de waardevermeerdering van de 
toerusting, vermits het arrest nog· vast
.stelt dat het met het oog op de uitbating 
dezer brevetten is dat de vennootschap 
werd opgericht; 

Overwegende dat deze betaling dat ka
rakter niet verliest door het feit dat ze, in 
plaats van een som uit te maken die 
€enmaal gestort wordt, door over de boek
jaren verdeelde stortingen wordt gedaan; 

Overwegende dat, indien de vennoot
schap, om den inbreng van den H. De
wandre bij middel van een eenmaal ge
storte som te vergelden, een leening had 
aangegaan, de sommen die ze ieder jaar 
:zou besteden aan de terugbetaling van het 
verhoogde kapitaal als winsten zouden 
beschouwd worden waarop de bedrijfs
belasting zou kunnen geheven worden; 

Overwegende dat het er logischer wijze 
<Jven zoo moet toegaan met de sommen die 
ze jaarlijks besteedt aan de vergelding van 
·den inbreng van den H. Dewandre; 

Overwegende dat het van weinig belang 
is dat deze sommen rechtstreeks vooraf 
genomen worden op de door de vergun
ninghouders aan de vennootschap be
taalde bijdrag·en, zonder rekening te hou
den met den einduitslag der uitbating 
:zooals die einduitslag door de balans 
wordt bekendgemaakt; 

Overwegende dat de wetgever deze 
sommen als winsten beschouwt daarom 
aileen dat ze gebruikt worden tot geheele 
Df gedeeltelijke terugbetaling van ont
]eende kapitalen, tot uitbreiding van de 
·onderneming of tot de waardevermeerde
ring van de toerusting, als ze maar de 
vrucht zijn van de verrichtingen van het 
bedrijf; 

Waaruit spruit dat het arrest door uit 
te spreken zooals het deed, artikelen 26 
·en 27 der in het middel bedoelde samen
geschakelde wetten geschonden heeft; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, het Hof ver
breekt bestreden arrest; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven worden 

· ·Op de registers van het Hof van beroep te 
Luik en dat melding er van zal gemaakt 

worden in den rand van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

29 November 1938. - 28 Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Vitry. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van 
den Kerckhove, advocaat generaal. 

28 KAMER.- 13 December 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VALSCHHEID. -
BEDRIEGLIJK OPZET VERIIIELD IN DE 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING. - TE
LASTLEGGING BEWEZEN VERKLAARD. -
BEDRIEGLIJK OPZET BEGREPEN IN DEZE 
VERKLARING. 

2° VALSCHHEID. - BEWEERDE ON
DUIDELIJKHEID AANGAANDE DEN DADER 
VAN DE VALSCHHEID. - BEKLAAGDE 
SCHULDIG VERKLAARD AAN GEBRUIK 
VAN EEN VALSCH STUK.- FElT ZONDER 
.BELANG. 

3° VALSCHHEID. - HANDELSEFFECT 
IN BLANCO GETEEKEND.- TITEL GELDIG 
TEN AANZIEN VAN DEN HOUDER TE 
GOEDER TROUW. - 0MSTANDIGHEID 
ZONDER INVLOED TEN AANZIEN VAN 
BEKLAAGDE DIE GEEN HOUDER TE GOE
DER TROUW NOCH TREKKER IS. 

4° VERBREKING. - VERGISSING IN 
DE VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE 
WETSBEPALING. - GELIJKE STRAF. -
GEEN AANLEIDING TOT VERBREKING. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BEKLAAGDE GE
STRAFT MET EEN ENKELE STRAF WEGENS 
DE VERSCHILLENDE IN EEN TELASTLEG
GING BEGREPEN FElTEN. - EEN ENKEL 
MISDADIG OPZET VERMELD. - SCHULDIG 
TEN AANZIEN VAN ELK FElT. 

6° BETALING. - CHECK ZONDER PRO
VISIE. - KAN GEEN TITEL VAN BEVRIJ
DENDE BETALING UITMAKEN. 

7° HANDELSEFFECTEN. - CHECK 
ZONDER PROVISIE. - GEEN AFGIFTE 
AAN DE BANK. - 0MSTANDIGHEID DIE 
HET STRAFBARE VAN HET FElT NIJ'T 
WEGNEEMT. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BEGRIP. - HAN
DELSEFFECTEN. - CONCLUSIE VAN BE·
KLAAGDE AANVOEREND DAT EEN CHECK 
NOCH AAN ORDER, NOCH AAN TOONDER 
IS. - GELDIGHEID VAN DE CHECK, ALS 
AAN TOONDER, DOOR DEN RECHTER UIT-
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GESPROKEN. CONCLUSIE BEANT-
WOORD; 

9 HANDELSEFFECTEN. CHECK 
ZONDER AANWI.JZING VAN DEN GENIE
TER. - CHECK AAN TOONDER. 

1 o De rechter, die een telastlegging van 
valschheid in geschTiften bewezen ve!'· 
klaart, zegt tevens dat dit rnisdrijf ge
pleegd w~rd rnet bedrieglijk opzet of rn~t 
het oogrnerk orn te schaden, wanneeT dte 
ornstandigheden we1·den uitgedrukt in de 
beschikking tot veTwijzing die het rnisdrijf 
bij hem aanhangig heeft gernaakt. 

2o De beweerde onduidelijkheid die, aan
gaande den persoon van den rnaterieelen 
dadeT van de valschheid, in de bestreden 
beslissing zou bestaan, brengt geen na
deel toe aan den beklaagde, indien deze 
schuldig woTdt ve1·klaard aan gebmik 
van dat valsch stuk. 

3° Het feit dat een door trekker in blanco 
'geteekend handelse ffect een geldigen titel 
van betaling uitrnaakt voor den houde1· te 
goeder trouw, ontslaat niet den beklaagde, 
die noch trekker, noch houdeT te goeder 
t!'ouw is, van de strafrechtelijke vemnt
woordelijkheid wegens valschheid door 
rnisbruik van handteekening in blanco 
door hem gepleegd bij middel van dat 
effect. 

~0 De vergissing begaan in de opgave van 
den tekst der toe te pass en wets bepaling 
geeft geen aanleiding tot verbreking, wan
neeT de straffen dezelfde zijn. (Wb·. v. 
Strafv., art. ~11.) 

5° De rechter veTklam·t dat beklaagde schul
dig is aan al de feiten begrepen in de 
bewezen bevonden telastlegging wanneer 
hij, wegens de eenheid van het stmfbaa!' 
opzet, slechts een enkele straf toepast. 

6° De rechter sp1·eekt zich niet tegen wanneer 
hij verklaart, eenerzij ds, dat beklaagde 
een derden persoon betaald heeft door mid
del van een check, en anderzijds, dat die 
betaling zonder eenig gevolg is gebleven, 
daar geen provisie voorhanden was, 
zoodat aan den checlc alle bevrijdende 
kracht was ontnomen. 

7° Het feit dat een check niet werd afgegeven 
aan den bankie1·, verhindert niet het be
staan van al de bestanddeelen van het 
rnisdrijf van uitgifte van een titel op 
contante betaling en op zicht op beschik
baTe fondsen, zonder toereikende, voor
afgaande en beschikbare dekking. (Straf
wetboek, art. 509bis.) 

8° Wanneer beklaagde in zijn conclusie de 
geldigheid betwist heeft van een check 
wier ve1·rnelding " a an order van ... >> niet 
weTd ingevuld, en wier verrnelding " aan 
toonder » niet weTd geschmpt, wordt door 
den rechter behoorl1jk antwo01·d gegeven 

wam· hij verklaart dat dit effect wetti{!' 
betaalbam· was aan toondeT. (Grondwet, 
art. 97.) 

9° Een check waa!'Op de naam van. hem aan
wiens order hij woTdt uitgegeven in 
blanco wordt gelaten, mam· waarop ve!'
rneld wordt dat hij betaalbaar is aan 
toonder of op vertoon, is betaalbaaT aan 
toonder. (Wet van 20 Juni 1873, art. 3.)· 

(DE DEKKER.) 

ARREST. 

Gelet op bestreden arrest, den 8 Octo
ber 1938, door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen; 

Omtrent het eerste middel : schending· 
van artikel 196 van het Strafwetboek,. 
doordat nergens, noch in de kwalificatie 
van het ten laste geleg·d misdrijf. " noch 
in de motieven of het dispositief van het 
arrest », wordt aangevoerd of bewezen 
verklaard dat den betichte zulks met be
drieglijk inzicht zou hebben gedaan, 
evenmin dat hij het zou gedaan hebben 
met het inzicht om te schaden >> : 

Overwegende dat het bevel van de 
raadkamer het ten laste van den betichte 
gelegd feit vermeldt, als door hem " met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om: 
te schaden >> gepleegd; 

Dat die betichting door het arrest be
wezen verklaard wordt; 

Dat het eerste middel aldus feitelijk 
grond mist; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van dezelfde wetsbepaling "doordat, vol
gens het arrest, het niet is kunnen uitge
maakt worden wie, de betichte of een 
derde, de wissels ingevuld heeft >> en 
" doordat, volgens het arrest, de wissels 
aan betichte overhandigd werden om eene 
geldelijke tusschenkomst in eene afge
sproken zaak tusschen hen te bewerken ... ; 
dat de betichte misbruik maakte dezer 
terhandstelling >>; dat het arrest aldus 
'' het verdraaien of veranderen van de 
waarheid niet vaststelt >> : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de wissels vervalscht werden door bij
voeging van de melding'' bon pour aval >>; 

dat betichte met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden er van gebruik 
g·emaakt he eft; 

Dat het tweede middel aldus voor be
tichte van belang ontbloot is; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikel 197 van het Strafwetboek, 
"doordat een derde van goede trouw, 
ten wiens voordeel een wissel · ih blanco 
geteekend, en bedrieglijk ingevuld, zou 
worden geendosseerd, gerechtigd zou zijn 
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·de onderteekenaar in blanco te vervolgen 
in betaling van den wissel, zonder dat deze 
laatste zou kunnen aanvoeren dat het 
:stuk valsch is , : 

Overwegende dat het uit het arrest 
blijkt dat betichte noch derde van goede 
trouw, noch onderteekenaar was; 

Dat het middel aldus voor betichte zon
-der belang 1s; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikel 509 van het Strafwetboek, 
"doordat het Hof van beroep uit hoofde 
van dat artikel gevonnisd heeft, alhoewel 
de feiten ten l<J.ste van betichte gelegd 
voorzien zijn door artikel 509bis van het 
.Strafwetboek " : 

Overwegende dat de straffen door deze 
Lwee wetsbepalingen voorzien dezelfde 
zijn; dat, volgens artikel 411 van het 
\Vetboek van Strafvordering, er geen 
grond tot verbreking bestaat in geval van 
onjuiste aanhaling van eenen wettekst; 

Omtrent het vijfde middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat het 
Hof slechts eene van de zes betichtingen 
.sub B ten laste van betichte gelegd bewe
_zen heeft verklaard en nog niet eens be
paald heeft dewel)_{e van de zes bewezen 
-was geworden >> : 

Overwegende dat betichting B zes fei
ten inhoudt, dat bestreden arrest deze 
IJetichting bewezen verklaart en er bij
voegt dat het bestellen van de verschillige 
checks het uitwerksel is van een zelfde 
misdadig inzich t; 

Dat het vijfde middel aldus van feite
lijken grond ontbloot is; 

Omtrent het zesde middel : schending 
-van artikel 509bis van het Strafwetboek 
en van artikelen 1 tot 4 van de wet van 
20 Juni 18'73, " doordat het arrest zegt 
dat betichte betaling·en heeft gedaan aan 
Henri De Bruyn, bij middel van deze 
-checks en stelt ten andere vast dat deze 
betalingen zonder uitwerksel gebleven 
·zijn, daar er geene dekking bestond; dat 
deze bewering in tegen!'>trijdigheid is met 
het voorgaande, vermits indien er beta
ling geweest is, deze de schuld uitgedoofd 
heeft, volgens artikel 1234 van het Bur
gerlijk Wetboek >> : 

Overwegende dat, met te zeggen dat 
betichte aan De Bruyn, " betalingen heeft 
gedaan » bij middel van checks, de rechter 
over den grond niet meent en niet zegt 
dat deze terhandstelling het uitwerksel 
l1ad van eene " betaling >> a.an De Bruyn; 
da.t bestreden arrest in den zin moet ver
.staan worden, dat betichte aan De Bruyn 
checks overhandigd heeft, met het inzicht 
van te be tal en; dat het versta.anbaar is 
nat arrest voortgaat, met te zeggen dat 

de betalingen zonder uitwerksel gebleven 
zijn, daa.r er geene dekking bestond; 

Dat het middel aldus niet kan aange
nomen worden; 

Omtrent het zevende middel : schending 
van artikel 509bis van het Wetboek van 
Strafvordering, doordat deze wetsbepa
ling " maar van toepassing is wa.nneer er 
geen dekking bestaat op het oogenblik da.t 
de check aangeboden wordt en dat er 
geen misdrijf bestaan kan indien de check 
nooit aangeboden werd, wat het geva.l 
is " : 

Overwegende dat de betichting, in het 
bevel van de raadkamer onder litt. B 
vermeld, " met voorweten zonder voor
afgaan9-e toereikende en beschikba.re dek
king op Banque de Malines de hiernaver
melde checks uitgegeven te hebben ... "• 
al de bestanddeelen van het misdrijf, 
voorzien door artikel 509bis, 1°, inhoudt; 
dat deze betichting door bestreden arrest 
bewezen verklaard wordt; 

bat de omstandig·heid, dat de check 
later aangeboden is, geen bestanddeel 
uitmaakt van het misdrijf; 

Dat het mid del aldus niet gegrond is; 
Omtrent het achtste middel : schending 

van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
de besluiten van betichte, zeggende « dat 
het wit vak welke op de gedrukte formule 
staa.t niet ingevuld werd en dat, ten an
dere, de melding " aan order >> of « aan 
toonder » niet uitgeschrapt werd " door 
bestreden arrest niet beantwoord zijn : 

Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt dat de checks " afgegeven aan De 
Bruyn met de melding « au porteur >> voor 
de vermelde sommen en onder handteeken 
van betichte, aan drager of toonder, een 
volledige titel tot uitbetaling verschaf
ten>>; 

Dat het arrest op de besluiten ant
woordt en· dat het middel aldus feitelijk 
grond mist; 

Omtrent het negende middel : schending 
van artikel 3 van de wet van 20 J uni 
1873, doordat " een check waarop een van 
de twee gedrukte meldingen « aan toon
der » of " aan order " niet uitgeschrapt 
is, geen geldigen titel daarstelt en dat het 
arrest ten andere onbegrijpelijk is wan
neer het spreekt van een check a.an 
" drager of toonder » vermits beide uit
drukkingen « drager of toonder >> dezelfde 
beteekenis hebben >> : 

Overwegende dat bestreden arrest deze 
uitdrukkingen als gelijkbeteekenend ge
bruikt; dat ten andere, artikel 2 van de 
bovenvermelde wet niet belet dat een 
check, waarin het wit vak na de woorden 
" aan order van ... " niet gevuld is, als een 
check " aan dra.ger of toonder » mag aa.n-
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schouwd worden, niettegenstaande de 
omstandig·heid dat geene van de twee ge
drukte meldingen « aan toonder » en 
« aan order » uitgeschrapt is; 

Dat het mid del niet gegrond is; 
En overwegende dat de substantieele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straf wettelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst aanlegger in de 
kosten. 

13 December 1938. - 2e Kamer. 
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Lim
bourg. - Gelijkluidende conclusie, H. Sar
tini van deri Kerckhove, eerste advocaat 
generaal. 

2e KAiYIER.- 14 December 1938. 

1° BELASTINGEN OP DE INKOM
STEN. - VRAAG TOT HERZIENING. -
BEWIJS VAN DE TE HOOGE BELASTING 
DOOR iVIIDDEL VAN NIEUWE ELEMENTEN 
WAARVAN DE TAXEERENDE BEAMBTEN, 
EVENMIN ALS DE OVERHEID DIE BESLIST 
HAD OVER EEN VROEGER BEZWAAR, 
GEEN KENNIS HADDEN. - VRAAG NIET 
MEER ONTVANKELIJK TE REKENEN VAN 
1 JuNI 1930. 

2° BELASTINGEN OP DE INKOM
STEN. - BELASTING ANDERS DAN 
PER KOHlER GEHEVEN GEDURENDE HET 
DIENSTJAAR 1927.- BEZWAAR IN 1936. 
- TE LAAT INGEDIEND. 

1° Op 1 Juni 1930 heeft de belastingschul
dige opgehouden het recht te hebben om 
een vraag tot herziening in te dienen, ge
steund op het bewijs van de te hooge be
lasting geleve1·d door middel van nieuwe 
elementen waarvan de taxeerende beamb
ten, of de overheid die beslist had over 
een vroeger bezwam·, geen kennis hadden. 
(Wetten op de inkomstenbelasting ge
ordend den 8 J anuari 1926, art. 74, al. 6; 
wet van 13 Juli 1930, art. 51, § 2, en 
art. 53, § 4). 

20 Een belasting anders dan per kohier 
geheven gedu1·ende het dienstjaar 1927 
kan in 1936 niet mee1· het voorwerp uit
maken van een bezwaar; van geenerlei 
belang is het dat voor de wet van 13 Juli 
1930 de termijn voor het bezwaar nag open 
bleef wat betreft de belastingen aldus 
geheven, bij gebreke van aflevering van 
een waarschuwinguittreksel uit het kohier. 
(Wetten op de inkomstenbelasting·, ge
ordend den 8 J anuari 1926, art. 61, 
al. 2; wet van 13 Juli 1930, art. 49, 
§ 3, al. 2.) 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP CINEMA 
FORUM "• T. GEMEENTE SINT-JANS
MOLENBEEK.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden besluit den 
8 Juni 1938 door de bestendige deputatie 
van den provincialen raad van Brabant 
uitgesproken : 

Overwegende dat de zaak op verzoek 
van eischende partij op de griffie werd 
ingeschreven onder nr 3943; 

Overwegende dat, nadat het dossier 
gelijkvormig artikel 4 der wet van 22 Ja
nuari 1849 aan het Hof van verbreking 
was overgemaakt geweest, de zaak op
nieuw onder. nr 4019 werd ingeschreven; 

Overwegende dat het hier een en 
dezelfde zaak geldt, die onder nr 4019· 
op de rol ter terechtzitting van 7 No
vember 1938 werd gebracht en op 5 De
cember werd verschoven, en anderzijds, 
rechtstreeks onder nr 3943 op de rol der 
terechtzitting van 5 December werd ge
bracht; 

Zegt dat de zaak zal ingeschreven blij
ven onder nr 3943; 

Zegt dat nr 4019 van de rol zal ge
schrapt worden; 

Omtrent het eerste middel : schending. 
van artikel 74 der door Koninklijk besluit 
van 8 J anuari 1926 samengeordende. wet
ten op de inkomstenbelastingen (wet van 
2 8 Februari 1924 de wetgeving op de inkom
stenbelastingen wijzig·ende, artikel.20), 48 
en 49 der wet van 31 December 1925, de 
wetgeving op de inkomstenbelastingen 
wijzigende, artikel 53 der wet van 13 Juli 
1930 de wetten op de inkomstenbelastin
gen wijzigende, artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek en de beginselen die 
de kracht van het gewijsde beheerschen, 
artikel 97 der Belgische Grondwet, door
dat bestreden besluit het bezwaarschrift 
van eischer in verbreking betreffende de 
dienstjaren 1928 en 1929 niet ontvanke
lijk heeft verklaard, onder voorwendsel 
dat de eisch, tusschen partijen, een be
zwaar terug zou will en ter spraak bren
gen hebben, waarvan de bestendige depu
ta tie, sedert ze haar beslissing van 18 J uli 
1934 velde geen kennis meer mocht ne
men, dan wanneer : a) de aanleiding tot 
het nieuwe bezwaar verschilde van wat 
aanleiding gaf tot het bezwaar dat tot 
grond had gediend van den aanleg waar
over de bestendige deputatie van den pro
vincialen raad van Brabant bij besluit van 
18 Juli 1934 uitspraak heeft gedaan, en 
dat, bijgevolg, . daar dit bezwaar nooit 
voor deze rechtsmacht aanhangig werd 
gemaakt, « gezegd bezwaar " nooit defi-
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nitief aan de kennisneming van gezegde 
rechtsmacht kon onttrokken worden; 
b) de eisch, overeenkomstig artikel ?4, 
derde alinea, der wetten op de inkomsten
belastingen (wet van 28 Februari 1924, 
art. 20), tot de outlasting strekte van de 
te hooge belasting die in haar aanslag 
voorkomt, te hooge belasting die zij 
bewees door niev.we middelen waarvan 
noch de taxeerende agenten, noch de 
JI).acht die over haar vorig bezwaar in 
Jaatsten aanleg uitspraak had gedaan, 
kennis hadden genomen, te weten : dat de 
som van -142.596 fr. 05, - die door de 
bestendige deputatie was aangenomen ge
weest om de outlasting te berekenen, en 
die de opbrengst uitmaakt van de bij
zondere taxes andere dan deze die bij 
artikel 48 der wet van 31 December 1925 
niet afgeschaft zijn, - twee sorrimen be
vat onderscheidenlijk 2,14? fr. 20 en 
1.4?0 fr. 50 die niet mochten in aan
merking komen om het cijfer vast te stel
len dat als basis diende voor de heffing der 
betwiste opcentiemeri : 

Overwegen:de dat het middel, zonder in 
twee onderdeelen te zijn ingedeeld, be
weert dat, het nieuwe bezwaarschrift van 
20 October 1936, ver van het bezwaar
schrift, waarover de bestendige depu
tatie op 18 Juli 1934 uitspraak had ge
daan, terug aan te voeren, een eisch was 
tot herziening, deze voorzien bij arti
kel ?4, alinea's 6 en ? der bij Koninklijk 
besluit van 8 Januari 1926 samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat het middel uit het 
oog verliest dat de wet van 13 Juli 1930, 
die de wetgeving op de rechtstreeksche 
belasting wijzigt, in haar artikel 51, § 2, 
zegt dat alinea's 3 tot?, alsmede alinea 10 
van artikel ?4 der samengeschakelde wet
ten wegvallen, en dat artikel 53, § 4, al. 2, 
zegt dat de bij § 2 van artikel 51 voor
ziene weglating haar uitwerking zal heb
ben vanaf 1 Juni 1930, behalve voor de 
gedingen welke vroeger aanhangig werden 
gemaakt; 

Waaruit voortvloeit dat onderhavige 
eisch, op 20 October 1936, aan de besten
dige deputatie gericht geen rechtelijken 
grondslag had, en dat hij dus van de hand 
moet gewezen worden; 
· Omtrent het tweede middel : schending 
van artikel 61 der wetten op de in
komstenbelastingen samengeschakeld door 
Koninklijk besluit van 8 Januari 1936, 
artikel ? der wet van 28 Februari 1920 
op de openbare vertooningen en verma
kelijkheden, artikelen 48 en 49 der wet 
van 31 December 1925, de wetgeving op 
de rechtstreeksche belasting wijzigende, 
artikel 53 der wet van 13 Juli 1930, de 

wetten op de inkomstenbelastingen wij
zigende, artikel 9? der Belgische Grond
wet : a) doordat bestreden besluit het 
bezwaarschrift van eischer in verbreking· 
betreffende het dienstjaar 192? niet 
ontvankelijk heeft verklaard, onder voor-
wendsel dat het bezwaar dat aan de 
bestendige deputatie werd gestuurd laat
tijdig is, dan wanneer de betwiste taxes 
aan de bron ge!nd zijnde zonder dat een 
aanslagbiljet werd afgeleverd, de mini
mum termijn van zes maand, voorzien bij 
artikel 61, § 2, der wetten op de inkom
stenbelastingen samengeschakeld door 
Koninklijk besluit van 8 Januari 1926, 
nog niet aangevang·en heeft te loopen ;. 
b) doordat bestreden besluit ten onrechte 
beslist dat de wijziging, door de wet van 
13 Juli 1930, artikel 49, aan artikel 61 
der wet van 29 October 1919 gebracht, 
in de zaak toepasselijk is, dan wanneer 
artikel 53, § 1, alinea 2, der gezegde wet 
van 13 Juli 1930 bepaalt dat "de bepa-~ 
lingen geschrapt of g·ewijzigd door deze 
wet voorloopig van kracht zullen blijven 
voor de aanslagen van het dienstjaar 1925 
alsmede voor de navordering van rech
ten op de afgesloten dienstjaren » : 

Overweg·ende dat, luidens artikel 49, 
§ 3, alinea 2, der wet' van 13 Juli 1930 
de wetgeving op de rechtstreeksche be
lastingen wijzigende, de bezwaarschriften 
op straf van verval, v66r 31 October van 
het tweede dienstjaar moeten worden 
ingediend, zonder dat de termijn noch
tans .minder dan zes niaanden mag be
dragen vanaf den datum van het aanslag
biljet of van kennisgeving van den 
aanslag of (wat hier het geval is) van af 
den datum van de inning der belastingen 
op een andere wijze dan per kohier ge!nd; 

Overwegende dat wanneer de eischende 
vennootschap, op 20 October 1936, haar 
bezwaarschrift heeft ingediend, deze ter
mijn, wat het betwiste dienstjaar betreft,. 
verstreken was; 

Overwegende dat de belastingplichtige 
te vergeefs artikel 53, § 1, alinea 2, in
roept van de hierboven aangehaalde wet 
van 13 Juli 1930, luidens hetwelk de be
palingen geschrapt of gewijzigd door deze 
wet voorloopig van kracht zullen blijven 
voor de aanslagen van het dienstjaar 1929· 
alsmede voor de navordering van rechten 
op de afgesloten. dienstjaren; 

Overwegende inderdaad, dat het in 
onderhavig geval geen navordering· gelclt 
van rechten op het clienstjaar '192?, 't is 
te zeggen een akte van beheer waardoor 
de ontdoken belasting achteraf wordt 
gevorderd in geval van valsche, onjuiste 
of onvolledige aangifte van wege den be
lasting·plichtige, maar een bezwaarschrift 
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-van dezen tegen het bedrag van zijn aan
.slag; 

V\Taaruit voortvloeit dat het middel 
niet mag worden aangenomen; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eischende 
vennootschap tot de kosten. 

H December 1938. - 2e Kamer. -
Voo1'zitter, H. JamJr, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Vitry. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e 1U.MER - 19. December 1938. 

1o VERJAHING IN STRAFZAKEN. 
LASTER 'l'EGEN ZAAKVOERDERS, BE
HEERDERS EN COMJVIISSARlSSEN VAN 
EEN VENNOO'l'SCHAP. - GEWONE TER
~IIJN VAN DRIE JAAR. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - LASTER 
TEGEN BEHEERDERS. - ARTlKEL 211 
VAN DE GEORDENDE WETTEN. - VER
WIJST NlET NAAR AR'l'IKEL 12 VAN HET 
DECREET VAN 20 JULl 1831. 

so VERJARING IN STRAFZAKEN. -
BELEEDIGING DOOR WOORDEN TEN PER
SOXEN DRAGERS VAN HET GEZAG OF 
VA;'o! DE GEWAPENDE MACHT OF MET 
EEN PUBLIEKE HOEDANIGHEID BE
KLEED. - WANBEDRIJF. - GEWONE 
TER:liiJN VAN DRIE JAAR. 

..t,o LASTER. - VALSCHHEID VAN DE 
AANGETlJGDE FElTEN. - EINDVONNIS 
OF EINDBESLISSING VAN DE BEVOEGDE 
OVERHEID. - MIDDEL GENOMEN DAAR
UIT DA'l' HE'l' HOF ZICH GEBONDEN BE
SCHOUWD HEEFT DOOR DE BESLISSINGEN 
VAN DEN RAAD DER ADVOCATENORDE 
EN DOOR EEN BESCHlKKlNG VAN DE 
RA . .\DKAJVIER. - RECH'l'ER DIE DEZE 
BESLISSINGEN EN BESCHlKKING SLECHTS 
INROEPT ALS BEWIJSVOERING TOT STA
VING VAN ZIJN BESLISSING LUIDENS 
WELKE BEKLAAGDE DE WAARHEID VAN 
DE AANGE'l'IJGDE FElTEN NIET BEWEZEN 
HAD. - MIDDEL DA'l' GRONDSLAG MIST 
IN FETTE .. 

.5o LASTER. - VALSCHHEID VAN DE 
AA:'-:GETIJGDE FElTEN. - EINDVONNIS 
OF ElNDBESLISSING VAN DE BEVOEGDE 
OVERHEID. - MIDDEL GENOMEN DAAR
l.1IT DAT HET HOF ZICH NIET GEBONDEN 
BESCHOUWD HEEFT DOOR DE BESLISSIN
GEN VAN DEN RAAD DER ADVOCATEN
ORDE EN DOOR EEN BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER. ---.. HECHTER DIE BE
SLlST DAT BEKLAAGDE NIET HET BEWIJS 
HEEF'l' GELEVERD VAN DE WAARHEID 

-vAN DE AANGETIJGDE FElTEN. - GEEN 

'l'EGENSTRIJDIGHEID MET DIE BESLISSIN
GEN EN BESCHlKKING. - MIDDEL KAN 
NIET AANGENOMEN WORDEN. 

6o BEROEP. - STRAFZAKEN. - CoR~ 
RECTIONEELE RECH'l'BANK KENT AAN DE 
BURGERLIJKE PARTlJ DE BEKENDMAKING 
TOE VAN HET VONNIS, OP KOSTEN VAN 
BEKLAAGDE.-BEROEP VAN BEKLAAGDE·. 
- GEEN BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PAR'l'IJ. - HOF VAN BEROEP BEVEEL'l' 
DE BEKENDMAKING VAN HET ARREST 
IN PLAATS VAN HET VONNIS. - GEEN 
VERZWARING. 

1° Lasterlijke aantijgingen gericht, naar 
aanleiding van feiten betrek/celijk tot hun 
beheer of hun toezicht, tegen de zaak
voerders, beheerders en commissa1'issen 
van vennootschappen bij wijze van geld
schieting op aandeelen, van vennootschap
pen van personen met bepe1'kte aanspmke
lijkheid, van naamlooze vennootschappen 
en van samenwerkende vennootschappen, 
verjaren door verloop van den gewonen 
termijn van d1'ie jaar. (Strafwb., arti
kelen 443 en 444; wetten op de ven
nootschappen van koophandel, geor= 
dend den 30 November 1935, art. 211; 
wet van 17 April 1878, artt. 22 en 28.) 

2° Artikel 211 van de wetten op de veniwot
schappen geo1'dend den 30 November 
1935 verwijst niet naar arlikel 12 van 
het decreet van 20 Juli 1831 op de druk
pers, waarmee het geen verband heeft. 

3° Het wanbed1'ijf van beleediging door 
woo1'den tegen een persoon, d1'ager van 
het gezag of van de gewapende macht, of 
met een publieke hoedanigheid bekleed 
verjaart doo1' verloop van' den gewonen 
tennijn van drie jaar. (Strafwb., arti, 
kel 448, al. 2 [wet van 27 Juli 19·34. 
art. 3); wet van 17 April1878, art. 22.) 

4° Mist grondslag in feite het middel dat 
aanvoert dat de rechte1·, kennis nemend 
van de vorde1·ing tot laster, zich ten aan
zien van de valschheid van de aangetij gde 
feiten, als gebonden beschouwd heeft 
door de beslissingen van den mad der 
advocatenorde en door een beschikking 
van de raadkamer, dan wanneer die 
rechter deze beslissingen en beschikking 
slechts ingeroepen heeft als bewijsvoering 
tot staving van zijn beslissing die· zegt dat 
beklaagde het bewijs van de waarheid 
van de aangetijgde feiten niet heeft aan
gebracht. (Wb. v. Strafv., art. 447 .) 

5° Kan niet worden aangenomen het mid
del dat aanvoert dat de rechter, kennis ne
mend van de vordering tot laster, zich 
ten aanzien van de valschheid van de 
aangetij gde feiten niet als gebonden be
schouwd heeft door beslissingen van den 
raad de1' advocatenorde en ,doo!' een be-
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schikking van de raadkamer, dan wan
neer die rechter, aannemend dat beklaag
de het bewijs van de waarheid van de 
aang"etij gde feiten niet he eft geleverd, al
dus niet in strijd is gekomen met die 
beslissingen en beschikking. (Strafwb., 
art. 4A? .) 

6° Wanneer de correctioneele rechtbank aan 
de burgerlijke partij de bekendmaking 
van het vonnis, op kosten van beklaagde, 
h~eft toegewezen, mag het Hofvan beroep, 
ofschoon de burgerlijke partiJ geen beroep 
heeft ingediend, de bekendmaking van 
het arrest in de plaats stellen van de 
bekendmaking van het vonnis. 

(L. DEGRELLE, T. M.-H. JASPAR.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest den 2? April 1938 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 211 der wetten van 18 Mei 
18?3, 26 December 1881, 22 Mei 1886, 
'16 Mei 1901, 25 Mei 1913, 30 October 
1919, 9 Juli 1935, samengeschakeld door 
Koninklijk besluit van 30 November 
1935; van artikelen 4 en 12 van het de
creet van 20 Juli 1831 op de pers, 22, 2? 
en 28 der wet van 1? April18?8 en 9? der 
Grondwet, doordat bestreden arrest zegt 
dat de betichtingen van laster tegen de 
burgerlijke partij in haar hoedanigheid 
van vennootschapsbeheerder gericht (be
tichting A) door den termijn van. drie 
maand overeenkomstig artikel 12 van het 
decreet van 20 Juli 1831 op de pers niet 
verjaard zijn, dan wanneer de onder de 
betichting A bedoelde lasterlijke feiten, 
voor zoover ze betrekking hebben op een 
bedrijvigheid van den H. Jaspar, onder 
de toepassing vallen van artikel 211 der 
wet op de handelsvennootschappen : 

Overwegende dat, luidens artikel 28 der 
wet van 1? April18?8 den voorafgaanden 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken bevattende, de artikelen 22 
en 23 van deze wet, die handelen over de 
termijnen van de verjaring der publieke 
en burgerlijke vordering, volgende uit een 
wanbedrijf en uit een overtreding, toe
passelijk zijn op de verjaring der misdrij
ven voorzien bij bijzondere wetten voor 
zooveel deze er niet van afwijken; 

Overwegende dat artikel 211 der door 
Koninklijk besluit van 30 November 
1935 samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, slechts handelt 
over het bewijs der aanklacht, ter zake 
van. hun beheer of hun toezicht tegen de 
zaakvoerders, beheerders en commissa-
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rissen van vennootschappen bij wijze 
geldschieting op aandeelen, van personen~ 
vennootschappen met beperkte aanspra
kelijkheid, van naamlooze vennootschap
pen en van samenwerkende vennoot
schappen; dat dit artikel 211 bepaalt dat 
dit bewijs langs alle gewone wegen wordt 
toegelaten, behoudens het bewijs van het 
tegenovergestelde, langs dezelfde wegen, 
overeenkomstig artikelen 6; 7 en 8 van het 
decreet van 20 Juli 1831, op de pers; 

Overwegende dat deze artikelen uit
sluitelijk het bewijs der aangetijgde feiten 
betreffen; . 

Dat het hierboven bedoeld artikel 211 
der samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen geenszins naar arti
kel 12 van dit decreet verwijst, decreet 
dat een verjaring van drie maand voor
schrijft voor de bij zijri artikelen 2, 3 
en 4 voorziene misdrijven; dat artikel 12 
van het decreet dus gansch vreemd blijft 
aan artikel 211 van de gezegde samenge
schakelde wetten op de vennootschappen; 

Dat zulks wel de wil is geweest van den 
wetgever, wat blijkt uit de werken die het 
aannemen van artikel 135 der wet van 
18 Mei 1873 op de vennootschappen zijn 
voorafgegaan, - artikel 135 dat overeen
stemt met artikel211 der samengeschakel
de wetten op de vennootschappen, - en 
namelijk uit het antwoord dat de verslag
gever in de· Kamer gaf op de vraag hem 
door den Minister van justitie gesteld be
treffende de verjaring; 

Overwegende dat artikel 211 klaar en 
nauwkeurig is; dat het in beperkenden zin 
moet worden uitgelegd daar het hier een 
afwijking· geldt van het gemeen recht; 
dat, vermits deze afwijking niet verder 
reikt dan het bewijs der aantijgingen, men 
in den tekst geen impliciete afwijking kan 
vinden van het gemeen recht op de ver
jaring betreffende de openbare en bur
gerlijke vorderingen, zonder in den ge
zegden tekst meer te lezen dan er staat en 
er den geest van te miskennen; 

Dat daaruit voortvloeit dat de aantij
gingen, door eischer tegen de burgerlijke 
partij gericht ter zake van haar beheer in 
de samenwerkende vennootschap «Con
structa », op het oogenblik dat de debat
ten v66r het Hof van beroep plaats had
den, geenszins gedekt waren door de korte 
verjaring voorz1en bij artikel 12 van het 
decreet van 20 Juli 1831; 

Dat het eerste middel derhalve in rechte 
niet gegrond is; 

Omtrent het tweede middel: schending 
van artikel 3 der wet van 27 Juli 1934, 
van artikelen 4 en 12 van het decreet van 
20 Juli 1831 op de pers, van artikelen 22, 
27 en 28 der wet van 17 April 1878, van 
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artikel 97 der Grimdwet, doordat bestre
den arrest de betichtingen der beleedigin
gen tot de burgerlijke partij in haar hoe
danigheid van Minister en in zake haar 
bedieningen gericht (betichting B) niet 
verjaard verklaart : 

Overwegende dat de wet van 27 Juli 
1934, door haar artikel 3 (art. ~AS, al. 2, 
van het Strafwetboek) een nieuw wan
bedrijf instelt, te weten een persoon, 
drager van het gezag of van de gewa
pende macht of met een publieke hoeda
nigheid bekleed, door woorden te hebben 
beleedigd in zijn hoedanigheid, of wegens 
zijn bediening; 

Overwegende dat dit wanbedrijf, dat 
verschilt van de beleediging door woorden 
voor:zien bij artikelen 4 van het decreet 
van 20 Juli 1831 op de pers en 561, 7°, 
van het Strafwetboek, niet onder de ver
jaring van drie maanden valt die voorzien 
wordt bij artikel 12 van dit decreet voor 
de vervolg·ing ingesteld wegens de mis
drijven voorzien hij zijn artikelen 2, 3 
en 4; en daar het vreemd is aan artikel 4 
van het decreet, kan het, bij gebrek aan 
andersluidende wetsbeschikkingen, slechts 
verjaren volgens de regels van het gemeen 
recht, dus, na verloop van drie jaren; 

Overwegende dat zulks wel de wil is 
geweest van den wetgever, zooals blijkt 
uit de uiteenzetting der redenen der wet, 
uit het verslag in de midden a,fdeeling der 
Kamer uitgebracht en uit de rede door 
den verslaggever gehouden; 

Overwegende dat het verslag· van de 
Senaatscommissie, door eischer tot sta
ving van zijn middel ing·eroepen, geens
zins zegt dat de bijzondere verjaring van 
artikel 12 van het decreet wordt toege
past op de beleedigingen door woorden, 
voorzien bij artikel 3 van het wetsontwerp, 
dat artikel 3 der wet van 27 Juli 1934 is 
geworden; dat het integendeel 'zijn spijt 
uitdrukt dat, de Regeering· niet in een uit
drukkelijken tekst heeft verklaard dat de 
korte verjaring van artikel 12 van het 
decreet niet toepasselijk zal zijn op de bij 
artikel 3 van bovenbedoelde Wet voor-
ziene beleedigingen door woorden; · 

Overwegende dat de Senaat artikel 3 
van het wetsontwerp zonder bespreking 
aannam; 

Dat het tweede iniddel derhalve in 
rechte niet gegrond is; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikelen 211 der door Koninklijk 
besluit van 30 November 1935 samenge

. schakelde wetten op de vennootschappen; 
4, 5 en 6 van het decreet van 20 Juli 1831 

. op de pers; van artikelen 443, 444, 445, 
· 446 en 447 van het Strafwetboek; 'van 
. artikel 97 der Grondwet, doordat bestre-

den arrest verklaart da,t, wat het bewijs 
betreft der feiten door den beklaagde aan 
de burgerlijke partij aangetijgd, het ge
bonden is door de beslissirigen door den 
raad van toezicht op de orde van advo
caten, op 26 October 1936 en 1 Maart 
1937 genomen en door de beschikking der 
raadkamer in dato 15 December 1936 : 

Overwegende dat bestreden arrest vast
stelt dat de Tuchtraad van gezegde orde 
bij het Hof van beroep te Brussel, eerst 
een grondig onderzoek heeft ingesteld en 
de aantijgingen door eischer tot de burger
lijke partij gericht, tot in de minste bijzon
derheden heeft nagegaan, namelijk het 
feit: van de samenwerkende vennootschap 
" Constructa " commissieloonen te hebben 
ontvangen onder vorm van eereloonen en 
zijn gelijken te hebben belogen, daarna 
door twee beslissingen onderscheidenlijk 
op 26 October 1936 en 1 Maart 1937 heeft 
besloten : dat er geen aanleiding bestond 
tot vervolging tegen de burgerlijke partij; 

Overwegende dat bestreden ·arrest ver
klaart dat, in het Iicht van deze twee be
slissingen van den Tuchtraad, bij dewelke 
het zich slechts kon aansluiten, de be
twiste aantijgingen als lasterlijk moeten 
beschouwd worden ingeval het inzicht 
schade te berokkenen er moet worden bij
gevoegd; 

Overwegende dat, wat anderzijds de 
beschuldigingen betreft van verduistering, 
van valsche balansen en van getruqueerde 
boekhouding door eischer tegen de burger
lijke partij ingebracht aangaande het 
beheer der samenwerkende vennootschap 
" Constructa "• het arrest anstipt dat het 
beheer van deze vennootschap aan een 
lang en streng onderzoek is onderworpen 
geweest; dat, na te hebben vastgesteld 
dat dit onderzoek gesloten werd door e,en 
op 15 December 1936 verleend bevel van 
niet-vervolging, het arrest beslist dat 
eischer het bewijs van zijn beschuldigin
gen niet geleverd heeft noch v66r den 
eersten rechter, noch v66r het Hof; dat 
het arrest er bijvoegt dat het g·eenszins 
bewezen is dat de burgerlijke partij zou 
deel genomen hebben aan het opmaken 
van de betwiste balans of zou geweten 
hebben dat deze valsch was wanneer ze 
werd· aangenomen; dat, integendeel, wan
neer men het gedrag der burgerlijke partij 
nagaat, alles deze veronderstelling tegen
spreekt; 

Overwegende dat, wanneer het Hof 
onderzocht heeft of eischer het bewijs van 
de aangetijgde feiten · had geleverd het 
dan de onderzoeken en de ingewonnen 
inlichtingen die de beslissingen van boven
genoemden raad van toezicht vooraf-



____ I _ l'- _ 

- 259-

gingen, alsook het bevel der raadkamer 
ontleed en beoordeeld heeft; 

Dat het Hof naar dit alles verwijst om 
daaruit een grond af te leiden tot staving 
van zijn eigen beslissing : dat het bewijs 
niet werd geleverd; 

Dat het derde middel, gesteund op het 
feit dat het Hof zich zou gebonden ver
klaard hebben door de beslissingen en het 
bevel, feitelijken grondslag mist; 

Overwegende, voor 't overige, dat, ver
mits de rechter, over den grond, niet in 
tegenspraak is noch met de beslissingen, 
noch met het bevel, hij artikel 4A 7, 
alinea 3 van het Strafwetboek niet heeft 
kunnen schenden, voor zoover deze wets
beschikking hem verplicht zich naar deze 
beslissingen te gedragen wat de valsch
heid der aangetijgde feiten betreft; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikelen 3 en 4 der wet van 17 April 
1878, 195, 202, 203 en 215 van het Wet
hoek van Strafvordering, 464 van het 
Wetboek van rechtspleging in burgerlijke 
zaken, 92 en 97 der Grondwet, doordat de 
burgerlijke partij niet eischeres in beroep 
was, en dat, het vonnis veranderd zijnde, 
het Hof de bekendmaking heeft bevolen 
van het arrest, wat een ni~uwe eisch was 
die de burgerlijke partij, niet eischeres in 
heroep, niet mocht stellen : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
de bekendmaking van de beslissing ge
vraagd heeft en in eersten aanleg en in 
heroep; dat de eerste rechter de burger
lijke partij heeft toegelaten den tekst van 
het vonnis, op kosten van beklaagde be
kend te maken in twintig dagbladen die 
te Brussel verschijnen en in vijf dagbladen 
die in het buitenland verschijnen, maar 
dat het Hof van beroep het vonnis a quo 
teniet doende de burgerlijke partij toe
laat, op kosten van den beklaagde, den 
tekst, redenen en beschikkend gedeelte 
van zijn arrest, bekend te maken in acht 
dagbladen die te Brussel verschijnen; 

Overwegende dat de rechtbanken, 
krachtens artikel 1036 van het Wetboek 
van rechtspleging in burgerlijke zaken, en 
volgens de gewichtigheid der omstandig
heden, in de zaken waarvan zij kennis 
nemen, den druk en de aanplakking hun
ner vonnissen kunnen bevel en; 

Overwegende dat in zaken van laster 
zulke bekendmaking _ een der bestand
deelen is van de vergoeding; 

Overwegende dat de hurgerlijke partij 
in de zaak in den aanleg van beroep geen 
nieuwen eisch heeft ingediend wanneer 
zij aan het Hof ·de bekendmaking terug 
vroeg; 
. Overwegende dat het Hof van beroep, 
- door de bekendmaking van het vonnis 

a quo te vervangen door deze van zijn 
arrest en door de inlassching yan dit 
laatste in slechts acht dagbladen· toe te 
Iaten die te Brussel verschijnen, - de 
vergoeding geenszins heeft uitgebreid en 
dus ook niet den toestand van den be
klaagde heeft verzwaard; dat het Hof, 
ver · van uitspraak te doen oyer een 
nieuwen eisch enkel heeftgeantwoord op 
de bezwaren die door eischer. werden aan
g·evoerd; dat het Hof eenvoudig den eisch 
door de burgerlijke partij in eersten aan
leg ingediend, aan den nieuwen toestand, 
geschapen door het beroep van den be
klaagde·, heeft aangepast; 

Waaruit voortvloeit dat het arrest, 
door te beslissen zooals het deed geen 
enkele der in het middel bedoelde wets
beschikkingen geschonden heeft, maar 
deze integendeel juist heeft toegepast; 

En voor 't overige : 
Wat de openbare vordering betreft :, 
Overwegende dat de substantieele of op 

straf van nietigheid voorgeschrevenrechts
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Wat de burgerlijke vordering betreft : 
Overwegende dat eischer geen enkel 

ander middel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eischer tot de 
kosten. 

19 December 1938. - 2e Kamer. 
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Istas. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. 
- Pleiter, H. Simont (voor verweerder). 

2e KAMER. - 19 Dece_mber 1938. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VEROORDEELING 
WE GENS HET DOODEN VAN EEN HUIS
DIER. - CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE 
AANVOEREND DAT HET DIER GEEN 
HUISDIER MEER WAS. - NIET BEANT
WOORD. - BESLISSING NIET MET RE
DENEN OMKLEED. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ VEROORDEELING. 
- GEEN AANDUIDING VAN DE WETS
BEPALING OF BEPALING VAN DE VER
ORDENING DIE HET FElT STRAFBAAR 
STELT EN EEN STRAF VOORZIET. - BE
SLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1 o Is niet met redenen omkleed, en voldoet 
niet aan de Grondwet, het vonnis dat, om 
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tc veroordeclen wegens het doodcn van een 
huisdier (Strafwb., art. 563, t.0 ), niet 
antwoordt op de conclusie van beklaagde 
die aanvoert dat het dier geen huisdie1· 
mee!' was. (Grondwet, art. 97.) 

2o Is niet met redenen omkleed in rechte het 
vonnis dat veroordeelt zonder de bepaling 
van de wet of van de ve1·ordening, die het 
feit strafbaar stelt en de straf voorziet, 
aan te duiden. (Grondwet, art. 97.) 

(MARCHAL, T. LESSIRE.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis door de correc
tioneele rechtbank te Namen, den 14 Oc
tober 1938 gewezen; 

Omtrent het middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat bestre
den vonnis de conclusien van eischer niet 
beantwoordt en de wets- of reglementaire 
beschikking niet aanduidt welke het in de 
tweede betichting beschreven feit als 
misdrijf opricht : 

Overwegende dat eischer tot een enkele 
straf veroordeeld werd om, te Wepion, op 
26 October 1937 : a) vrijwillig en zonder 
noodzakelijkheid, een huisdier (Siameesche 
kat), ander dan deze vermeld bij arti
kel 538 van het Strafwetboek, te hebben 
gedood; b) een vuurwapen zonder toe
lating van de plaatselijke overheid te 
hebben gebruikt; · 

Wat betreft de betichting A : inbreuk 
op artikel 563, 4°, van het Strafwetboek : 

Overwegende dat eischer, in zijn aan 
den rechter van beroep onderworpene 
conclusien, de exceptie opwierp dat de 
Siameesche kat waarvan sprake het 
karakter van huisdier had verloren en dat 
een der wettelijke bestanddeelen van het 
misdrijf geenszins bestond; 

Overwegende dat het vonnis die excep
tie zonder antwoord laat; 

Wat betreft de betichting B : 
Overwegende dat het vonnis de wets- of 

reglementaire beschikking niet aanduidt 
die het feit als misdrijf opricht en de straf 
voorschrijft; dat alzoo, wat betreft de 
betichting B, het vonnis in rechte niet met 
redenen omkleed is; 

, Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing op de publieke vordering de ver
breking van de beslissing op de burgerlijke 
vordering met zich meesleept; 

Om deze redenen, en zonder de andere 
door eischer ingediende middelen in acht 
te nemen, het Hof verbreekt het vonnis 
door de correctioneele rechtbank te Namen 
op 14 October '1938 gewezen; beveelt dat 
onderhavig·arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van gezeg·de rechtbank 

en dat melding er. van zal gedaan worden 
in den rand van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt de burgerlijke partij tot de 
kosten van den aanleg in cassatie; ver
wijst de zaak naar de correctioneele 
rechtbank te Dinant, zetelende in graad 
van beroep. 

'19 December '1938. - 28 Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. - Pleite1·, H. Eugene Frapier (van 
de balie te Namen). 

28 KAMER. ---:- 19 December 1938. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - VEROORDEELING VAN 
EEN VOETGANGER OM DEN RIJWEG TE 
HEBBEN OVERGESTOKEN ZONDER ZICH 
TE VERZEKEREN DAT HIJ HET VERKEER 
VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKERS NIET 
ZOU HINDEREN. - CONCLUSIE VAN BE
KLAAGDE DIE ALS EXCEPTIE AANVOERT 
DAT DE VOETGANGERS SLECHTS MOETEN 
WIJKEN VOOR DE ANDERE WEGGE
BRUIKERS VOOR ZOOVER DEZE ZICH 
GEDRAGEN ZONDER MISDRIJF TE BE
GAAN. - GEEN BEANTWOORDING. -
BESLISSING NIET MET REDENEN OM
KLEED. 

Is niet met redenen omkleed, en voldoet niet 
aan de Grondwet, het vonnis dat een voet
ganger veroordeelt om den rijweg te heb
ben overgestoken, zonder zich te verze
keren of hij het verkeer voor de andere 
weggebmikers niet zou hinde1·en (Alge
meene verkeersverordening, art. 22, 
§ 3; Kon. besl. v. 17 J anuari 1936, 
art. 3), en de conclusie niet beantwoordt 
waarin beklaagde als exceptie aanvoert 
dat de voetgangers niet behoeven te wijken 
voor de andere weggebruikers dan voor 
zoover deze zich bij het verkeer zoo gedra
gen dat zij geen misdrijf plegen, en dat 
de voetgangers niet verplicht zijn de 
aankomst van voert1tigen in strijd met de 
verkeersverordening te voorzien. (Grond
wet, art. 97.) 

(HENDRIX, T. LENTZ.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 7 Oc
tober 1938 door de correctioneele recht
bank te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van eischer als 
betichte : · 

Omtrent het eenig middel : schending 
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van artikel 97 der Grondwet. doordat 
bestreden vonnis de conclusien van eischer 
niet beantwoord heeft waarin deze be
-weert dat er door hem hoegenaamd geen 
inbreuk werd begaan, daar de voetgan
ogers de voertuigen, die over den open
baren weg rijdende, het reglement over
treden, niet moeten doorlaten : 

Overwegende dat eischer veroordeeld 
werd om, voetganger zijnde, de baan te 
hebben overgestoken zonder zich te ver
cgewissen of hij het verkeer der andere 
-weggebruikers niet kon hinderen; 

Overwegende dat hij in zijn conclusien 
v66r den rechter van beroep hield staan 
dat die betichLing te zijnen laste niet 
mocht worden gelegd omdat hij niet kon 
voorzien dat de medebeklaagde Lentz, 
:zoon, het reglement op de verkeers
Jlolitie zou overtreden hebben door een 
tram, die een regelmatige en kortston
·dige halte hield, links voorbij te steken 
·en door deze rijbeweging uit te voeren 
met een snelheid (4c0 km.) die nog gevaar
lijker wierd door de omstandigheden dat 
JJ.ij zich op een belangrijk kruispunt be
vond en dat zijn remmen in slechten staat 
-waren; 

Overwegende dat eischer alzoo een 
·exceptie opwierp die hij in rechte afleidde 
uit het feit dat, alhoewel de voetgangers 
-de straat slechts mogen oversteken nadat 
:zij er zich van vergewist hebben dat zij 
JJ.et verkeer van de andere weggebruikers 
niet kunnen hinderen (art. 22, § 3, van 
JJ.et Algemeen reglement op de verkeers
politie zooals het werd gewijzigd bij 
:artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
17 Januari 1936), deze regel hen nochtans 
-enkel verplicht uit den weg te wijken voor 
-de andere weggebruikers die rijden zonder 
inbreuk te plegen, en hen niet verplicht 
Tekening te houden met voertuigen die 
ogebeurlijk kunnen aankomen terwijl ze 
.rijden in overtreding met het reglement; 

Overwegende dat bestreden vonnis eerst 
de betichting van verwondingen door 
onvoorzichtigheid aan eischer veroorzaakt 
·en de twee inbreuken op de verkeers
politie ten laste van beklaagde Lentz, 
:zoon, bewezen verklaart en daarna eischer 
yeroordeelt zonder het minste antwoord 
te verstrekken op het als exceptie aange
yoerd mid del; 

Dat het alzoo artikel 97 der Grondwet 
J1eeft geschonden; 

II. Op de voorziening van eischer als 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat bestreden vonnis, 
yoor zoover het uitspraak doet over de 
burgerlijke vordering, slechts een voor
·bereidend- en onderzoeksvonnis is, en dat 
l1et niet over de bevoegdheid gewezen is, 

VERBR., 1938. - 17. 

dat de voorziening in verbreking, luidens 
artikel 4c16 van het Wetboek van Sti'af
vordering, dus niet ontvankelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt 
bestreden vonnis voor zoover het eischer 
veroordeeld heeft uitspraak doende over 
de publieke vordering; verwerpt de voor
ziening vooi' 't overige; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
op de registers der correctioneele recht
bank te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden in rand van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak zooals ze 
hierboven is omschreven naar de correc
tioneele rechtbank te Hoei, zetelende in 
graad van beroep; veroordeelt _eischer tot 
de kosten van zijn voorziening voor zoo
ver ze gericht is tegen verweerders Lentz, 
vader en zoon, alsook tot de vergoeding 
van 150 frank, jegens de twee verweer
ders; zegt dat de overige kosten ten Iaste 
van den Staat zullen blijven. 

19 December 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 20 December 1938. 

10 BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
POLITIERECHTER KENNlS NEMEND "VAN 
EEN MISDRIJF BEHOOREND TOT ZIJN 
BEVOEGDHEID. - FElT DIT MISbRIJF 
UITMAKEND TEVENS WANBEDRIJF DAT 
BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
CORRECTIONEELE RECHTBANK. - Vim
PLIGHTING VOOR POLITIERECHTER ZICH 
ONBEVOEGb TE VERKLAREN. 

20 BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
POLITIERECHTER KENNIS NEMEND VAN 
MISDRIJF TEGEN VERKEERSVERORDE· 
NING. - FElT DIT MISDRIJF UITMAKEND 
TEVENS GEBREK AAN VOORUITZIGHT OF 
VOORWRG DAT VERWONDINGEN OF SLA
GEN HEEFT VEROORZAAKT. - VEH· 
PLIGHTING VOOH POLITIERECHTER ZICH 
ONBEVOEGD TE VEHKLAREN. 

1 o De politierechter, die van een tot zijn 
bevoegdheid behoorend misdrijf kennis 
neemt, moet zich niettemin onbevoegd ver
klaren indien hij vaststelt dat het f'eit, 
hetwelk dit misdrijf vormt, tevens een 
wanbedrijf' is, behoorend tot de bevoegd
heid van de cotrectioneele rechtbank; van 
geen belang is het dat het openbaar mi
nisterie dat feit slechts als een tot de be
voegdheid van den politierechter behoo
rend misdrijf heeft beschouwd. 

2° De politierechter, die van een misdrijf 
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tegen de ve1'keersve1'01'dening kennis 
neemt, moet zich niettemin onbevoegd 
verkla1'Mt indien hij vaststelt dat het feit, 
hetwelk dit misd1'ijf vormt, tevens een 
gebrek aan vooruitzicht of voorzo1'g uit
maakt, voo1'zien dooT artikel 418 van het 
Stmfwetboelc, en de slagen of verwondin
gen heeft veroorzaakt, voorzien door 
(J,rtikel 4-20 van het Stmfwetboelc. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT, 
. T. HAJVIELINCK EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, den 
25 Maart 1938, door de correctioneele 
:rechtbank te Gent gewezen; 

Omtrent het middel tot verbreking : 
schending van artikel 137 en 138 van het 
'\Vetboek . van Strafvordering, gewijzigd 
door de Koninklijke besluiten nr 59 van 
10 Januari 1935 en nr 252 van 8 Maart 
1936, genomen krachtens de aan den 
Koning tijdelijk bijzondere toegekende 
machten, en van artikel H5, 160 en 182 
van hetzelfde Wetboek, doordat de cor
rectioneele rechtbank uitspraak doende 
als rechter van beroep in politiezaken, 
door bestreden vonnis, van ambtswege, 
den eersten rechter onbevoegd heeft ver-

. klaard en partijen naar den procureur des 
Konings heeft verwezen, om de eenige 
reden dat het misdrijf tegen het Konink
lijk besluit betreffende het verkeer; mis
drijf dat v66r den eersten rechter aan
·hangig werd gemaakt, feitelijk, volgens 
den bundel aan den politierechter voor
gelegd, « een bestanddeel uitmaakte » van 
het wanbedrijf voorzien door artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, en dat, 
wanneer de procureur des Konings, we-

. gens dit wanbedrijf, geen vervolging had 
ingesteld : 
· . Overwegende dat de vrederechters van 
de misdrijven tegen de reglementen ge
nomen ter uitvoering der wet van 1 Oogst 
1899 op de verkeerspolitie oordeelen; dat 
dit beginsel nochtans kan gematigd wor
den door de toepassing van artikel 160 
van het Wetboek van Strafvordering en 
artikel 65 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat, in geval van een
voudige verknochtheid tusschen een daad 
hij bovengezegde reglementen voorzien, 
en een ander daad, heteU:geld met straffen 
die worden toegepast in crimineele of in 
correctioneele zaken, de politierechthank, 
v66r dewelke de uitsluitelijk op een mis
drijf tegen voorgenoemde reglementen ge
steunde vervolgingen aanhangig worden 
gemaakt, zich niet onbevoegd mag ver
klaren tenzij de daad, die een misdaad of 
een wanhedrijf uitmaakt, reeds v66r de 

rechtsmacht aanhangig is gemaakt die· 
bevoegd is om op dit gebied uitspraak te 
doen; dat wanneer, integendeel, 'dezelfde· 
daad terzelfdertijd een misdrijf tegen een 
reglement op de verkeerspolitie en een 
ander misdrijf dat kan beteugeld worden 
met crimineele of correctioneele straffen 
uitmaakt, de eenheid der debatten en van 
het vonnis zich opdringt, de hoogere 
rechtsmacht de vervolging we gens misdrijf 
tegen de verkeerspolitie tot zich trekt en 
de politierechtbank, waar gezegde ver
volging werd voorgebracht, van zoohaast 
ze de ondeelbaarheid van de daad be
merkt, zich, zoo noodig van ambtsweger 
onbevoegd moet verklaren en partijen 
naar den procureur des Konings moet ver
wijzen; 

Overwegende dat bestreden vonnis op 
bindende wijze vaststelt dat in onderhavig· 
geval de daad, bij artikel 58, 3°, van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 193£, 
voorzien, die v66r de politierechtbank. 
aanhangig was gemaakt geweest, het 
gebrek aan vooruitzicht en voorzorg uit
maakt, dat bij artikel 418 van het Straf
wetboek voorzien is, en de slagen en ver
wondingen voorzien bij artikel 420 van 
hetzelfde Wetboek met zich heeft mede-
gesleept; . 

Dat daaruit voortvloeit dat bestredell 
vonnis, waar het verklaart dat de politie-· 
rechtbank niet bevoegd was, en waar het 
partijen naar den procureur ·des Konings. 
had verwezen, geen enkel der in het mid
del vermelde wetsbepalingen heeft over
treden, en overeenkomstig de wet uit
spraak he eft gedaan; · 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de burgerlijke
partij Naamlooze vennootschap «Tram
ways Electriques de Gand » tot de kosten • 

20 December 1938. - 26 Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Lim
bourg.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon. 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 20 December 1938. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE PARTIJ. - VRIJ
SPRAAK. - TERMIJN VAN VIER EN. 
TWINTIG UREN. 

20 VERKEER. - SPOORLIJN VAN DE 
TRAJVI, BESTEMD BIJ VOORRANG TOT HET" 
VERKEER VAN DE TRAM. - BEGRIP VAN 
DIT RECHT VAN VOORRANG. 

1 o De bu1'ge1'lijlce partij lweft slechts vier 
en twintig uren om zich in verbrelcing te· 
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voorzien tegen een arrest dat beklaagde 
vrijspreekt en de burgerlijk verantwoor
delijke partij buiten de zaak stelt. (Wb. v. 
Strafv., art. 3?4.) 

2° De regel die voorziet dat de spoorlijnen 
van de tram bij voorrang bestemd zijn tot 
het verlceer van de trams wordt niet ge
schonden doo1· het m·rest dat, als gebrek 
aan vooruitzicht of voorz01·g, ten laste van 
een wattman het feit behoudt zijn rijtuig 
tc hebben aan den gang gezet onmiddel
lijk na den doortocht van een andere tram, 
die den weg dwars afsneed, en aldus in 
botsing te zijn gekomen met een auto
voertuig dat, terwijl het de andere tram 
kruiste, do01· deze tram aan zijn zicht 
werd onttrokken. (Strafwb., artt. 418 
en 420; Kon. besl. v. 2? Januari 1931, 
art. 6, a!. 6, art. 12, al. 2.) 

(SCHOLLAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest den 9 J.uli 1938 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen : 

Omtrent de ontvankelijkheid der voor
ziening van de Naamlooze vennootschap 
" Les Tramways Bruxellois " die als bur
gerlijke partij optreedt : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging aan het Hof van verbreking 
voorgelegd blijkt dat bovengenoemde ven
nootschap zich burgerlijke partij heeft ge
steld tegen : 1° Riehard Hamelryek, be
tieht van inbreuk op artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek; 2° J.-B. Hamel
ryck als burgerlijk verantwoordelijk voor 
den hiervoornoemde ; 

Dat deze door bestreden arrest van de 
hem ten laste gelegde betiehting werd 
vrijgesproken en dat het Hof van beroep 
zich bijgevolg· onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen op de vm:dering der 
vennootschap; 

Overwegende dat de akte van voorzie
ning werd opgesteld op 13 Juli 1938; 

Dat de burgerlijke partij, voor zoover 
de voorziening gericht is tegen het hier
voren bepaalde deel van het arrest, slechts 
vier en twintig uren had om zich te voor
zien (Wb. v. Strafv., art. 3?4); dat de 
voorziening laattijdig en dus niet ont
vankelijk is; 

Ten gronde, voor zoover de voorziening 
wordt ingediend door Schollaert, be
klaagde, en door de bovengenoemde ven
nootschap als burgerlijk verantwoordelijk 
voor deze : 

Overwegende dat bestreden arrest : 
1° Schollaert wegens inbreuk op arti
kelen. 418 en 420 van het Strafwetboek 
veroordeelt tot een gelclboete, tot de 

vervangende gevangenzitting en tot de 
kosten jegens de openbare partij; 2° Schol
laert en de eischende vennootschap hoofde
lijk veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens de burgerlijke partijen R. Hamel
rijck, J.-H. Hamelryck, M. Vanderschrick, 
de eisch,ende vennootschap daarenboven 
tot de kosten jegens de openbare partij; 

Overwegende dat de voorziening strekt 
tot de verbreking van die gecleelten van 
het arrest; 

Dat het middel aan dit laatste verwijt : 
(( ten onrechte beschouwd te hebben als 
een fout uitmakencle ten laste van Schol
laert het feit zijn voertuig niet tot stil
stand te hebben gebracht om voor R. Ha
melryck den doorgang vrij te Iaten "; 

Overwegende dat het arrest de draag
wijdte niet heeft die eischers het toeken
nen; dat de fout, door den rechter over 
den grond, ten laste van Schollaert ge
legd niet bestaat in het feit de tram die 
hij bestuurde niet tot stilstand te hebben 
gebracht om de auto van Hamelryck 
door gang te verleenen; 

Dat het arrest vaststelt dat Schollaert 
eerst heeft stil gehouden, en dat hij 
verplicht was zulks te doen « wegens 
het reglement dat hij moest naleven, 
den doorgang tot kruising· te geven aan 
tram nr 56 "; dat het arrest er niet bij
voegt df.lt Schollaert, na den tram te 
hebben doorgelaten, moest blijven stil
staan en eveneens Hamelryck moest door
laten; dat het arrest niet miskent dat 
« de op den openbaren weg· aangelegde 
spoorlijnen . dienen, bij voorrang, voor 
het verkeer van de bijzondere voertuigen 
welke voor de exploitatie van die lijnen 
gebezigd worden'' (Kon. besl.. v. 2? Ja
nuari 1931, art. 12, a!. 2); maar dat het 
arrest, juist rekening houdende met het 
feit dat dit recht op voorrang de bestuur
ders van zulke voertuigen niet ontslaat 
van de verplichting de gewone voorzich
tigheidsregels in acht te nemen, vast
stelt dat Schollaert « misbruik gemaakt 
heeft >> van gezegden voorrang en « dat 
dit misbruik hem moet aangetijgd worden 
als een fout van onvoorzichtigheid of 
nalatigheid, die de bepalende oorzaak is 
geweest :van het ongeval "... cc dat hij 
geen aandacht genomen heeft op het ver
keer dat vergezellend of samen bestaand 
kon zijn met het voorbijrijdend dubbel 
tramvoertuig, dat het zijne kruiste en 
hem het uitzicht afsneed; dat hij zijn 
tram met zulken haast in gang gezet 
heeft dat dit voertuig juist na het ge
paste oogenblik der kruising reeds met 
zekere snelheid aan het bollen was, dat 
het ongeval aan deze fout aileen toe te 
schrijven is ''; 

I 
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Dat het arrest, door het misbruik dat 
gemaakt word van het recht op voorrang, 
voorrang voorzien bij artikel 12, alinea 2, 
hierboven van het Koninklijk besluit van 
27 Januari 1931, als fout te bestempelen 
op de wijze zooals nauwkeurig werd be
paald, deze wetsbeschikking njet over
treden heeft; dat het artikel 6, alinea 6, 
van hetzelfde besluit heeft toegepast, 
artikel dat voorsehrijft te vertragen op 
de plaatsen waar, voor het openbaar ver
keer, voorzorgsmaatregelen noodig zijn; 

Dat het Hof van beroep, door het ver
band vast te stellen van oorzaak tot ge
volg dat bestaat tusschen het gebrek bij 
Schollaert aan vooruitzicht en voorzorg 
en .de slagen en verwondingen die er het 
gevolg van zijn, op bindende wijze uit
spraak heeft gedaan in feite; 

Dat er uit voortvloeit dat het middel 
in feite en in rechte van grondslag· is 
ontbloot; 

En overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
straffen wettelijk zijn; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verwijst eischer in de kosten. 

20 December 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitte1', H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Fon
taine. - Gelijkluidende conclusie op het 1° 
en strijdige conclusie op het 2°, H. Leon 
Cornil, advoeaat generaal. - Pleiters, 
HH. Marcq en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 20 December 1938. 

VERVALSCHING VAN VOEDIKGS
MIDDELEN. -SACCHARINE OF SOORT
GELIJKE STOf'FEN. - NEMEN VAN STA
LEN VAN PRODUCTEN DIE VERNIOEDE
LIJK SACCHARINE BEVATTEN. - BE
ANIBTE VAN DE ACCIJNZEN VERKLAREND 
DAT ER VOOR BELANGHEBBENDE GEEN 
AANLEIDING BESTAAT RET HEM OVER
HANDIGDE STAAL LANGER DAN TWEE 
MAANDEN TE BEWAREN. - BELANG
HEBBENDE ALDUS VERHINDERD EEN 
TEGENONTLEDING TE LATEN DOEN, WAN
NEER DE UITSLAG VAN DE EERSTE ONT
LEDING HE~I NA TWEE MAANDEN BE
KEND w6RDT GEMAAKT. - VRIJSPRAAK 
GESTEUND OP DE SCHENDING VAN DE 
RECHTEN DER VERDEDIGINl~. - VRIJ
SPRAAK GERECHTVAARDIGD. 

fVanneer bij het nemen van stalen van pro
ducten, die vermoedelijk saccharine of 
soortgelijke sto ffen bevatten, een bearnbte 

van de accijnzen verklaard heeft dat er 
voo1· belanghebbende geen aanleiding be
stond het hem overhandigde staal lange1· 
te bewaren dan twee maanden, binnen 
welken tijd hem de u.itslag van de ontle
ding zou worden bekend gemaalct, en 
wanneer de belanghebbende, steunend op 
die verklaring het staal niet tot na de 
twee maanden bewaard heeft, zoodat hij 
verhinde1'd wo1·dt een tegenontleding te 
Iaten doen tegen de ee1·ste ontleding waar
van de uitslag hem slechts na twee maan
den werd medegedeeld, is de vrijspraak, 
gesteund op de schending van de rechten 
del' verdediging, gerechtvaardigd. (Wet 
van 13 Juli 1930, art. 6, § 8, en besluit 
van Minister van Financien van 10 Sep
tember 1931.) 

(llESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. GRISAR.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep te Brussel, den 26 Februari 1938 
gewezen; 

Omtrent het middel van verbreking : 
schending der artikelen 97 der Grondwet, 
239 der algemeene wet van 26 Augustus 
1822, 6 der wet van 13 Juli 1930, 1 tot 9 
van het besluit van den Minister van 
financien, in dato 10 September 1931, en, 
voor zoover noodig, van 27 der onder
richting uitgaande van denzelfden Mi
nister gedagteekend van 10 September 
1931, 70 en 78 van het Strafwetboek, 153, 
190, 210, 211, 302 en 305 van het Wet
hoek van Strafvordering; het algemeen 
beginsel der vrijwaring der rechten der 
verdediging, alsook artikel 138q van het 
Burgerlijk Wetboek en g·elijkaardige be
palingen van administratief recht daar 
waar het bestreden arrest, aanvoerend in 
rechte dat het vervolgend beheer, eischer 
in verbreking, « op zich neemt alle nalatig
heden, verzuimen of verkeerde handel
wijze van zijne aangestelden door bemid
deling derwelke het, in betrekking ko
mende met partikuliere personen, zijne 
openbare macht uitoefent "• betichte vrij
spreekt op grond van eene beweerde 
schending der rechten der verdediging van 
betichte, voortvloeiende uit zekere raad
geving·, uitgaande van een aangestelde 
van het Beheer, en hierom aan dit Beheer 
toegeschreven, zonder nochtans vast te 
stellen dat de aangestelde de gewraakte 
raadgeving in zijne hoedanigheid van 
Beheersorgaan zou gegeven hebben, zon
der de tegenstaande besluiten van eischer 
in verbreking te beantwoorden, die 
staande hielden dat « gezegde aange-
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stelde het Beheer zelve niet was, en dat 
hij, mits een tekst onjuist te interpre
teeren, voor betichte geen rechten kon 
scheppen, noch die van het Beheer doen 
verdwijnen » : 

Aangaande het eerste onderdeel van het 
middel: 

Overwegende · dat verweerder in ver
breking vervolgd was wegens een over
treding der wet van 13 Juli 1930 om aan 
zijn vervaardigde bieren dulcine te heb
ben gevoegd; 

Overwegende dat voormelde wet aan de 
aangestelden van het beheer van tolrech
ten en accijnzen opdracht geeft, in ~ake 
namelijk van vervaardiging van produk
ten inhoudende saccharine of dergelijke 
zelfstandigheden, stalen der verdachte 
produkten op te nemen en den Minister 
van financien gelast voor de proefneming 
en desnoods de ontledingen de noodige 
voorschriften te bepalen (art. 6, § 8); 

Dat het ministerieel besluit van 10 Sep
tember 1931 deze voorschriften heeft be
paald en ten einde de rechten der verde
diging te vrijwaren, heeft bevolen; dat 

· van de drie op te nemen en verzegelde 
stalen er een aan den belanghebbende door 
de accijnsbedienden zoude ter hand wor
den gesteld; 

Overwegende dat bestreden arrest sou
verein vaststelt dat "volgens de raad
geving aan belanghebbende gedaan door 
den H. Renaerts, sectie-overste der ac
cijnzen tijdens de proefneming van 22 Oc
tober 1936, het staal welk ter hand besteld 
werd van betichte niet diende behouden 
te worden na een verloop van twee maan
den, termijn binnen denwelke de uitslag 
der ontleding zou moeten beteekend 
zijn, en dat de betichte, staatgaande op 
deze verklaring de staal niet Ianger heeft 
behouden na het verstrijken der twee 
maanden »; 

Wat, volgens het arrest, hem in de on
mogelijkheid gesteld heeft gebruik te rna
ken van zijn recht tot tegenontleding wan
neer de ujtslag der vroegere ontleding hem 
bekend werd gemaakt; 

Overwegende dat bij het arrest nog is 
vastgesteld dat belanghebbende beroofd 
is geweest van de staal hem toebehoorende 
« door toedoen der vervolgende partij 
zelve handelende door de bemiddeling der 
ambtenaars handelende om in haren naam 

'de toepassing der wetten na te leven " en 
« dat het beheer, in zijn hoedanigheid van 
vervolgende partij, op zich neemt aile 
nalatigheden, verzuimenissen of verkeerde 
handelwijze van zijn aangestelden door 
bemiddeling derwelke het, in betrekking 
komende met partikuliere personen, zijn 
openbare macht pitoefent "; 

Overwegende dat aldus de bestreden 
beslissing duidelijk vaststelt en te kennen 
geeft dat door zijn raadgeving te uiten 
de aangestelde van het beheer heeft 
gehandeld als orgaan van dit beheer en 
niet als een privaat persoon; 

Overwegende overigens dat de raad
geving van dien aangestelde betrek had op 
de bewerking zelve waarmede de wet hem 
gelastte; dat, bij gebreke aan een gebie
denden tekst, hetzij der wet van 13 Juli 
'1930, hetzij van het Ministerieel besluit 
van 10 September 1931, betreffende den 
duur van het behouden van de staal, de 
aangestelde evenals de belanghebbende 
de raadgeving waarvan kwestie aanzien 
heeft als uitgaande niet van een privaat 
persoon, maar wei van een orgaan des 
beheers gevende aan belanghebbende de 
instructies die het noodig achtte om de 
verkregen staal gedurende een normalen 
termijn te doen behouden; 

Dat het middel aldus, in zijn eerste on
derdeel, zoowel rechtelijken als feite
lijken grondslag mist; 

Omtrent het tweede onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat uit het aangehaalde 
omtrent het eerste onderdeel van het 
middel spruit dat het arrest heeft geant
woord op de besluiten van het beheer, 
namelijk met te verklaren dat « het beheer 
in zijn hoedanigheid van vervolgende 
partij op zich neemt aile nalatigheden, 
verzuimen of verkeerde handelwijze van 
zijn aangestelden door bemiddeling der
welke het, in betrekking komende met 
partikuliere personen, zijn openbare 
macht uitoefent »; 

Dat dus, ook in zijn tweede onderdeel, 
het mid del is ongegrond; 

En overwegende dat de substantieele o[ 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
pleegvormen werden nageleefd en dat de 
straffen wettelijk zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den eischer tot 
de kosten. 

20 December 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ho
diim. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 20 December 1938. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE IN ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSCHE 
GEMEEN'l'EBELASTINGEN. - VERKLA-

r---
--1 
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RING TOT VOORZIENING DOOR GEMACH
TIGDE. - BIJZONDERE VOLMACHT VER
EISCHT. 

De ve'l"klaring tot voo1·ziening tegen een be
sluit van de bestendige deputatie in zaken 
van rechtstreeksche gemeentebelastingen 
kan gedaan worden door een gemachtigde, 
mam· deze lasthebber moet voorzien z~jn 
van een bijzondere volmacht; een alge
meene volmacht om in rechten op te tre
den en den lastgeve1· te ve1tegenwoordigen 
in onbepaalde zaken, is niet voldoende (1}. 
(Wet van 22 Januari 1849, art. 4; wet 
van 22 Juni 1865, art. 2; wet van 
22 Juni 1877, art. 16.} 

(ANTWERP OIL WHARVES LIMITED, 
T. GEMEENTE HEMIXEM.) 

ARREST. 

Gelet op bestreden besluit in dato 
9 Juni 1937, door de bestendige deputatie 
van den provincialen raad van Antwerpen 
gewezen; 

Omtrent de exceptie van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerster opgewor
pen : 
, Overwegende dat bestreden besluit over 

een bezwaarschrift gevonnist heeft, dat 
door de eischende vennootschap, van 
Engelsch recht, met beperkte verant
woordelijkheid werd ingediend, tegen den 
aanslag voor dienstjaren 1934-1935-1936, 
in een belasting op den omvang van 
zekere tanks en vergaarbakken, g·e
hoven door taxeverordening der gemeente 
Hemixem, deze goedgekeurd door Ko
ninklijk besluit in dato 12 November 
1936; 

Overwegende dat de verklaring van 
voorziening·, bij artikel 4 der wet van 
22 J anuari 1849 voorzien (waartoe door 
de wetten van 22 Juni 1865, artikel 2, en 
van 22 Juni 1877, artikel 16, wordt ver
wezen) kan gedaan worden door den aan
legger persoonlijk of door zijnen vol
machtigde; 

Overwegende dat uit de akte, door den 
griffier der provincie Antwerpen opge
maakt, blijkt, dat de verklaring niet door 
de vennootschap persoonlijk, handelende 
rechtstreeks door haar orgaan, te weten 
door harer beheerraad werd gedaan, maar 
door de heeren Lawrence-George Newman 
en Lockhart Paton Wilson, volmacht
dragers volgens akte in den J.\lloniteur belge 
van 25 September 1932, onder nr 12581 
verschenen; 

(1) Zie Verbr., 24 October 1882 (Bull. en 
PASIC., 1882, I, 365). 

Overwegende dat deze akte een alge
meene volmacht inhoudt, en geen bij
zondere volmacht, een voorziening in 
verbreking in te dienen tegen het in zake 
bestreden besluit; 

Overwegende dat de wet het uitwerksel 
van een regelmatige verklaring van voor
ziening in verbreking weigert aan de ver
klaring die gedaan wordt in uitvoering 
van een algemeene volmacht om in rechten 
op te treden en om den volmachtgever te 
vertegenwoordigen in onbepaalde zaken; 
dat een gevolmachtigde het buitengewoon 
verhaal in verbreking dan aileen wette
lijk inleidt, wanneer hij door den belang
hebbende in 't bijzonder daartoe belast 
geweest is; . . . 

Dat uit dezen regel vloe1t nameliJk de 
bepaling van artikel 417 van het Wetboek 
van Strafvordering, dat de verklaring van 
eenen bijzonderen gevolmachtigde be
oogt; dat noch uit den tekst, noch uit de 
voorbereidende werken der wet van 
22 Januari 1849 blijkt dat de wetgever 
zich van dit beginsel verwijderd zou heb
ben, wat betreft de gemeentetaxen; dat 
daaruit volgt dat de verklaring van voor
ziening, door volmachtdrager gedaan vol
gens artikel 4 van bovenvermelde wet, 
moet verstaan worden als een verklaring 
door bijzonderen volmachtdrager gedaan, 
en dat deze, die in zake door de verte
genwoordigers van aanlegster gedaan, 
nietig is; 

Dat de voorziening aldus niet ontvan
kelijk is; 

Om deze redenen, het Hof verwerp ge
zegde voorziening; verwijst aanlegster in 
de kosten. · 

20 December 1938. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fon
taine. - Gelijkluidende advies, H. I:eon 
Cornil, advocaat generaal. - Ple~ters, 
HH. Henri Jaspar (van de balie van be
roep te Brussel}, Ch. Boelens (van de balie 
te Antwerpen) en H. Simont. 

2e KAMER.- 20 December 1938. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - lNTER
NEERING VAN ABNORi\IALEN. - MIS
DAAD STRAFBAAR MET DWANGARBEID. 
- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NEELE RECHTBANK.- VONNISGERECHT. 
- lNTERNEERING VOOR SLECHTS VIJF 
JAREN. 

Wanneer een misdaad, strafbaar met 
dwangarbeid, door de raadkamer naar de 
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correctioneele ?'echtbank verwezen werd 
mag het vonnisgerecht, dat de gewon~ 
straffen vervangt doo?' de internee?'ing, 
dezen maat?'egel slechts bevelen voor den 
duur van vijf jaren. (Wet tot bescher
ming van de maatschappij van 9 April 
1930, art. 19.) 

(LEFEVRE.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest door het Hof van 
beroep, vacantiekamer, te Brussel, den 
22 Oogst 1938 gewezen; 

Gelet op de voorziening van eischer in 
da to 23 Oogst 1938; ' 

Omtrent het middel : schending van 
artikelen 2 en 3 der wet van ~ October 
1867 op de verzachtende omstandigheden 
gewijzigd bij artikel 3 der wet van 23 Oogst 
1919, enartikel 3 der wet van 14 Mei 1937 
en van artikel 1 ~- der wet tot bescherming 
der maatschappiJ -yan 9 April1930, door
dat, alhoewel de m1sdaad van diefstal met 
geweld of bedreigingen, in een bew~ond 
huis ?f in zijn aanhoorigheden, wapenen 
gebrmkt of getoond geweest zijnde, door 
de raadkamer gecorrectionaliseerd werd 
het Hof van beroep het feit nochtans be~ 
schouwd heeft als strafbaar met dwang
arbei~ en de interneering van eischer op 
ben Jaar gebracht heeft; · 

Overwegende dat een beschikking der 
raadkamer, op 22 · Januari 1938 eischer 
naar de correctioneele rechtbank had ver
wezen hoofdens twee wanbedrijven en 
bij aanneming van verzachtende omstan~ 
digheden, hoofdens de in het middel be
s~hreven misdaad; dat tegen die beschik
kmg geen enkel beroep werd ingesteld; 

Overwegende dat, indien de misdaad 
waarvan sprake, luidens artikel ~71 van 
het Strafwetboek met dwangarbeid wordt 
gestraft, eens dat de raadkamer deze mis
daad, b~j aanneming· van verzachtende 
omstand1ghed_en e~ door verwijzing van 
den beschuld1gde naar de correctioneele 

rechtbank, in wanbedrijf heeft veranderd, 
ze slechts met correctioneele straffen be
teugeld wordt; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
dus slechts over wanbedrijven moest uit
spreken; 

Overwegende dat, indien dit Hof de 
interneering in de plaats van de gewone 
straffen stelde omdat het oordeelde dat 
beklaagde krankzinnig of abnormaal was 
het slecl~~s de interneering wegens de al~ 
w;:mbedriJVen omschreven feiten mocht 
uitspreken; 

Overwegende dat, luidens artikel19 der 
W!Jt -yan 9 April ~ 930, de interneering 
voorz1en wegens fe1ten als wanbedrijven 
omschreven, vijf jaar bedraagt; 
Overweg~nde dat het Hof van beroep 

de macht met had een interneering uit te 
~preken van een langeren duur dan vijf 
Jaren, evenals het de macht niet had straf
fen uit te spreken waarvan den omvang 
de correctioneele straffen overtreft · 

Overwegende dat het arrest, doo; den 
~nterneeringstermijn van eischer op tien 
Jaar te bepalen en door te verwijzen naar 
de straf door de wet voor het feit voor
zien, zonder rekening te houden met de 
door de raadkamer definitief aangenomen 
ve_rzachtende omstandigheden, de in het 
m1ddel aangehaalde beschikkingen heeft 
geschonden; 

Om deze redenen, het Hof verbreekt be
streden arrest door het Hof van beroep te 
Brussel op 22 Oogst 1938 gewezen · zegt 
dat onderhavig arrest zal overgesch~even 
worden op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding er van 
zal gemaakt worden in den rand der ver
nietigde beslissing; veroordeelt den Staat 
tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

20 December 1938. - 2" Kamer. -
Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarne
m~nd voorzi~~er.-:- Ve?'slaggever, H. Pour
bmx .. - GeltJklutdende conclusie, H. Leon 
Corml, advocaat generaal. - Pleiter, 
H. Max Rose (van de balie te Brussel). 

E'l'ADI.. EM. BRUYLANT, n. v., Brussel. 

Een Beb.-Best.: R. BRUYLANT, 421, Brugmannlaan, Ukkel. 





ARRESTEN 
VAN HET 

----~-- -·--- - --------,---

/\flstlbtu~ v&Or-' 
eonstitutionee' Recht 

llense straat 41 - Leu ··an 

HOF v-AN VERBREI(INC;-
NEDERLANDSCHE TEKSTEN 

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR 

P. DE BEUS 
Raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel 

JAARGANG 1938 

BRUSSEL 

ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT 

Naamlooze Vennootschap voor juridische en wetenschappelijke uitgaven 

67, REGENTIESTRAAT, 67 

r----



• 



:-J ]_-_- _ _I __ • 

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE I·: 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING: 

JAARGANG 1938 

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven 
gerangschikt zijn (1). 

A 

Assisen. 

B 

Bankbreuk. 
Belastingen en taxes. 
Benaming (of qualificatie) van 

bet strafbaar feit. 
Beroep. 
Bescherming der maatschap-

pij (wet van 9 April 1930). 
Betaling. 
Bevoegdheid en rechtsgebied. 
Bewijs. 
Bezitsvordering. 
Bindende beoordeeling van 

den ten grande beslissenden 
rechter. 

Bosschen en wouden. 
Burgerlijke partij. 

· Burgerlijke rechten. 

c 
Check, check zonder provisie. 
Conclusies. 

Dagvaarding. 
Diefstal. 

D 

Dooding-V erwondingen. 
Douanen .en accijnzen. 
Dwaling. 

G 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunde. 
Gerechtelijke bijstand. 
Gewijsde. 

H 
Handelseffecten. 
Herziening. 
Huur. 
Huur van werk' en van dien

sten. 
Huwelijk. 

I 

Inschrijving van valschheid. 

J 
Jacht. 

K 

Kamer van \nbeschuldiging-
stelling. 

Knevelarij. 
Kostelooze rechtspleging. 
Kracht van gewijsde. 

L 

Laster. 
Lasterlijke aangifte. 
Lijfsdwang. 
Loterij. 

M 

Medeplichtigheid. 
Militaire pensioenen. 
Militaire rechtbanken-Militai

ren .. 
Militie. 
Misbruik van vertrouwen. 

0 

Onderzoek in strafzaken. 
Onvrijwillige dooding of ver

wondingen. 
Oplichting. 
Overspel. 

p 

Plaatsbezichtiging. 

,Q 

Qualificatie van bet strafbaar 
feit. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar bet 
in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 

1 



2 ALPHABETISCHE LIJST VAN DE TITELWOORDEN. 

R 

·Raadkariler. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke inrichting. 
J:l,echterli]ke. macht. 
Reclitsgebied. 
Rechtspleging in burgerlijke 

zaken. 
Recbtspleging in strafzaken. 
Redenen van de vonnissen en 

., arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 
Registratie. 

s 
Samenloop van misd1·ijven. 
Scheepvaart. 
Slagen (Vrijwillig toegebrach

te). 
Spel. 
Straf. 

Tal en. 
Tax e. 

T 

u 
Uitvoerende macht. 

v 
Valschheid. 
Vennootschappen. 
·v erantwoordelijkheid buiten 

overeenkomst ont~taan. 
V erbeurdverklaring. 
Verbreking. 
V ergiftiginlj. 
Verjaring m burgerlijke za

ken. 
V erjaring in strafzaken. 
Verkeer. 

V erkiezingen. 
V ernieling van voorwerpen 

bestemd tot openbaar nut. 
V ervalsching van voedings

middelen. 
V erwijzing naar een andere 

rechtbank. 
V erzekeringen. 
Verzet. 
Voedingsn'liddelen. 
V onnissen en arresten. 
Voorloopige hechtenis. 
Vooronderzoek in strafzakeu. 
Voorwaardelijke veroordee-

ling. 

w 
Wegen. 
Werkrechte1·sraad. 
Wet. 
Wettige verdediging. 
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ASSISEN. - BELASTINGEN EN TAXES. 3 

A 
ASSISEN. 

1. - Ontkennend antwoord. - On
mogelijkheid daaruit tot de aanneming 
van de wettige verdediging te besluiten. 
- De verklaring van de jury wordt niet 
met redenen omkleed; ontbeert derhalve 
grondslag in feite het middel ontleend 
daaraan dat een ontkennend antwoord 
zou gesteund hebben, op de aanneming 
van de wettige verdediging. 

28 Juni 1938. 148 

2. - Ontkennend antwoord op de 
vmag of doodslag gepleegd werd. -
Geen vraag aangaande slagen , toege
bracht zonder het oogmerk om te doo
den, maar die den dood hebben veroor
zaakt. - Latere verwijzing naar de cor
rectioneele rechtbank, op grand van deze 
telastlegging. - Wanneer de jury ont
kennend geantwoord heeft op de vra:ag 
betreffende den doodslag, en haar geen 
enkele vraag werd gesteld betreffende 
slagen toegebracht zonder het oogmerk 
om te dooden, die nochtans den dood 
veroorzaakten, kan deze tweede telast
legging later bij de correctioneele recht
bank aanhangig gemaakt worden. (Wet
hoek van Strafv., art. 360, verklaard 
door de wet van 21 April 1850.) 

28 Juni 1938. 148 

3. - Beschuldigde vrijgesproken door 
het Hof van assisen. - Vervolging herno
men op grand van hetzelfde feit, anders 
omschreven. - Raadkamer verwijzende 
naar correctioneele rechtbank. - Voor
ziening van beklaagde. -, Ontvankelijk
heid. - Wanneer, na, vrijspraak ver
leend door het Hof van assisen, de ver
volging wordt hernomen wegens het
zelfde feit, onder een andere benaming, 
en beklaagde, v66r de raadkamer die 
over de verwijzing naar de correctioneele 
rechtbank beslissen moet, bij conclusie 
verklaart dat hij de onbevoegdheid van 
de raadkamer inroept omdat deze rechts
macht, na haar bevoegdheid definitief en 
onherrocpelijk te hebben uitgeput, geen 
tweede maal over dezelfde daad kan oor
deelen, wordt aldus de vraag van de ont
vankelijkheid van de publieke vorde
ring, doch niet een vraag van onbe
voegdheid, opgeworpen; want beklaagde 
beweert niet dat de raadkamer, indien 
zij over de zaak beslist, zich de bevoegd
heid aanmatigt van een andere rechts
overheid. (Wetb. van Strafv., artikel 360, 
uitgelegd door de wet van 21 April 
1850.) 

3 Mei 1938. 93 

B 
BANKBREUK. 

Publieke vordering onafhankelijk van 
de faillietverklan'ng. - De publieke vor
dering wegens bankbreuk is onafhanke
lijk van elke door de rechtbank van 
koophandel uitgesproken faillietverkla
ring. (Strafwb., art. 489.) 

18 October 1938. 211 

BELASTINGEN EN TAXES. 

1., - Rechtstreeksche belastingen. 
Beslissing van den directeur der belas
tingen aangaande een bezwaar van een 
belastingpUchtige. - Beroep. - Hof van 

beroep beslist in eersten en laatsten 
aanleg. - Onder de huidige wetgeving 
op de rechtstreeksche belastingen, ter 
zake op de inkomstenbelasting, doet het 
Hof van beroep, waarbij een bezwaar 
van een belastingplichtige tegen een be
slissing van den directeur der belastin
gen wordt aanhangig gemaakt, uitspraak 
in eersten en laatsten aanleg. 

14 Februari 1938. 19 

2. - Rechtstreeksche belastingen. 
Bezwaar tegen taxatie bij den directeur 
der belastingen ingediend. - Bewijs van 
het bestaan en van de dagteekening van 
het bezwaar. - Ret bewijs dat een be-
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Iastingplichtige bij den dire~teur der ~e
lastingen, binnen den vere1schten tiJd, 
een bezwaar heeft ingediend tegen de 
taxatie die werd opgelegd voor een 
rechtstreeksche belasting, kan geleverd 
worden door vennoedens. 

14 Februari 1938. 19 

3. - Rechtstreeksche belastingen. 
Hof van beroep dat beslist dat de direc
teur der belastingen een bezwaar ten on
rechte niet ontvankelijk heeft verklaard. 
--'- Verplichting voor het Hof over het 
bezwaa·r ten g·ronde te beslissen. ·-Wan
neer het Hof van beroep beslist heeft 
dat de directeur der belastingen een v66r 
hem aangebracht bezwaar ten on~echte · 
11iet ontvankelijk heeft verklaard, 1s dat 
Hof verplicht over het bezwaar ten 
grande uitspraak te doen. 

14 Februari 1938. 19 

4. - Grondbelasting. Herbouwde 
of merkelijk veranderde gebouwen. -
Belasting volgens het nieuw ink?men. 
- Artikel 5 van de wet van 13 Juh 1930 
(wetten geordend den 12 September 
1936, art. 7) wil niet, ingeval het her
bouwde of merkelijk veranderde ge
bouwen geldt, een vrijstelling van belas
ting verleenen aan de eigenaars van die 
gebouwen, geduren~e het jaar ':'an de 
verandering, maar w1l aileen de << rueuwe >> 

belasting, dit is de belasting vastgesteld 
volgens het na de verandering bepaalde 
kadastraal inkomen, eischbaar maken te 
rekenen van I Januari die op de veran
dering volgt. 

28 Februari 1938. 38 

5. - Grondbelasting. - Nationale cri
sisbijdrage. - Kadastraal inkomen. -
Fabriek. - Gebouwen die slechts voor 
een beperkte exploitatie gebruikt wer
den. - Geen vermindering. - Een ven
Iiootschap van nijverheid heeft geen 
rf;lcht op vermindering van. de grond
belasting en van de nationals crisisbij
drage, gevestigd op het kadastraal in
komen van dE' fabriek waarvan zij eige
naarster is, omdat de gebouwen van deze 
fabriek slechts tot een beperkte exploi
tatie zouden aangewend geweest zijn; 
zulks is het geval ook indien het beheer 
een vermindering van belasting heeft 
toegestaan naar evenredigheid van het 
gedeelte van het materieel dat. zich in 
die gebouwen bevond, en er bmten ge" 
bruik was gebleven. (Belastingwetten 

r samengeschakeld op 6 Augustus 1931, 
art. 13, § 1.) 

15 il[aart 1938. 55 

6. - Grondbelasting. - Kind ten 
laste van den belastingplichtige. - Be
grip. - Opdat het hoofd van fa~ilie de 
vermindering van de grondbelastmg, we
gens kinderen die te zijnen Iatste zijn, · 
zou kunnen bekomen, is het voldoende 
dat het kind deel uitmaakt van zijn ge
zin, al heeft het eigen inkomsten. (Wet
ten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld den 6 Augustus 1931, artt. 13, 
§ 2, en 25, § 7.) 

24 October 1938. 219 

7. - Belasting op de inkomsten. -
Wetten geordend op 6 Augustus 1931. 
- ATtikel 52. - Dmagwijdte. - Arti
kel 52 van bovengenoemde wetten 
stelt als principe dat een belastingschul
dige niet kan gehouden zijn tweemaal 
belasting van denzelfden aard op het
zelfde onderwerp te betalen en is dus 
zonder verband met de regelen die moe
ten gevolgd worden voor het bepalen 
van het belastbaar inkomen, hetwelk in
tegendeel door dat artikel wordt onder
steld als zijnde reeds vooraf vastgesteld .. 

15 Februari 1938. 27 

8. - Belasting op de inkomsten. 
Wijziging van de aangifte van den 
belastingplichtige door den contToleuT 
deT belastingen. - Geen opmeTkingen 
vanwege den belastingplichtige binnen 
den tennijn van twintig dagen. -
Stilzwijgen geldt rdet als toestemming. 
- Wanneer de controleur der belastin
gen aan den belastingplichtige kennis 
geeft van de wijziging die zijn aangifte 
heeft ondergaan en hem verzoekt zijn 
aanmerkingen binnen den termijn van 
twintig dagen mede te deelen, en wan
neer aan dit verzoek geen gevolg wordt 
gegeven door den belastingplichtige, k~n 
uit dit stilzwijgen aileen niet afgele1d , 
worden dat hij het gewijzigde cijfer heeft 
aangenomen; de belastingplichtige _kt~;n 
zich nog wenden tot de fiscale comrnissie 
en een bezwaar indienen bij den direc
teur der belastingen. (Samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, ar
tikel 55.) 

31 October 1938. 226 

9. - Belasting op de inkomsten. -:
Bezwam· yestettnd op een vergzssmg 

in de aangifte. - Niet ontvankelijk. -
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BELASTINGEN EN TAXES. 5 

In zaken van belastingen op de inkom
-sten, is de door een belastingplichtige in
gediende aanvraag tot herziening van 
een taxatie die bepaald werd overeen
komstig zijn als juist bevonden aangifte, 
niet ontvankelijk, en het behoort aan 
het Hof van beroep na te gaan of het 
bezwaar ontvankelijk was, niettegen
staande de beslissing van den directeur, 
die slechts de gegrondheid van het be
zwaar van den belastingplichtige beoor
deelt. (W etten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld den 6 Au
gustus 1931, art. 55.) 

24 October 1938. 218 

10. - Belasting op de inkomsten. -
V ergissing om trent het feit begaan in 
het advies der commissie voor taxatie. 
-- Geen nietigheid van de rechtspleging 
van de taxatie. - Een vergissing om
trent het feit begaan in het advies 
van de commissie voor taxatie brengt 
geen nietigheid mede van de rechtsple
ging van taxa tie; aan den belasting
schuldige behnort het de vergissing te 
bewijzen v66r den directeur en, bij voor
komend geval, v66r het Hof van beroep. 
(Wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld den 6 Augustus 1931, 
art. 55.) 

23 Mei 1938. 113 

II. - Belasting op de inkomsten. -
-Bezwdar. - Buitengewone termijn van 
drie jaar, te rekenen van het waarschu
wingsuit;treksel uit de rol. - Materieele 
vergissing te wijten aan een agent van 
het bestuur. - Vergissing in het beoor
deelen van de hoedanigheid van hem die 
een verbeterende verklaring doet. -
Geen mnterieele vergissing die den bui
tengewonen te1·mijn doet loopen. - De 
vergissing, die door het bestuill van 
financien, bij de beoordeeling van de 
hoedanigheid van hem die een verbete
rende verklaring doet, zou begaan zijn, 
is geen materieele vergissing, welke den 
belastingschuldigde toelaat zijn bezwaar 
te doen gelden gednrende den buitenge
wonen termijn van drie jaar te rekenen 
van de dagteekening van het waarschu
wingsuittreksel uit de rol. (Kon. besl. 
nr 203 van 27 September 1935, art. 6.) 

23 ~lei 1938. 113 

12. -- Belastingen op de inkomsten. 
- Belasting ande·rs dan per kohier gehe
ven gedurende het dienstjaar 1927. -
Bezwam· in 1936. -- Te laat ingediend. -
Een belasting anders dan _ per kohier 

geheven gedurende het dienstjaar 1927 
kan in 1936 niet meer het voorwerp uit
maken van een bezwaar; van geenerlei 
belang is het dat v66r de wet van 
13 Juli 1930 de termijn voor het be
zwaar nog open bleef wat betreft de be
lastingen aldus geheven, bij gebreke van 
afievering van een waarschuwingsuittrek
sel uit het kohier. (Wetten op de in
komstenbelasting, geordend den 8 Ja
nuari 1926, art. 61, al. 2; wet van 13 Juli 
1930, art. 49, § 3, al. 2.) · 

14 December 1938. 254 

13. - Belastingen op de inkomsten. 
- Vraag tot herziening. - Bewijs van 
de te hooge belasting door middel van 
nieuwe ele1nenten waarvan de taxee
rende beambten, evenmin als de over
heid die beslist had ove-r een vroeger 
bezwaar, geen kennis hadden. - Vraag 
niet meer ontvankelijk te rekenen van 
1 Juni 1930. - Op 1 Juni 1930 heeft de 

_ belastingschuldige opgehouden het recht 
. te hebben om een vraag tot herziening 
in te dienen, gestmmd op het bewijs 
van de te hooge belasting geleverd door 
middel van nieuwe elementen waarvan 
de taxeerende beambten, of de overheid 
die beslist had over een vroeger bezwaar, 
geen kmmis hadden. (Wetten op de in
komstenbelasting geordend den 8 Ja
nuari 1926, art. 74, al. 6; wet van 13 Juli 
1930, art. 51, § 2, en art. 53, § 4.) 

14 December 1938. 254 

14. - Belasting op de inkomsten. 
- Bezwaar. - Rechtspleging. - Di-
1'ecteur van de belastingen die zijn aan 
den belastingschuldige beteekende be
slissing te-rugtrekt of vernietigt en ze 
vervangt door een andere. - Onwettig. 
- Geen enkele bepaling van de sarnen
geschakelde wetten op de inkornstenbe
lastingen kent aan den directeur der be
lastingen het recht toe een beslissing, 
door hem genomen en beteekend aan 
den belastingschuldige, die bezwaar heeft 
ingediend, terug te trekken of te vernie
tigen en ze te vervangen door een 
nieuwe beslissing. (Samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, arti
kel 65.) 

. 8 Juni 1938. 125 

15. - Belasting op de inkomsten. 
- Belgisch Congo. - Verklaring van 
de inkomstenbelasting aangenomen door 
het bestuur en niet onderworpen aan 
de commissie voor taxatie. - Latere
vaststelling van ontdoken recht. 
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Te volgen rechtspleging. - Wanneer, 
ter zake van belasting op de inkom
stan geldend in Belgisch Congo, de 
verklaring van den belastingschuldige 
aanvaard werd door het bestuur, zonder 
dat het de taxe arnbtshalve heeft doen 
vaststellen door de commissie voor taxa
tie, kan het zich niet meer tot deze com
missie wenden, in geval van latere ont
dekking van een ontdoken recht; het 
staat het bestuur vrij, in dit geval, het 
recht weer eischbaar te maken door het 
te brengen op de rol van het loopend 
jaar, en aan den belastingschuldige een 
waarschuwingsuittreksel van die rol toe 
te zen den. (V erordening van den gouver
neur generaal van Congo, van 1 Juni 
1920, artt. 29 en 40.) 

2 Mei 1938. 90 

16. - Belasting op de inkomsten. 
- Aan den belastingschuldige behoo
rende onroerende goederen die tot de 
uitoefening van zijn bedrijf worden aan
gewend. - Kadastraal inkomen. - Be
drijfslast die kan afgetrokken worden 
van het bruto-inkomen. - De wet laat 
toe aan den eigenaar van onroerende goe
deren, die hij tot de uitoefening van zijn 
bedrijf aanwendt, het kadastraal inko
lnen van die goederen af te trekken van 
het bruto-inkomen voortkomende uit de 
uitoefening van zijn bedrijf, en stelt het 
kadastraal inkomen van die goederen ge
lijk met een bedrijfsuitgave. 

15 Februari 1938. 27 

17. - Belasting op de inkomsten. 
- Onroerend goed van belastingschul
dige aangewend tot de uitoefening van 
zijn _ handel. - Kadastraal inkomen 
van dat onroerend goed. - Bedrijfslast 
die van het bntto-inkomen kan afgetrok
ken worden. - Het kadastraal inkomen 
van een onroerend goed, dat aan den be
lastingschuldige 1oebehoort en door hem 
wordt aangewend tot het uitoefenen van 
zijn handel, maakt een van de Ledrijfs
lasten uit _ welke de wet toelaat van de 
bruto-bedrijfsinkomsten af te trekken 
voor het vaststellen van de basis der be
drijfsbelasting. (Wetten geordend op 
6 Augustus 1931, art. 26, §§ 1 en 2, 1°.) 

14 Februari 1938. 21 

18. '- Belasting op de inkomsten. 
- OnmeTend goed toebehoorend aan 
den belastingschuldige en doo1' hem 
bestemd tot de uitoefening van zijn nij
verheid. - Kada8tmal inkorrien van dit 
onroerend goed. - Bedrijfslasten af te 

trekken van de bntto-inkomsten. - Het 
kadastraal inkomen van een onroerend 
goed, toebehoorend aan een belasting~ 
schuldige en door hem besternd tot de 
uitoefening van zijn nijverheid, maakt 
een van de bedrijfsuitgaven of bedrijfs
lasten uit, welke de wet toelaat af te 
trekken van het bruto-bedrijfsinkomen, 
met het oog op het bepa.Ien van aanslag
basis van de bedrijfstaxe. (Samenge
schakelde wet ten, art. 26, § § 1 en 2, 1°.) 

22 Maart 1938. 62 

19. - Belasting op de inkomsten. 
- Sommen besteed aan de uitbreiding 
van het bedrijf. - Kosten van het 
aankoopen van gronden. - De bedrijfs
taxe treft de somrnen die door den 
belastingschuldige besteed werden aan 
de uitbreiding van het bedrijf; er be
staa t geen aanleiding onderscheid te rna
ken tusschen de winsten die gediend 
hebben tot betaling van de aankoopen 
en degene die aangewend werden tot be
taling van de kosten zonder welke die 
aankoopen niet zouden kunnen gedaan 
geweest zijn. (Samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, art. 27, § 2, 
4o.) 

2 Mei 1938. 89 

20. - Belasting op de inkomsten. 
- Commissieloon ontvangen door herr 
die bij gelegenheid een leverancier 
of aannemer van werken aanwijst. -
Geen bedrijfsbelasting. - Geen afhou
ding aan de bran. - Ret commissieloon 
ontvangen door hem die, wanneer de ge
legenheid zich voordoet, als aanbrenger 
optreedt van een leverancier of van een 
aannemer van wcrken, is niet onderwor
pen aan de hedrijfstaxe die bijgevolg 
aan de bron niet moet worden afgehou
den door den leverancier of den aan
nerner. (Wetten betreffende de belastin
gen op het inkomen, samengeschakeld 
op · 6 Augustus 1931, artt. 25, § 1, 2°, 
A, en 31, § 1, b.) 

28 Maart 1938. 67 

21. - Belasting op de inkomsten. 
- Naamlooze vennootschap. - Winst 
verwezenlijkt op een wisselverschil bij 
de terugbetaling van een in vreemde 
munt aangegane leening. - Toepas
sing van de bedrijfstaxe. - De winst 
die door een naamlooze--- vennootschap 
wordt gemaakt naar aanleiding van 
een wisselverschil bij de terugbetaling 
van een in vreemde munt aangegane 
leening, is, zooals alles wat de rechtsper-
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soon buiten het voor zijn exploitatie sa
mengesteld kapitaal verkrijgt, een be
drijfswinst, die wettelijk onderworpen is 
aari de bedrijfstaxe. 

22 ~aart 1938. 62 

22. - Belasting op de inkomsten. 
- Inbrengsten vergoed door middel 
van stortingen verdeeld over de maat
schappelijke boe.kjaren. - Stortingen 
.gedaan met het oog op de uitbrei
ding van de zaak. - Bedrijfstaxe. -
De vergoeding van tot vollen eigendom 
ingebrachte brevetten, die geschiedt door 
.stortingen verdeeld over de maatschap
pelijke boekjaren, kan worden gelijkge
steld met het geval waarin de verkrijger 
van de brevetten den inbrenger er van 
geheel voldoet door middel van een lee- · 
ning terug te betalen bij annuiteiten; in 
het eene zooals in het ander geval wor
den de jaarlijksche stortingen ten aan
zien van den fiscus beschouwd als win
.sten voortkomend uit de bedrijfsverrich
tingen en zijn zij onderworpen aan de 
bedrijfstaxe, ook al zijn zij opeischbaar, 
zonder rekening te houden met den eind
uitslag van de exploitatie, zooals die 
einduitslag blijkt uit de balans. (Geor
dende wetten op de inkomstenbelastin
gen, art. 27, § 2, n" 4.) 

29 November 1938. 249 

23. - Belasting op de inkomsten. 
W etten geordend op 6 Augustus 

1931. - « Bedrijfsverliezen » ·voorzien 
door artikel 32 en « bedrijfsuitgaven >> 

voorzien door artikel 26. - Begrippen 
die verschillen. - De regelen, bepaald 
door de artikelen 26 en 32 van de op 
£ Augustus 1931 geordende wetten, los
sen verschillende vragen op. Het eerst 
vermelde artikel laat aan den belasting
schuldige toe van het bruto-bedrag der 
inkomsten, verkregen gedurende het jaar 
waarop de belasting moet slaan, de « be
drijfsuitgaven », gedurende dat jaar ge
daan om die inkomsten te verkrijgen en 
te behouden, af te trekken, en beschouwt 
als zoodanige uitgave de werkelijke huur
waarde of vermoedelijke huurwaarde 
(kadastraal inkomen) van de onroerende 
goederen die t.ot het uitoefenen van het 
bedrijf worden aangewend. Ret tweede 
hoogervermelde artikel laat aan den be
lastingschuldige toe de inkomsten van 
het jaar of van het belastbaar dienst
jaar te verminderen met de « bedrijfs
verliezen » welke hij zou geleden hebben 
gedurende de twee vorige jaren of dienst-

jaren, en het bedrag van de kadastrale 
inkomens betreffende deze verliesjaren 
is geen << verlies » zooals door dat artikel 
is bedoeld. 

15 Februari 1938. 27 

24. - Belasting op de inkomsten. 
- Bedrijfslasten. - Begrip. - Niet 
vereischt dat de ttitgave gedaan werd 
tot uitvoering van een juridische ver
bintenis van den belastingschuldige. -
Commissieloonen of ristorno's berekend 
nam· evenredigheid van de winsten kun
nen bedrijfslasten zijn. - Een uitgave is 
een bedrijfsuitgave, af te trekken van de 
bruto-inkomsten, met het oog op het 
bepalen van de aan de bedrijfsbe
lasting onderworpen netto-inkomsten, 
zoodra zij gedaan werd, tijdens de be
lalltbare tijdruimte, om de inkomsten te 
verkrijgen of te behouden; het karakter 
van bedrijfslast van de uitgave is niet 
afhankelijk van de voorwaarde dat zij 
gedaan zou geweest zijn tot uitvoering 
van een juridische verbintenis van den 
belastingschuldige ; comrnissieloonen of 
ristorno's,. berekend naar evenredigheid 
van de winsten, kunnen aftrekbare be
drijfslasten uitmaken. (Wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
den 6 Augustus 1931, art. 26.) 

17 Mei 1938. 106 

25. - Belasting op de inkomsten. 
- Bedrijfslasten. - Arrest vaststel
lend dat uitgaven bedrijfslasten kun
nen uitmaken, maar ze niet als zoodanig 
beschottwend op grand van overwegin
gen die uit hun aard niet dienend zijn. 
- Verbreking. - Wanneer het Hof vt;tn 
beroep opgeeft dat zekere betalingen, 
gedaan door een vennootschap die de 
concessie heeft van de alleenlevering van 
electrischen stroom aan aandeelhou
dende gemeenten, verricht werden om 
de welwillendheid van die gemeenten te 
bekomen en naar aanleiding van de ver
hooging van den prijs van den elec
trischen stroom, stelt het vast dat die 
betalingen bedrijfslasten kunnen uitma
ken, af te trekken van de inkomsten der 
vennootschap met het oog op. het be
palen van haar aan de bedrijfsbelasting 
onderworpert netto-inkomsten; nadat het 
Hof van beroep zoodanige vaststelling 
gedaan heeft, . kan het, om die betalingen 
van de bedrijfslasten uit te sluiten, er 
zich niet toe bepalen te verklaren, eener
zijds dat zij afhingen van het verwezen
lijken van winsten en een deel hiervan 



8 BELASTINGEN EN TAXES. 

vertegenwoordigden, en, anderzijds, dat 
de gerneenten niet gerecbtigd waren ze te 
eiscben. (Wetten op de inkornstenbelas
tingen sarnengescbakeld den 6 Augustus 
1931, art. 26.) 

17 Mei 1938. 106 

26. - Gemeentetaxes. - Wet hou
P,ende de. begrooting der Rijksmiddelen. 
- Heeft geen ge'l.'olg ten aanzien van de 
gemeentebelastingen. - De wet boudend 
de begrooting der Rijksrniddelen en be
palend dat de belastingen ten beboeve 
van den Staat, bestaande op 31 Decem
ber, gedurende bet volgend jaar zullen 
ge'ind word«;Jn volgens de wetten en ta
rieven die de zetting en de invordering 
er van regelen, beeft geen gevolg ten 
aanzien van de gemeentebelastingen. 

5 Juli 1938. 157 

27. -..,... Gemeenteta:ces. - Rechtstreek
sche gemeentetaxes. - Taxeverordening 
die in bepaalde gevallen het gevolg kan 
hebben een buiten hei gebied der ge
meente uitgeoefende bedrijvigheid te 
treffen. - W ett-igheid van de taxeering 
indien, zooals ter zake, de getaxeerde 
bedrijvigheid op het gebied der ge
meente geschied is. - De bestendige de
putatie van den provincialen raad kan 
een belastingschuldige niet vrijstellen 
van een recbtstreeksche. gemeentelijke 
taxe, onder voorwendsel dat de taxever
ordening in zekere gevallen tot gevolg 
zou kunnen hebben dat een buiten het 
gebied der gen:~.eente uitgeoefende bedrij
vigheid getroffen wordt; zij moet nagaan 
of, in de zaak die aan baar beoordeeling 
wordt onderworpen, de getaxeerde be
drijvigheid buiten bet gebied van de ge
meente wordt uitgeoefend. 

12 Juli 1938. 171 

28. - Gemeentetaxe. -- Beslissing van 
den directeur der belastingen betreffende 
den grondslag van de rechtstreeksche be
lastingen volgens welke de gemeente
taxes worden vastgesteld. - Kracht van 
gewijsde. - Grens. - De eindbeslissing 
van den directeur der belastingen, uit
spraak doende over bezwaren aangaande 
de toepassing van de wetten op de recbt
streekscbe belastingen, beeft slechts 
kracht van gewijsde ten aanzien van de 
gemeentebelastingen, welke volgens die 
recbtstreekscbe belastingen worden be
paald voor zoover bet de basis van deze 
betreft. (Wet van 6 September 1895, 
artt. 5 en 21.) 

4 Juli 1938. 154 

29. -Gemeentetaxe.- Taxe op de her~ 
bergmeiden. - Aanslag ambtshalve van 
elken persoon die de taxe verschuldigd 
is, hij weze al dan niet slijter. - Indien 
aileen de « slijters " gehouden zijn tot 
een verklaring met bet oog op de taxe, 
welke door de stad Antwerpen gevestigd 
werd op de berbergmeiden, volgt daar
uit niet dat de andere belastingsehuldic 
gen aan den aanslag van ambtswege ont
snappen. (Verordening van de stad Ant
werpen waarbij een taxe op de berberg
rneiden gevestigd wordt, gewijzigd den 
11 Februari 1935, artt. 2 en 7.) 

12 Juli 1938. 171 

30. -- Gemeentetaxe. - Taxe op de 
balkons. - Ta:ce die, samen met de bij
zondere wegentaxe, de aan den Staat 
verschuldigde grondbelasting niet mag 
overschrijden. - · W egentaxe die zelf 
reeds het bedrag van de grondbelasting 
bereikt. -- Onwettelijke heffing van de 
taxe op de balkons. - Wanneer de ge
meenteverordening een taxe legt op de 
balkons en voorscbrijft dat die taxe, sa
men met de bijzondere wegentaxe, bet 
be<hag van de aan den Staat verschul
digde grondbelasting niet mag over
schrijden, is de invordering win de taxe 
op de balkons onwettig, ingeval de we
gentaxe zelf reeds het bedrag van de 
grondbelasting bereikt ; van geen belang 
is bet dat een wet toegelaten beeft de 
wegentaxe te heffen tot een bedrag dat 
hooger reikt dan dat · van de grand be
lasting. (Verordening van de stad Leu
ven van 6 Juli 1934, art. 2; wetten op 
de inkomstenbelastingen geordend op 
6 Augustus 1931, art. 83, § 3, 1°; wet 
van 2 Juli 1935, art. 1, alinea 1.} 

27 September 1938. 191 

31. - Gemeentetaxe. - Bijzondere 
gemeentelijke wegentaxe. - Wet voo1·
sch1·ijvende dat zij zal geheven worden 
op grand van een bepaald bedrag gedu
rende een bepaald jaar. - Wet hou
dende de begrooting der rijksmiddelen 
voor het volgend dienstjaar. - Die wet 
behoudt niet het bedrag van de gemeen
tetaxe voor het volgend jaar. - Wan
near een wet voorscbrijft dat, gedurende 
een bepaald jaar, de bijzondere gemeen
telijke wegentaxe ten aanzien van zekere 
onroerende goedewn zal gebeven worden 
op grond van een bepaald bedrag, heeft 
de wet houdende de begrooting der rijks
middelen voor het volgend dienstjaar 
geenszins tot gevolg dit bedrag voor de 
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heffing van die gemeentetaxe ook gedu
rende het volgend jaar te behouden. 
(W etten op de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld den 12 September 1936, 
art. 83, ·§ 3, 1 o; wet van 5 Mei 1936; 
wet van 31 December 1936, boudende de 
begrooting der rijksiniddelen voor bet 
dienstjaar 1937 .) 

5 Juli 1938. 157 

32. -- V eroTdening waa1·bij de wegen
taxe tot het beloop van de hoofdsom 
van de grondbelnsting van den Staat 
wordt bepaald. - Wettig. - Wanneer 
een gemeentelijke wegentaxe, die, val
gens de wet, berust op het kadastraal 
inkornen, vastgesteld wordt tot bet be
loop van de hoofdsom der aan den Staat 
verscbuldigde grondbelasting, bepaalt de 
verordening die ze instelt wettelijk dat 
haar grondslag die grondbelasting is, 
welke · op haar beurt berekend wordt 
volgens bet kadastraal inkomen. (Samen
geschakelde wetten op de inkomsten
belastingen, art. 83, § 3.) 
· 4 Juli 1938. 154 

33. - Gemeentetaxe. Wegentaxe. 
- Bijzondere wet die tijdelijk zekere on
roerende goederen vrijstelt van de grond
belasting. - BTengt niet cc ipso facto n 
vrijstelling m.ede van de gem.eentelijke 
wegentaxe. - Alboewel zij, evenals de 
grondbelasting, berust op bet kadastraal 
inkomen, kan de gemeentelijke wegen
taxe met de grondbelasting niet worden 
gelijkgesteld, waaruit volgt dat de tijde
lijke vrijstelling van de grondbelasting, 
door een bijzondere wet aan zekere on
roerende goederen verleend met bet oog 
op het bevorderen van het bouwen van 
nieuwe kleine woningen, geen vrijstelling 
medebrengt van de wegentaxe, indien de 
gemeenteverordening, die deze taxe in
stelt, de vrijstelling niet voorziet. (Wet 
van 10 Juni 1928.) 

4 Juli 1938. 154 

BENAMING (OF QUALIFICATIE) 
VAN HET STR.AFBAAR. FElT. 
ZIE RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 

BER.OEP. 
I. - Stmfzaken. - Toezending van de 

stulcken door. procureu1· des konings aan 
pmcureur generaal binnen vier en twin
tig uren. - Niet vereischl op straffe van 
nietigheid. - Het toezenden van de 
·stukken door den procureur des konings 
aan den procureur generaal, binnen vier 
en twintig uren na de verklaring van bet 

' beroep, is voorgeschreven door een be
paling die slechts reglementaire waarde
heeft; bet niet-nakomen van dien termijn 
brengt geen nietigbeid teweeg. (Wb. v. 
Strafv., art. 207 .) 

29 Maart 1938. 74 

2. - Strafzaken. - Bemep door pro
cttreur des konings. -- Geen beteekening 
aan beklaagde binnen vijftien dagen ve1'
eischt. - Wanneer de procureur des ko
nings beroep instelt tegen een vonnis 
van de correctioneele rechtbank, moet 
dit beroep niet beteekend worden aan 
den beklaagde binnen vijftien dagen na 
de uitspraak, met dagvaarding binnen 
de maand. (Wb. v. Strafv., artt. 202, 
203 en 205; wet van 1 Mei 1849, artt. 7 
en 8:) 

29 Maart 1938. 74 

3. - Strafzaken. - Be1·oep van het 
openbaar m.in·isterie. - Draagwijdte. -
Het beroep ingesteld door het openbaar 
ministerie heeft tot gevolg dat de zaak 
in baar geheel v66r den rechter in be
roep wordt gebracht; deze mag den aard 
van de feiten niet wijzigen, 1imar bij 
kan op de feiten al de wettelijke sane
ties leggen, welke hij meent te moeten 
toepassen. 

7 November 1938. 232 

4. - Stmfzaken. - Bemep door den 
veroordeelde alleen. - V erzwaring van 
de straf. - Onwettig. - Is onwettig de 
in beroep gewezen beslissing die, op bet 
beroep van den veroordeelde alleen, de 
tegen hem uitgesproken straf verzwaart. 

11 October 1938. 202 

5. - Strafzaken, - Correctioneelf 
rechtbank kent aan de burgerlijke partij 
de bekendm.aking toe van het vonnis, op 
kosten van beklaagde. - Beroep van 
beklaagde. - Geen beroep van de bur
gerlijke partij. - Hof van beroep be
veelt de bekendmak-ing van het aTrest in 
plaats van het vonnis. - Geen t·erzwa
ring. - Wanneer de correctioneele recht
bank aan de burgerlijke partij de be
kendmaking van het vonnis, op kosten 
van beklaagde, heeft toegewezen, mag 
het Hof van beroep, ofschoon de bur
gerlijke partij geen beroep heeft inge
diend, de bekendmaking van het arrest 
in de plaats stellen van de bekendma
king van het vonnis. 

19 December 1938. 256 

6. - Strafzaken. - Algemeen beroep 
van beklaagde. - VTijspmak. - Onwet-
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tige vemordeeling jegens de burgerlijke 
partij. - In geval van algemeen beroep, 
ingesteld door den beklaagde, die door 
de rechtbank van eersten aanleg veroor
deeld werd tot straf en tot schadever
goeding jegens de burgerlijke partij, kan 
de rechter in beroep, die vrijspreekt, den 
appelant niet tot schadevergoeding ver
oordeelen. 

8 Maart 1938. 43 

7. - Vonnis van vrijspmak. - Be
roep van de burgerUjke partij alleen. -
Publieke vordering niet aanhangig bij de 
recht.smacht van beroep. - Wanneer ai
leen de burgerlijke partij in beroep is ge
gaan van een vonnis van vrijspraak, is 
slechts de burgerlijke vordering aanhan
gig bij den rechter in beroep en mag 
deze geen veroordeeling uitspreken op de 
publieke vordering. 

28 Juni 1938. 142 

8. - Beroep van de burgerlijke partij 
alleen. - Rechter in beroep die de ge'in
timeerde partij ontslaat van de schade
vergoeding. - Onwettig. - Wanneer 
beroep werd ingesteld door de burger
lijke partij aileen, kan de rechter in be
roep de andere partij niet ontslaan van 
de schadevergoeding waartoe zij veroor
deeld werd. 

25 October 1938. 223 

9. - Strafzaken. -- Beslissing in be
?"oep te verleenen binnen de maand. -
Niet voorgeschreven op straffe van nie
tigheid. - Dat over het beroep moet 
worden uitspraak gedaan binnen de 
maand is voorgeschreven door een bepa
ling die slechts reglementaire waarde 
heeft, en het niet-nakomen van dien ter
mijn brengt geen nietigheid teweeg (Wb. 
v. Strafv., art. 209.) 

29 Maart 1938. 74 

10. - Eenparigheid. -- Is onwettig 
het arrest dat, in strafzaken, een vonnis 
van vrijspraak wijzigt en veroordeelt 
zonder vast te stellen dat het Hof zijn 
beslissing heeft genomen met eenparig
heid. 

8 November 1938. 237 

BESCHERMING DE~ MAAT-
SCHAPPIJ (WET VAN 9 APIUL 
1930). 

I. - Ge'interneerde die op proef werd 
in vrijheid gelaten. - Nieuw misdrijf. -
Niettwe vervolging en nieuwe inobserva~ 
tiestelling. - Wettig. - Een gei:nter-

1 neerde die uit de interneering werd in 
vrijheid gelaten op proef, kan, indien hij 
een nieuw wanbedrijf pleegt, wettig op
nieuw worden vervolgd en in observatie 
gesteld, krachtens artikel 1 van de wet 
van 9 April 1930. 

15 Februari 1938. 29 

2. - Kamer van inbeschuldiging.stel
ling. - Getuigen aangebracht door be
klaagde. - Kamer van inbeschuldiging
stelUng kan weigeren ze te hooren. -
De wet tot bescherming van de maat
schappij verplicht de onderzoeksgerech
ten geenszins de door beklaagde aange
brachte getuigen te hooren, indien zij 
het hooren van die getuigen overbodig 
achten. 

22 November 1938. 244 

3. - Interneering. - Uitspraak ter 
openbare terechtzitting. - Ret arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat de interneering van een abnor
male beveelt, moet uitgesproken worden 
op de openbare terechtzitting. (Grand
wet, art. 97; wet van 9 April 1930, arti
kel 7.) 

22 Februari 1938. 33. 

4. - Interneering van abnormalen. -
Misdaad strafbaar met dwangarbeid. -
Verwijzing naa1· de correctioneele recht
bank. - Vonnisgerecht. - Interneering 
voor slechts vijf jaren. - Wanneer een 
misdaad, strafbaar met dwangarbeid, 
door de raadkamer naar de cortectio
neele rechtbank verwezen werd, mag het 
vonnisgerecht, dat de gewone straffen 
vervangt door de interneering, dezen 
maatregel slechts bevelen voor den duur 
van vijf jaren. (Wet tot bescherming 
van de maatschappij van 9 April 1930, 
art. 19.) 

20 December 1938. 266 

5. - Artikel 21 betreffende de invrij
heidstelling van een ge'interneerde zonder 
verband met het geval van een nieuw 
wanbed1·ijf gepleegd na invrijheidstel
ling op proef. - Artikel 21 van de wet 
van 9 April 1930, betreffende de invrij
heidstelling van een gei:nterneerde, heeft 
niet voor doel het onderzoek te regelen 
van een wanbedrijf, door een gei:nter
neerde begaan na zijn invrijheidstelling 
op proef. 

15 Februari 1938. 29 

6. - Stelling ter be8chikking van de 
Regeering. - Niet wettelijk verplicht. -
Verplichting de redenen bepaaldelijk op 
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te geven. - Indien de stelling ter be
schikking van de Regeering wordt uitge
.sproken in een geval waarin de wet niet 
oplegt dien maatregel te bevelen, moet 
.de beslissing bepaaldelijk de redenen op
geven waarom de maatregel wordt bevo
len. (Wet van 9 April 1930, a:rtt. 25 
en 26.) 

27 September 1938. 192 
24 October 1938. 222 

BETALING. 
Check zonder pmvisie. - Kan geen ti

tel van bevrijdende betaling uitmaken. 
- De rechter spreekt zich niet tegen 
wanneer hij verklaart,. eenerzijds, dat be
klaagde een derden persoon hetaald 
heeft door middel van een check, en 
anderzijds, dat die betaling zonder eenig 
gevolg is gebleven, daar geen provisie 
'VOorhanden was, zoodat aan den check 
alle bevrijdende kracht was ontnomen. 

13 December 1938. 251 

BEVOEGDHEID EN RECHTSGE
BIED. 
I. - Wet op de bevoegdheid. -

Rechtspleging waaruit niet blijkt welk 
het bedmg was van de geeischte ver
.goedmg. - Onmogelijkheid voor het Hof 
van vet·breking te beoordeelen of de be
slissing, waartegen beroep, in eersten 
aanleg gewezen was. - Wanneer uit 
de rechtspleging niet blijkt welk het be
drag is van de door eischer gevraagde 
vergoeding, is het HoE van verbreking 
in de onmogelijkheid om het middel te 
beoordeelen dat de onwettigheid inroept 
van de beslissing die, in beroep gewezen, 
verklaart dat het vonnis van den eersten 
rechter in laatsten aanleg was verleend. 
(Wet van 2.5 Maart 1876, artt. 21 en 33.) 

6 October 1938. 198 

2. - Strafrechter. - Bevoegd om uit
spraak te doen over de nietigheid van 
een vereeniging zonder winstgevend doel. 
- De strafrechter is bevoegd om uit
spraak te doen over de nietigheid van 
een verceniging zonder winstgevend doel, 
al werd de ontbinding niet uitgesproken 
door den burgerlijken rechter. (Wet van 
17 April 1878, artt. 15 en 16; wet van 
27 Juni 1921, artt. 18 en volg.) 

18 Oetober 1938. 213 

3. - Strafzaken. - Feit vet·boden 
doot· gemeenteverordening en gestraft 
met politiestraffen. - Bevoegdheid van 
de politierechtbank. - Een feit dat door 

een gemeentelijke politieverordening ver
boden is, en waarop politiestraf is ge
steld, valt onder de bevoegdheid van de 
politierechtbank. 

8 Maart 1938. 42 

4. - Strafzaken. --- Politierechter ken
nis nemend van een misdrijf behoorend 
tot zijn bevoegdheid. - Feit tevens wan
bedrijf dat behoort tot de bevoegdheid 
van de cot·rectionneele rechtbank. -
Verplichting voor politierechter zich on
bevoegd te verkla·ren. - De politierech
ter, die van een tot zijn bevoegdheid be
hoorend misdrijf kennis neemt, moet 
zich niettemin onbevoegd verklaren in
dien hij vaststelt dat het feit, hetwelk 
dit misdrijf vormt, tevens een wanbe
drijf is, behoorend tot de bevoegdheid 
van de correctioneele rechtbank ; van 
geen belang is het dat het openbaar mi
nisterie dat feit slechts als een tot de be
voegdheid van den politierechter behoo
rend misdrijf heeft beschouwd. 

20 December 1938. 261 

5. - Strafzaken. - Politierechter ken
nis nemend van misdrijf tegen verkeers
verordening. - Feit tevens gebrek aan 
vooruitzicht of vom·zorg dat verwondin
gen of slagen heeft veroorzaakt. - Ver
plichting voor politierechter zich onbe
voegd te verklaren. - De politierechter, 
die van een misdrijf tegen de verkeers
verordening kennis neemt, moet zich 
niettemin onbevoegd verklaren indien 
hij vaststelt dat het feit, hetwelk dit 
misdrijf vormt, tevens een gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg uitmaakt, voor
zien door artikel 418 van het Strafwet
boek, en de slagen of verwondingen 
heeft veroorzaakt, voorzien door arti
kel 420 van het Strafwetboek. 

20 December 1938. 261 

6. - Strafzaken. - Beschikking tot 
verwijzing naar de correctioneele recht
bank. - Misdaa.d en wanbedrijven. -
Geen verza.chtende omsta.ndigheden ten 
aanzien van de misdaad. - Misdaad en 
wanbedrijven onderling samenhangend. 
- Correctionneele rechtbank onbevoegd 
ten aanzien van het geheel. - De core 
rectioneele rechtbank, waarbij door de 
raadkamer een misdaad en wanbedrijven 
zijn aanhangig gemaakt, moet zich onbe
voegd verklaren voor het geheel, indien 
de raadkamer geen verzachtende om
standigheden, ten aanzien vart de mis
daad, heeft aangenomen, en indien de 

T 
I 
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rechtbank vaststelt dat de wanbedrijven 
met de misdaad samenhangend zijn. 

5 Juli 1938. 161 

7. - Stmfzaken. - Bu?"gedijke vorde
ring. - Correctioneel gerecht. - VTij
sjYraak op de publieke vordering. - On
bevoegdheid ten aanzien van de bu1'ger
lijke voTde?"ing. - Het correctioneel ge
recht, dat den beklaagde vrijspreekt, is 
onbevoegd om over de door de burger
lijke partij gevorderde schadevergoeding 
uitspraak te doeu. (Wetboek v. Strafv., 
artt. 159, 211 en 212; wet van 17 April 
1878, art. 3.) 

8 ~aart 1938. 43 

8. ~ Strafzaken. - Plaatsvervangend 
vmde?"echter. - Misbruik van ve?"tmu
wen. - F'eiten van verduistering. - Een 
van de feiten gepleegd terwijl beklaagde 
nog deel uitmaakte van de magistratuu?". 
- Bevoegdheid van den procu?"eu?" gene
mal en van het Hof van bemep.- Wan
neer verschillende feiten van misbruik 
van vertrouwen, hetzij een enkel mis
bruik van vertrouwen, wegens de een
heid van het strafbaar opzet, hetzij ver
schillende misbruiken van vertrouwen, 
wegens hun onderling verband, uitma
ken, volstaat het dat een van de feiten 
gepleegd werd op een oogenblik dat be
klaagde, als plaatsvervangend vrederech
ter, nog deel uitmaakte van de magis
tratuur, opdat de zaak door den procu
reur generaal rechtstreeks worde aan
hangig gemaakt bij het Hof van beroep. 
(Wetb. v. Straf., art. 479.) 

5 Juli 1938. 159 

9. - Stmfzaken. - Bevoegdheid van 
het vonnisge?"echt. - Misdaad ten laste 
gelegd aan een officier van gerechtelijke 
politie. - Correctionalisee?"ing doo?" de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 
Dagvaarding van den p?"ocureur gene?"aal 
v66?" het Hof van beroep. - Verplichting 
voor het Hof zich onbevoegd te veTkla
ren indien de kamer van inbeschuldi
gingstelling niet met eenparigheid beslist 
heeft. - Het Hof van beroep dat, op de 
dagvaarding van den procurur generaal, 
kennis neemt van een misdaad ten laste 
gelegd aan een officier van gerechtelijke 
politie, handelende in de uitoefening van · 
zijn bediening, moet zich onbevoegd ver
klaren, indien de kamer van inbeschul
digingstelling niet met eenparigheid be
slist heeft om de misdaad correctioneel 
'te maken door aanneming van verzach-

tende omstandigheden. (Stilzwijgend aan
genomen.) 

5 Juli 1938. 159· 

BEWIJS. 
I. - Stmfzaken. - Middelen van be

wijs. - Behalve de bij de wet voorziene 
gevallen, vormt de strafrechter zijn over
tuiging op grand van al de gegevens van 
de- zaak, en hij kan aan de vermoedens 
die hij vermeldt de bewijzen van llChuld 
tegen beklaagde ontleenen. 

1 Juni 1938. 12(}1 

2. - Strafzaken. - Zedelijk bewijs. 
- De strafrechter, die over het feitelijk 
bestaan van de bestanddeelen van een 
misdrijf uitspraak doet, moet geacht 
worden die elementen van de zaak te 
hebben in aanmerking genomen welke 
hem. meest geschikt bleken om zijn over
tuiging te vormen. (W'etb. van Strafv., 
art. 342.) · 

27 September 1938. 186· 

3. - Stmfzaken. - Vet·kla1'ingen van 
medebeklaagde. - De rechter die ten 
grande uitspraak doet kan zijn overtui
ging betreffende de schuld van beklaagde 
steunen op al de bewijsmiddelen waar
van hij de waarde erkend heeft, name
lijk op de verklaringen van een mede
beklaagde. 

21 Februari 1938. 31 

4. - Stmfzaken. - VeTmogen van den 
?"echter om andere bewijsmiddelen dan 
de ve?"klaTingen van gettdgen in aanme?"
king te nemen. - De artikelen 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering 
geven slechts aanwijzingen en verbieden 
niet dat. de strafrechter andere bewijs
middelen dan de verklaringen van getui
gen in aanmerking neme. 

I Februari 1938. 14 

5. - Processen-ve?"baal van de Tijks
wacht. - Bewijskracht. - De processen~ 
verbaal van de rijkswacht hebben slechts 
kracht van bewijs tot wanneer het te
gendeel bewezen is aangaande de om
standigheden van de zaak, wanneer deze 
omstandigheden door de opstellers wer
den vastgesteld. 

14 ~aart 1938. 49 

6. - Zittingsblad. - Bewijskmcht. -
De zittingsbladen hebben kracht van be
wijs ten aanzien van hetgeen zij vast
stollen, doch niet ten aanzien van de 
juistheid van de door partijen of getui
gen gedane verklaringen, die trouwens op 
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bindende wijze door den rechter beoor
-deeld worden. 

14 Maart 1938. 49 

7, - Strafzaken. - Ad vies van een 
-door den onderzoeksrechter benoemd 
deskundige. - Adv-ies in ee_n verslag op
_gemaakt door een deskundige, op ver
>zoek van beklaagde . . - Vrije keus van 
den rechter. - De strafrechter is niet 
gebonden door het. advies van een door 
-den onderzoeksrechter aangesteld des
kundige; hij kan zijn voorkeur hechten 
aan het advies gegeven in een verslag 
dat door een deskundige werd opge
maakt, op verzoek van beklaagde. 

27 September 1938. 187 

8. - Bewijs.kracht van de akten. -
V ordering dour den onderzoeksrechter 
ge1·icht tot den deskundige. - Uitlegging 
van den recltter, in overeenstemming 
met de bewoordingen van de vordering. 
- Bindende beoordeeling.- Geen schen-
-ding van de bewijskracht van de akten. 
- Door te beslissen dat een deskundige, 
belast door den onderzoeksrechter alle 
-vaststellingen en proefnerningen te doen 
om de verantwoordelijkheid voor een on
geval te bepalen, op deze wijze de op
-dracht ontvangen heeft den rechter in te 
lichten aangaande de tekortkomingen 
-die begaan werden en die, naar zijn mee
ning, het ongeval hebben veroorzaakt, 
schendt de rechter die over de zaak be
slist geenszins de bewijskracht van de 
-door den onderzoeksrechter aan den des
kundige gegeven vordering. (Bgl. Wetb., 
artt. 1319 en 1320.) 

17 Mei 1938. 108 

BEZITSVOIWEIUNG. 

Vordering tot het herstel in het bezit 
(reintegrande). - Niet-dubbelzinnig be
zit niet vereischt. - Weg die door ver
jaring gemeene eigendom kan worden 
van de betrokken partijen. - Bedding 
·door een van die partijen verplaatst se
dert minder dan een jaar na de ontzet
ting uit het bezit. - Vordering gegrond. 
-- Het niet-dubbelzinnig bezit is geen 
-vereischte voor de rechtsvordering tot 
herstel in het bezit (reintegrande); de 
rechter verklaart die vordering terecht 
gegrond, overeenkomstig artikel 4 van 

de wet van 25 Maart 1876, wanneeJ( hij 
vaststelt dat, sedert minder dan een jaar 
na de ontzetting uit het bezit, de bed
ding van een weg, die door verjaring ge
meenschappelijke eigendom van de be
trokken partijen kan worden, verplaatst 
werd. 

17 Maart 1938. 57 

BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN TEN GRONDE BESLISSEN
DEN RECHTER.- Zie RECHTSPLE
GING IN STRAFZAKEN, V (BESLISSING). 

BOSSCHEN EN WOUDEN. 
I. - Bewijsk-racht van het proces

verbaal van den boschwachter. - Ver
mogen van den rechter om de veroor
zaakte.schade te bepalen.- De regelma
tig opgemaakte processen-verbaal van 
een boschbeambte of boschwachter gel
den , als bewijs tot aan de inschrijving·' 
van valschheid, wanneer het misdrijf 
geen ,veroordeeling van meer dan 100 fr. 
kan medebrengen, zoowel wat de geld
boete als wat de schadevergoeding be
treft. Het behoort derhalve aan den 
rechter te bepalen, door de schattitig 
van het bedrag van de schade, welken 
graad van bewijskracht het proces"ver
baal heeft. (Boschwetboek, art. 138.) 

28 November 1938. 247 

2. - Hooren· van gettdgen. - Brengt 
niet met zich dat de vervolgend£?, partij 
afziet van de volstrekte bewijskracht 
van het proces-verbaal. - Het bestuur 
van de wat,eren en bosschen en het ope'n-' 
baar ministerie kunnen, bij het doen 
hooren van personen wier getuigenis 
door beklaagde werd irigeroepen, zich 
het recht voorbehouden te doen gelden 
dat het proces-verbaal bewijskracht 
heeft tot aan de inschrijving van valsch
heid. (Boschwetboek, art. 138.) 

28 November 1938. 247 

BURGERLIJKE PARTIJ. Zie 
RECH'£SPLEGING IN STRAFZAKEN.- VER

BREKING. 

BURGERLIJKE RECHTEN. 
Begrip. - Het recht om niet te wor

den gei:nterneerd is een burgerlijk recht. 
22 Maart 1938. 61 
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0 
CHECK, CHECK ZONDER PRO- CONCLUSIES. 

VISIE. Zie HANDELSEFFECTEN, 
V ALSCiiHEID. l 0

) BEANTWOORDING, Zie VONNISSEN EN 
ARRES1'EN. 

2°) VORMEN, Zie RECHTSPLEGING IN 

STRAFZAKEN, 

D 
DAGVAARDING. 

1. - Vredegerecht. - At·tikel 64 van 
het Wetback van burgerlijke rechtsvor
dering. - Niet van toepassing. -- De be
paling van artikel 64 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering is niet 
van toepassing op de dagvaarding v66r 
den vrederechter. 

17 Maart 1938. 57 

2. - Knevelarij. - W anbedrijf voor
gebracht 1:n de bewoordingen van de 
wet. - Niet vereischt de slachtoffers te 
noemen. - De dagvaarding wegens kne
velarij is regelmatig wanneer zij het 
wanbedrijf van knevelarij met de be
woordingen van de wet omschrijft, te
vens den .datum van de feiten en van de 
onwettig.verkregen sommen opgeeft; het 
is niet vereischt dat de slachtoffers van 
dat wanbedrijf in de dagvaarding ge
noemd worden. 

8 November 1938. 236 

DIEFSTAL. 
I. - Huisdiefstal. - ATrest vaststel

lend dat beklaagde de dienstbode of 
loondienaar was van den benadeelde. -
qevolgtrekking dat het feit niet een mis
bruik van veTtrouwen, maar een huis
diefstal iB. - Wettigheid. - Wordt wet
tig schuldig verklaard aan huisdiefstal, 
en niet aan misbruik van vertrouwen, de 
beklaagde te wiens aanzien de rechter 
vaststelt dat hij de dienstbode of loon
dienaar was van den benadeelden per-
soon. 

28 Februari 1938. 35 

2. - Huiscfiefstal. - Arrest vaststel
lend dat beklaagde de diemtbode of loon
dienaar wqs van den benadeelde.- Daar-

uit afgeleid dat het feit geen misbruik 
van vertrottwen, maar een huisdiefstal 
uitmaakt. - W ettig. - Is wettig schul
dig verklaard aan huisdiefstal, niet aan 
misbruik van vertrouwen, de beklaagde. 
te wiens aanzien de rechter, die het feit 
heeft beoordeeld, vaststelt dat die be
klaagde, als loondienaar van den bena
deelden persoon, van dezen een omslag, 
geld inhoudend, heeft ontvangen met 
last hem te overhandigen aan een derde, 
en deze opdracht niet vervuld heeft, 
maar zich de voorwerpen, welke hij 
moest overbrengen, heeft toegeeigend. 
(Strafwetb., artt. 464 en 491.) 

4 Juli 1938. 153 

DOODING-VERWONDINGEN. 

I. .,-- Vrijwillig toegebrachte slagen 
en verwondingen. - Arrest dat zekere 
daden van geweld bewezen verklaart. 
- Bewoordingen van het arrest waar
uit blijkt dat die daden het juri
disch begrip van de « Iichte geweldda
den » uitsluiten. - De rechter, die tegen 
beklaagde zekere daden van geweld be
wezen verklaart, veroordeelt wettig op 
grond van artikel 398 van het Strafwet
boek, wanneer de bewoordingen van zijn 
beslissing duidelijk aantoonen dat die 
daden slagen, en niet de door arti
kel 563, 3°, van het Strafwetboek voor
ziene Iichte gewelddaden uitmaken. 

1 Juni 1938. 12~ 

2. - Vrijwillig toegebrachte slagen 
en verwondingen. - Geneeskundig ver
slag dat de oot·zaak van de letselen toe
schrijft aa.n een val of aan slagen. -
Rechter die de oorzaalc toewijt aan sla
gen. - Geen tegenstrijdigheid. - De 
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over het feit beslissende rechter die de 
draagwijdte van een geneeskundig ver
slag beoordeelt, hetwelk de letselen toe
schrijft aan een val of aan slagen, kan, 
zonder in strijd tA komen met dat ver
slag, er uit afleiden dat deze letselen ver
oorzaakt werden door slagen. 

1 Juni 1938. 120 

3. - Onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen. - Schuld van het slacht
offer sluit de verantwoordelijkheid van 
beklaagde niet uit. - In geval van on
vrijwillig toegebrachte verwondingen, 
neemt de tekortkoming begaan door het 
slachtoffer zelf de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid van beklaagde niet 
weg. (Strafwetb., artt. 418 en 420.) 

22 Februari 1938. 32 

4. - Onvoorzichtigheid van beklaagde 
vastgesteld door den rechter. - Toepas
sing van de st-rafwet gerechtvaardigd. -
De vaststelling door den rechter dat be
klaagde onvoorzichtig was, rechtvaardigt 
de toepassing van de wetsbepalingen be
treffende onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen. (Strafwetboek, artt. 418 en 
420.) 

14 lVIaart 1938. 49 

5. - Onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen. - Begrip. - Beklaagde die 
zijn auto leent aan een gevaarlijlcen be
stuurder. - Gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg. - Het bestuur van het auto
voertuig toevertronwen aan een onrna
tigen o£ onvoorzichtigen persoon kan 
door den rechter beschouwd worden als 
een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, 
ook indien die bestuurder de door de 
wet vereischte voorwaarden vervult om 
zoodanig voertuig te mogen besturen. 
(Strafwb., artt. 418 en 420; kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 8; wet ten van 
1 Augustus 1899 en 1 Augustus 1924, 
art. 2.) 

13 Juni 1938. 132 

6. - Onvri,iwillig toegebrachte ver
wondingen. - Dit wanbedrijf kan'' be
staan afgezien van alle misdrijj tegen de 
verkeersverordening. - Het wanbedrijf 
van verwonding door onvoorzichtigheid 
kan bestaan zonder dat eenig misdrijf 
tegen de verkeersverordening werd ge
pleegd, ook indien de lichamelijke letse
len werden veroorzaakt naar aanleiding 
van een verkeersongeval (Strafwb., arti
kelen 418 en 420). 

15 1\Ia.art 1938. 56 

7, - Onwijwillig toegebrachte ver
wondingen. - Ve1·keersongeval. - On
voorzichtigheid buiten a,lle misdrijf tegen 
de verkeersverordening. - Het gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, wezenlijk 
bestanddeel van het misdrijf van ver
wondingen toegebracht door onvoorzich
tigheid, kan bestaan onafhankelijk van 
alle misdrij£ tegen de verkeersverorde
ning, zelfs wanneer de verwondingen on
vrijwillig veroorzaakt werden bij een 
verkeersongeval. (Strafwetboek, artt. 41S 
en 420.) 

11 April 1938. 84 

8. - Onvrijwillige ve1wondingen. .,
Verkeersongeval. Onvoorzichtigheid 
buiten alle overtreding van de verorde
ning op het verkeer. - De onvoorzichtig
heid, die het rnisdrij£ van onvrijwillige 
verwondingen uitmaakt, wordt, onafhan
kelijk van alle misdrij£ tegen de ver
keersverordening, nader omschreven 
door het arrest waarbij wordt vastge
steld dat beklaagde, vooraleer Tnet zijn 
auto een zwenking naar links uit te voe
ren, verwaarloosd heeft met voldoende
nauwkeurigheid na te gaan hetgeen ach
ter hem gebeurde op een baan waarop 
een snel en druk verkeer plaats had, en 
aldus den indruk heeft verwekt bij een 
anderen bestuurder dat hem de door-· 
tocht was afgesneden. (Strafwb., artike
len 418 en 420.) 

12 Juli 1938. 175 

9. - Botsing van voertuigen. - Plot
selinge en abnormale beweging. - On
voo?·zichtigheid. - Begaat een onvoor
zichtigheid, die bij voorkomend gevai 
het wanbedrijf van onvrijwillig toege
brachte dooding of verwondingen uit
maakt, de bestuurder van een voertuig 
die een botsing veroorzaakt door een 
plotselinge en abnormale beweging, W8lke 
den uit de tegenovergestelde richting 
aankomenden bestuurder in de war· 
brengt en hem doet denken dat de door
tocht voor hem gaat afgesneden worden. 
(Strafwb., artikel 418.) 

21 Juni 193.8. 138 

10. -.Door onvoorzichtigheid toege
brachte verwondingen. - Botsing. -
Bestuw·der die zijn voertuig in beweging 
b1·engt op zulke wijze dat hij moest voot
zien dat hij tegen een ande1·en wegge
bruiker zou bot8en. - Onvoorzichtig
heid. - De bestuurder die zijn voertuig 
in beweging brengt in zoodanige voor· 
waarden dat hij voorzien moest dat hij 
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tegen een anderen weggebruiker ging 
botsen, kan geacht worden een onvoor
zichtigheid te begaan; het feit dat die 
.andere weggebruiker zelf een tekortko
ming beging of een misdrijf tegen de ver
.keersverordening pleegde, geeft aan dien 
bestuurder niet het recht den weggebrui
ke:r aan te rijden. (Strafwb., artt. 418 en 
420.) 

· 11 April 1938. 84 

II. - Onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen. - Automobile. - Overdre
ven snelheid. - V ocht1:ge en gladde bo
dem. -· Remmen die niet werken. - On
voorzichtigheid. -De onvoorzichtigheid, 
vereischt tot het bestaan van het wan
bedrijf van onvrijwillig toegebrachte ver
wondingen, wordt hepaald door het ar
I·est dat vaststelt dat beklaagde reed met 
.een overdreven snelheid, die hem alle 
controle over zijn voertuig ontnam, en 
.des te meer gevaar hood daar de bodem 
vochtig en glibberig was en de remmen 
van de auto niet werkten. (Strafwb., ar
tikelen 418 en 420.) 

11 Juli 1938. 166 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
Onttrekken van alcohol aan den ac

cijns. ·- Arrest dat veroordeelt tot een 
geldboete van 10,000 frank, zonder den \ 
inhoud van de toestellen te bepalen. - 1 

I 

Onwettigheid. -. Het onttrekken van> 
alcohol aan den acCJijns wordt gestraft 
door artikel 123 van de wet van 15 April· 
1896 met een geldboete in verhouding· 
tot het inhoudsvermogen van de toestel
len die gediend hebben of moesten die
nen tot het vervaardigen; en met geld
boete van 5,000 frank indien het in
houdsvermogen 40 hectoliter niet over
schrijdt. Is derhalve onwettig het arrest 
dat wegens zoodanig feit veroordeelt tot 

.een geldboeto van 10,000 frank, zonder 
het inhoudsvermogen van de toest.ellen 
te bepalen. (Wet van 15 April 1896, arti
kel 123.) 

10 Mei 1938. 97 · 

DWALING. 

Misd1·ijf. Dwaling omtrent het 
recht. - Jachtmisdrijf. -- Dwaling aan
gaande ile vraag of een dier tot het wild 
behoort. - W ettelijke omschrijving die 
een feitelijk element bevat. - Dwaling 
omt1·ent het recht neemt het misdrijf 
niet weg. - Is een dwaling omtrent het 
recht, die ·het jachtmisdrijf niet weg
neemt, de dwaling aangaande de vraag 
of een dier behoort tot het door de 
jachtwet besohermd wild, alhoewel de 
wettelijke bepaling van hetgeen wild is 
een feit.elijk element bevat. 

28 Juni 1938. 144 

G 
GEMEENTEVEROIWENING. 

I. - Een politiemaatTegel uitgevaar
.digd binnen de perken van de bevoegd
heid der gemeenteraden kan zich uit
stTekken tot door de strafwetten niet 
voorziene feiten. - De politieverorde
ningen, gemaakt door de gemeenten bin
non de perken van haar bevoegdheid, 
kunnen feiten treffen die in de strafwet
ten niet voorzien zijn. 

8 Maart 1938. 42 

2. - Regelmatige bekendmaking. 
Beschouwd als door eenieder gekend. -
Een behoorlijk bekondgemaakte gemeen
teverordening woidt als door eenieder 
gekend beschouwd na verloop van den 
termijn die door de wet is gesteld opdat 
ze verplichtend weze; onoverkomelijke 
onwetendheid nopens haar bestaan kan 
niet afgeleid worden uit de plaats waar 

ze werd aangeplakt, noch uit het feit 
dat ze opnieuw werd aangeplakt of dat 
ze nooit werd toegepast. (Gementewet, 
art. 102). 

14 Februari 19:~8. 23 

3. - Verordening op de huurrijtuigen 
niet onderworpen aan de bijzondere ver
eischten voor de bekendmaking voorgf!
sch?·even in zaken van verkeer. - Een 
gemeenteverordening op de huurauto's 
die er toe strekt, in verband n.iet de rust, 
zedelijkheid en gezondheid, een vervoer
middel te regelen dat tegen betaling het 
publiek wordt aangeboden en overigens 
financieele voordeelen voor de stad op
levert, heeft niet tot doel het verkeer te 
schorsen, te beperken of te regelen en 
behoeft niet, om verplichtend te wezen, 
ter kennis van de belanghebbenden ge
bracht te worden door agenten staande 
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ter plaats of door gepaste opschriften of 
aanwijzingen. (Wet van 1 Augustus 1899, 
art. 1, gewijzigd door de wet van 1 Au
gustus 1924 en door die van 16 Decem
.ber 1935.} 

28 Maart 1938. 66 

4. - Verbod op den openbaren weg 
tot ontucht aan te zetten. ____: Verbod van 
toepassing op allen. - De gemeenteover
heid, die belast is met het verzekeren 
van de rust en de orde op de straat, 
heeft het recht aan allen te verbieden op 
.den openbaren weg tot ontucht aan te 
zetten, zonder dat verbod te beperken 
tot personen die zich kennelijk aan on
tucht, overleveren. (Wet van 14 Decem
her 1789, art. 50; decreet van 16-24 Au
,gustus 1790, art. 3, titel XI; Gemeente
wet, art. 96.} 

8 Maart 1938. 42 

5. - Gemeente Sint-Denijs. - Veror
.dening op de vertooningen. - V erplich
ting vooraf den burgemeester te verwit
tigen. - Artikel 7, hoofdstuk VII, van 
,de verordening der gemeente Sint-Denijs, 
van 6 October 1928, betreffende « de 
vertooningen ))' verplicht slechts vooraf 
·den burgemeester t.e verwittigen, « wan
neer de vertooningen in openbare plaat
sen geschieden )) . 

ll Januari 1938. 1 

·GENEESKUNDE. 
Onwettige uitoefening. - · Vaststelling 

van het bestanddeel betre!Jende de ge
woonte. - De uitoefening van een tak 
.der geneeskunde sluit in zich dat er ge
woonlijke handeling bestaa t ; het vonnis 
.dat wegens onwettige uitoefening van 

een tak der geneeskunde een veroordee
ling uitspreekt in de bewoordingen van 
de wet, stelt het vereischte gewoon'tebe
standdeel vast. (Wet van 12 Maart 1818, 
art. 18.) 

10 Mei 1938. 98 

GER.ECHTELIJKE BIJSTAND. 
Gevmagd door burgerlijke partij. 

Onvermogen bewezen. - Geen opgave 
van een middel. - Verwerping. - Het 
Hof verwerpt de aanvmag tot gerechte
lijken bijstand, ingediend door de bur
gerlijke partij, zelfs indien zij van haar 
onvermogen doet blijken, wanneer zij 
geen enkel middel opgeeft dat tot sta
ving van de voorziening kan ingeroepen 
worpen. (Wet van 29 Juni 1929, arti
kel 3.) 

21 November 1938. 241 

GEWIJSDE. 
I. - Burge·rlij.ke zaken. - Kracht van 

het gewijsde. - Geldt slechts voor den 
rechter indien zij door de partij wordt 
ingeroepen. - De kracht van het ge
wijsde geldt slechts v66r den rechter, in 
burgerlijke zaken, indien zij door de 
partij wordt ingeroepen (Bgl. Wb., arti
kel 1351.) 

20 Januari 1938. 7 

2. - Gemeenteverordening waarvan 
een beslissing in strafzaken de toepassing 
weigert. - Geen kracht van het ge
wijsde in een andere zaak. - Een be
slissing, gewezen in strafzaken, die een 
gemeenteverordening nietig verklaart, 
heeft geen kracht van gewijsde in een 
andere zaak. (Burgl. Wb., art. 5.) 

ll October 1938. 20:t 

H 

HANDELSEFFECTEN. 
1. - Check zonder provisie. - Geen 

.afgifte aan de bank. - Omstandigheid 
die het stmfbare van het feit niet weg
neemt. - Ret feit dat een check niet 
werd afgegeven aan den bankier, ver
hindert niet het bestaan van al de be
standdeelen van het misdrijf van uit
gifte van een titel op contante betaling 
.en op zicht op beschikbare fondsen, zon-

2 

der toereikende, voorafgaande en be
schikbare dekking. ·(Strafwetboek, arti
kel 509bis.) 

13 December 1938. 251 

2. - Check zonder aanwijzing van 
den genieter. - Check aan toonder. -
Een check waarop de naam van hem 
aan wiens order hij wordt uitgegeven in 
blanco wordt gelaten, maar waarop ver
meld wordt dat hij betaalbaar is aan 
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ioonder of op vertoon, is betaalbaar aan 
toonder. (Wet van 20 Juni 1873, art. 3.) 

13 December 1938. 251 

HERZIENIN G. 
I. - Verzoekschrift. - Door wie het 

moet ingediend worden. - Bij het Ho£ 
wordt een aanvraag tot herziening aan
hanging gemaakt, hetzij door de vorde
ring van den procureur generaal bij het 
Ho£ van verbreking, hetzij door een ver
zoekschrift, geteekend door een advo
caat bij het Hof van verbreking, dat de 
feiten opgeeft eh de gronden tot herzie
ning bepaalt; is niet ontvankelijk een 
aanvraag tot herziening ingediend door 
den procureur des konings. (Wb. van 
Strafv., art. 444). 

14 Maart 1938. 48 

2. - Nieuw feit. - Verwijzing naar 
een Hof van beroep voor onderzoek. -
Indien in een regelmatig overgelegd ver
zoekschrift tot herzietting feiten worden 

_ aangevoerd, die zich voorgedaan hebben 
sedert de veroordeeling en waaruit, val
gens verzoeker, zijn onschuld zou blij
ken, neemt het Hof de aanvraag als ont
vankelijk aan en beveelt het dat door 
een Hof van beroep een onderzoek zal 
worden gedaan om nate gaan of de aan
gevoerde feiten genoegzaam afdoend zijn 
om aanleiding te geven tot de rechtsple
ging van herziening. (Wetb. v. Strafv.; 
wet van 18 Juni 1894, art. 443, 3°, en 
art. 445.) 

7 Juni 1938. 124 

3. - Aanvraag. Ontvankelijkheid. 
- Is ontvankelijk de aanvraag tot her
ziening gesteund daarop dat zekere ge
tuigen, die noch door den ~nderzoeks
rechter, noch door de vonrusgerechten 
werden gehoord, ontdekt werden; dat de 
veroord~elde het bestaan van die getui
gen niet gekend had; en dat hun ver~da
ringen, door den procureur des konmgs 
ontvangen na de uitspraak van het ar
rest, van aard zijn om de getuigenissen 
van de tijdens het proces gehomde ge
tuigen te ontzenuwen en de wettige zelf
verdediging te bewijzen. (Wb. v. Strafv., 
wet van 18 Juni 1894, art, 443, 3°.) 

5 April 1938. 80 

4. - Ongunstig advies van het Hof 
van beroep. - Memorie door eischer bij 
het Hof van verbrelcing ingediend. -
Wordt door het Hof in aanmerking ge
nomen de memorie ingediend door 
eischer tot herziening in den loop van 

bet onderzoek dat het Hof wijdt aan het 
arrest van het Hof van beroep, hetwelk 
het advies uitbracht dat er geen aanlei
ding tot herziening bestaat. 

4 April 1938. 77 

5. - Burgerlijlce partijen. - Aanvra
gen tot tusschenlcomst. - Ontvanlcelijlc
heid.- Wanneer de burgerlijke partijen, 
waaraan het verzoekschrift tot herzie
ning beteekend werd, verklaren, bij 
monde van een advocaat bij het Hof 
van verbreking, dat zij in de rechtsple
ging tusschenkomen, en hun verzoek
schriften tot tusschenkomst aan den ad
vocaat bij het Hof van verbreking, die 
den aanvrager van de herziening verte
genwoordigt, hebben beteekend, ont
vangt het Hof, samen met de aanvraag 
tot herziening, tevens ook de aanvragen 
tot tusschenkomst. (Wb. v. Strafv., wet 
van 18 ,Juni 1894, art. 444.) 

5 April 1938. 80 

6. - Onderzoelc door het Hof van be
roep. - Advies van dit Hof dat er geen 
grand bestaat. - 'l'aalc van het Hof van 
verbrelcing. - Wanneer het Hof van be
roep, belast met het onderzoek van een 
aanvraag tot herz.iening, gesteund op een 
nieuw feit, het advies heeft uitgabracht 
dater geen grond tot herziening bestaat, 
gaat het Hof van verbreking slechts na 
of de rechtspleging regelmatig is en over
eenkomstig de wet is geschied, en, in
dien zulks het geval is, verwerpt het 
Hof de aanvraag. (1Nb. v. Strafv., arti
kel 445). 

14 Maart 1938. 51 
4 April 1938. 77 

7. - Ongunstig a.dvies van het Hof 
van beroep. - Redenen van zijn arrest 
strijdig met een verlcla1·ing door dat Hof 
uitgebracht naar aanleiding van een an
der geding tot herziening. - Het Hof 
van beroep beoordeelt souverein, ten 
aanzien van elke der aanvragen tot her
ziening waarvan zij opvolgend kennis 
neemt, de waarde van de verschillende 
bewijsgronden die telkens worden aan
gevoerd; v66r het Hof van verbreking 
kan niet ingeroepen worden dat er te
genstrijdigheid zou bestaan tusschen ze
kere overwegingen gemaakt in twee ver
schillende zaken. 

4 April 1938. 77 

HUUR. 
Verduister{ng van een voorwerp da.t 

1'n huur werd genomen. - Bewijs. -
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.- JACHT. 19 

Geschreven overeenkomst houdende ver
huring van een bepaald voorwerp. -
Vervanging van dit voorwerp door een 
ande1· van denzelfden aard. - Dit feit 
brengt niet noodzakeUjk mede dat de 
overeenkomst wordt verbroken en een 
nie·uwe rechtsband tusschen 1-•artijen 
ontstaat. - Wanneer, tijdens de tenuit
voerlegging van een geschreven overeen
komst van huur van een piano, behoo
rend tot een bepaald merk, deze piano 
door een andere van een ander merk 
wordt vervangen en partijen het bier
over eens zijn, volgt uit die vervanging 
niet noodzaktllijk dat bedoelde overeen
komst opgehouden heeft de betrekkin
gen tusschen partijen te beheerschen; 
mist derhalve grondslag in feite het mid
del dat, bij gebreke van bewijs van den 
wil der partijen desaangaande, het be
staan aanvoert van een nieuwen rechts
b:;md waarvan het geschreven bewijs 
niet wordt ingebracht. (Strafwetboek, 
art. 491; wet van 17 April 1878, art. 16.) 

7 September 1938. 184 

HUUR VAN WERK EN VAN 
DIENSTEN. 
Dienstcontract.- Wijze waarop de be

diende of de arbeider betaald wordt. -
Niet vereischt dnt de bediende of de 
arbe·ider rechtstreeks door den patmon 
betaald wordt. - Drinkgeld door klan-

I 

ten gegeven. - Sluit de hoedanigheid 
van bediende of arbeider niet uit. -
N och de wet van 7 Augustus 1 922 op 
het dienstcontract, noch die van 
10 Maart 1900 op het arbeidscontract, 
vereischen, de eerste opdat er een dienst
contract zij, de tweede opdat er een ar
beidscontract weze, dat de bediende of 
de arbeider rechtstreeks door den pa
troon betaald wordt. Ten aanzien van 
den eene en den andere bestaat er geen 
enkel beletsel dat de hun gedane betaling 
geschiede bij wijze van door de klanten 
gegeven drinkgeld. 

10 Februari 1938. 18 

HUWELIJK. - Zie MrLITAIRE PENSIOE
NEN. 

Vonnis dat ee·fl, van de echtgenooten 
machtigt, bij uitsluiting van den ande
ren echtgenoot, de inkumsten van dezen 
te ontvangen. - Aard van deze mach
tiging. - Het vonnis waarbij de vrede
rechter een van de echtgenooten mach
tigt om, bij uitsluiting van den anderen 
echtgenoot, dezes inkomsten, schuldvor
deringen en opbrengsten van zijn arbeid 
in ontvangst te nemen, is geen vonnis 
dat veroordeelt tot uitkeering van on
derhoud. (Burgi. Wb., artt. 214b en 
214f.) 

13 October 1938. 206 

INSCHRIJVING VA,N VALSCH HElD. - Zie VALSIIoHHEID. 

JACHT, - Zie DwALING. 

1. - Wild. - Bepaling. - Elk dier 
waarop men gewoonlijk jaagt. - Wordt 
beschouwd als wild, dat door de wet op 
de jacht beschermd wordt, elk dier 
waarop gewoonlijk wordt gejaagd, uit
gezon~erd het rood w-ild, de roofdieren 
en de kleine vogels, aan een bijzondere 
reglernenteering onderworpen. 

28 Juni 1938. 144 

2. - Wild. - Begrip. - Recht van 
den eigenaar of van den pachter het 
rood wild te verjagen of te verdelgen. -

J 
Da t een dier behoort tot het door de 
jachtwet beschermd wild sluit niet uit 
dat het rood wild kan zijn, hetwelk de 
eigenaar of de pachter gerechtigd is 
te verjagen of te verdelgen, zelfs met 
vum·wapenen. (\Vet van 28 Februari 
1882, art. 6.) 

28 Juni 1938. 144 

3. - Recht van den eigenaar of van 
den pachter het rood wild te verjagen 
of te verdelgen. - De rechter beslist 
souverein of w11d al dan niet rood wild 
is. -- De rechter, die het feit beoordeelt, 
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beslist op bindende wijze, volgens de fei
telijke omstandigbeden, of een dier al 
dan niet rood wild is, dat de eigenaar 
of de pacbter bet recbt bebben te ver
jagen of te verdelgen,. zelfs met vuur
wapenen. (Wet van 28 Februari 1882, 
art. 6.) 

28 Juni 1938. 144 

4. - Wild. - Begrip. - W aterhen. 
- Op bindende wijze beslist door den 
rechter, dat op zoodanig dier gewoonlijk 
gejaagd wordt. - De recbter, die bet 
feit beoordeelt, beslist souverein in feite 
of gewoonlijk gejaagd wordt op de wa
terben; hij leidt hieruit wettig af dat dit 
dier tot bet wild behoort. 

28 Juni 1938. 144 

5. - Besloten tijd. - Spithert. - Be
paling. - Verboden neer te schieden, 
welke oak de ontwikkeling van dit dier 
weze. - Ret ministerieel besluit van 
11 Augustus 1937 verbiedt het spitbert 
te schieten, 't is te zeggen het bert dat 
spiezen of beenderacbtige stokken ver
toont die bet eerste gewei van bet man
netjeshert vormen, welke ook de ontwik-

keling weze van dat dier. (Wet van 
28 F'ebruari 1882, art. 6.) 

13 Juni 1938. 131 

6. - Bijzondere boete voor het niet 
afgeven van het wapen. - Niet onder
worpen aan eenige vraag tot overhandi
ging vanwege den verbalisant. - Ret 
niet overbandigen van bet wapen, waar
op, b1j jachtmisdrijf, de bijzondere geld
boete van 100 frank is gesteld, bestaat 
onafl1ankelijk van aile vraag tot over
bandiging vanwege den verbalisant. (Wet 
van 28 Februari 1882, art. 20. 

28 Juni 1938. 144 

7. - Bijzondere boete voor het niet 
afgeven van het wapen. - Moet uitge
spmken w01·den ondanks het stilzwijgen 
van de dagvaarding. - De bijzondere 
geldboete van 100 frank, wegens bet 
niet overbandigen van het wapen, bij 
jacbtmisdrijf, moet, als gevolg van bet 
misdrijf, worden uitgesproken alboewel 
de dagvaarding desaarigaande niets ver
meldt. (Wet van 28 Februari 1882.) -

28 Juni 1938. 144 

K 

KAMER VAN INBESCHULDI-
GINGSTELLING. - Zie BEVOEGD
HEID EN RECHTSGEBIED ; RECHTSPLEGING 

IN STRAFZAKEN, REGELING VAN RECHTS

GEBIED. 

KNEVELARIJ. 
Vem01·deeling. -Recht van de verde

diging. - Vrijwarinfj. - Begrip. - Ret 
arrest dat veroordeelt wegens knevelarij 
is wettig wanneer het de feiten met al 
hun bestanddeelen in overeensteiDining 
met de wet bepaalt, en vaststelt dat be
klaagde in de mogelijkbeid werd gelaten, 
met behulp van de stukken van den 
bundel, zijn verdediging voor te dragen. 
(Strafwb., art. 242.) 

8 November 1938. 236 

KOSTELOOZE RECHTSPLEGING. 
Voorziening. - Burgerlijke partij. -

Bewering niet juist. - Verwerping. -
Wanneer de burgerlijke partij, die ge
rechtelijken bijstand en de kostelooze 
recbtspleging aanvraagt om haar voor
ziening te vervolgen, van lmar onver
mogen doet bliJken, wordt de vraag niet
temin verworpen, indien de bewering als 
niet juist voorkomt. (Wet van 29 Juni 
1929, artt. 3 en 17.) 

7 Juni 1938 125 

KRACHT VAN GEWIJSDE. - Zie 
GEWIJSDE. 
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LASTER. - MILITAIRE PENSIOENEN. 21 

L 

LAS TEll. 
Lasterlijke of beleedigende gezegden 

in tegenwom·d-igheid van den gelasterden 
of beleedigden arnbtenaar. - Srnaad 
dom· woorden jegens dien arnbtenaar. -
Smaad door woorden, gericht tegen een 
ambtenaar ter gelegenheid van de uit
oefening van zijn bediening, kan volgen 
uit gezegden, die een lasterlijke aantij
ging bevatten of een beleediging uitma
ken, wanneer die gezegden plaats had
den in aanwezigheid van den gelasterden 
of beleedigden ambtenaar. (Strafwb., 
artt. · 275, 276, 443, 444 en 561, 7°.) 

15 Maart 1938. 53 

LASTEJlLIJKE AANGIFTE. 
I. - Prejudicieel geschil. - Eindbe

slissing van de bevoegde overheid. -
Geen bespreking rneer van het aange
tijgde feit v66T de Techtsmacht die kennis 
neemt van de veTvolging. - De veroor
deeling wegens lasterlijke aangifte kan 
slechts plaats hebben nadat de bevoegde 
overheid een definitieve beslissing over 
het aangeklaagcle feit heeft gegeven; 
eens deze beslissing verleend, kan de 
rechtsmacht, waaTbij de vervolging we
gens lastedijke aangifte werd aanhangig 
gemaakt, het aangetijgde feit niet meer 
bespreken. (Strafwb., artt. 445 en 447.) 

8 Juni 1938. 128 

2. - Prejudicieel geschil. - Eindbe
slissing van de bevoegde overheid. -
Beg1·ip. - Wanneer het aangetijgde feit 
een vergrijp tegen de tucht uitmaakt, 
ten laste van een plaatsvervangend vre
derechter, is de beschikking aan den eer
sten voorzitter van het Hof van beroep, 
die verklaart dat er geen aanleiding be
staat tot vervolging in tuchtzaken, de 
eindbeslissing van de bevoegde overheid, 
na welke kan overgegaan worden tot het 
berechten van de vordering wegens las
terlijke aangifte. (Strafwb., art. 447.} 

8 Juni 1938. 128 

LIJFSDWANG. 
Strafzaken. - Uitgespmken voor de 

invordering van de kosten. - Aanwij
zing van dewrwaarder om het bevel tot 
tenuitvoerlegging te beteekenen. - On
wettig. - Maakt inbreuk op de ambts
verrichtingen die aan het openbaar mi
nisterie zijn toevertrouwd, het arrest 
dat, bij het uitspreken van den lijfs
dwang voor de invorderi11g van de kos
ten der publieke vordering, een deur
waarder aanwijst die belast zal zijn met 
de beteekening van het bevel dat de ten
uitvoerle.gging van dien lijfsdwanr; voor
afgaat. 

22 Februari 1938. 34 

LOTEJliJ, - Zie SPEL. 

M 

MEDEPLICHTIGHEID. 
Alcohol. - Ve-rvaardigen en invoeren. 

- Wet van 15 ApTil 1896. - Misdrij
ven. - Toepassing van artikelen 66 en 
67 van het Strafwetboek. - Krachtens 
de artikelen 144 van de wet van 15 April 
1896 en 28 van de wet van 6 April 1843, 
zijn de artikelen 66 en 67 van het Straf
wetboek van toepassing op de misdrij
ven tegen de eerstvermelde van die wet
ten. 

1 Februari 1938. 14 

MILIT AlllE PENSIOENEN. 
Regelen betreffcnde het beslag op die 

pen-Sioenen. - Zander verband met de 
vonnissen die een van de echtgenooten 
machtigen de inkomsten van den ande
ren echtgenoot te ontvangen. - De re
gelen betreffemle den afstand van het 
beslag op militaire pensioenen staan in 
geen verband met de machtiging, door 
den vrederechter verleend aan de echt
genoote van een militair, ten einde haar 
toe te laten de inkomsten van haar man 
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in ontvangst te nomen. (Burgi. Wb., ar
tikelen 214b en 214f,· kon. besl. van 
ll Augustus 1923, art. 63.) 

13 October 1938. 206 

MILIT AI.QE .QECHTBANKEN-
MILITAI.QEN. 
J. - Militair Hof. - Verzwaring van 

de straffen. - Eenparigheid niet ver
eischt. - Het Militair Hof is niet gehou
den te beslissen met eenparigheid van 
stemmen om de straffen te verzwaren. 
(Wet van 18 Juni 1869, art. 140; wet 
van 14 September 1891, art. 2.) 

27 Juni 1938. 141 

2. - Misdrijf van gemeen recht. -
Beklaagde op pensioen gesteld als mili
tair en niet bewijzend dat een konink
lijk besluit hem, ten tijde dat hij het 
wanbed1·ijf pleegde, onde1wierp aan ze
ke?'e bepalingen van de militaire straf
wetten. - Bevoegdheid van de gewone 
rechtsmacht. - De gewone rechtsmacht 
is bevoegd om kennis te nemen van een 
wanbedrijf van gemeen recht, waarvan 
de dader, op pensioen gesteld als militair 
ten tijde dat het gepleegd werd, niet be
wijst dat een regelmatig koninklijk be-· 
sluit hem, op dat oogenblik, onderwor
pen had aan zekere bepalingen van de 
militaire strafwetten, nader aangewezen 
in het contract dat hem aannam als be
diende in een dienst van het leger. 

28 Februari 1938. 35. 

MILITIE. 
I. - V oorziening tegen besUssing van 

den hoogen militieraad. - Over te rna
ken aan de griffie van het Hof binnen 
vijftien dagen na de ontvangst van de 
beteekening. ·- De voorziening van een 
milicien tegen de beslissing van .-len hoo
gen militieraad moet aan de griffie van 
het Hof van verbreking worden overge
maakt bmnen vijftien dagen na de ont
vangst van de beteekening van de be
slissing. (Wetten up de militie samenge
schakeld den 15 Februari 1937, art. 44; 
wet van 5 Decembe1· 1936, eenig artikel.) 

29 Maart 1938. 75 

2. - Voorziening tegen besliss·ing van 
den hoogen militiemad. - Vormen van 
de voorziening. - De milicien kan 
geen aanspraak maken op verlenging 
van den voor de voorziening verleenden 
1 ermijn omdat de minister van binnen
L ndsche zaken hem niet op tijd de vor-

men en termijnen van de voorziening 
zou hebben bekendgemaakt. 

29 Maart 1938. 75 

3. - Voorziening door een milicien. -
Handteekening gelegaliseerd door een 
naamstempel onderaan op de akte van 
legalisatie. - Niet ontvankelijk. - Is 
niet ontvankelijk de voorziening van een 
milicien wiens handteekening slechts ge
legaliseerd werd door het plaatsen Y>~n 
een naamstempel onderaan op de akte 
van legalisatie. 

7 September 1938. 185 

4. - Buitengewoon en uitzonderlijk 
uitstel. - V oorwaarden. - V ermogen 
van den militieraad. - De hooge militie
raad kan een uitzonderlijk en buitenge
woon, wettelijk niet gerechtvaardigd uit
stel verleenen, wanneer bijzondere om
standigheden ten voordeele van de aan
vraag pleiten; de milicien kan echter 
geen middel tot verbreking daaraan ont
leenen dat van dit vermogen te zijnen 
voordeele geen gebruik werd gemaakt. 
(Wetten op de militie, samengeschakeld 
op 15 Februari 1937, art. 21, litt. b, en 
artikel 26.) 

5 April 1938. 82 

5, - Verzoekschrift van milicien. 
Beslissing vn den hoogen militieraad. -
Redenen. - Is wettig met redenen om
kleed de beslissing van den hoogen mili
tieraad die, om het verzoekschrift van 
een milicien af te wijzen, vaststelt dat 
de inkomsten van de ouders het wette
lijk maximum overschrijden, welke vast
stelling medebrengt dat de inlichtingen 
dour den fiscus verschaft in de beschei
den die van den bundel deel uitmaken, 
werden beoordeeld. 

22 Februari 1938. 34 

6, - Uitzonde1·ingsttitstel. Milicien 
onmisbare ste1.tn van zijn moeder. -
Niet vereischt dat hij ongehuwd weze of 
met zijn moeder wane.- Opdat een mi
licien, die de onmisbare steun van zijn 
moeder is, recht zou hebben op het uit
zunderingsuitstel voorzien door arti
kel 12 van de op 15 Februari 1937 geor
dende wetten, is het niet vereischt dat 
hij ongehuwd weze of dat hij bij zijn 
1noeder inwone. 

7 Maart 1938. 40 

7. - Uitzonderingsuitstel. Onmis-
bare steun van vader en moeder. - In
komsten van de ouders. - Pensioenen 
toegekend krachtens de wetten op de 
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ouderdomspensioenen. - Geen minde
ring. -In de inkomsten, die in aanmer
king komen om de beoordeelen of de 
milicien een uitzonderingsuitstel, als on
misbare steun van vader en moeder, kan 
bekomen, moeten, zonder mindering,. be
grepen worden de pensioenen, welke de 
ouders genieten krachtens de wetten op 
de ouderdomspensioenen. (Wetten op de 
militie samengeschakeld den 15 Februari 
1937, art. 10, litt. b; art. 11, litt, b, 2°; 
art. 12, litt. a.) 

12 Juli 1938. 178 

8. - Uitzonderingsuitstel. Onmis-
bare steun van vader en moeder. - In
komsten van de ouders. - Geen minde-
1'ing wegens grondlasten of provinciale 
en gemeentelijke belastingen. - Geen 
enkele wetsbepaling laat toe de grond
lasten of provinciale en gemeentelijke 
belastingen af te trekken van de inkom
stan der ouders, om te beoordeelen of 
een milicien een uitzonderingsuitstel, als 
O!lmisbare steun van vader en moeder, 
kan bekomen. (Wetten op de militie sa
mengeschakeld den 15 Februari 1937, 
art. 10, litt. b, art. 11, litt. b, 2°; art. 12, 
litt. a.) 

12 Juli 1938. 178 

9. - Uitzonde1·ingsuitstel. Eenige 
zoon, onmisbare steun van zijn vader en 
moeder, die ten minste zestig jaar oud 
zijn of van een van hen, die overleeft 
en zestig jaar oud ·is. - V oorwaarde be
treffende den leeftijd bestaande op het 
oogenblik dat de beslissing wordt gena
men. - Recht op nitstel. - Opdat de 
milicien, eenige zoon en omnisbare steun 
van zijn vader en moeder, of van een 

hunner die overleefde, het recht op uit7 
zonderingsuitstel, voorzien door arti7 
kel 12, b, 1°, van de wetten geordend op 
15 l!'ebruari 1937, zou hebben, is het 
voldoende dat de vader en de moeder, 
of de overlevende van heiden, den leef
tijd van zestig jaar bereikt heeft op het 
oogenblik dat de beslissing over de aan
vraag wordt gegeven. 

15 Februari 1938. 29 

10. - Vrijstelliny. - Gebrek voorzien 
in de tabel B, nr 62. - Wanneer het 
vrijstelling kan medebrengen. - Het ge
brek vermeld in de tabel B, nr 62, goed
gekeurd door het koninklijk besluit van 
29 Mei 1934, kan slechts vrijstelling me
debrengen na eon voorafgaand uitstel 
gedurende een jaar, wegens dezelfde- re
den. 

8 November 1938. 235 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

1. - Klacht niet vereischt tot de ont
vankelijkheid van de vervolging wegens 
misbruik van vertrouwen. - Een klacht 
is niet vereischt tot de ontvankelijkheid 
van de vervolging wegens misbruik van 
vertrouwen. (Strafwb., art. 491.) 

11 October 1938. 200 

2. - Verdnisterde sommen overhan
digd door een anderen persoon dan den 
benadeelde. - W anbedrijf. - Het wan
bedrijf van misbruik van vertrouwen 
bestaat zelfs wanneer het niet de bena" 
deelde is die de verduisterde sommen 
aan den dader van het feit overhandigd 
heeft. 

14 Maart 1938. 47 

0 
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 

- Zie RECHTSPLEGING JN STRAFZAKEN. 

ONVRIJWILLIGE DOODING OF 
VERWONDINGEN. -ZieDooDING 
-VERWONDINGEN. 

OPLICHTING. 
Uitlokking tot inschrijving op de ver

meerdering van het kapitaal eener ven
nootschap door bekendmaking van val
sche feiten. - V ertoonen van een valsch 
stuk aan een eenkel persoon. - Geen 
misd1ijf. - Ret vertoonen, aan een 

enkel persoon, van een valsch stuk is 
geen bekenchnaking van valsche feiten, 
die geacht wordt een oplichting uit te 
maken, wanneer zij een inschrijving op 
de vermeerdering van het kapitaal eener 
vennootschap heeft uitgelokt. (Samenge
schakelde wetten op de vennootschap
pen, artikel 202.) 

24 Mei 1938. 115 

OVERSPEL. 

Klacht. - V oorwaarden. - De wet 
vereischt niet dat de klacht wegens over-
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spel gedaan wordt in de vOl'men voor
zien door de artikelen 31, 63 en 65 van 
het Wetboek van Strafvordering; zij 
wordt regelmatig ontvangen door een 

politieagent die daartoe bijzonder ge
machtigd werd door den burgemeester. 
(Strafwb., art. 390.) 

18 October 1938. 215 

p 

PLAATSBEZICHTIGING. - Zie R:~<JCHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 

Q 

.QUALIFICATIE VA.N HET ST!lAFBAAR FElT. -ZieRECHTSPLEGING IN 
STRAFZAKEN. 

:QAADKAME!l. - Zie RECHTSPLEGING 
IN STRAFZAKI!JN; REGELING VAN RECHTS
GEBIED. 

:QECHTEN VAN DE VE!lDED~ 
GIN G.- Zie RECHTSPLEGING IN .STRAF
ZAKEN. 

llECHTE!lLIJKE IN!liCHTING. 
I. - Plaatsvervangend vrederechter 

wegens wanbedrijf veroordeeld. - Ver
vallenverklaring. - Ingeval een plaats
vervangend rechter onwaardig geworden 
is deel te nemen aan de uitoefening van 
de rechterlijke macht, spreekt het Hof 
van verbreking, bij hetwelk de zaak re
gelmatig aanhangig gemaakt is, de ver
vallenverklaring uit. 

12 Mei 1938. 100 

2. - Middel tot verbreking gesteund 
daarop dat de rechtbank niet regelmatig 
was samengesteld. - Niet bewezen. -
Verwerping. - De bewering dat de 
rechtbank, die de bestreden beslissing 
verleend heeft, niet regelmatig was sa
mengesteld, kan door het Hof van ver
breking slechts worden aangenomen, in
dien zij bewezen is door bescheiden 
waarmee het Hof mag rekening houden. 

13 October 1938. 205 

!lECHTE!lLIJKE MACHT. 
B eslttit door den Koning genomen 

krachtens een bijzondere macht hem 
verleend door den wetgever (ter zake, 
het koninlcijk besluit van 14 A-ugustus 

1933 houdende maatt·egelen tot vereen
voudiging van en verste1·king deT con
tn3le over de openba1·e diensten en de 
met een opdracht beklee.de organismes). 
- Verplichting voor de hoven en recht.,
banken, en voor de bestendige deputa
ties, uitspraak doende over de bezwaren 
ter zake van de rechtstreeksche ge
meentebelastingen, om dat besltdt slechts 
toe te passen indien het overeenstemt 
met de wet die het nemen van zoodanig 
besltdt toelaat. - De rechterlijke macht · 
- inbegrepen de bestendige deputaties 
van de provinciale raden, uitspraak 
doende over bezwaren aangaande de 
rechtstreeksche gemeentebelastingen -
moet de koninklijke besluiten genomen 
krachtens de bijzondere macht door de 
wet aan de regeering verleend (ter zake, 
het koninklijk besluit van 14 Augustus 
1933, houdende maatregelen tot vereen
voudiging van de inrichting van de 
openbare diensten en de met een op
dracht bekleede organismes en tot ver
sterking van het toezicht over die dien
sten en organismes), slechts toepassen 
indien zij overeenstemmen met de wet 
die het nemen van die besluiten toelaat. 
(Grondwet, art. 107.) 

12 Juli 1938. 171 

RECHTSGEBIED. Zie BEYOEGD-
HElD EN RECHTSGEBIED. 

!lECHTSPLEGING 
LIJKE ZAKEN. 
DING. 

IN BUQGE!l
- Zie DAGYAAR-
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:QECHTSPLEGING IN STR.AFZA
KEN, - Zie AssiSEN, BEVOEGDHEID EN 

RECHTSGEBIED, BEWIJS, REGELING VAN 

RECHTSGEBIED, STRAF, TALEN. 

HOOFDSTUK I. 

VooRONDERZOEK. -- RAADKAMER. 

lNBESCHULDIGINGSTELLING. 

1., - Des.knndige aangewezen door den 
onderzoeksrechte1·. - V e1·wondingen toe
gebracht door onvoorzichtigheid. - Des
kundige die den rechter inlichtingen ver
strekt aangaande de begane tekortko
mingen. - Desknndige die geen uit
spmak doet aangaande die tekortkomin
gen. - Deskundig onderzoek wettig. -
Door den rechter over tekortkomingen 
die begaan werden. en die, naar zijn mee
ning oorzaak waren van het ongeval, dat 
verwondingen toebracht, in te lichten, 
zonder nochtans over die tekortkomingen 
te beslissen, gaat de deskundige geens
zins de grenzen te buiten van de op
dracht die wettig aan een deskundige 
kan toevertrouwd worden. (Wetb. van 
Strafv., art. 44.) 

17 :Mei 1938. 108 

2, - Verwijzing naM de politierecht
bank. - Aanvullend onderzoek verricht 
op de vordeTing van den ambtenaar van 
het openbaar ministeTie. - W ettig. -
Na de verwijzing naar de politierecht
bank, bevolen door de raadkamer, kan 
de ambtenaar van het openbaar minis
terie bij de politierechtbank een aanvul
lend onderzoek doen verrichten, mits de 
processen-verbaal daarvan bij den bun
del, die ter beschikking van de verde
diging wordt gesteld, gevoegd worden. 

28 :Maart 1938. 69 

3. - KameT van inbeschuldigingstel
ling. - Misdaad ten laste gelegd a.an een 
officier van geTechtelijke politie, hande
lende in de ttitoefening van zijn bedie
ning. - CoTTectionaliseering met aanne
ming van veTzachtende omstandigheden. 
- EenpaTigheid vereischt. - De kamer 
van inbeschuldigingstelling, die kennis 
neemt van een misdaad ten laste gelegd 
aan een officier van gerechtelijke politie, 
handelende in de uitoefening van zijn 
bediening, moet beslissen met eenparig
heid om .die misdaad correctiorieel te 
maken, door aanneming van verzach
tende omstandigheden, en ze te verande
ren in een wanbedrijf, aangaande het-

welk de procureur generaal zal hande
len naar behooren. (Wetb. van ~trafv.,. 
artt. 479 en 483; wet van 4 October 
1867, art. 6, gewijzigd door de wet van 
4 September 1891, art. 5.) 

5 Juli 1938. 159 

4. - Onderzoek in stmfzaken. - Nie
tigheid van de handeUngen verricht tij
dens het voo1'loopig onderzoek. - Be
schikking tot ve1wijzing die niet werd 
best1·eden. - Nictigheid gedekt. - De 
nietigheden in de handelingen van het 
voorloopig onderzoek worden gedekt 
door de beschikking tot verwijzing naar 
de correctioneele rechtbank. 

9 Mei 1938. 94 

5. - Ondenoek in st1·afzaken. - Be
schikking tot verwijzing. - Geen voo1'
ziening. - Is definitief. - Bij gebreke 
van voorziening tegen de beschikking 
tot verwijzing, wordt deze definitief. 

18 Januari 1938. 6. 

HOOFDSTUK II. 

BEHANDELING VOOR DE RECHTBANK. 

6. - Politierechtbank waaTbij een 
wanbedTijf van onvTijwillig toegebrachte 
veTwundingen door de TaadkameT en een 
daaTmede samenhangend misdrijf tegen 
de ve1·keeTsveTordening door den ambte
naaT van het openbaar ministeTie wor
den aanhangig gemaakt. -- W ettig. -
Na verwijzing naar de politierechtbank, 
door de raadkamer bevolen op grand 
van onvrijwillig toegebrachte verwon
dingen, kan de ambtenaar van het open
baar ministerie bij de politierechtbank 
tevens ambtshalve een misdrijf tegen de 
verkeersverordening voorbrengen, ook 
indien dit misdrijf met het wanbedrijf 
van onvrijwillig toegebrachte \•erwon
dingen samenhangt. 

28 Maart 1938. 69 

7. - Politierechtbanlc. Beklaagde 
vertegenwooTdigd door bijzonder ge
machtigde. - Overleggen van de vol
macht niet voorge.~chreven op straffe 
van nietigheid. -Ret overleggen van de 
volmaeht verleend. aan den bijzonder ge
machtigde die, op de tereehtzitting van 
de politierechtbank of van de in beroep 
oordeelende correctioneele rechtbank, 
den beklaagde vertegenwoordigt, zonder 
dat er verzet is van het openbaar minis
terie of van de burgerlijke partij, is niet 
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vereiseht door de wet, op straffe van nie
tigheid. (Wetboek van Strafv., artt. 152 
en 176.) 

I Juni 1938. 122 

8. - Uitdntkkelijke condusies ·!!an be
klaagde. - Op welke wijze beklaagde ze 
bij den rechter moet aanbrengen.- Neer
legging van schriftelijke conclusies. -
Vraag akte te verleenen van mondelinge 
conclusies. - Om. v66r den stra.frechter 
uitclTukkelijke conclusies aan te brengen, 
moet beklaagde of wei een geschrift hou
dende zijn conclusies neerieggen, of wel 
aan het. Hof of aan de rechtbank vragen 
dat hem akte verleend wordt van zijn 
mondelinge concbsies. 

8 Juni 1938. 128 

9. - Mondelinqe conclusies van be
klaagde. - Vra;ag 'van beklaagde akte te 
verleenen. - De rechter mag niet weige
ren akte te verleenen. - De strafrechter 
mag niet weigeren aan beklaagde akte te 
verleenen van zijn monclelinge conciu
sies. 

8 J nni 1938. 128 

10. - Conclusie door beklaagde neer
gelegd vo6r de correctioneele rechtbank 
uitspmak doende in be·roep. - Verplich
ting ze te stellen op gezegeld papier of ze 
te doen teekenen voor zegel. - De con
clusie door bekiattgde neergelegcl v66r 
de correctioneele rechtbank, uit.spraak 
doende in beroep, moet gesteld zijn op 
gezegeicl papier of wei voor zegei getee
kencl zijn. (Wetboek van het zegei van 
25 Maart 1891, art. 9, 7°, en art. 61, 1°; 
wet van 28 Juni 1881, eenig artikel.) 

28 Maart 1938. 69 

11. - Schriftelijke concl-usies neerge
legd dam· beklaagde. - Ve·rplichting het 
geschrift van het zegel te voorzien of te 
cloen teekenen voor zegel. - Blad hou
dende de mondelinge conclusies waarvan 
beklaagcle akte gevraagd heeft. - Blad 
gehecht aan het zittingsblad. - Vrij van 
zegel zooals het zittingsblad. - Het ge
schrift houdende de conclusies door be
kiaagde neergelegd moet voorzien zijn 
van het zegei of voor zegel geteekend 
zijn; het blad waarop de mondelinge 
conclusies, wanrvan bekiaagde akte ge
vraagd heeft, vermeld staan, en dat, be
J.deed met de handteekeningen van den 
voorzitter en van den griffier, a.an het 
zittingsblad is gehecht, is vrij van zegel 
zooais het zittingsblad zeif. (Wet van 
28 Juni 1881, eenig artikel, en Wetboek 

van het zegei van 25 Maart 1891, artt. 9,. 
7°,en61,1°.) 

8 Juni 1938. 128 

12. - Plaatsbezichtiging. Vonnis 
vaststellend dat cleze verrichting regel
matig is. - Proces-verbaal niet ver
eischt. - Vermogen van de rechtbank 
om ham· vonnis op de eerste terechtzit
ting 1dt te spreken. - Geen verplichting 
aan partijen den dat·um van de uit
spraak bekend te maken. - Wanneer 
de rechtbank zich ter piaats heeft bege
ven, en een bijzoncler desaangaande op 
te maken proces-verbaai ontbreekt, 
wordt het genus aan zoodanig proces
verbaai aangevuid door het vonnis dat 
de regelmatigheid van de verrichtingen 
der plaatsbezichti.&,ring vaststeit; zoo par
tijen niet gevraagd hebben uitleg te mo
gen verstrekken ter terechtzitting, kan 
worden uitspraak gedaan op de eerst
volgende zitting, zonder dat het, op 
straffe van nietigheid, vereischt is aan 
de partijen bekend te maken op weiken 
datum de uitspraak zai geschieden. 

21 ndaart 1938. 59 

HOOFDS'TUK III. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

13. - Beroep. -- Burgerlijke vorde
ring. - Dagvaarding van het openbam· 
ministerie die geen melding maakt van 
het bemep door de burgerlijke partij. -
De dagvaarding van het openbaar minis
terie stelt bekiaagde in staat zich v66r 
den rechter in beroep te verdedigen ten 
aanzien van de burgerlijke vordering, ai
hoewel die dagvaarding geen melding 
maakt van een beroep van de burger
lijke partij. 

l Juni 1938. 123 

14. - Conclusie van het openbaar mi
nisterie waarvan kennis werd gegeven 
aan beklaagde. - Rechten van de ve1·
clediging gevrijwaard. - Bekiaagde kan 
niet aanvoeren dat zijn recht van ver
dediging geschonden werd, indien uit de 
rechtspleging biijkt dat hem kennis 
werd gegeven van de vorderingen van 
het openbaar ministerie, die door den 
rechter werden ingewilligd. 

7 November 1938. 232 

15. - Verkeerde dat1tm van het mis
d1·ijf. - V ergissing door de verdediging 
aangewezen en dooT den 1·echter her
steld. - Geen wijziging van de benaming 
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van het strafbaar feit en geen schending 
van de t'echten cler verdediging. - Wan
neer de verdediging deed opmerken dat 
aan het misdri]f een verkeerden datum 
werd gegeven, en de rechter die vergis
sing herstelt, wijzigt hij de benaming 
van het strafbaar feit niet en begaat hij 
geen schending van bet recht der verde
diging. 

22 Maart 1938. 61 
16. -- Wijziging ·van den datum van 

het misdrijf. - Beklaagde vet·wittigd 
van de wijziging vooraleer de zaak in 
beraad wordt gehou.den. - Rechten der 
verdediging geeerbiedigd. - W anneer 
de dagvaarding een bepaalden datum 
opgaf als die waarop het misdrijf ge
pleegd werd, en de rechter een anderen 
datum voor dat misdrijf heeft aange
wezen, kan beklaagde niet komen be
weren dat daardoor zijn rechtcn van 
verdediging werden geschonden, indien 
uit de vermcldingen van de bestreden 
beslissing, uit de processtukken, en uit 
de opgave van het middel zelf blijkt dat 
hij, ten minste vooraleer de zaak in be
raad werd genomen, geweten heeft dat 
het feit, waarvoor hij terechtstond, bet 
Inisdrijf was. hetwelk gepleegd werd op 
den in de beslissing vermelden datum. 

18 Januari 1938. 6 

17. - Rechten van de verdediging.
Getu·ige gehoord v66r de veroordeeling 
bij verstek. - Getuige niet gedagvaard 
en niet opnieu.w gehoord v66r de ver
oordeeling op tegenspraak na verzet. -
Geen schending van de rechten der ver
dediging. - Maakt geen schending uit 
van de rechten der verdediging, de om
standigheden dat een getuige, die v66r 
het bij verstek gewezen vonnis gehoord 
is geweest, niet weder gehoord werd in 
aanwezigheid van beklaagde, vooraleer 
liet vonnis op tegenspraak na verzet 
werd uitgesproken, dan wanneer overi
gens beklaagde hem niet deed dagvaar
den om op deze tweede terechtzitting te 
verschijnen. 

9 Mei 1938. 94 

HOOFDSTUK IV. 

BURGERLI.JKE PARTIJ. 

18. - Burgerlijke vordering. - Vor
dering van beklaagde tegen de ·burger
lijke partijen, rechthebbenden van het 
slachtoffer van een verkeersongeval. 
Moet afgewezen worden de vordering 
door beklaagde, dader van een onvrij-

willige dooding, ingesteld tegen de bur
gerlijke partijen, rechthebbenden van 
het bij het ongeval gedoode slachtoffer, 
op grond van de gedeeltelijke- verant
woordelijkheid die ten laste van dit 
slachtoffer zou kunnen gelegd worden. 

15 November 1938. 238 

19. - Agent van de Nationale maat
schappij van Belgische spoorwegen, ge
kwest· in den loop van een ongeval te 
wijten aan de tekortkoming van een 
derde. - Sommen ttitgegeven door de 
Nationale maatschappij, ten gevolge van 
dat ongeval, doch lcrachtens het statttttt 
van haTe agenten. - Stelling als burget·
lijke partij van de Nationale maat
schappij tegen den deTde. - Vordering 
niet gegrond. - De Nationale maat
schappij van Belgische spoorwegen kan 
zichl niet burgerlijke partij stellen tegen 
een derde, die de dader is van een onge
val tijdens hetwelk een barer agenten 
gekwetst werd, ten einde van dien derde 
terugbetaling te vorderen van de som
men die zij heeft moeten uitgeven naar 
aanleiding van dat ongeval, maar krach
tens bet statuut van haar agenten. (Wet 
van 17 April 1878, art. 3.) 

11 April 1938. 85 

20. - Officier door onvoorzichtigheid 
van een derde gewond. - Geneeskun
dige en pharmaceutische ve1plegirig door 
den Staat verstrekt aan dien officier. -
Stelling als b-nrgerlijke partij door den 
Staat tegen d(m derde. - Burgerlijke 
vordering niet gegmnd. - De Staat kan 
de terugbetaling van geneeskundige en 
pharmaceutische kosten, gedaan voor 
een gewond officier, en de wedde, die aan 
dezen officier werd uitbetaald tijdens bet 
verlof dat hem moest toegestaan worden, 
niet vorderen door zich burgerlijke partij 
te stellen tegen den derde die de verwon
dingen door zijn onvoorzichtigheid heeft 
veroorzaakt. (Wet van 17 April 1878, 
art. 3.) 

17 Januari ·1938. 3 

21. - Arbeidsongeval. Verzekeraar 
die het slachtoffer heeft schadeloos ge
steld. - Ontvankelijk orn zich burger
lij.ke pa-rtij te stellr<n. - De verzekeraar 
die bet slachtoffer van een arbeidsonge
val schadeloos heeft gest.eld, kan zich 
burgerlijke partij stellen bij de vervol
gingen tegen den dader van bet rngeval. 
(W etten geordend op 29 September 1937, 
art. 19.). 

15 Februari 1938. 24 
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HOOFDSTUK V. 

BESLJSSING. 

22. - Verandering van de qualificatie. 
- Bestanddeelen van de qualificatie be
grepen in de feiten van de rechtspleging. 
- Belelaagde venvittigd van de veran
dering. - W ettig. - De rechtbank in be
roep kan de qualificatie veranderen, op 
voorwaarde dat de bestanddeelen van 
de nieuwe qualificatie begrepen zijn in de 
ferten v:a.n de rechtspleging en beklaagde 
verwrttrgd werd van de verandering. 

22 November 1938. 242 

23. - Wijziging van de benaming van 
het feit. - Begrip. - Is geen wijziging 
v~n de qualificatie, het feit de telastleg
gmg te steunen op een wetsbepaling die 
een vroegere wetsbepaling opheft en ver
':'angt, wan~eer de door die twee bepa
lmgen voorzrene feiten, welke in de qua
lificatie werden overgenomen, dezelfde 
zijn. 

14 Maart 1938. 49 

24. - Nttt van een onderzoek. 
Rechter lean souverein beslissen. - De 
rechter, die het feit beoordeelt, beslist 
op bi.ndende wijze of een onderzoek ge
past rs. 

28 Juni 1938. 144 

25. - Vraag er toe streleleende een 
aanmtllend onderzoelc en de heropening 
van de debatten te beleomen. - Afwij
zing. -Bindende beoordeeling van den 
r~chter. - De rechter die ten gronde 
mtspraak doet en die, na onderzoek van 
de getuigenissen en de gegevens van de 
zaak, vaststelt dat een aanvullend on
derzoek en een heropening van de de
batten nutteloos blijken, geeft een be
oordeeling welke bindend is en aan de 
controle van het Hof van verbreking 
ontsnapt. 

31 Januari 1938. 12 

26. - Voorgebrachte getuigenissen. _:__ 
Beoordeeling door den rechter. - De 
rechter die ten gronde beslist beoor
deelt vrij en souverein de draagwijdte 
van de afgelegde getuigenissen. 

31 Januari 193il. 12 

27. - Waarde va~ de getuigenissen. 
- Bindende beoordeeling van den rech
ter. - De rechter die over het feit be
slist beoordeelt op souvereine wijze de 
waarde van de v66r hem aangebrachte 
getuigenissen. 

21 Juni 1938. 140 

28. ·- W aarde of uitlegging van de 
vaststell~ngen van een gerechtelijlcen 
desk'!ndzge, en van de ve?·lelaringen der 
getw.gen. - Rechter lean ze sottverein 
beoordeelen. - De rechter die het feit 
beoordeelt doet op bindende wiize uit
spraak over de feitelijke g~gevens 
waarop hij ziju overtui!!i.ng steunt · hij 
is niet gehouden over d~ waarde \;elke 
hij aa"?: de vaststellingen van een ge
rechtehjk aangestelden deskundige of 
aan de verklaringen van zekere getui
g~?· evenmin :;tls over de uitlegging die 
hrJ er van geeft, opheldering te ver
strekken. 

28 Juni 1938. 146· 

29. - Schatting van bewijsmiddelen 
overgelaten aan het oordeel van den 
-rechter. - De rechter, die het bedrag 
van de schade heeft geschat ex cequo et 
bono, is niet verplicht zijn toevlucht te 
nemen tot bewijsmiddelen, zooals het 
eenzijdig verslag van een deskundig on
derzoek en het getuigschrift van een 
veearts, wier bewijskracht door hem ai
leen kan worden beoordeelcl. 

17 October 1938. 207 

30. - Nut van een aanvullend des
leundig ondenoele. - Bindende beom·
deeling van den rechte1·. - De rechter 
die het feit beoordeelt, beslist op bin~ 
dende wijze of het van eenig nut is het 
bijkomend deskundig onderzoek, dat. 
door de burgerlijke partij wordt aange
vraagd, te bevelen. 

27 Septernber 1938. 187 

31. - Alternatieve qualificatie van 
smaad en laster. - Rechter verplicht de 
telastlegging te behouden, waa?"van het 
bewijs als geleverd voorleomt. - Geen. 
onmogelijkheid dat hetzelfde feit be
schouwd wordt of wel als smaad, of wei 
als laster, volgens de omstandigheden 
van de zaale. - vVanneer de beklaagde, 
op grond van dezelfde feiten, vervolgd 
wordt wegens smaad en laster en de qua
lificatie alternatief is, moet de rechter 
die telastlegging, welke bewezen blijkt, 
behouden; er best.aat geen wettelijke 
noch juridische onmogelijkheid hetzelfde 
feit . ~e beschouwen, hetzij als smaad, 
hetzrJ als laster, volgens de omstandig
heden van de zaak. 

15 Maart 1938. 53 

32. - Zwaarte van de feiten ten aan
zien van elleen be!claagde. - VeTschil in 
de toegepaste straffen. - Geen ophelde
ring moet daarover worden verstrelet. -
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De rechter die het feit beoordeelt, doet 
op bindende wijze uitspraak over de 
zwaarte van de feiten ten aanzien van 
elken beklaagde; hij is niet verplicht 
ophe.ldering te verstrekken aangaande de 
redenen waarom hij den eene strenger 
.straft dan den andere. 

27 September 19a8. 189 

33. - VeTschillende misdTijven. -
Maken zij veTschillcnde feiten uit? -
Bindende; beooTdeeling doo1· den rechteT. 
- De rechter die ten gronde beslist, 
stelt souverein vast, als gevolg van de 
feitelijke omstandigheden welke hij op
.geeft, dat er twee verschillende misdrij
ven bestaan, en is dus gerechtigd twee 
straffen toe te passen. (Strafwb., art. 65.) 

31 Januari 1938. 12 

34. - Bindende beooTdeeling van den 
1·echteT. - Opzet van den beklaagde. -
De rechter die het feit beoordeelt doet 
op bindend~ wijze uitspraak aangaande 
het opzet dat de rlader heeft doen han
delen. 

12 Juli 1938. 177 

35. - Bindendc beoO'rdeeling van den 
rechter. - Oogmerk om te dooden. -
De rechter, die het feit beoordeelt, be
slist op bindende wijze of slagen toege
bracht werden met of zonder het oog
merk om te dooden. (Strafwb., art. 401). 

28 Juni 1938. 148 

JlEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AllllESTEN. - Zie VoNNISSEN 
EN ARRESTEN. 

JlEGELING VAN JlECHTSGEBIED. 
- Zie BEVOEGDHElD EN RECHTSGEBIED'. 

1. -- Twee beslissingen die denzelfden 
peTsoon failliet verklaren. - Beslissingen 
die rnet elkander strijdig schijnen. -
Machtiging aan een van de curators om 
tot regeUng van rechtsgebied te dag
vam·den. - Bcvelschrift houdende schor
sing van de rechtspleging tot faillisse
ment, tot. aan de beslissing van het Hof. 
- vVanneer dezelfde persoon failliet ver
klaard wordt door twee verschillende be
slissinger't, verleent het Hof van verbre
king, op verzoekschrift van een der cu
l'ators, machtiging o.m den anderen cura
tor op een bepaalde terechtzitting te dag
vaarden tot regeling van rechtsgebied, 
beveelt het dat het verzoekschrift aan 
de andere partij wordt beteekend en dat 
de rechtspleging tot faillissement, aan
gaande den gefailleerde, zal geschorst 

blijven tot aan de beslissing van het 
Ho£. 

ll October 1938. 200 

2. - Onvrijwillig toegebmchte ve1'
wondingen. - Beschikking van de raad
kamer die naar de politierechtbank ver-· 
wijst. - Vonnis van de correctioneele 
rechtbank, uitspraak duende in beroep, 
die zich onbevoeqd verklaart. - Er be
staat aanleiding tot regeling van rechts
gebied wanneer een beschikking van de 
raadkamer den beklaagde naar de poli
tierechtbank verwijst, op grond onvrij
willig toegebrachte verwondingen, en 
dam·na de correctioneele rechtbank, uit
spraak doende in beroep, zich onbevoegd 
heeft verklaard, omdat het slachtoffer 
overleden is en aldus het misdrijf een 
onvrijwillige dooding is geworden. / 

7 September 1938. 185 

3. - Beschikking van de raadkamer 
wegens misdaad verwijzend naar de cor
rectioneele rechtbank. - Geen verzach
tende omstandigheden aangenomen. -
Correctioneele rechibank die zich onbe
voegd verklaart. - Het hof van verbre
king regelt het rechtsgebied indien de 
raadkamer beklaagde verwezen heeft 
naar de correctioneele rechtbank, wegens 
een misdaad, zonder verzachtende om
standigheden in aanmerking te nemen, 
en de correctioneele rechtbank zich bij 
vonnis onbevoegd heeft verklaard. 

25 Januari 1938. 9 

4, - Beschiklcing tot verwijzing naar 
de correctioneele rechtbank. - Misdaad 
en wanbedrijven onderling samenhan
gend. - Geen verzachtende omstandig
heden ten aanzien van de misdaad. -
V onnis van onbevoegdheid. - Er be
staat aanleiding tot regeling van rechts
gebied wanneer de raadkamer een mis
daad en daarm.ede samenhangende wan
bedrijven naar de correctioneele recht
bank verwezen heeft, zonder verzach
tende omstandigheden aan te nemen ten 
aanzien van de misdaad, en wanneer 
daarna de correctioneele rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard voor het ge
heel. 

5 Juli 1938. 161 

5. - Beklaagde door de 1·aadkamer 
verwezen naar de correctioneele recht
bank. - Militair ten tijde van het mis
drijf. - Rechtbank die zich onbevoegd 
verlclaart. ~ Het Hof regelt het rechts
gebied, wanneer de raadkamer be
klaagde, wegens een wanbedrijf, naar de 
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correctioneele rechtbank heeft verwezen 
en deze zich onbevoegd heeft verklaard 
omdat beklaagde op het oogenblik van 
de feiten tot die personen welke onder· 
de toepassing vallen van de militaire 
strafwetten. 

4 April 1938. 76 

6. - Verwijzing naar de correctioneele 
rechtbank. - Hof van beroep dat zich 
onbevoegd verklaart omdat beklaagde 
minder dan zestien jaar oud was ten 
tijde van het gepleegde misdrijf. - Er 
bestaat aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied wanneer, na verwijzing naar 
de correctioneele rechtbank. het Hof van 
beroep zich onbevoegd he~ft verklaard 
omdat beklaagde, ten tijde van het ge
pleegde misdrijf, minder dan zestien jaar 
oud was; de bschikking tot verwijzing 
naar de correctioneele rechtbank wordt 
vernietigd, en de zaak wordt verwezen 
naar den kinderrechter van de recht
bank die de beschikking verleend heeft. 
Indien deze kinderrechter die beschik
king gewezen heeft, wordt hij vervangen 
overeenkomstig artikel 11 van de wet 
van 15 Mei 1912, gewijzigd door artikel 4 
van de wet van 2 Juli 1930. 

10 Mei 1938. 100 

7. - Misdaad ten laste gelegd aan een 
officier van gerechtelijke politie, hande
lende in de uituefening van zijn bedie
ning. - CorrectionaUseet·ing door de ka
mer van inbeschuldigingstelling. - Niet 
vastgesteld dat met eenparigheid werd 

beslist. - Dagvaarding van den procu
r-eur generaal v66r het Hof van beroep. 
- Arrest van onbevoegdheid. - Er be
staat aanleiding tot regeling van rechts
gebied wanneer de kamer van inbeschul
digingstelling een misdaad, ten laste ge
legd aan een of:ficier van gerechtelijke 
politic, handelende in de uitoefening van 
zijn bediening, heeft correctioneel ge
maakt, zonder te beslissen met eenparig
heid, en wanneer daarna het Hof van 
beroep, op de dagvaarding van den pro
cureur generaal daarvan kennis nemend, 
zich onbevoegd verklaard heeft. 

5 Juli 1938. 159 

REGISTRATIE. 
I. - Strafzaken. - Memorie tot sta

ving van de voorziening neergelegd door 
eischer. - Registratie niet vereischt. -
De memorie in skaf2'.aken neergelegd 
(Wb. v. Strafv., art. 422) tot staving van 
d_~ voorziening moet niet geregistreerd 
ZlJn. 

11 October 1938. 203 

2. - Strafzaken. - Uitgifte overge
legd tot staving van de voorziening. -
Registra.tie nlet vereischt. - In straf
zaken is de door eischer over te leggen 
authentieke uitgifte van het bestreden 
vonnis vrijgesteld van -de formaliteit 
der registratie. (Kon. besl. nr 291 van 
31 Maart 1936, art. 12.) 

11 October 1938. 203 

s 
SAMENLOOP VAN MISDIUJVEN. 

Zie STRAF. 

SCHEEPVAAIU. 
Kapitein die vervolgd is om een ha

venwerk te hebben beschadigd. - Aan
varing waarvan het geweld door den eb
bestroom werd vermeerderd. - Geen 
schuld om de gevolgen van den ebbe
stroom niet te hebben tegengewerkt, in
dien overmacht den kapitein verhindert 
heefl zich tegen de werking van bedoel
den ebbestroom te weren. - De kapi
tein, die vervolgd wordt om een haven
work te hebben beschadigd bij een aan
varing waarvan bet geweld werd ver
groot door den ebbestroom kan geen 
schuld treffen, om de noodige maatrege-

len te hebben vcrwaarloosd ten einde· 
de gevolgen van den ebbestroom tegen 
te werken, indien vastgesteld is dat 
overmacht hem genoodzaakt heeft zijn 
motor stil te leggen, en hij aldus verhin
derd werd zich tegen de werking van 
bedoelde strooming te weren. (Kon. besl. 
van 22 Januari 1929, artt. 11 en 16.) 

24 Mei 1938. 117 

SLAGEN (VRIJWILLIG TOEGE
BRACHTE). - Zie DoomNG-VER
WONDINGEN. 

SPEL. 
1. - Hazardspel. - Voordeelige ver

koopen dank aan het spel. - Exploita
tie. - Exploiteert hazardspel hij die,. 
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dank aan dit spel, verkoopen doet die 
voor hem voordeelig zijn. (Wet van 
24 October 1902, art. 1.) 

29 Maart 1938. 72 

2. - Hazardspel. - Begrip. - Is ha
zardspel het apparaat waarmee de spe
ler, telkens wanneer hij daarin een stuk 
van een frank steekt, den onmiddellij
ken uitslag kent dien het insteken van 
het stuk teweeg brengt, doch vooraf niet 

, weet hoe dikwijls hij een stuk van een 
frank in het apparaat zal behoeven te 
steken om met zekerheid een voordee
ligen uitslag te bekomen. (Wet van 
24 October 1902, art. 1.) 

29 Maart 1938. 72 

3. -- Loterij. - Onderneming van niet 
toegelaten loterij. - Voorwaarden ver
eischt tot het bestaan van het misdrijf. 
- Het misdrijf van onderneming van 
een niet wettelijk toegelaten loterij be
staat zoodra de zaak aan het publiek 
wordt aangeboden; het is niet vereischt 
dat er reeds biljetten geplaatst worden. 
(Strafwetboek, artt. 301 en 302.) 

27 September 1938. 189 

4. - Niet wettelijk in Belgie toege
laten loterij. - Onderneming in het bui
tenland. - Wanbedrijf strafbaar in Bel
gie indien de loterij aan het publiek in 
Belgie wordt aangeboden. - Niet ver
eischt dat de onderneme1· zelf biljetten 
in Belgie geplaatst heeft. - De in den 
vreemde verrichte ondernoming van een 
in Belgie niet wettelijk toegelaten loterij 
is strafbaar in Belgie indien die loterij 
aan het publiek in Belgie werd aangebo
den; het is niet vereischt, opdat de on
dernemer in Belgie strafbaar zij, dat hij 
zelf biljetten in Belgie geplaatst heeft. 
(Strafwetboek, artt. 301 en 302.) 

27 September 1938. 189 

ST:QAF. 
1. - Zwaarste straf. - Begrip. -

Een gevangenisstraf, welke de duur er 
van weze, is altijd minder zwaar dan 
een crimineele straf. (Strafwb., art. 7.) 

18 Januari 1938. 6 

2. - Wanbedrijf verwezen naar de 
politierechtbank, bij inachtneming van 
verzachtende omstandigheden. - Geld
boete. - Maximum : Z5 frank. - Wan
near een wanbedrijf van vrijwillig toe
gebrachte slagen, bij inachtneming van 
verzachtende omstandigheden, verwe
zen wordt naar de politierechtbank, 

kan noch de politierechtbank, noch 
de correctioneele rechtbank, uitspraak 
doende in beroep, straffen met een geld
boete hooger dan 25 frank. (Strafwb., 
artikelen 38, 85 en 398; wet van 4 Octo
ber 1867, artt. 4 et 5. 

4 Juli 1938. 151 

3. - Geldboete gesteld om de inning 
van fiscale rechten te verzekeren. -
Geen verhooging door het bijvoegen 
van de wettelijk voorziene opdecimes. 
- De geldboeten gesteld om het innen 
van de fiscale rechten te verzekeren 
mogen niet vermeerderd worden met 
de wettelijk voorziene opdecimes. (Wet 
van 24 Juli 1921, art. 1; wet van 2 Ja
nuari 1926, art. 17 6 ; wet van 8 J uni 
1926, art. 37; wet van 27 December 
1928.) 

31 October 1938. 228 

4, - Eenheid van oogmerk. - Een 
straf. - Voorziening. - Beklaagde heeft 
geen belang. - De veroordeelde heeft 
geen belang er bij als bezwaar te doen 
golden dat hij, wegens de eenheid van 
het strafbaar oogmerk, slechts tot een 
ll_nkele straf werd veroordeeld uit hoofde 
van de beleedigingen welke hij tegen 
drie verschillende personen had gericht. 

1 Februari 1938. 16 

5. - Bijkomende straf. - Ontzetting 
uit het recht te stemmen of te kiezen. 
-.Mag door den rechter niet uitgespro
ken worden. - De strafrechter mag de 
ontzetting uit het recht te stemmen en 
to kiezen niet uitspreken. (Wet van 
12 April 1894, artikel 130, 2°, artikel 86 
geworden van het Kieswetboek van 
12 Augustus 1928.) 

28 Juni 1938. 148 

6. - Verbeurdverlclaring. - Exploita
tie van hazardspel. - Toestellen dienstig 
tot het spel. - In geval van exploitatie 
van hazardspel moeten niet enkel de 
apparaten, die tot het plegen van het 
misdrijf hebben gediend, maar ook aile 
toestellen die bestemd waren tot den 
dienst van het spel, verbeurdverklaard 
worden. (Wet van 24 October 1902, 
art. 6.) 

29 ~Iaart 1938. 72 

7. - Samenloop van naar de correc
tioneele rechtbank venvezen misdaden 
.en herhaling. - Verootdeeling tot acht 
stmffen van achttien maanden gevange
nis. - W ettig. - Een beklaagde, die in 
staat van herhaling is, en schuldig wordt 
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verklaard wegens acht misdrijven, die 
door de wet misdaad worden genoemd, 
nmar die regelmatig naar de col'I'ectio
neele recbtbank werden verwezen, kan 
wettig veroordeeld worden tot acbt 
straffen van ncbttien maanden gevange
nis. (Strafwb., artt. 56 en 60.) 

18 Januari 1938. 6 

8. - Ideeele sarnenloop var} misdTij
ven. - Naar de politieTechtbank verwe
. zen wanbedTijf van onvTijwillig toege
brachte veTwond-ingen. - MisdTijf tegen 
de veTkeersverordening. ZwaaTste 
stmf. - Wanneer or ideeele samenloop 
bestaa t ten aanzien van een naar de po
litierechtbank verwf'zen wanbedrijf van 
onvrijwillig toegebrachte verwondingen 
en van een misdrijf tegen de verkeers
verordening, is de zwaarste straf, welke 
aileen moet worden uitgesproken, degene 
die gesteld is op bet misdrijf tegen de 
verkeersYerordening. 

28 Maart 1938. 69. 

9. - Ideeele sarnenloop ·uan misdTij
ven. - .Naar de politierechtbank verwe
zen wanbed1·ijj van onvTijwillig toege
bmchte veTwondingen. - MisdTijf tegen 
de verkee·rsveTordening, voorgeb?"acht 
do01· het openbaar ministerie. - Zwaar
ste straf. -· Wanneer, na verwijzing naar 
de politierecbtbauk van bet misdrijf van 
onvrijwillig toegebrachte verwondingen, 
bet openbaar ministerie een telastlegging 
wegens misdrijf tegen de verkeersveror
dening voorbrengt, en die twee misdrij
ven ontstaan zijn uit betzelfde feit, is 
-de straf, welke aileen moet uitgesproken 

worden, degene die ge&,teld is op het mis
drijf tegen de verkeersverordening. 
(Strafwb., art. 65.) 

5 April 1938. 78 

10. - Een enkel feit dat teTZelfde?'
tijd een misdTijf tegen de verkeeTsver
ordening en een misdrijf van onvTijwil
lig toegebmchte veTwondingen uitmaakt. 
- Ideeele samenloop. - Toepassing van 
twee veTschillende stmffen. -- Onwettig . 
- Is onwettig de beslissing waarbij een 
beklaagde wordt veroordeeld tot twee 
verscbillende straffen, wanneer de recb
ter te zijnen laste slecbts een enkel feit 
beeft vastgesteld, dat terzelfdertijd een 
misdrijf tegen de verkeersverordening 
en een onvoorzichtigbeid, waardoor 
verwondingen werden veroorzaakt, uit
maakt. Een enkele straf, de zwaarste, 
kon in dat geval worden uitgesproken. 
(Strafwb., art. 65.) 

1 Februari 1938. 13 

1 I. - VoorwaaTdelijke vemoTdeeling. 
- Ve1·kee1'. - Geval waaTin de veTval
lenveTklaring moet woTden uitgesproken. 
- Rechter niet ve1'plicht de schorsing 
te veTleenen. - Geen enkele wetsbepa
ling verplicbt den recbter bet voordeel 
van de scborsing uit te breiden tot de 
straf van vervallenverklaring van bet 
recbt een voertuig te besturen, wan
neer die straf in bet belang van de open
bare veiligheid moet uitgesproken wor
den. (Wet van 1 Augustus 1924, art. 2, 
al. 6, aanvullend art. 2 van de wet yan 
1 Augustus 1899.) 

4 October 1938. 195 

T 

TALEN. 
I. - Wet van 28 Jtmi 1932. - De 

bu1·ge1's hebben geen individueel recht 
tot naleving van haaT bepalingen. - De 
burgers bebben geen individueel recbt 
strekkende tot eerbiedigen van de be
palingen der wet van 28 Juni 1932 op 
het gebruik van de talen in bestuursza
ken; de miskenning van de voorscbriften 
dezer wet door bet Bestuur kan geen 
aanleiding geven tot een betwisting voor 
.de rechterlijke macbt. 

8 Maart 1938. 41 

2. - Rechtspleging v66r het Hof van 
verbmking. - Taal waarin de bestTeden 
beslissing is opgemaakt. - V 66r bet Hof 
van verbreking gescbiedt de recbtsple
ging in de taal waarin de bestrede.n be
slissing werd opgesteld. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 27.) 

10 Maart 1938. 46 

3. - Taal waaTin de akte van vooT
ziening moet opgemaakt zijn. -De akte 
van voorziening moet opgemaakt wor
den in de taal waarin de bestreden be
slissing gesteld is, om bet even of die 
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akte door den bestuurder van de gevan
genis of rechtstreeks door den griffier 
wordt opgemaakt. 

21 November 1938. 241 

4. - Taal waarin de akte van voor
ziening moet opgemaakt zijn. - Kan 
niet worden aangenomen de voorziening 
-door den gedelegeerde van den bestuur
der der gevangenis opgemaakt in bet 
N ederlandsch tegen een arrest gesteld 
in bet Fransch. (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 27, 4°.) 

21 November 1938. 241 

5. - Voorziening in verbreking. -
Aangever is vrij voor zijn verklaring de 
landstaal die_ hij verkiest te gebruiken. 
- De wet van 15 Juni 1935 op bet ge
bruik van de talen in gerechtszaken be
vat een algemeenen regel die voorschrijft 
.dat de rechtspleging voor het Hof van 
verbreking moet geschieden in de taal 
waarin de bestreden beslissing gesteld 
is. De ambtenaar die de akte opmaa:kt, 
moet zich, tot het opmaken van de akte, 
van die taal bedienen, maar bet is hem 
niet verboden, indien aangever de an
dere landstaal gebruikt, de termen waar
van deze zich bedient, woordelijk op te 
nemen. De akte is geldig. 

22 November 1938. 245 

6. - Wet van 15 Juni 1935. - Wet 
-die aan den Belg niet het recht ontneemt 
om zich van een der in Belgie gebruikte 
talen te bedienen, wanneer hij aan den 
bevoegden ambtenaar komt verklaren 

.dat hij zich in verbreking voorziet. -
Door de wet van 15 Juni 1935 op bet ge
bruik van de talen in gerechtszaken 
wordt aan den Belg, die komt verklaren 
dat hij zich in verbreking voorziet, niet 
het grondwettelijk recht ontnomen om 
·zich voor die verklaring te bedienen van 
de landstaal die hij verkiest; zelfs indien 
-die taal niet degene is waarin de bestre
den beslissing is opgemaakt. (Grondwet, 
art. 23; wet van 15 Juni 1935, artt. 27 
.en 30 tot 33.) 

22 November 1938. 245 

7. - Bestreden beslissingen in het 
Nederlandsch. - Voorziening die in het 
N ederlandsch vaststelt dat de eische~·s 
hun verklaring tot voorziening deden 
in het Fmnsch en deze verklaring in het 
Fransch vermeldt. - Niet ontvankelijk: 
- W anneer de bestreden beslissingen in 
het Nederlandsch opgemaakt zijn, is de 
voorziening niet ontvankelijk, indien zij 
in het N ederlandsch vasts tel t da t eisc~ers 

3 

hun verklaring tot voorziening deden, 
in het Fransch, en die verklaring in het 
Fransch weergeeft. (Wet van 15 Jun,i' 
1935, artt. 27 en 40.) 

21 Juni 1938. - 140 

8. - Voorziening in verbreking. -
Opmaking. - Advocaat bij het Hof van 
verbreking, benoemd v66r 1 Januari 
1934. - Vermogen om de taal, die hij 
verkiest, te gebruiken.- Tot 15 Septem
ber 1945 mogen de advocaten bij bet 
Ho.f van verbreking, die v66r 1 Ja
nuari 1934 benoemd werden, voor bet 
verzoekschrift tot inleiding van de voor-.. 
ziening (zooals ook voor het opstellen 
van de memories), de taal gebruiken die 
zij verkiezen. (Wet van 15 Juni 1935," 
art. 65.) 

10 Maart 1938. 46 

9. - Bestreden beslissing opgemaakt 
in het Nederlan.dsch. - Voorziening gel-' 
dig opgemaakt, in het Fransch, door een 
advocaat bij het Hof van verbreking. -
Wanneer de advocaat, voor bet opstel
len van de voorziening tegen een in bet 
Nederlandsch opgemaakte beslissing, gel
dig gebruik heeft gemaakt van bet 
Fransch, is bet gebruik van bet Neder
landsch niettemin verplichtend in de 
rechtspleging v66r het Hof van verbre
king. 

10 Maart 1938. 46 

10. - Strafzaken. - Bestreden be
slissing in het Nederlan_dsch. - Memorie 
in het Duitsch. - Het Hof neemt niet· 
in aanmerking de memorie in het 
Duitsch opgemaakt tot staving van een 
voorziening ingediend in strafzaken te
gen een beslissing die in bet Neder
landsch gesteld is. 

22 November 1938. 246 

11. - Beslissing in het Nederlandsch. 
- Memorie 13n afstand van de voorzie
ning in het Fransch. - Het Hof neemt 
niet · in aanmerking de in het Fransch 
gestelde memorie tot staving Will een 
voorziening tegen een in bet N eder
landsch opgemaakte beslissing, en even
min de in het Fransch gestelde afstand 
van die voorziening. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 27 .) 

22 l\'laart 1938. 65 
5 Juli 1938. 162 

12. - Rechtspleging v66~· het Hof van 
verbreking. - Beteekening van de voor-. 
ziening. - W anneer de bestreden beslis
sing opgestel~ werd in het Nederlandsch,_ 
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moet de beteekening van de voorziening 
gescbieden in die taal; dit wettelijk 
voorscbrift wordt gescbonden wanneer, 
bij een in bet Franscb opgemaakte akte 
van beteekening, eenvoudig een verta
ling van bet verzoekscbrift werd ge
voegd, alsmede een stuk met den titel 
« vertaling-bekendmaking van voorzie
ning in verbreking n, dat door den deur
waarder '' voor eensluidende vertaling n 
werd onderteekend. 

10 Maart 1938. 46 

13. - Wet van 15 Juni 1935. - Arti
kel 40. - Geen onderscheid tusschen de 
voor nietigheid vatbare daden die uit
gaan va.n den rechter en zoodanige die 
J:titgaan van de partij. - Artikel 40 van 
de wet van 15 Juni 1935 maakt geen 
onderscbeid tusscben de voor nietigbeid 
vatbare akten van rechtspleging, naar 
gelang zij uitgaan van den recbter of 
uitgaan van de partij. 

28 Februari 1938. 37 

14. - Wet van 15 Juni 1395. 
Schending van, een zijner voorschriften 
in den loop van de rechtspleging. - Niet 
zuiver voorbereidend vonnis of arrest 
volgende op die rechtspleging. -'--- Nietig
heid gedekt. - De nietigheid van bet 
exploot en van de overige akten van 
rechtspleging, teweeg gebracht door het 
niet-naleven van de door de wet van 
15 Juni 1935 voorgescbreven regelen, is 
gedekt door bet vonnis of het arrest vol
gende op die akten, wanneer bet vonnis 
of het arrest niet zuiver voorbereidend 
is. (Wet van 15 Juni 1935, art. 40.) 

28 Februari 1938. 37 

15. - Taal die gebruikt we1·d niet veT
meld. - Beweerde nietigheid gedekt 
dam' het definitieve vonnis. - De nietig
beid die zou ontstaan zijn daardoor d"at, 
zooals beweerd, de taal, welke tijdens 
de debatten gebruikt werd, niet vermeld 
is, wordt gedekt door het op tegen
spraak gewezen definitieve vonnis. (Wet 
van 15 Juni 1935, art. 40.) 

;n Januari 1938. 12 

16. - Nietigheden van het exploot en 
van de a.ndere akten der rechtspleging, 
die het op tegenspraak gewezen, niet zui
ver voorbereidend vonnis zijn voorafge
gaan. - Nietigheden gedekt door dit 
vonnis. - Ret arrest of het vonnis dat 
geen aanduiding bevat van de bepalin
gen van de wet op bet gebruik der talen 
in gerecbtszaken, die voor bet opmaken 
van bet exploot en van de andere akten 

van rechtspleging werden toegepast, dekt 
niet de nietigbeden welke, aangaande 
bet taalgebruik, bet exploot en de andere 
akten zouden treffen. (Wet van 15 Juni 
1935, artt. 40 en 41.) (Stilzwijgend aan
genomen.) 

24 Mei 1938. 117 

17. - Herziening. - Arrest van het 
Hof van beroep zijn advies gevende over 
de aanvraag. - Niet zuiver voorberei
dend arrest.- Wanneer bet Hof van be
roep een aanvraag tot berziening beeft 
onderzocht, in bet geval voorzien door 
artikel 443, 3°, van bet Wetboek van 
Strafvordering en overeenkomstig de 
voorschriften van alinea's 3 en 4 van 
artikel 445 van betzelfde ·w etboek, is 
bet met redenen omkleed arrest, beslis
sende over den uitslag van dat onder
zoek en advies gevende dater aanleiding 
of wei geen aanleiding tot berziening be
staat, geen "zuiver voorbereidend ar
rest n (meer in 't bijzonder, ter zake, in 
den zin van artikel 40 van de wet van 
15 Juni 1935 op bet gebruik der talen 
in gerecbtszaken). 

28 Februari 1938. 37 

18. - Verplichting in het vonnis mel
ding te maken van de bepalingen van 
de wet van 15 Juni 1935, die werden 
toegepa.st bij het opmaken van het ex
ploot en van de andere akten der rechts
pleging. - Niet vom·geschreven op straffe 
van nietigheid. - Een middel van ver
breking kan niet genomen worden daar
uit dat de bestreden beslissing geen aan
duiding bevat van de bepalingen van de 
wet op bet gebruik der talen in ge
recbtszaken, die toegepast werden voor 
bet opmaken van bet exploot en van de 
andere akten van rechtspleging. (Wet. 
van 15 Juni 1935, art. 41.) 

24 Mei 1938. ll7 

19. - Andere strafgerechten dan het 
Hof van assisen. - Pleidooien. - Ad
vocaat van den bekla.a.gde. - Vrije 
keuze van de taal tot 15 September 
1940, mits de beklaagde uitdrukkelijk 
aanvraagt. - Geen aanleiding tot een 
met redenen omkleede beslissing. - Ge
dmende den overgangstijd gaande tot. 
15 September 1940, kunnen al de advo
caten, v66r de strafgerecbten andere dan 
de Hoven van assisen, bij de pleidooien 
gebruik maken van de taal die zij ver
kiezen, mits de beklaagde, wiens verde
diging zij waarnemen, daartoe uitdruk
kelijk het verzoek beeft gedaan; bet is 
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niet noodzakelijk dat de rechtbank des
aangaande een met redenen omkleede 
beslissing verleent. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 64.) 

24 Mei 1938. 117 

20. - Duitsche taal. - W anbedrijj 
gepleegd te Eupen. - Raadkamer der 
rechtbank te Verviers, de verwijzing be
velend naar de politierechtbank te 
Eupen. - De procureur des konings te 
V erviers vordert, en de raadkamer van 

de rechtbank van eersten aanleg te Ver
viers beveelt de verwijzmg van een te 
Eupen gepleegd wanbedrijf naar de po
litierechtbank, te Eupen, in het Fransch, 
wanneer de beklaagde niet heeft ge
vraagd dat de rechtspleging in het 
Duitsch zou geschieden. (Wet van 
15 Juni 1935, artt. 1, 14 en 17, laatste 
alinea.) 

5 April 1938. 78 

T AXE. - Zie BELASTmGEN EN TAXES. 

u 
UITVOEllENDE MACHT. 

I. - Wet aangaande de zoogenoemde 
bijzondere machten, van 17 Mei 1933. -
Draagwijdte. - Besluit door den Koning 
genomen krachtens een bijzondere macht 
hem . door den wetgever verleend. -
Macht om maatregelen te nemen tot her
stel van de financien en van het even

. wicht in de begrooting. - Wet die, onder 
deze maatregelen, degene vermeldt welke 
de vereenvoudiging van de openbare 
diensten kunnen bevorderen. - Wet
tigheid van de koninklijke besluiten die 
er toe strekken de inrichting van de 
openba1·e diensten te vereenvoudigen. 
-- Wanneer een wet aangaande de zoo
genoemde bijzondere machten onder de 
maatregelen, die de Regeering kan nemen 
tot herstel van de financien en van het 
evenwicht der begrooting, ·.diegene ver
rneldt welke geschikt zijn om de inrich
ting van de openbare diensten te vereen
voudigen en de controle er over te ver
sterken, wordt daardoor bevestigd dat 
de vereenvoudiging van de inrichting 
der openbare diensten in verband staat 
met de verbetering van de financien, en 
de rechterlijke macht mag niet weigeren 
een koninklijk besluit strekkende tot 
vereenvoudiging van de inrichting der 
openbare diensten toe te passen, onder 
voorwendsel dat dit besluit geen ver
band houdt met het herstel van de finan
cien· of van het evenwicht in de be
grooting. (Wet van 17 Mei 1933, art. I; 
kon besl. van 14 Augustus 1933 tot be
paling van de maatregelen tot vereen
voudiging van de inrichting van de.open
bare diensten en van de 'met een op
dracht bekleede organismes en tot ver-

sterking van de controle over deze dien
sten en organismes.) 

12 Juli 1938. 171 

2.- Besluit door den Koning genomen 
kmchtens een bijzondere macht hem 
door den wetgever ve1·leend. - Wet van 
11' Mei 1933. - Vereenvoudiging van de 
inrichting van de openbare diensten. -
Algemeene beteekenis van deze termen . 
-De wet van 17 Mei 1933 op de bijzon
dere machten heeft den Koning toege
laten de imichting van al de openbare 
diensten te vereenvoudigen, er inbe
grepen de openbare diensten die inge
richt zijn in den vorm van openbare be
sturen of de openbare diensten die te
gelijk het Staatsbestuur en de plaatse
lijke besturen aangaan, e1:1 zonder dat er 
eenig onderscheid moet gemaakt worden 
·naar gelang er aan misbruiken van voor
bijgaanden aard of wel aan ingewortelde 
misbruiken een einde moet gesteld wor
den. (Wet van 17 Mei 1933, art. 1; kon. 
~esl. van 14 Augustus 1933 tot bepa
lmg van de maatregelen tot vereenvoudi
ging van de inrichting van de openbare 
diensten en van de met een opdracht 
bekleede organismes en tot versterking 
van de controle over deze diensten en 
organismes.) 

12 Juli 1938. 171 

3. - Besluit door den Koning ge
nomen kmchtens een bijzondere macht 
hem dam· den wetgeve1· verleend. -
Macht om de inrichting van de open
bare diensten te vereenvoudigen. - Be
sluit waarbij wordt beslist dat de Koning 
aan de provinciale gouverneurs de uit
oefening kan toe.kennen van de machten 
die hem dam· de wet worden verleend in 
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zaken van provindaal, plaatselijk of 
particulier belang. - Gewoon konink
lijk besluit dat aan de gouverneurs de 
macht verleent zekere gemeenteverorde
ningen goed te ke~tren. - Wettig. -
Wanneer de Koning, krachtens de bij
zondere macht hem door den wetgever 
verleend om de imichting van de open
bare diensten te vereenvoudigen, beslist 
dat Hij aan de provinciale gouverneurs 
de uitoefening van de Hem door de wet 
verleende machten kan toekennen, zulks 
ten aanzien van de zaken van provin
ciaal, plaatselijk of particulier belang, en 
wanneer Hij daarna, bij gewoon konink
lijk besluit, aan de gouverneurs de macht 
verleent om zekere gemeenteverorde
ningen goed te keuren, geschiedt er des
aangaande vanwege den Koning geen 

I 
delegatie van de machten die de wet 
Hem oplegt zelf uit te oefenen, maar wel 
een aanwijzing, door den Koning, van 
de overheid aan welke de wet Hem toe
laat die macht op te dragen. (Wet van 
17 Mei 1933, art. I; kon. besl. van 14 Au
gustus 1933 tot bepaling van de maat
regelen tot vereenvoudiging van de 
imichting van de openbare diensten en 
van de met een opdracht bekleede orga
nismes en tot versterking van de con~ 
trOle over die diensten en organismes ; 
kon. besl. van 9 Maart 1935, waarbij aan 
de provinciale gouverneurs de uitoefe
ning van zekere machten van den Ko
ning, in zaken van provinciaal, plaatse
lijk of particulier belang, wordt toege
kend.) 

12 Juli 1938. 171 

v 
VALSCHHEID. 

1. - Deurwaarde1· die in exploten het 
bestaan van een lastgeving ad litem 
valschelijk bevestigt. - Bewijs waaruit 
blijken moet dat die lastgeving niet be
staat. - Bewijs door alle middelen van 
recht. - Rechtspleging tot ontkentenis 
niet vereischt. - Wanneer de telastleg
ging luidt, als deurwaarder, valschheid te 
hebben gepleegd door in exploten val
schelijk het bestaan van een lastgeving 
ad litem te bevestigen, kan het open
baar ministerie door alle middelen van 
recht bewijzen dat zulke lastgeving niet 
bestaat, zonder dat het zijn toevlucht 
moet nemen tot de rechtspleging tot ont
kentenis, ingesteld door het Wetboek 
van Burgerlijke rechtsvordering. (Straf
wetboek, art. 195; wet van 17 April 
1878, art. 16.) 

II Juli 1938. 163 

2. - Beteekening van een exploot aan 
de woonplaats, doch zonder met den per
soon te spreken. - V e1·melding luidende 
dat zij aan de woonplaats gedaan werd. 
- W ezenlijke vermelding. - Valsch
heid.- Wanneer de beteekening van een 
exploot vermeldt dat zij gedaan werd 
aan de woonplaats, en niet opgeeft dat 
met den persoon werd gesproken, is de 
vermelding dat zij' aan de woonplaats 
gedaan werd een wezenlijke vereischte 
tot de geldigheid van de akte ; indien die 
vermelding_ door den deurwaarder val~ 

schelijk we1'd opgenomen, is er valsch
heid. (Strafwb., art. 195; Wb. v. Burgeri. 
Rechtsvordering, art. 68.) 

II Juli 1938. 163 

3. - Handelseffect in blanco getee
kend. - Titel geldig ten aanzien van den 
hottder te goeder trottw. - Omstandig
heid zonder invloed ten aanzien van be
klaagde die geen hottder te goeder t?'Ot!W 
noch trekker is. - Het feit dat een door 
trekker in blanco geteekend handels
effect een geldigen titel van betaling uit
maakt voor den houder te goeder trouw, 
ontslaat niet den beklaagde, die noch 
trekker, noch houder te goeder trouw 
is, van de strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid wegens valschheid door misbruik 
van handteekening in blanco door hem 
gepleegd bij middel van dat effect. 

13 December 1938. 251 

4. - Be-weerde ond~ddelijkheid aan
gaande den dader van de valschheid. -
Beklaagde schttldig verklaard aan ge
bntik van een valsch stuk. - Feit zon
der belang. - De beweerde onduidelijk
heid die, aangaande den persoon van den 
rna terieelen dader van de valschheid, in 
de bestreden beslissing zou bestaan, 
brengt geen nadeel toe aan den be
klaagde, indien deze schulding wordt 
verklaard aan gebruik van dat valsch 
stuk. 

13 Decelllber 1938. 251 

c5. - Insch1·ijving van valschheid 
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voor . het Hof van verbreking. - -Ni"et 
ontvankelijk indien niet ingediend in de 
wettelijke vormen. - Is niet ontvanke
lijk v66r het Hof van verbreking de aan
vraag tot inschrijving van valschheid 
ingediend hetzij door een verklaring op 
de griffie van het Hof van beroep, het
zij door een bij het Hof van verbreking 
gedane klacht wegens valschheid gericht 
tegen zekere magistraten, hetzij door 
neerlegging, op de griffie van het Hof 
van verbreking, van een verzoekschrift 
waarbij eischer verklaart inschrijving 
van valschheid te doen. (Reglement van 
28 Juni 1738, tweede deel, titel X; or
donnantie van Juli 1737, titel II, art. 6.} 

22 Juli 1,938. 179 

6. - Inschrijving van valschheid. -
Zittingsblad. - Bewering dat de vermel
ding dat een bepaalde regel van de 
rechtspleging nageleefd werd valsch is. 
- Moet verworpen worden, omdat het 
feit dat tot staving wordt ingeroepen 
niet dienende is, de aanvraag tot inschrij
ving van valschheid gesteund daarop dat 
in een zittingsblad vermeld wordt dat 
een voorschrift van de rechtspleging 
werd nageleefd, wanneer zulks in werke
lijkheid niet zou geschied zijn, indien, 
asngenomen zelfs dat de schending van 
dat voorschrift werd begaan, de daaraan 
verbonden nietigheid in elk geval zou 
gedekt zijn. 

28 Februari 1938. 37 

VENNOOTSCHAPPEN. 

Laster tegen beheerders. - Artikel 211 
van de geordende wetten. - Verwijst 
niet naar artikel 12 van het decreet van 
20 Juli 1831. - Artikel 211 van de wet
ten op de vennootschappen geordend 
den 30 November 1935 verwijst niet 
naar artikel 12 van het decreet van 
20 Juli 1831 op de drukpers, waarmee 
het geen verband heeft. 

19 December 1938. 256 

VERANTWOORD ELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST 
ONTSTAAN. 

I. - Officier door onvoorzichtigheid 
van een derde gewond. - W edde door 
den Staat betaald aan den van dienst 
vrijgestelden officier. - Uitvoering van 
de wettelijke verplichting van den Staat. 
- Geen verband tttsschen de daad van 
den derde en die betaling. - Daar de 

Staat gehouden is de wedde van den ge
wonden en van den dienst vrijgestelden 
officier voort te betalen, is de betaling 
van die wedde aan een officier, tijdens 
het verlof dat hem wordt toegestaan 
wegens verwondingen opgeloopen door 
de onvoorzichtigheid van een derde, niet 
het gevolg van de daad van dezen derde. 
(Bgl. Wb., art. 1382.} 

17 Januari 1938. 3 

2. - Officier door onvoorzichtigheid 
van een derde gewond. - Geneeskundige 
en pharmaceutische verpleging ver
strekt door den Staat. - Uitvoering van 
de wettelijke verplichting van den Staat, 
krachtens het statuut van den officier. 
- Geen ooTZakelijk verband tusschen 
de daad van den derde en de kosten van 
die verpleging. - Daar de Sta<tt, krach
tens het wettelijk statuut van de officie
ren, de verplichting heeft de geneeg,. 
kundige en pharmaceutische zorgen aan 
de officieren te geven (waarvoor deze 
een afhouding op hun wedden moeten 
Iaten doen), worden de aan een gewond 
officier gegeven zorgen verstrekt als uit
voering van die wettelijke verplichting, 
en zijn de kosten van die verpleging niet 
het gevolg van de daad van den derde 
die door zijn onvoorzichtigheid den offi
cier heeft gewond. (Bgl. Wb., art. 1382.) 

17 Januari 1938. 3 

3. - Militair die het slachtoffer werd 
van een wanbedrijf van onvrijwillig toe
gebrachte slagen of verwondingen. - Ge
neeskundige zorgen, ,kosten van verple
ging en gewone bezoldiging betaald door 
den Staat. - Geen vordering ex delicto 
ten behoeve van den Staat. - De Staat 
is wettig gehouden aan den militair, die 
ziek is of gewond werd, soldij te betalen, 
hem de geneeskundige zorgen, die zijn 
toestand vereischen, te verschaffen, en 
voor zijn verpleging zorg te dragen; deze 
uitgaven, die door de belastingen gedekt 
worden, zijn de tegenwaarde van de 
diensten welke de militair aan den Staat 
verstrekt, en volgen uit een verbintenis 
wier oorzaak volkomen vreemd is aan 
een door een derde begane tekortkoming, 
zoodat de Staat, desaangaande, geen 
vordering heeft ex delicto. (Bgl. Wb., 
art. 1382.} 

31 Januari 1938. 10 

4. - Verwondingen onvrijwillig toe
gebmcht aan een wachtmeester bij de 
rijkswacht. - Onbekwaamheid tot ar
beid. - Geen vordering ex delicto ten 
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behoeve van den Staat. - De verplich
ting van den Staat om soldij uit te 
keeren aan een wachtmeester van de 
rijkswacht, wien onvrijwillig verwondin
gen werden toegebracht, berust op het 
wettelijk statuut van dezen militair; 
daardoor wordt het begrip van een door 
den Staat geleden nadeel uitgesloten. 

31 october 1938. 227 

5. - Agent van de Nationale maat
schappij van Belgische spoorwegen, ge
kwetst in den loop van een ongeval te 
wijten aan de tekortkoming van een 
derde. - Verplichting voor de Nationale 
maatschappij de kosten van geneesheer 
en apotheke1', alsook zekere vergoedin
gen te ]wren laste te nemen. - V erplich
ting volgend uit het statu11t der agenten 
van de Nationale maatschappij. - Uit
gave niet het gevolg van de tekortko
ming van den derde. - Indien de maat
schappij van Belgische spoorwegen, 
krachtens het statuut van haar agenten, 
gehouden is, bij voorkomende verwon
ding van een dezer agenten, de kosten 
van geneesheer en apotheker, alsook 
zekere vergoedingen, te haren laste te 
nemen, wordt de uitgave van deze som
men niet veroorzaakt door de tekort
koming van een derde die de dader is 
van het ongeval tijdens hetwelk de agent 
werd gekwetst. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

11 April 1938. 85 

6. - TekoTtkoming do01· een aange
stelde begaan in de ttitoefening van zijn 
bediening. - Verantwoordelijkheid van 
den aansteller. - De rechter verklaart 
wettig dat de. aansteller verantwoorde
lijk is voor zijn aangestelde, indien hij, 
bij de beoordeeling van de feiten, beslist 
dat de onrechtmatige daad door den 
aangestelde gepleegd werd tijdens de 
uitvoering van de hem· opgelegde taak 
en in nauw verband staat met deze taak. 
(Bgl. Wb., art. 1384.) 

18 October 1938. 216 

7. - Zedelijke sch,ade door het onge
val veroorzaakt aan de bloedverwanten 
in de zijlinie van het slachtoffer. - Ver
goeding. -De bloedverwanten in de zij
linie van het slachtoffer kunnen recht 
hebben op vergoeding van de enkel ze
delijke schade die zij door het misdrijf 
geleden hebben. (Bgl. Wb., art. 1382.) 

15 November 1938. 238 

VEJlBEUIWVEJlKLAIUNG. Zie 
STRAF. 

VEllBllEKING. - Zie REGELING VAN 
RECHTSGEBIED, VONNISSEN EN ARRESTEN 
(REDENEN). 

ROOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID EN TAAK VAN RET RoF 

VAN VERBREKING. 

I. - Vereenigde kamers. - V e?·vol
ging tot vervallenverklaring van een 
plaatsvervangend vrederechter. - Sa
menstelling van de kamers. - Konink
lijk besluit van 5 Juli 1935 niet toepas
selijk. - Wanneer het Rof van verbre
king vonnist met vereenigde kamers, op 
een vraag tot vervallenverklaring gericht 
tegen een rechter, is het koninklijk bee 
sluit van 5 Juli 1935 (artikel 50bis van 
de wet van 20 April 1810) niet van toe
passing. (Stilzwijgend aangenomen.) 

12 Mei 1938. 100 

2. - Rechtspleging tot vervallenver
lclaring van een plaatsvervangend v?·ede
rechter, op bevel van den Ministe1' van 
justitie. - Rechtspleging met gesloten 
deuren. - Arrest uit te spreken op de 
openbare terechtzitting. - Wanneer het 
Rof van verbreking uitspraak doet over 
de vervolging gericht door haar procu
reur generaal tegen een rechter om dezes 
vervallenverklaring te doen uitspreken, 
vonnist het Rof met vereenigde kamers, 
geschiedt de rechtspleging met gesloten 
deuren, en wordt het arrest uitgesproken 
op de openbare zitting. (Wet van 
20 April1810, art. 59; Grondw., art. 97.) 

12 Mei 1938. 100 

3. - Bevoegdheid. Plaatsvervan-
gend rechter. - Vervallenverklaring. -
Bevoegdheid van het Hof deze uit te 
spreken. - Ret Rof van verbreking dat, 
op de vordering van zijn procureur ge
neraal, handelend tot uitvoering van het 
door den Minister van justitie gegeven 
bevel, kennis neemt van een vraag er toe 
strekkende een plaatsvervangend vrede
rechter van zijn ambt vervallen te ver
klaren, is bevoegd over die vraag te be
slissen en de vervallenverklaring uit te 
spreken. (Grondwet, art. 100; wet van 
20 April 1810, art. 59.) 

12 Mei 1938. ·100 

4. - Taak van het Hof.- De rechts
vragen beoo?"deelen. - Vo01·wam·den. -
Ret Rof van verbreking beoordeelt ai
leen de rechtsvragen. Om ze op te los· 
sen, hetzij het de zaak zelf, hetzij het de 
wettelijke vormen geldt, kan het Rof 
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slechts rekening houden met de enkel , 
door de bestreden beslissing vastgestelde 
feiten, met de stukken van de rechts
pleging, en met de bescheiden die v66r 
den rechter regelmatig werden aange
bracht. 

13 October 1938. 205 

5. - Vraagpunt omtrent het recht. -
Onvoo1"zichtigheid. - Bevoegdheid van 
het Hoj. - Het Hof van verbreking is 
bevoegd om te onderzoeken of de rech
ter uit de door hem op souvereine wijze 
bepaalde feiten te recht heeft afgeleid 
dat de onvoorzichtigheid, die het wan
bedrijf van onvrijwillige dooding uit
maakt, begaan werd. 

28 Juni 1938. 146 

6. - Bevoegdheid. - Beslissing be
treffende het recht. - Fiscale zaken. -
Wanneer de rechter beslist dat stortin
gen, gedaan om inbrengsten te vergoe
den, niet besteed werden aan de uitbrei
ding van de zaak of aan de waardever
meerdering van de toerusting, en be
drijfslasten uitmaken die van de taxe 
kunnen afgetrokken worden, geeft hij 
-een om·deel van juridischen aard te ken
nen waarover het Hof van verbreking 
zijn controle kan uitoefenen. 

29 November 1938. 249 

7. - Bevoegdheid. - Wettelijke ter
men waarvan geen bepaling voorhanden 
is.- Bevoegdheid van het Hof.- Wan
neer een wet of een koninklijk besluit 
een term gebruiken, zonder de bepaling 
er van op te geven, heeft die term, in 
de wet of in het koninklijk besluit, zijn 
gewone beteekenis, en het Hof van ver
breking is bevoegd om na te gaan of de 
rechter, die ten gronde uitspraak doet, 
aan zoodanigen term de gewone, bijge
volg, wettelijke beteekenis gegeven heeft. 

10 l\iei 1938. 95 

8. - Bevoegdheid. - Naspo1"ing van 
de bedoeling van den rechter, die het 
feit beom·deelt. - Om te beoordeelen of 
redenen onderling strijdig zijn, gaat het 
Hof van verbreking na welke de bedoe
ling van den rechter, die het feit heeft 
beoordeeld, geweest is en verduidelijkt 
het zijn gedachte; het rukt zekere zin
sneden niet uit hun verband en kent niet 
aan de misschien onvolmaakte, door het 
arrest gebruikte uitdrukkingen, de be
teekenis toe welke de bestreden beslis
l.ing hun niet geeft. 

28 Juni 1938. 148 
12 Juli 1938. 175 

9. - Opmaken van de m-resten. 
Niet vereischt nader te staven dat een 
middel grondslag mist in feite. - Wan
neer het Hof oordeelt dat de bewering, 
waarop een middel berust, grondslag 
mist in feite, bepaalt het zich er toe 
zulks te bevestigen ; het moet zulks niet 
naderstaven. 

20 Juni 1938. 1-85 

HOOFDSTUK II. 

V OORZIENING IN VERBREKING. 

PERSONEN DAAR'l'OE BEVOEGD'. - OVER TE 

LEGGEN S'l'UKKEN. - TERMIJNEN. -BE

TEEKENING. - 0NTVANKELIJKHEID. -

AFSTAND. 

10. - VooTziening in verbreking. -
Strafzaken. - Ontvankelij.kheid. - Is 
ontvankelijk de voorziening ingesteld 
door een pleitbezorger die verklaart zich 
te voorzien in naam van den Belgischen 
Staat (Ministerie van landsverdediging), 
ingeval die verklaring aanwijst dat de 
Belgische Staat handelt door den phy
sieken persoon van den Minister van 
landsverdediging. 

17 Januari 1938. 3 

· 11. - Stmfzaken. - V oorziening inge
steld door gevolmachtigde wiens vol
macht niet weTd geregistreerd. - Niet 
dntvankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening ingesteld in strafzaken door 
een bijzonder gevolmachtigde wiens vol
macht niet geregistreerd werd. (Wet van 
22 frimaire, jaar VII, art. 68, § 1, 36° .) 

14 Maart 1938. 51 

12. - Fiskale zaken. - Neerlegging 
van de voorziening. - Gevolmachtigde 
belast met die neerlegging. - De direc
teur der belastingen begaat geen tegen
strijdigheid wanneer hij eenerzijds op
dracht geeft aan een gemachtigde om de 
stukken der voorziening ter gri:ffie neer 
te leggen, en anderzijds, aan den g'-!:iffier 
door een brief laat weten dat hij hem 
die stukken overmaakt. (Wet van 
16 September 1895, art. 14.) 

22 Maart 1938. 62 

13. - Fiscale zaken. - Aanwijzing. 
dooT den directettr der belastingen van 
een gevolmachtigde belast met de neer
legging van de voorziening. - De goed
kem·ing van den minister van financien, 
vereischt voor de aanwijzing van een 
interimair door den directeur der belas
tingen, is niet noodzakelijk voor de aan-

_...- lnstltuut voor 
~ C!onstrtutloneel R ht ,,.,.11:. ,.,,.,.,. k.& of.. ·~ 
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w~jzing, door laatstgenoemden ambte
:haar, van een gemachtigde die belast 
wordt de stukken van een bepaalde voor
zifming ter griffie neer te leggen. (Kon. 
besl. van 12 Mei 1920, artt. 6 en 7.) 

22 Maart 1938. 62 

14. - Beslu-it van de bestendige depu
tatie in zaken van 1·echtstreeksche ge
meentebelastingen. Verklaring tot 
voorziening door gemachtigde. - Bijzon
dere volmacht vereischt. - De verkla
ring tot voorziening tegen een besluit 
van de bestendige deputatie in zaken 
van rechtstreeksche gemeentebelastingen 
kan gedaan worden door een gemach
tigde, maar deze lasthebber moet voor
zien zijn van een bijzondere volmacht; 
een algemeene volmacht om in rechten 
op te treden en den lastgever te verte
genwoordigen in onbepaalde zaken, is 
niet voldoende. (Wet van 22 · Januari 
1849, art. 4; wet van 22 Juni 1865, 
art. 2; wet van 22 Juni 1877, art. 16.) 

20 December 1938. 265 

15. - Voorziening tegen een arrest van 
het Hof van beroep uitspmak doende 
over het beroep tegen een beslissing van 
den tuchtraad der orde van de advoca
ten. - Te gebruiken vormen. - Om zich 
tegen een arrest van het Hof van be
roep, uitspraak doende over een beroep 
tegen een beslissing van den tuchtraad 
der orde van de advocaten, te voorzien, 
,moeten de voor de burgerlijke zaken 
. voorgeschreven regelen gevolgd worden ; 
~de voorziening ingesteld volgens de re-
gelen, die gelden in strafzaken, is niet 
ontvankelijk. 

28 Maart 1938. 71 

, 16.- Arresten van de Hoven van be
roep in Belgisch Congo, in [£8cale zaken. 
- Neerlegging van het verzoekschrift. 
- Vormen. - Is regelmatig ingesteld de 
voorziening in verbreking tegen een 
arrest van een Hof van beroep van Bel
gisch_ Congo, in zake van inkomstenbe
lasting, wanneer uit de verklaring, door 
den griffier van dat Hof gegeven blijkt, 
dat, samen met het verzoekschrift, een 
uitgifte van het bestreden arrest, een 
verklarende memorie, en de stukken tot 
staving van de voorziening werden neer
gelegd. (Wet van 10 April 1936, art. 3.) 

2 Mei 1938. 90 

17. - An·esten van de Hoven van be
roep in Belgisch Congo, in fiscale zaken. 
- KoTte uiteenzetting van de middelen 

en aanduiding van de geschonden wet
ten. - Is in overeenstemming met de 
wet het verzoekschrift tot verbreking, 
dat tegen een arrest van een Hof van 
beroep van Belgisch Congo in zaken van 
inkomstenbelasting werd ingediend, in
dien dat verzoekschrift de betwisting 
bondig uiteenzet en de wetsbepaling, die, 
bij gegrondverklaring van het middel,. 
zou geschonden geweest zijn, opgeeft. 
(Wet van 10 April 1936, art. 2.) 

2 Mei 1938. 90 

18. - Gezntemeerd kmnkzinnige. 
Arrest dat een vmag tot vTijlating ve?'
weTpt. - V oTmen van de voorziening 
en van den afstand. - De voorziening 
tegen een arrest van het Hof van beroep, 
dat een vraag tot vTijlating van een in 
een gesticht gelnterneerd krankzinnige 
verwerpt, betreft een burgerlijk recht 
en moet, om die reden, ingesteld wor
den overeenkomstig de regelen voorge
schreven door de wet van 25 Februari 
1925; hetzelfde geldt voor den afstand 
van die voorziening. 

22 Maart 1938. 61 

19. - Beslissingen van de hooge1·e 
Commissie van beroep ingesteld bij 
koninklijk besluit van 15 September 
1935. - Voorziening niet mogelijk. -
Geen enkele wet laat voorziening inver
breking toe tegen de beslissingen van de 
hoogere commissie van beroep ingesteld 
door het koninklijk besluit van 15 Sep
tember 1935, artikel 27. 

3 Maart 1!l38. 40 

20. - Verklaring tot vooTZiening ge
daan door bijzonder gemachtigde. 
Ontvankelij.kheid. - Wanneer de ver
klaring tot voorziening gedaan wordt. 
door een lasthebber; houder van een bij
zondere volmacht, is de voorziening niet 
ontvankelijk, indien de volmacht niet
aan de verklaring gehecht is. CW etb. van 
Strafv., -art. 417.) 

24 Mei 1938. 119 

21. - VooTziening in ve1·bTeking. -
Strafzaken. - V or·m. Bij te voegen 
stukken. - BuTgerlijke partij eischeTes. 
- Wanneer de burgerlijke partij zich in 
verbreking voorziet tegen een beslissing 
van den rechter in beroep, die, om de 
beslissing waartegen beroep te bekrach
tigen, zonder meer opgeeft dat hij de 
redenen van den eersten rechter over
neemt, is haar voorziening slechts ont
vankelijk indien zij een uitgifte van de 
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beslissing van den eersten rechter over
legt. 

15 Februari 1938. 30 

22. - Bij te voegen stukken. - Voor
ziening van de burgerlijke partij. - Be
str·eden vonnis dat het vonnis a quo be
vestigt zonder noch de r·edenen, noch 
het beslissend gedeelte er van weer te 
geven. - Overlegging van de authentieke 
uitgifte van het vonnis a quo vereischt. 
- Wanneer het bestreden vonnis, uit
spraak doende op de burgerlijke vorde
ring, het vonnis a quo bevestigt zonder 
noch de redenen, noch het beschikkend 
gedeelte er van weer te geven, moet de 
burgerlijke partij bij de stukken, be
halve de authentieke uitgifte van het 
bestreden vonnis, tevens de authentieke 
uitgifte van het vonnis a quo voegen. 
(Wetb. van Strafv., art. 419.) 

28 Juni 1938. 143 

23. - Strafzaken. - Voorziening van 
de burgerlijk verantwoordelijke partij. 
- Uitspraak in beroep die naar de re
denen van den eersten r·echter verwijst. 
- Verplichting een authentieke uitgifte 
van het vonnis a quo bij de voorziening 
te voegen. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening door de burgerlijk verant
woordelijke partij ingesteld tegen de uit
spraak in beroep die naar de redenen 

· van het vonnis, waartegen beroep, ver
wijst, wanneer geen authentieke uit
gifte van het vonnis, waartegen beroep, 
bij de voorziening is gevoegd. 

7 November 1938. 231 

24. - Geen beteekening aan de par
tijen. - Geen authentieke uitgifte van 
de bestreden beslissing. - Voorziening 
niet ontvankelijk. - Is niet ontvanke
lijk de voorziening van de als burger
lijk verantwoordelijk gedaagde partij die 
haar voorziening niet heeft beteekend 
aan de partijen tegen dewelke zij ge
richt is en geen authentieke uitgifte van 
de bestreden beslissing overlegt. (Wb. 
van Strafv., artt. 418 en 419.) 

7 Februari 1938. 17 

25. Strafzaken. Burgerlijke 
verantwoordelijke paTtij. - Geen uit
gifte bij de bestTeden beslissing gevoegd. 
- Niet ontvankelijk. - Is niet ontvan
kelijk de voorziening van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij, indien bij die 
voorziening geen uitgifte van de bestre
den beslissing gevoegd is. 

15 Februari 1938. 24 

26. - Strafzak,en. - Bij te voegen 
stukken. - BuTgeTlij.ke par·tij eischeres. 
- Tusschenkomst van een advocaat bij 
het Hof van verbTeking ver·eischt. -
Opdat de burgerlijke partij de stukken 
tot staving van haar voorziening recht
streeks moge overmaken aan de griffie 
van het Hof van verbreking, is het noo
dig dat het overmaken geschiede door 
tusschenkomst van een advocaat bij het 
Hof van verbreking. (Wb. van Strafv., 
art. 424.) 

15 Februari 1938. 30 

27. - Termijn. - A Trest dat be
klaagde veroordeelt, maar· de buTgerlijke 
paTtij afwijst. - V oorziening van de buT
geTlijke paTtij. - Termijn van vieT en 
twintig 'iwen. - Wanneer het Ho£ van 
beroep beklaagde veroordeelt, maar de 
burgerlijke partij afwijst, heeft laatstge
noei:nde slechts vier en twintig ure11. tijd 
om zich in verbreking te voorzien. (Wb. 
van Strafv., art. 374.) 

15 Maart 1938. 54 

28. - BuTgeTlijke paTtij. - VTij
spraak. - Termijn van vier en twintig 
1tTen. - De burgerlijke partij heeft 
slechts vier en twintig uren om zich in 
verbreking te voorzien tegen een arrest 
dat beklaagde vrijspreekt en de burger
lijk verantwoordelijke partij buiten de 
zaak stelt. (Wb. v. Strafv., art. 374.) 

20 December 1938. 262 

29. - V oorziening van den pmcui·euT 
des Konings. - Termijn. - Werd te 
laat ingesteld, en is derhalve niet ont
vankelijk, de voorziening door den pro
ourem· des Konings, op 23 Juni, inge
diend tegen een vonnis van vrijspraak 
op 21 Juni gewezen door de correctio
neele rechtbank uitspraak doende in be-
roep. (Wb. van Strafv., art. 374.) · 

7 November 1938. 233 

30. - Vorm. - RechtstTeeksche ge
meentebelastingen. - Besluit van de be
stendige deputatie. - V eTklaTing op de 
griffie van den pTovincialen mad. -
Beteekening binnen tien dagen op stmffe 
van verval. - De voorziening tegen een 
besluit, door de bestendige deputatie ge
nomen ter zake van rechtstreeksche ge
meentebelastingen, moet, op straffe van 
verval, beteekend worden aan de partij 
waartegen zij gericht is, binnen tien da
gen sedert de verklaring gedaan op de 
·gi·iffie van den provincialen raad. (Wet 
van 22 Januari 1849, art. 4, al. 4; wet 
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van 22 Juni 1865, art. 2, en wet van 
22 Juni 1877, art. 16.) 

4 Juli 1938. 152 

31. - Strafzaken. - Memorie neerge
legd door eischer (Wb. van Strafv., 
art. 422). - Termijn voor de neerlegging. 
- Bewijs dat hij werd nageleefd. - Het 
bewijs van het feit dat eischer in ver
breking het verzoekschrift, houdend zijn 
middelen, binnen den door artikel 422 
van het Strafvorderingswetboek gestel
den termijn, niet heeft neergelegd, blijkt 
niet daaruit dat de memorie geen vasten 
datun1 heeft, noch daaruit dat de dag
teekening van de neerlegging niet ver
meld wordt in den inventaris; daardoor 
ontstaat slechts een vermoeden, waarop 
het Hof van verbreking niet mag letten, 
indien in den bundel geen element aan
wezig is, dat toelaat te bevestigen . dat 
de neerlegging te laa t is geschied. 

11 October 1938. 203 

32. ·- Memorie tot voorziening.- Ter
rnijn van de nederlt!-gging. - Het Hof 
mag geen aandacht verleenen aan een 
memorie die minder dan acht dagen voor 
de gestelde terechtzitting werd neerge
legd. (Besl. van 15 Maart 1815, art. 53.) 

8 Maart 1938. 44 

33. - Stmfzaken. - Voorziening van 
openbam· ministerie. - Geen beteekening 
aan beklaagde. - Niet ontvankelijk. -
Is niet ontvankelijk de door het open
baar ministerie ingestelde voorziening 
die niet beteekend werd aan beklaagde. 
(Wb. van Strafv., art. 418.) 

12 April 1938. 88 
4 Juli 1938. 156 

34. - Bw·gerlijke pm·tij. Ontbre-
ken van de beteekening. ·- Niet ont
vankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
door de burgerlijke partij ingestelde 
voorziening die niet beteekend is geweest 
aan de partijen waartegen zij gericht is. 
(Wb. van Strafv., art. 418.) 

2 Mei 1938. 92 

35. - Strafzaken. - Voorziening van 
de burgerlijk_ verantwoordelijke partij. 
·- Geen beteekening. - Niet ontvanke
lijk. - De voorziening van de burger
lijk verantwoordelijke partij is niet ont
vankelijk, indien zij aan de partijen 
waartegen zij gericht is niet beteekend 
is geweest. (Wetb. van Strafv., art. 418.) 

11 April 1938. 84 
11 Juli 1938. 166 

36. - Rechtspleging. - Strafzaken. 
- V erzoekschrift of merno1·ie houdend 
de middelen tot verbTeking. - Aard. -
Akte van Techtspleging. - Het verzoek
schrift en de memorie houdend, in straf
zaken, de opgave van de middelen van 
eischer (Wetb. van Strafv., artt. 422 en 
424; besluit van den Prins-Souverein, 
van 15 Maart 1815, art. 53) zijn akten 
van de rechtspleging v66r het Hof. 

22 November 1938. 246 

37. - Memorie niet geteekend. - Het 
Hof neemt ze niet in aanmeT.king. - Het 
Hof neemt de niet geteekende memorie 
tot voorziening niet in aanmerking. 

14 Juni 1938. 133 

38. - Strafzaken. - Niet geteekende 
memorie. - Het Hof ve1·leent daaraan 
geen aandacht. - Het Hof verleent geen 
aandacht aan een niet geteekende nota, 
die, bij gebreke van handteekening, niet 
kan gelden als memorie. 

31 Januari 1938. 10 

39. - Strafzaken. - VooTziening van 
de bttTgel'lijke paTtij. - Aanwijzing van 
de geschonden wetten niet voorgeschre
ven op straffe van nietigheid. - Memo
ric moet de ingeroepen onwettigheid aan
duiden. - De burgerlijke partij, die de 
voorziening instelt, moet de wetten, 
welke zij beweert geschonden te zijn, 
niet aanwijzen; het is voldoende dat 
haar memorie de ingeroepen onwettig
heid opgeeft. (Wb. van Strafv., artt. 417, 
418, 422 en 424.) 

17 Januari 1938. 3 

40. - Opgave van het middel. - Ge
schonden wetten. - Middel dat niet in 
zich sluit dat de Techter een overeen
kornst verkeeTd heeft uitgelegd. - Niet 
vereischt dat de schending van de wets
bepaling betTeffende de aan de akten 
verschuldigde trouw woTdt ingeroepen. 
- Wanneer een middel, zonder in te 
roepen dat de bestreden beslissing een 
overeenkomst verkeerd heeft uitgelegd, 
daarop steunt dat de stortingen, gedaan 
om inbrengsten te vergoeden, besteed 
worden aan de uitbreidirig van de zaak 
en, als zoodanig, onderworpen zijn aan 
de bedrijfstaxe, bestaat er geen aanlei
ding om de schending van de aan de 
akten . verschuldigde trouw in te roepen. 

29 November 1938. 249 

4 I. - V ooTziening ingesteld als bw·
geTlijke partij dam· een paTtij die niet 
als zoodanig was opgetTeden. - Voor-
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ziening zandeT vaarweTp. - Is zonder 
voorwerp de voorziening ingesteld als 
burgerlijke partij door een eischer die 
niet als burgerlijke partij was opgetre
den. 

17 October 1938. 207 

42. - VTijspraak. - Vaarziening van 
beklaagde. - Niet antvankelijk. - Is 
niet ontvankelijk de voorziening van 
den beklaagde tegen een beslissing die 
hem vrijspreekt. 

15 :Maart 1938. 52 

43. - Strafzaken. - Bttrgerlijke paT
tij eische1·es. - Geen vemardeeling ten 
vaaTdeele van den peTsaan tegen wien 
de vaarziening gericht is. - VaaTziening 
niet antvankelij,k. - Is zonder voorwerp 
de voorziening gericht tegen een partij, 
indien geen enkele veroordeeling ten 
voordeele van die partij en ten laste van 
€ischer werd uitgesproken. 

7 November 1938. 231 

44. - EeTste vaaniening verwm·pen. 
- Geen vaarziening meer magelijk. -
W anneer een beslissing bestreden werd 
door een eerste voorziening, die verwor
pen werd, kan er tegen die beslissing 
geen voorziening meer ingesteld worden, 
onder welk vaorwendsel en door welk 
middel het ook weze. (Wb. v. Strafv., 
art. 438.) 

8 Maart 1938. 44 

45. -- Strafzaken. - Vraegere vaar
ziening verwarpen. - Niet-antvankelijk
heid. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning tegen een beslissing, die reeds van
wege denzelfden eischer het voorwerp is 
geweest van een voorziening welke ver
worpen werd, welke ook de redenen van 
deze verwerping mogen geweest zijn en 
al wordt over de twee voorzieningen uit
spraak gedaan bij hetzelfde arrest. (Wb. 
van Strafv., art. 438.) 

22 Maart 1938. 65 

46. - Vam·ziening tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling die de interneering bevalen heeft. -
Draagwijdte. - Daardaar wardt een 
eerste a1Test, waarbij een insch1·ijving van 
valschheid werd afgewezen, niet ander
warpen aan het .Haf. -·De voorziening 
tegen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling, die de interneering 
heeft bevolen wegens feiten welke als 
wanbedrijven werden gequalificeerd, 
draagt aan het Hof geenszins de kennis
neming op van een eerste, denzelfden 

dag gewezen arrest, waarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling een inschrij
ving van valschheid verworpen had. 

22 Juli 1938. 179 

47. - Strafzaken. - Burgerlijk ver
antwaardelijke partij eischeres. - Uit
spraak die het geding niet beeindigt. -
Onmiddellijk ingestelde voarziening. -
Niet antvankelijk. - Is niet ontvanke
lijk de voorziening door de burgerlijk 
verantwoordelijke partij onmiddellijk in
gesteld tegen een arrest dat het geding 
niet beeindigt en niet over de bevoegd
htlid gewezen is. 

8 November 1938. 234 

48. - Vaarziening in verb1·eking. -
Ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk 
de voorziening ingesteld door beklaagde 
tegen een bij verstek gewezen arrest van 
veroordeeling, vooraleer de gewone ter
mijn van het verzet verstreken is. (Wb. 
van Strafv., art. 416.l 

5 Juli 1938. 162 

49. - Vaarziening in ve1·breking. -
Ontvankelijkheid. - Is niet ontvanke
lijk de voorziening .door veroordeelde 
ingesteld tegen een bij verstek gewezen 
vonnis dat hem niet beteekend is ge
weest. 

22 Maart 1938. 65 

50. - Strafzaken. - VeTOardeeling bij 
verstek. - Vaarziening van beklaagde 
binnen den termijn van het verzet. -
VaaTziening niet antvankelijk. - Is niet 
ontvankelijk de voorziening binnen den 
termijn van het verzet ingesteld door 
een beklaagde die bij verstek werd ver
oordeeld. 

11 October 1938. 202 

51. - Strafzaken. - Bij verstek ge
wezen beslissing die nag vatbaar is vaar 
verzet. - Vaarziening niet antvankelijk. 
- Is niet ontvankelijk in strafzaken de 
voorziening ingesteld tegen een bij ver
stek gewezen beslissing die nag va0r 
verzet vatbaar is. 

8 Maart 1938. 41 

52. - Strafzaken. - Arrest van ve1·
aardeeling bij veTstek gewezen. - Vam·
ziening van de partij vaaraleer het aT
Test haar beteekend is geweest. - Niet 
antvankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
vomziening tegen een bij verstek gewe
zen beslissing ingesteld door de parti,j 
waartegen zij werd verleend en vooraleer 
zij aan deze partij is beteekend geweest. 

11 October 1938. 201 
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53. - Stmfzaken. -Arrest waar·bij de 
inobservatiestelling geweige1·d wordt. -
Voorziening van beklaagde. - Niet ont
vankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening door beklaagde ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling die de inobservatie
stelling weigert. (Wet van 9 April 1930, 
artt. 1 en 4.) 

24 October 1938. 222 

54. - Voorziening in veTbreking. -
Ontvankelijkheid. - Is niet ontvanke
lijk de voorziening v66r het eindarrest 
ingesteld tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die een von
nis van de correctioneele rechtbank, 
waarbij de inobservatiestelling gewei
gerd werd, bekrachtigd. (Wetb. van 
Strafv., art. 416.) 

16 Mei 1938. 103 

55. - Voorziening in verbTeking. -
Ontvankelijkheid.- De voorziening door 
beklaagde ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij een aanvraag tot interneering 
wordt verworpen, is niet ontvankelijk, 
daar zoodanige beslissing, die niet ge
wezen is over de bevoegdheid, aan de 
vervolging geen einde stelt en den be
schuldigde niet belet zijn aanvraag weer 
in te dienen v66r het vonnisgerecht. 
(Wet van 9 April 1930, art. 7; Wetb. 
van Strafv.; art. 416.) 

31 Januari 1938. 10 

56. - Voorziening in verbreking. 
Ontvankelijkheid. - Is niet ontvanke
lijk v66r het eindarrest, de voorziening 
tegen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling die het verzet, door 
beklaagde tegen een beschikking tot ver
wijzing naar de correctioneele rechtbank 
ingesteld, verworpen heeft. (Wetb. van 
Strafv., art. 416.) 

3 Mei 1938. 93 

57. - Strafzaken. - Voorziening van 
beklaagde. - Arrest van de kameT van 
inbeschuldigingstelling dat zijn beroep 
tegen beschikking van de raadkamer, 
hem naar de correctioneele rechtbank 
verwijzend, niet ontvankelijk verklaart. 
-c-:- Voo1·ziening_. niet ontvankelijk. - Is 
met ontvankehJk de voorziening van be
klaagde tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat zijn be
roep tegen de beschikking, hem naar de 
correctwneele rechtbank verwijzend niet 
ontvankelijk verklaart. ' 

1 Maart 1938. 39 

58. - VooTbereidende beslissing. -
Voorziening niet ontvankelijk. Is 
niet ontvankelijk de voorziening tegen 
een door de raadkamer gegeven beschik
king die geen exceptie van onbevoegd
heid behandelt en den beklaagde naar 
de correctioneele rechtbank verwijst. 
Zoodanige .beschikking is een voorberei
dende, over het onderzoek verleende be
slissing. (Wetb. van Straf., art. 416.) 

7 Februari 1938. l7 

59. - Strafzaken. - Beslissing over 
de bevoegdheid. - Begrip. - Is niet ge
wezen over de bevoegdheid het arrest 
dat uitspraak doet over de vorderingen 
door de burgerlijke partijen ingesteld tot 
vergoeding van de schade geleden we
gens verwondingen die hun door de 
schuld van beklaagde werden toege
bracht, alhoewel deze slechts vervolgd 
werd op grand van onvrijwillige dooding 
van een ander persoon, indien het vraag
punt aangaande de bevoegdheid aan den 
rechter over de feiten niet is onderwor
pen geweest. Indien dat arrest aan de 
burgerlijke partijen slechts een provisio
neele vergoeding toekent en een deskun
dig onderzoek beveelt, is de voorziening 
niet ontvankelijk v66r het eindarrest. 
(Wetb. van Strafv., art. 416.) 

28 Juni 1938. 146 

60. - Bttrgedijke vordering. - Pmvi
sioneele veTgoeding en deskundig onde7'
zoek. - Vom·ziening slechts ontvanke
lijk na het definitieve vonnis. - Is niet 
ontvankelijk v66r het definitieve vonnis, 
de voorziening tegen een vonnis dat, op 
de burgerlijke vordering, een provisio
neele vergoeding toekent en een deskun
dig onderzoek beveelt. 

14 Maart 1938. 
11 April 1938. 
28 Juni 1938. 
17 October 1938. 

49 
84 

142 
209 

61. - Beslissing die, op de btt7'gerlijke 
vm·dering, slechts een provisioneele ver
goeding toekent en een deslcttndig onde7·
zoek beveelt. - Voorziening niet ont
vankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening door beklaagde ingesteld te
gen een beslissing die, op de burgerlijke 
vordering, slechts een provisioneele ver
goeding toekent en een deskundig onder
zoek beveelt. (Wb. van Strafv., art. 416.) 

15 Maart 1938. 56 
62. - Strafzaken. - Burge1·lijke vor

dering. - Geen einduitspraak. - Niet 
ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
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voorziening tegen een beslissing van den 
strafrechter die, uitspraak doende over 
de burgerlijke belangen, er zich toe be
paalt, vooraleer recht te spreken, een ge
neeskundig onderzoek te bevelen. (Wb. 
-t-an Strafv., art. 416.) 

31 Januari 1938. 12 
15 November 1938. 238 

63. - An·est niet definitief. Voor-
ziening niet ontvankelijk. '---- Is niet ont
vankelijk de voorziening tegen de over 
de burgerlijke vordering verleende be-. 
slissing, die vergoeding toekent van het 
gedeelte der schade wier bedrag reeds 
kan bepaald worden, en voor het overige 
een deskundige aanwijst. (Wetb. van 
Strafv., art. 416.) 

21 Juni 1938. 138 

64. - Beslissing over de burgerlijke 
vordering, een provisioneele ve1·goeding 
toekennend en een deskundig onderzoek 
bevelend. - Voorziening niet ontvanke-· 
lijk. - Wanneer het Hof de voorziening 
van beklaagde ten aanzien van de pu
blieke vordering venverpt, verklaart het 
die voorziening niet ontvankelijk wat 
betreft het gedeelte van het arrest dat, 
.op de burgerlijke vordering, er zich toe 
bepaal t een som als provisioneele ve~
goeding toe te kennen en een deskundig 
onderzoek te bevelen. (Wb. van Strafv., 
.art. 416.) 

17 lVIei 1938. 108 

65. - Strafzaken. - Beslissing die de 
.schor-sing beveelt, om het openbaaT mi
nister-ie toe te laten te handelen zooals 
het zal behooren. - Voorziening niet 
ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening ingesteld tegen een beslis
sing die niets anders doet dan de schor
sing van het geding bevelen, ten einde 
het openbaar ministerie toe te laten te 
handelen zooals het zal behooren. (Wb. 
van Strafv., art. 416.) 

8 lVIaart 1938. 45 

66. - Voorziening in verbreking. 
Onivankelijkheid. - Is niet ontvanke
lijk v66r de eindbeslissing de voorzie
ning tegen een vonnis dat er zich toe 
bepaalt te verklaren dat de verjaring 
niet verkregen is en dat het onderzoek 
van de zaak op een later te houden te
rechtzitting zal voortgezet worden. 

11 Juli 1938. 171 

67. - Voorziening in ver-br-eking. -
Strafzaken. - Afstand. - Het Hof van 
·verbreking beslist den· regelmatig ge-

danen afstand van een voorziening die 
werd ingesteld. 

18 Januari 1938. 6 

68. - Strafzaken. - Ar-r-est bij ver
stek gewezen. - Afstand. - In strafza
ken beveelt het Hof den regelmatig ge
danen afstand van de voorziening tegen 
een arrest dat bij verstek werd gewezen. 

24 October 1938. 222 

69.- Stmfzaken.- Afstand.- Wan
neer de voorziening door beklaagde in
gesteld is tegen het openbaar ministerie 
en tegen de burgerlijke partij, maar dat 
de memorie, door eischer persoonlijk 
onderteekend, de voorziening beperkt tot 
de burgerlijke vordering, geldt deze be
perking als afstand ten aanzien van de 
publieke vordering. 

11 April 1938. 85 

70. - Arrest dat, wegens twee mis
drijven, een enkele straf uitspreekt. -
v oorziening gericht tegen een van die 
misdrijven. - Stmf gerechtvaardigd ten 
aanzien van het andem misd1·ijj. - Niet 
ontvankelijk. - Wanneer, bij dubbele 
telastlegging : de eene wegens aanran
ding van de eerbaarheid, de andere we
gens openbare zedenschennis, het arrest 
slechts een enkele straf uitspreekt, en 
de bezwaren door de voorziening opge
geven slechts verband houden met de 
veroordeeling wegens openbare zeden
schennis, is deze voorziening van alle be
lang ontbloot, derhalve niet ontvanke
lijk, ingeval de uitgesproken straf, zelfs 
indien de voorziening gegrond ware, wet
telijk gerechtvaardigd blijft. 

31 October 1938. 229 

HOOFDSTUK III. 

lVIIDDEI,EN TOT VERBREKING. 

lVIIDDELEN DIE FEITELIJKEN OF RECHTE

LIJKEN GRONDSLAG MISSEN ; MIDDELEN 

DIE NIET ONTV ANKELIJK, NIET GEGROND 

OF VAN BELANG ONTBLOOT ZIJN; MIDDE

LEN WAARIN HET FElT EN HET RECHT 

ZICH VERMENGEN. 

71. - Ondttidelijk middel. ___: Ve?'
wm·pen. - Het Hof verwerpt het middel 
wiens onduidelijkheid niet toelaat er op 
te antwoorden. 

18 October 1938. 211 

72. - Middel steunend · op onnattw
kettrigheden en onregelmatigheden, zon
der ze nader aan te duiden. - Niet 
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ontvankelijk. - Ret Rof is in de onmo
gelijkheid het middel te beantwoorden 
dat steunt op begane onnauwkeurighe
den en onregehnatigheden, doch niet na
der aanduidt waarin die bestaan. 

21 Juni 1938. 141 

73. - Middelen onduidelijk. - Ret 
Hof kan geen antwoord geven op het 
middel indien zijn onduidelijkheid niet 
toelaat de draagwijdte er van te vatten. 

10 Mei 1938. 99 

74. - Middel dat onduidelijk is. -
Wanneer beklaagde een middel ontleent 
daaraan dat het arrest strijdig is met de 
bewoordingen van het proces-verbaal 
der rijkswacht, alsook met de in een 
proces-verbaal van den onderzoeksrech
ter en in het zittingsblad der correctio
neele rechtbank opgenomen gegevens, 
doch niet vermeldt waarin de tegenstrij
digheid bestaat, stelt het Hof vast dat 
gebrek aan duidelijkheid het in de onmo
gelijkheid stelt het middel te beantwoor
den en neemt het dit middel niet in aan-
merking. --

17 Mei 1938. 110 
75. - Middel onduidelijk. - Niet in 

aanmerking te nemen.- Het Hof neemt 
niet in aanmerking het middel uitgedrukt 
op zulke wijze dat het niet beoordeelen 
kan of en in welke mate wetsbepalingen 
zouden geschonden geweest zijn. 

8 Maart 1938. 45 

76. - Niet nader bepaalde schending 
van de rechten der verdediging. - Ver
werping. - Het Rof verwerpt het mid
del dat, zonder nadere opgave, zich 
steunt op de beweerde schending van 
de rechten der verdediging. 

14 Maart 1938. 49 

77. - Middel gesteund op de schen
ding van de rechten det' verdediging. -
Verwerping. - Wordt verworpen het 
middel dat steunt op de schending van 
de rechten der verdediging en niet op
geeft waarin de rechten der verdediging 
werden geschonden. 

22 November 1938. 243 

78. - Middel van niet-ontvankelijk
heid gesteund op een feit dat onnauw
keurig is. - Verwerping. - Het middel 
van niet-ontvankelijkheid, dat tegen een 
verzoekschrift tot verbreking in straf
zaken wordt ingeroepen, wordt verwor
pen indien het steunt op een feit dat on
nauwkeurig is. 

ll October 1938. 203 

7!). - Middel gesteund op de tegen
strijdigheid in de redenen van het ar-. 
rest. - Verwerping. -Mist grondslag in 
feite het middel gesteund daarop dat het. 
arrest niet met redenen omkleed is om
dat het gegrond is op redenen die onder
ling strijdig zijn, dan wanneer er geen 
strijdigheid in de redenen te vinden is. 

8 November 1938. 236 

80. - Middel gesteund daarop dat het 
bestreden vonnis niet met redenen om
kleed werd. - V onnis houdende 1'edenen. 
- Verwerping. - Wordt verworpen het
middel dat steunt daarop dat de bestre
den beslissing niet met redenen omkleed 
is, dan wanneer zij redenen opgeeft die 
de conclusies beantwoorden. 

22 November 1938. 243 

81. - Strafzaken. - Middel daaruit 
genomen dat conclusies niet werden be
antwoord. - Niet gebleken dat een con
clusie genomen werd. - Middel dat 
grondslag mist in feite. - Mist grondslag 
in feite het middel genomen uit het niet
beantwoorden van de conclusies, wan
neer geenszins gebleken is dat conclusies 
zouden genomen geweest zijn. 

28 Juni 1938. 144-

82. - Strafzaken. - Middel niet be
antwoord. - Middel dat gmndslag mist 
in feite. - Mist grondslag in feite het 
middel ontleend daaraan dat een voor 
den rechter opgeworpen middel niet 
werd beantwoord, dan wanneer niet is 
gebleken dat dit middel werkelijk werd 
aangevoerd. 

15 Februari 1938. 29 

83. - Conclusie. - Middel dat gmnd
slag mist in feite. - Mist grondslag in 
feite het middel dat tegen de bestreden 
beslissing aanvoert « de verschillende,. 
in de conclusie van beklaagde opgegeven 
punten niet te hebben beantwoord n, 
dan wanneer de beslissing verklaart dat 
de verschillende conclusies van beklaagde 
door de feiten van de zaak geenszins ge
staafd zijn. 

1 Februari 1938. 16 
84. - Bewering dat de conclusies niet 

beantwo01·d werden. - Kan niet aange
nomen worden het middel daarop ge
steund dat de in de conclusie aange
voerde middelen niet werden beant
woord, wanneer uit de vergelijking van 
de conclusie en van het vonnis blijkt 
dat dit vonnis al de middelen heeft 
beantwoord. (Grondwet, art. 97.) 

21 Maart 1938. 59 
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85. - Burgerlijke zaken. - Niet
beantwoording van een beweerde excep
tie. - Middel dat grondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite het mid
del daaruit genomen dat een v66r den 
rechter aangevoerde exceptie door hem 
niet werd beantwoord, dan wanneer de 
bestreden beslissing de afwijzing van die 
exceptie stilzwijgend inhoudt. 

17 Maart 1938. 57 

86. - Middel genomen daaruit dat de 
conclusie niet werd beantwoord. - Mid
del dat gmndslag mist in feite. - Mist 
grondslag in feite het middel genomen 
daaruit dat de conclusie niet werd beant
woord, dan wanneer het arrest de rede
nen van den eersten rechter tot de zijne 
maakt en die redenen het antwoord op 
de v66r het Hof van beroep genomen 
conclusie in zich bevatten. (Grondwet, 
art. 97.) 

5 Juli 1938. 162 

87.- BuTgedijke zaken.- Weigering, 
zondeT opgave van redenen, akte te 
veTleenen aangaande een vmag. - Beslis
sing die strijdig is met datgene waarvan 
akte werd gevmagd. - Mist grondslag 
in feite. - Mist grondslag in feite het 
middel waarbij eischer klaagt dat hem 
geen akte verleend werd van een door 
hem tot den rechter gerichte vraag, dan 
wanneer de behoorlijk met redenen om
kleede beslissing van dezen rechter on
yereenigbaar is met datgene waarvan 
akte werd gevraagd. 

17 Maart 1938. 57 

88. - Getuigen, zooals beweerd, niet 
gedagvaard. - Middel dat gmndslag mist 
in feite. - Beklaagde kan geen grief put
ten daaruit dat door hem aangewezen 
getuigen niet werden gedagvaard, dan 
wanneer niet gebleken is dat hij de dag" 
vaarding van die getuigen had aange-
vraagd. · 

1'8 October 1938. 211 

89. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat steunt op een verkeerde bewe1·ing. 
- Mist g1·ondslag in feite. - Mist grand
slag in feite het. middel dat steunt 
daarop dat het bestreden arrest beslis
singen zou inhouden welke het echter 
niet bevat. 

16 Juni 1938. 134 

90. - Middel gesteund op een feit dat 
door het bestTeden arrest niet werd vast
gesteld. - Middel dat grondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite en wordt 

verworpen het middel dat berust op een 
feitelijke omstandigheid die door het be
streden arrest niet werd vastgesteld. 

8 November 1938. 236 

91. - Middel tegengespmken door de 
vaststellingen van het bestreden vonnis. 
- Middel dat grondslag mist in feite. -
W ordt verworpen het middel steunend 
daarop dat het bestreden vonnis een be
paald gegeven niet heeft vastgesteld, dan 
wanneer het dit gegeven wel heeft ver
meld. 

22 November 1938. 242 

92. - Middel gesteund op een bewe
Ting die door de beslissing wordt tegen
gesproken. - Mist grondslag infeite. -
Mist grondslag in feite het middel ge
steund op een bewering die door de be
slissing op bindende wijze is tegenge
sproken. 

11 October 1938. 200• 

93. - Middel gesteund op een feit dat 
door de bestreden beslissing wm·dt tegen
gesproken. - Niet ontvankelijk. - Moet 
verworpen worden het middel dat steunt 
op een feit hetwelk tegengesproken 
wordt dom de bestreden beslissing. 

21 Februari 1938. 31 

94. - Middel dat grondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite het 1nid
del dat steunt op beweringen die tegen
gesproken worden door de bestreden be
slissing en het zittingsblad. 

16 Mei 1938. 104 

95. - Middel genomen uit het gebrek 
aan duidelijkheid van het arrest. - Ar
rest dat geen aanleiding geeft tot vergis
sing. - Middel dat grondslag ontbeeTt 
in feite. - Ontbeert grondslag in feite 
het middel genomen daaruit dat het on
mogelijk is met juistheid en nauwkeurig
heid te bepalen welke strafbare daden 
door het arrest werden gestraft, en welke 
bepalingen de straf rechtvaardigen, wan
neer de bewoordingen van het arrest 
desaangaande geen aanleiding tot vergis
sing geven. 

24 Mei 1938. 115 

96. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat gmndslag mist in feite. - Mist 
grondslag in feite het middel dat zich 
beroept op een in het arrest vervatte 
vermelding die, zonder twijfel, een mate
rieele vergissing is, en, gelezen zooals be
hoort, aan het middel al zijn waarde 
ontneemt. 

17 Maart 1938. 57 
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97. - Burgerlijke zaken. - Middel dat 
grondslag mist in feite. - Mist grand
slag in feite het middel dat steunt op 
een verkeerde uitlegging van de bestre
den ·beslissing. 

29 September 1938. 193 

98. - Middel dat gmndslag mist in 
jeite. - Verwerping. - Mist grondslag 
in feite het middel dat steunt op een 
onjuiste bewering. 

20 Juni 1938. 135 

99. - Middel gestetmd op feit dat 
niet. tdt de processtukken blijkt. - Niet 
ontvankelijk. - Moet verworpen worden 
het middel dat steunt op een feit het
welk niet blijkt uit de stukken van de 
rechtspleging. 

21 Februari 1938. 31 

100. - Scheriding van de bewijskracht 
eener akte. ~ Akte niet overgelegd. -
Middel mist grondslag in feite. - Mist 
grondslag in feite het rniddel dat steunt 
op de schending van de bewijskracht 
eener akte, wanneer die akte niet bij 
de voorziening gevoegd is en door de 
bestreden beslissing niet wordt weerge-
geven. 

20 Januari 1938. 7 

101. - Onrechtstreeksche belastin
gen. - Middel dat grondslag mist in 
jeite. - Mist grondslag in feite het mid
del ter zake van rechtstreeksche be
lastingen ontleend daaraan dat de be
slissing van den directeur der belastin
gen niet met redenen omkleed is, dan 
wanneer het bezwaarschrift, waarop die 
beslissing moest antwoorden, niet wordt 
overgelegcl. 

15 Maart 1938. 55 

102. - Datum van het misdrijf. 
Middel dat gmndslag mist in feite. 
Mist grondslag in feite het middel daar
aan ontleend dat het onderzoek zou ge
daan zijn over een misdrijf dat gepleegcl 
werd op een anderen datum dan clien 
welke in het bestreden arrest is aange
wezen, wanneer dit feit uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging blijkt. 

1 JVIaart 1938. 39 

103. - Datum van de ten laste ge
.Zegde feiten, zooals beweerd, niet aan
gewezen. - Midclel clat grondslag mist 
in feite. - Ontbeert grondslag in feite 
het· middel ontleend claaraan dat, niet
tegenstaande de conclusie die hem er 
toe verzochten, de rechter nagelaten 
heeft den datum van de ten laste ge-

legde feiten aan te wijzen, dan wan
neer hij als bewezen behoudt vier feiten 
waarvan hij den datum opgeeft door 
te verwijzen naar bepaalde klachten 
waartoe elk van die feiten aanleiding 
had gegeven. 

1 Juni 1938. 120 

104. - Middel dat gmndslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite het mid
del waardoor veroordeelde de rechts
kundige benaming en den datum, door 
den rechter aan het misdrijf gegeven, 
betwist, wanneer de feitelijke gegevens, 
waarop het middel gegrond is, geener
lei steun vinden in de vaststellingen van 
het arrest. 

5 April 1938. 81 

105. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat gmndslag mist in feite. - Mist 
grondslag in feite het middel daaruit 
genomen dat een beslissing de wet op 
de arbeidsongevallen toegepast heeft, 
zonder nader te bepalen of het slacht
offer " arbeidster n of « bediende )) was, 
dan wanneer die beslissing, bij vermel
ding van de door het slachtoffer ver
richte taak, aan dit slachtoffer de twee
voudige hoedanigheid van arbeidster en 
bediende toekent en daaruit afieidt dat 
de wet op de arbeidsongevallen in. elk 
geval van toe passing is. (W etten ge
ordend op 28 September 1931, art. 1.) 

10 Februari 1938. 18 

106. - Strafzaken. - Middel doo1· 
beklaagde ontleend daaraan dat het 
misdrijf door zijn echtgenoote gepleegd 
werd. - Middel dat grondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite het 
middel door beklaagde ontleend daar
aan dat niet hij, maar wei zijn echtge
noote het misdrijf, waarvoor hij werd 
veroordeeld, gepleegd heeft, dan wan
neer hij in zijn v66r den rechter gena
men conclusie aangevoerd heeft dat het 
feit niet strafbaar was, zonder te be
weren dat hij niet gepleegd had. 

12 Juli 1938. 177 

107. - Verwondingen. - Middel dat 
grondslag mist in feite. - Mist grand
slag in feite het middel gesteund daarop 
dat beklaagde v66r het Hof van beroep 
zou gedaagd geweest zijn wegens on
vrijwillig toegebrachte slagen, dan wan
neer de dagvaarding verwijst naar een 
vonnis van de correctioneele rechtbank 
die zijn veroordeeling uitspreekt wegens. 
vrijwillig toegebrachte slagen. 

8 Maart 1938. 45 
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108. - Onm·ijwillig toegebrachte sla
gen en verwondingen. - Middel dat 
grondslag mist in feite. - Mist grondslag 
in feite het middel ontleend daaraan 
dat geen enkele onvoorzichtigheid door 
beklaagde werd begaan, dan wanneer 
het door de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek voorziene wanbedrijf 
bewezen wordt verklaard. 

17 October · 1938. 207 

109. - Verwondingen. - Middel dat 
{Jrondslag mist in feite. - Mist grand
slag in feite het middel gesteund daarop 
-dat beklaagde geen verwonding aan 
het slachtoffer heeft toegebracht, dan 
wanneer de rechter, die de feiten op 
binilende wijze beoordeeld heeft, een 
veroordeeling wegens onvrijwillig toe
gebrachte verwondingen heeft uitgespro
ken. 

17 October 1938. 207 

110. - Laster. - Valschheid van de 
.aangetij'gde feiten. - Eindvonnis of eind
beslissing van de bevoegde overheid. -
Middel dat grondslag mist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel dat 
. aanvoert dat de rechter, kennis nemend 
van de vordering tot laster, zich ten aan
.zien van de valschheid van de aange
tijgde feiten, als gebonden beschouwd 
heeft door de beslissingen van den raad 
-der advocatenorde en door een beschik
king van de raadkamer, dan wanneer 
.die rechter deze beslissingen en beschik
king slechts ingeroepen heeft als bewijs
voering tot staving van zijn beslissing 
.die zegt dat beklaagde het bewijs van 
·de waarheid van de aangetijgde feiten 
niet heeft aangebracht. (Wb. v. Strafv., 
art. 447.) 

19 December 1938. 256 

11 I. - VeTkeeT. - Middel dat gmnd
slag mist in feite. - Mist grondslag in 
feite het middel gesteund daarop dat be
.klaagde het recht had een stilstaand 
voertuig voorbij te steken, dan wanneer 
.de rechter, die het feit beoordeelt, vast
'Stelt dat de vaart van dat voertuig mer
kelijk verminderd werd, zonder dat het 
Iiochtans tot stilstand was gekomen. 

4 October 1938. 196 

112. - V erkeeT. - Middel dat grand
slag mist in feite. - Mist grondslag in 
feite het middel gesteund daarop dat de 
splitsing of de aansluiting niet zichtbaar 
>vas, dan wanneer de rechter, die het feit 
beoordeelt, vaststelt dat zij aangeduid 

4 

was door een l'eglementairen paal, en 
bovendien aan beklaagde niet onbeke~d 
was. 

4 October 1938. 196 

113. -. VeTkeeT. - Middel dat grand
slag mist in feite. - Mist grondslag in 
feite het middel gesteund daarop dat de 
aangereden auto niet voorzien was van 
een behoorlijk toestel dienende tot het 
aanwijzen van de gevolgde richting, dan 
wanneer de rechter, die het feit beoor
deelt, vaststelt dat het voertuig voorzien 
was van de reglementaire lichtseinen tot 
aanduiding van de verandering in de 
richting. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 97.) 

4 October 1938. 196 

114. - Kieszaken. - Middel da{ 
gmndslag mist in feite. - Mist grondsl\lg 
in feite het middel daaraan ontleend dat. 
het Hof van verbreking ambtshalve. het 
ontbreken van vermoeden, volgend uit 
de inschrijving op de voorloopige . kie
zerslijsten, heeft ingeroepen, dan wan
neer uit de conclusie blijkt dat een van 
de partijen dit ontbreken van vermoe
den had doen gelden . 

22 Juli 1938. 182 

115. - Kieszaken. - Miqdel dat. 
gmndslag mist in feite. - Mist grondslag 
in feite het middel gesteund op de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest een aanbod van be
wijs zonder opgave van redenen heeft 
afgewezen, dan wanneer het arrest wel 
de redenen vermeldt waarom het dat 
aanbod van bewijs verworpen heeft. 

22 Juli 1938. 183' 

116. - RechtstTeeksche belastingen. 
- Middel dat gmndslag mist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel, 
daaruit genomen dat het Hof van beroep 
zou beslist hebben dat een door den be
lastingplichtige aan een ontvanger der 
belastingen gerichte brief als regehnatig 
bezwaar gold tegen de hem opgelegde 
grondbelasting, dan wanneer de bestre
den beslissing het bestaan van een regel
matig bezwaar heeft afgeleid uit een 
reeks van vermoedens, en van bedoelden 
brief slechts als een van die vermoedens 
heeft rekening gehouden. 

14 Februari 1938. 19 

ll7, - BurgeTlijke zaken. Schen-
ding van een teT zake niet toepasselijke 
wetsbepaling. -Mist gmndslag in Techte. 
- Mist grondslag in rechte het middel, 
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dat de schending van een op de zaak 
niet toepasselijke wetsbepaling inroept. 

17 Maart 1938. 57 

118. - Kieszaken. - Middelen die 
grondslag missen in rechte. - Missen 
grondslag in rechte de middelen tot sta
ving van een voorziening jn kieszaken, 
wanneer de als geschonden aangeduide 
wetsbepalingen niet in verband zijn met 
de ingeroepen onwettelijkheden .(Kies
wetboek van 12 Augustus 1928, art. 72.) 

11 Juli 1938. 168 
22 Juli 1938. 183 

119. - Stmfzaken. - Bu1·gerlijke par-
tij eischeres. - Middelen uiteengezet uit
sluitend in het exploot van beteekening 
van de voorziening. - Het Hof neemt 
niet in aanmerking de middelen van ver
breking die de burgerlijke partij, eische
res, slechts doen kennen heeft in het 
exploot van beteekening van haar voor
ziening. (Wetb., van Strafv., artt. 422 
en 424; besluit van 15 Maart 1815, 
art. 53.) 

16 Mei 1938. 103 

120. - Burgerlijke zaken. - Grief die 
uitsluitend in de ontwikkeling van het 
middel wordt ingeroepen. - Niet ont
vankelijk. - De grief die slechts in de 
ontwikkeling van de voorziening wordt 
ingeroepen en niet in de opgave van het 
middel wordt uiteengezet, is niet ontvan
kelijk. 

29 September 1938. 193 

121. - Voorziening van beklaagde te
gen het arrest van veroordeeling. - Mid
del ontleend daaraan dat arresten van 
het Hof van verb1·eking, houdende af
wijzing van de vragen tot verwijzing 
wegens gewettigde verdenking, niet wer
den beteekend. - Middel niet ontvanke
lijk. - Is niet ontvankelijk tot staving 
van de voorziening tegen het arrest van 
veroordeeling, het middel daaraan ont
leend dat arresten van het Hof van ver
breking, houdende verwerping van aan
vragen tot verwijzing wegens gewettigde 
verdenking, door beklaagde ingediend, 
aan dezen niet beteekend zijn geweest. 

8 Juni 1938. 128 

122. - Middelen tot verbreking. -
Middel betreffende een burgeTlij.ke vor
dering ten aanzien waa1·van de voor
ziening niet ontvankelijk wordt ver
klaard. - TV ordt door het Hof niet in 
aanmerking genomen. - Het Hof neemt 
niet in aanmerking het middel dat be-

trekking heeft op een burgerlijke vorde
ring ten aanzien waarvan de voorziening 
niet ontvankelijk is verklaard. 

15 November 1938. 238: 

123. - Arrest van veroordeeling op 
tegenspraak na verzet gewezen. - Mid
del gericht tegen het bij verstek gewe
zen an·est van veroordeeling. - Niet 
ontvankelijk.- De beklaagde die zich in 
ver breking voorziet tegen het arrest van 
veroordeeling op tegenspraak na verzet 
gewezen, is niet ontvankelijk om, tot 
staving van zijn voorziening, een middel, 
dat tegen het bij verstek gewezen arrest 
van veroordeeling gericht is, in te roe
pen. 

8 Juni 1938. 128 
124. - Laster. - Valschheid van de 

aangetijgde feiten. - Eindvonnis of 
eindbeslissing van de bevoegde overheid. 
- Middel dat niet kan aangenomen wor
den. - Kan niet worden aangenomen het 
middel dat aanvoert dat de rechter, ken
nis nemend van de vordering tot laster, 
zich ten aanzien van de valschheid van 
de aangetijgde feiten niet als gebonden 
beschouwd heeft door beslissingen van 
den raad der advocatenorde en door een 
beschikking van de raadkamer, dan wan
neer die rechter, aannemend dat be
klaagde het bewijs van de waarheid van 
de aangetijgde feiten niet heeft geleverd, 
aldus niet in strijd is gekomen met die 
beslissingen en beschikking. (Strafwb., 
art. 447.) 

19 December 1938. 256 

125. - Voorziening in verbreking. -
Ontvankelijkheid. - W anneer een ver
oordeeling tot een enkele straf uitgespro
ken werd wegens twee misdrijven en ge
rechtvaardigd is door ieder van de twee 
telastleggingen, is het middel uitsluitend 
gericht tegen een van beide niet ontvan
kelijk. 

16 Mei 1938. 104 

126. - Strafzaken. - Middel gericht 
tegen de veroordeelingen tot gevange
nisstraf en geldboete, tot verbeurdver
klaring, en tot schadevergoeding jegens 
een burgerlijke partij. - Veroordeeling 
tot de gevangenisstraf en de geldboete 
gerechtvaardigd niettegenstaande aan
neming van het middel. - Middel niet 
ontvankelijk voor zoover het gericht is 
tegen die veroordeeling. - Middel ont
vankelij.k voor zoover het gericht is teg
gen de veroordeelingen tot de verbeurd
verklaring en tot de schadevergoeding. 
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- Wanneer beklaagde schuldig verklaard 
werd wegens verschillende feiten, waar
voor een enkele straf van gevangenis en 
van .geldboete werd uitgesproken, die 
gerechtvaardigd blijft zelfs indien onder 
de feiten er een is dat beweerd wordt 
geen misdrjf te zijn, is de voorziening 
niet ontvankelijk voor zoover zij gericht 
is tegen de veroordeeling tot gevange
nisstraf en tot geldboete; het Hof echter 
onderzoekt het middel voor zoover het 
gericht is tegen de overige veroordeelin
gen (tot verbeurdverkla·ring en tot scha
devergoeding jegens een burgerlijk par
tij), die niet gerechtvaardigd zouden 
zijn, indien het middel werd aangenomen. 

24 Mei 1938. 115 

127. - Middel gesteund op de schen
ding van wetsbepalingen die door het 
arrest niet worden toegepast. - Verwer
ping. - Wordt afgewezen het middel 
gesteund op de schending van wetsbe
palingen die door de bestreden uitspraak 
niet werden toegepast. 

27 October 1938. 225 

128. - Beweerde vergissing betref
jende de toegepaste wetsbepaling. -
Geen vergissing. - Middel verworpen. 
- Kan niet aangenomen worden het 
middel gesteund daarop dat de rechter 
een wetsbepaling, in de plaats van een 
andere, op beklaagde toegepast heeft, 
dan wanneer het beslissend gedeelte van 
het arrest gegrond is op een derde wets
bepaling waarvan de toepasselijkheid 
niet wordt betwist. 

18 October 1938. 211 

129. - Beslissend gedeelte dat ge
staafd is door niet bestreden beschou
wingen. - VeTwerping. - Ret middel 
dat, in burgerlijke zaken, opkomt tegen 
het beslissend gedeelte dat gerechtvaar
digd wordt door beschouwingen welke 
de voorziening niet bestrijdt, moet ver
worpen worden. 

27 October 1938. 225 

130. - MateTieele vergzsstng die niet 
aan den rechter te wijten is. - Kan 
geen aanleiding geven tot verbreking. 
- Een materieele vergissing, in de uit
gifte van het bestreden arrest begaan 
betreffende den datum van ·de uitspraak, 
kan geen aanleiding geven tot verbre
king. 

18 October 1938. 214 

131. - Stmjzaken. Nietigheden in 
de rechtspleging v66r de correctioneele 

rechtbank. - Middel niet ontvankelijk. 
- De nietigheden in de rechtspleging, 
die met het oog op het vonnis v66r de 
correctioneele rechtbank geschied is, 
kunnen niet ingeroepen worden v66r het 
Hof van verbreking, wanneer zij niet 
werden voorgebracht v66r het Hof van 
beroep. (Wet van 29 April 1806, art. 2.) 

9 Mei 1938. 94 

132. - StTajzaken. - Nietigheid van 
tijdens het voorloopig onderzoek ver
richte handelingen. - Middel niet ont
vankelijk. - De nietigheden in de han
delingen van het voorloopig onderzoek, 
die niet werden ingeroepen v66r den 
rechter die ten gronde uitspraak doet, 
kunnen niet ingeroepen worden v66r het 
Hof van verbreking, wanneer alleen het 
arrest van veroordeeling het voorwerp 
is van een voorziening. 

9 Mei 1938. 94 

133. - Strafzaken. - Beweerde om·e
gelmatigheid in het vooronderzoek. -
Geen voorziening tegen de beschikking 
tot verwijzing. - Middel niet ontvanke
lijk. - Is niet ontvankelijk het middel 
genomen uit de beweerde onregelmatig
heid van het vooronderzoek, wanneer 
de beschikking tot verwijzing niet be
streden wordt. 

18 Januari 1938. 6 

134. - Stmjzaken. - Bewering dat 
niet gebleken is dat ieder getuige den eed 
aflegde. - Middel afgewezen. - Moet 
verworpen worden het middel daaraan 
ontleend dat niet zou bewezen zijn dat 
ieder getuige afzonderlijk en persoonlijk 
den vereischten eed had afgelegd dan 
wanneer het bestreden arrest de ver
oordeelingen, die het uitspreekt, steunt 
op de verklaringen van de in eersten 
aanleg gehoorde getuigen, en het proces
verbaal van de in eersten aanleg gehou
den zitting vermeldt dat de getuigen, 
welke het noemt, gehoord werden en den 
eed hebben gedaan in de door de wet 
voorgeschreven bewoordingen. 

28 Februari 1938. 35 

135. - Strafzaken. - Middel ontleend 
daa1·aan dat een door beklaagde gekozen 
deskundige dooT de rechtbank gehoord 
we1·d, zonder den eed van deskundige 
af te leggen. - Middel niet ontvanke
lijk. - Wanneer het arrest uitsluitend 
steunt op het geschreven verslag dat 
werd opgemaakt door een deskundige, op 
ver;wek van beklaagde, kan er geen aan
leiding bestaan tot verbreking op grond 
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biervan dat die deskundige, geboord 
door den eersten recbter, slecbts den 
eed van getuige en niet den eed van des
kundige beeft afgelegd. (Wet v. 29 April 
1806, art. 2.} 

27 September 1938. 187 

136. - Middelen gericht tegen redenen 
die ten overvloede worden opgegeven. 
- Ver'Werping. - Is niet ontvankelijk, 
als ontbloot van alle belang, het middel 
dat gericht is tegen een reden die ten 
overvloede werd opgegeven. 

25 October 1938. 223 
137. - Middel ontbloot van belang. 

- Levert geen grief op voor beklaagde 
het feit dat een verzekeringsmaatschap
pij, burgerlijke partij, die aan bet 
slacbtoffer van een ongeval vergoeding 
betaald heeft, buiten weten van be
klaagde een vraag heeft ingediend bij 
het Hof van beroep, er toe strekkend 
dat baar aandeel in de sommen die toe
komen aan de burgerlijke partijen, 
recbtbebbenden van bet slacbtoffer, te 
haren voordeele zou verhoogd worden. 

18 October 1938. 216 
138. - Strafzaken. - Middel ontbloot 

van belang. - Is niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang, het middel door be
klaagde ontleend daaraan dat bet feit 
onder de toepassing valt van een zekere 
wetsbepaling (artikelen 20 en 23 der wet 
van 8 Juli 1935 op de boter en eetbare 
vetten), en niet onder de toepassing van 
de bepaling die werd toegepast (Straf
wetboek, art. 500), wanneer de uitge
sproken straf (geldboete van 150 frank) 
kon opgelegd worden zoowel kracbtens 
de eene als krachtens de andere van die 
wetsbepalingen. (Wetb. van Strafv., 
art. 411.) 

3 Mei 1938. 92 
139. - Strafzaken. - Middel niet ont

vankelijk bij gebrek aan belang. -Wan
neer het arrest de twee telastleggingen 
van onvrijwillige verwondingen en van 
misdrijf tegen de verkeersverordening 
heeft bebouden, tevens de onvoorzicbtig
heid, die het misdrijf van onvrijwillige 
verwondingen uitmaken beeft omschre
ven, Onafhankelijk van alle Inisdrijf te
gen de verkeersverordening, vervolgens 
slecbts een enkele straf heeft uitgespro
ken, te weten die voor bet misdrijf van 
onvrijwillige verwondingen, omdat de 
twee misdrijven uit betzelfde feit zijn 
gevolgd, en eindelijk aan de burgerlijke 
partij scbadevergoeding, gesteund aileen 

op bet misdrijf van onvrijwillige verwon
dingen, beeft verleend, is het middel, 
door beklaagde slecbts aangevoerd aan
gaande de telastlegging van misdrijf te
gen de verkeersverordening, niet ontvan-. 
kelijk bij gebrek aan belang. 

12 Juli 1938. 175 

140. - Strafzaken. - Middel niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang.- Wan
neer interneering voor een duur van vijf 
jaar werd bevolen, omdat gebleken is 
dat beklaagde feiten van lasterlijke aan
gifte, van laster en van smaad heeft ge
pleegd, is bet middel, uitsluitend gericbt 
tegen de telastlegging van lasterlijke 
aangifte, niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang. 

22 Juli 1938. 179 
141. - Onrechtstreeksche belastingen. 

- Middel dat het feit en het recht. 
dom·eenmengt. - Is niet ontvankelijk, 
daar het feit en recbt dooreenmengt, bet 
middel ter zake van om·ecbtstreekscbe 
belastingen ontleend daaraan dat de be
slissing van den directeur der belastin
gen geteekend werd door een afgevaar
digd inspecteur, dan wanneer v66r den 
recbter, die ten gronde beslist beeft, niet 
werd betwist dat die inspecteur regel
matig belast werd met den dienst die 
aan den directeur was toevertrouwd. 

15 Maart 1938. 55 
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142. - Verb1·eking. - Vergissing in 
de vermelding van de toegepaste wets
bepaling. - Gelijke straf. - Geen aan
leiding tot verbreking. - De vergissing 
begaan in de opgave van den tekst der 
toe te passen wetsbepaling geeft geen 
aanleiding tot verbreking, wanneer de 
straffen dezelfde zijn. (Wetb. van Strafv., 
art. 411.) 

13 December 1938. 251 

143. - Verbreking. - Terugwerkende 
kracht. - Beslissing die bestreden wordt 
omdat zij een bezwaar verwerpt dat ge-
1'icht was 'tegen ' een gemeentebelasting 
geheven op grand van een hooger bedrag 
dan bij de wet veroorloofd was. - Latere 
wet die de hefting op grand van het toe
gepast bedrag toelaat. - Zander invloed 
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op de voor·ziening. - vVanneer een aan
slag in een gemeentetaxe, op het oogen
blik waarop hij bepaald werd en op het 
oogenblik waarop de bestreden beslissing 
verleend werd, onwettig was omdat hij 
gedaan werd op grand van een hooger 
pedrag dan door de wet was toegelaten, 
verbreekt het Hof de beslissing die ge
weigerd heeft die onwettigheid vast te 
stellen, alhoewel sedert dien een wet in 
voege trad . die de aanslag op grand van 
het toegepaste bedrag toeliet. 

5 Juli 1938. 157 

144. - Strafzaken. - Burgerlijke vor
der·ing. - Geen middel wordt ambtshalve 
opgewor·pen. - Het Hof werpt ambts
halve geen middel op, ten behoeve van 
beklaagde, aangaande de burgerlijke vor
dering uitgeoefend in den loop van een 
strafzaak. 

31 Januari 1938. 10 
22 Februari 1938. 34 
22 Maart 1938. 61 
16 Mei 1938. 103 
17 Mei 1938. 108 
21 Juni 1938. 138 
11 Juli 1938. 166 
18 October 1938. 215 
7 November 1938. 231 

145. - Verbreking.- Dmagwijdte.-
Verbreking van de beslissing over de pu
blieke vordering brengt verbreking mede 
van de beslissing over de burgerlijke vor
dering. 

1 Februari 1938. 13 
14 Juni 1938. 133 
28 Juni 1938. 143 
18 October 1938. 212 

146. - Verbreking.- Draagwijdte.-
Verbreking van de beslissing over de 
p,ublieke vordering brengt verbreking 
rhede van de beslissing over de burger
lijke vordering, zelfs indien de verbre
king van de beslissing over de publieke 
vordering slechts bevolen wordt omdat 
de uitgesproken straf het wettelijk ma
xim]..un overschrijdt. 

4 Juli 1938. 151 

147. - Verbreking. Draagwijdte. 
- Alhoewel de verbreking van de beslis
sing over de publieke vordering in be
ginsel ook de verbreking van de beslis
sing over de burgerlijke vordering mede
brengt, is zulks niet het geval wanneer 
de verbreking van de beslissing over de 
publieke vordering bevolen wordt omdat 
de rechtsmacht van beroep, waarbij ai
leen de burgerlijke vordering aanhangig 

was, een veroordeeling heeft uitgespro
ken op de publieke vordering, die v66r 
haar niet was aangebracht. 

28 Juni 1938. 142 

148. - Verbrelcing. - Draagwijdte. 
- De verbreking van de beslissing ge

wezen in de zaak van den beklaagde, 
strekt tot voordeel van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij. · 

7 Juni 1938. 123 

149. - Verbrelcing. - Draagwijdte. 
- Strafzaken. - De verbreking uitge
sproken op de voorziening ·van den be
klaagde strekt tot voordeel van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij, zelfs 
indien dezer voorziening niet ontvanke
lijk is. 

15 Februari 1938. 24 

150. - Verbrelcing. Dmagwijdte. 
Alhoewel. haar voorziening niet ontvan
kelijk is, wat den vorm betreft, trekt de 
burgerlijk verantwoordelijke partij voor
deel uit de op de voorziening van be
klaagde bevolen verbreking. 

11 Juli 1938. 166 

151. - Verbreking. - Draagwijdte. 
- Wanneer een arrest wordt verbroken 
omdat het, ten onrechte, een partij ont
vankelijk heeft verklaard om zich bur
gerlijke partij te stellen, brengt die ver
breking ook de verbreking mede van de 
beslissing die ten grande werd verleend 
ten aanzien van deze partij. 

15 Februari 1938. 24 

152. - Verbrelcing. - Draagwijdte. 
- De verbreking van de beslissing die 
den door de burgerlijke partij tegen be
klaagde gerichten eisch afwijst, brengt 
verbreking mede van de beslissing die 
de burgerlijke partij veroordeelt tot 
schadevergoeding jegens den vrijgespro
ken beklaagde. 

20 Juni 1938. 136 

153. - Ver·brelcing. Strafzalcen. -
Draagwijdte. - Wanneer de verbreking, 
op de voorziening van den veroordeelde, 
wordt uitgesproken omdat de rechter in 
beroep onwettig, op het beroep van den 
veroordeelde aileen, dezes straf heeft 
verzwaard, is de verbreking geheel. 

11 October 1938. 202 

154. - Verbrelcing. - Draagwijdte. 
- Wanneer het Hof ambtshalve ver
breekt omdat het arrest, dat beklaagde 
veroordeelt en hem bovendien ter be
schikking van de Regeering stelt, niet be-
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paaldelijk de redenen opgeeft waarom 
het laatstvermelden maatregel heeft be
volen, is de verbreking geheel en ge
schiedt de verwijzing voor het geheel. 

24 October 1938. 222 

155. - Verbreking. - Strafzaken. -
Draagivijdte. - Wanneer het Hof ver
breekt omdat de rechter, op het beroep 
van de burgerlijke partij alleen, de an
dere partij ontslagen heeft van de scha
devergoeding waartoe deze veroordeeld 
werd, slaat de verbreking slechts op dit 
punt. 

25 October 1938. 223 

HOOFDSTUK V. 

VERWIJZING NA VERBREKING. 

156. - Verbreking omdat, op het be
roep van den veroordeelde alleen, de 
straf werd verzwaard. - V erwijzing voor 
het geheel. - Wanneer het arrest, op de 
voorziening van den veroordeelde, wordt 
verbroken omdat, op het beroep van den 
veroordeelde alleen, dezes straf door den 

· rechter in beroep werd verzwaard, wordt 
de verbreking uitgesproken met verwij
zing voor het geheel. 

11 October 1938. 202 

157. - Verbreking op de voorziening 
van het openbaar rriinisterie. - Nietig
heid van een beslissing, wegens onbe
voegdheid. - Verwijzing naar een ande-
1'en rechter die er van kennis nemen 
moet. - Wanneer de beslissing van de 
correctioneele rechtbank, in beroep 
rechtsprekende in politiezaken en uit
spraak doende over een misdrijf waarop 
correctioneele straf gesteld is, vernietigd 
wordt, verwijst het Hof, op vordering 
van het openbaar ministerie, de zaak 
naar een andere correctioneele rechtbank 
rechtsprekende in eersten aanleg. (Wet
hoek van Strafv., art. 429.) 

16 Mei 1938. 101 
158. - Strafzaken. - Voorziening van 

beklaagde. '-- V eTbreking wegens gebrek 
aan redenen. - VeTwijzing. - Wanneer 
het Hof, op de voorziening van be
klaagde, een veroordeeling wegens ge
brek aan redenen verbreekt, bestaat er 
aanleiding tot verwijzing. 

Il Januari 1938. 1 

159. - Strafzaken. - VerbTeking uit
gespmken omdat de rechtbank ttitspmak 
deed ove1' een feit dat niet aanhangig 
weTd gemaakt. - V eTbTeking zondeT veT-

wijzing.- Wanneer de verbreking wordt 
uitgesproken omdat de strafrechter uit
spraak gedaan heeft over een feit dat 
niet aanhangig gemaakt werd, geschiedt 
zij zonder verwijzing. 

22 Februari 1938. 32 

160. - VeTbTeking van de beslissing 
oveT de publieke voTdering omdat al
leen de buTgedijke vordeTing bij de 
rechtsmacht van beToep aanhangig was. 
- VeTbTeking zonder verwijzing.- Wan
neer de verbreking van de beslissing over 
de publieke vordering bevolen wordt 
omdat de rechtsmacht van beroep, waar
bij alleen de burgerlijke vordering aan
hangig was, een veroordeeling heeft uit
gesproken op de publieke vordering, die 
v66r haar niet was aangebracht, bestaat 
er geen aanleiding tot verwijzing. 

28 Juni 1938. 142 

161. - Voorziening van den veT001'
deelde. - VeTbTeking omdat het feit 
niet als misdrijf is omschreven. - Geen 
verwijzing. - Wanneer, op de voorzie
ning van den veroordeelde, de verbre
king plaats heeft omdat het ten laste 
van den veroordeelde gelegde feit niet 
als misdrijf is omschreven, bestaat er 
geen aanleiding tot verwijzing. 

11 Januari 1938. 1 
162. ---'- Voorziening van beklaagde. -

V erbreking van het arTest van vm·ooT
deeling omdat het vastgestelde feit dooT 
de stmfwet niet strafbaaT is gesteld. -
BuTgerlijke partij in de zaak. - Ver
breking zonder verwijzing. - Wanneer, 
op de voorziening van beklaagde, het 
Hof een door een Hof van beroep ge
wezen arrest van veroordeeling verbreekt 
omdat het vastgestelde feit door de straf
wet niet wordt gestraft, wordt de ver
wijzing niet bevolen, ook al is er een 
burgerlijke partij in de zaak. (Wetb. 
van Strafv., art. 429.) 

24 Mei 1938. 115 

163. - Voorziening van beklaagde. 
- V emordeeling veTbmken omdat de 
TechteT die de feiten beooTdeelde al de 
bestanddeelen van het misdrijf niet heeft 
vastgesteld. - Ve1·bTeking zonder ve1'
wijzing, weze eT al of niet een buTge1'
lijke paTtij in de zaak. - Wanneer de 
veroordeeling, op de voorziening van be
klaagde verbroken wordt, omdat de rech
ter, die ten gronde uitspraak deed, niet 
al de bestanddeelen van het misdrijf 
vastgesteld heeft, bestaat er geen aan
leiding tot verwijzing, weze er al of niet 
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-een burgerlijke partij in de zaak (Wb. 
van Strafv., art. 429.) 

15 Maart 1938. · 52 

164. - Verbreking in zoover het ar
rest de ontzetting uit het recht te stem
men of te kiezen uitspreekt. - Verbre
king zonder verwijzing. - In geval van 
gedeeltelijke verbreking van de veroor
deeling, in zoover het arrest de ontzet
ting uit het recht te stemmen en te kie
zen beeft uitgesproken, bestaat er geen 
aanleiding tot verwijzing. 

28 Juni 1938. 148 
165. - Strafzaken. - Verbreking om

.dat de veTvallenverklaring van het Techt 
om te besturen, wegens lichamelijke on
bekwaamheid, buiten de bij de wet voor
.ziene gevallen werd uitgesproken. -
Geen verwijzing. - Wanneer bet Hof 
verbreekt omdat de vervallenverklaring 
van bet recbt om een voertuig te be
.sturen, wegens lichamelijke onbekwaam
heid, doch buiten de bij de wet voor
ziene gevallen werd uitgesproken, ge
schiedt de verbreking zonder verwijzing. 

22 November 1938. 242 

166. - Verbreking volgende daaruit 
:dat een beklaagde, vrijgesproken door 
het correctioneel gerecht, verwezen werd 
tot schadevergoeding. - Wanneer ver
breking volgt omdat een arrest den be
klaagde, die vrijgesproken werd, veroor
·deeld heeft tot schadevergoeding jegens 
de burgerlijke partij, wegens de schade 
veroorzaakt door vrijwillig toegebrachte 
slagen, gescbiedt de verbreking zonder 
verwijzing. 

8 Maart 1938. 43 

VER.GIFTIGING. 
1. - Toedienen van zelfstandigheid 

.die van dien aard is dat zij den dood 
kan vemorzaken of de gezondheid zwaar 
kan k1·enken. - Begrip. - Er is straf
bare vergiftiging wanneer beklaagde een 
zelfstandigbeid, van zulken aard dat zij 
den dood kan teweeg brengen of de ge
zondheid zwaar kan krenken, heeft doen 
nemen of doen inslorpen, op welke wijze 
het ook zij. (Strafwetb., art. 421.) 

24 October 1938. 221 

2. - Veroordeeling. - Niet vereischt 
de toegediende zelfstandigheid te noe
men. - De beslissing, waarbij wordt 
veroordeeld wegens vergiftiging, moet de 
toegediende zelfstandigheid, van zulken 
.aard dat zij den dood kan teweeg bren-

gen of de gezondheid zwaar kan kren
ken, niet noemen. (Strafwb., art. 421.) 

24 October 1938. 221 

VER.JAR.ING IN BUR.GER.LIJKE 
ZAKEN. 
Verkrijgende verjaring. - Gevolgen 

onafhankelijk van elke rechterlijke be
slissing die de verjaring vaststelt. - De 
verkrijgende verjaring brengt haar ge
volgen teweeg onafhankelijk van alle 
rechterlijke beslissing welke die verja
ring vaststelt. (Burg. Wetb., art. 2219.) 

20 Juni 1938. 136 

VER.JARIN G IN STR.AFZAKEN. 
l. - Beleediging door woorden ten 

personen dragers van het gezag of van 
de gewapende macht of met een pu
blieke hoedanigheid bekleed. - Wan
bedrijf. - Gewone termijn van dTie jaar. 
- Ret wanbedrijf van beleediging door 
woorden tegen een persoon, drager van 
het gezag of van de gewapende macht, 
of met een publieke hoedanigheid be
kleed verjaart door verloop van den ge
wonen termijn van drie jaar. (Strafwb., 
artikel 448, al. 2 [wet van 27 Juli 1934, 
art. 3]; wet van 17 April 1878, art. 22.) 

19 December 1938. 256 

2. - Laster tegen zaakvoerders, be
heerders en commissarissen van een ven
nootschap. - Gewone termijn van drie 
jaar. - Lasterlijke aantijgingen gericht, 
naar aanleiding van· feiten betrekkelijk 
tot hun beheer of hlin toezicht, tegen de 
zaakvoerders, beheerders en commissa
rissen van vennootschappen bij wijze 
van geldschieting op aandeelen, van 
vennootschappen van personen met be
perkte aansprakelijkheid, van naamlooze 
vennootschappen en van samenwerkende 
vennootschappen, verjaren door verloop 
van den gewonen termijn van drie jaar. 
(Strafwb., artikelen 443 en 444; wet ten 
op de vennootschappen van koophan
del, geordend den 30 November 1935, 
art. 211; wet van 17 April 1878, artt. 22 
en 28.) 

19 December 1938. 256 

3. - Onwettige uitoefening van de 
geneeskunde. - Verjaring begint, te re
kenen van den datum van het laatste 
feit. - V erjaring is verkregen indien een 
tijd?"uimte van meer dan drie jaar ligt 
tusschen dit laatste feit en de vorige 
feiten. - De onwettige uitoefening van 
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de geneeskunde is een gewoontemisclrijf 
wiens verjaring slechts begint op den 
datum van het laatste feit; ook is het 
noodig dat er geen tijdruimte van meer 
dan drie jaar ligt tusschen dat laatste 
feit en de vorige feiten. (Wet van 
12 Maart 1818, art. 18; wet van 17 April 
1878, art. 22.} 

11 April 1938. 83 

4. - Feiten vervolgd onde1· de alterna
tieve benaming van smaad en van laster. 
- Telastlegging van smaad behouden. 
- Publieke vordering wegens laster ver-
jaard. - Geen beletsel tegen de ver
oordeeling wegens smaad. - Wanneer 
dezelfde feiten vervolgd worden onder 
de alternatieve benaming van smaad en 
van laster, en de rechter de telastlegging 
van smaad behoudt, verhindert de om
standigheid dat de publieke vordering 
wegens laster zou verjaard zijn geenszins 
dat wegens smaad zou veroordeeld wor
den. 

15 Maart 1938. 53 

5. - Vordering van den ondenoeks
rechter die een geneesheer gelast het 
slachtoffer te onderzoeken. - Daad van 
stuiting. - De verjaring van de publieke 
vordering wordt gestuit door elke daad 
van onderzoek of van vervolging, al is 
zij den beklaagde onbekend gebleven, 
bij voorbeeld door de vordering waarbij 
de onderzoeksrechter een wetsgeneesheer 
gelast het slachtoffer te onderzoeken. 
(Wet van 17 April 1878, art. 22.) 

24 October 1938. 221 

6. - Boschmisdrijf. - Vordering van 
het openbaar ministerie er toe strek
kende den verbaliseerenden boschwachter 
opnieuw te hooren. - Daad van stuiting. 
- Stuit de verjaring, als dad van on
derzoek of van vervolging, de vordering 
van het openbaar ministerie er toe strek
kende den verbaliseerenden boschwach
ter opnieuw te doen hooren. (Wet van 
17 April 1878, art. 26.) 

28 November 1938. 247 

VE'QKEEQ. - Zie DooDING-VERWON
DINGEN. 

I. V ervallenver.klaring van het 
recht te besturen. - De rechter moet 
de straf van vervallen-verklaring van het 
i'echt te besturen uitspreken, hetzij voor 
altijd, hetzij voor den tijd dat de onbe
kwaamheid vermoedelijk duren zal, wan
·neer · beklaagde, naar aanleiding van een 

veroordeeling wegens misdrijf tegen de 
verkeersverordening, lichamelijk onbe
kwaam wordt bevonden om een voer
tuig te besturen. (Wet van 1 Augustus 
1924, art. 2, al. 6, aanvullend art. 2 van 
de wet van 1 Augustus 1899.} 

4 October 1938. 195 

2. VeTvallenve1·klaring van het 
Techt om te bestuTen. - Opdat de straf 
van vervallenverklaring van het recht 
om te besturen zou kunnen toegepast
worden, naar aanleiding van een inbreuk 
op artikel 11 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, moet er een licha
melijke onbekwaamheid bestaan, die 
een zekeren duur heeft. Bevindt zich 
niet in zulken staat de bestuurder die, 
op een gegeven oogenblik, in een toe
stand van dronkenschap, onbekwaarn 
was om te besturen, en twee uren daarna 
wel in staat was om te besturen. 

22 November 1938. 242 

3. - Bestuurder die niet de veTei
schte lichamelijke hoedanigheden heeft 
om te besturen. - Waar artikel 11 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 voorschrijft dat ieder weggebruiker 
in staat moet zijn te besturen, de ver
eischte Iichamelijke hoedanigheid moet 
hebben en de noodige kennis en be
kwaamheid bezitten, bepaalt het er zich 
niet toe een eenvoudige raadgeving uit 
te drukken, maar stelt het een regel 
wiens overtreding een misdrijf tegen de 
verkeersverordening uitmaakt. 

4 October 1938. 195 

4. - Verplichting vooT elken bestuu1·~ 
der in staat te zijn om te besturen. -
Pleegt een misdrijf de bestumder die, 
in strijd met hetgeen door artikel 11 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934 vereischt wordt, niet in staat is om 
te bestmen, niet de vereischte lichame
lijke hoedanigheid heeft en de noodige 
kennis en bekwaamheid niet bezit. 

22 November 1938. 242 

5. - Bestuurder die lichamelijk niet 
in staat is om te besturen. - Wanneer 
de rechter, die het feit beoordeelt, vast
stelt dat beklaagde, ofschoon Iijdend 
aan een zenuwkwaal die hem lichame
Iijk onbekwaam maakte te besturen, 
toch gebruik maakte van den openbaren 
weg, beslist hij daardoor dat beklaagde 
zich van het bestuur van een autovoer
tuig had moeten onthouden; hij beoor
deelt aldus op bindende wijze het stof
felijk bestanddeel van het misdrijf en 
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de vraag of dit ten laste van beklaagde 
kan gelegd worden. 

4 October 1938. 195 

6. - Baan waarlangs een verhoogd 
.stoeppad. - Belemmering op dit pad. 
- Recht van den wielrijder, die zij rij
wiel aan de hand houdt, op de uiterste 
rechterzijde van den steenweg te gaan. 
- Wanneer een verhoogd stoeppad, 
1angsheen een baan, belemmerd is, mag 
-een motorloos rijwiel aan de hand geleid 
worden op de uiterste rechter zijde van 
de baan. (Kon. besl. van l Februari 1934, 
.art. 22, vervangen door art. 3 van het 
Kon. besl. van 17 Januari 1936.) 

14 Tidaart 1938. 49 

7. - Botsing tusschen rijwiel en auto. 
- Niet verhoogde berm. - Wanneer. 
€en botsing plaats heeft, tusschen een 
rijwiel en een auto, op een niet verhoog
·den berm, is de bestuurder van de auto 
niet noodzakelijk verantwoordelijk; in
tegendeel wordt de verantwoordelijkheid 
van zoodanig ongeval wettig ten laste 
gelegd van den wielrijder, wanneer vast
gesteld is, eenerzijds, dat de autobe
:stuurder de linksche berm heeft genomen 
om een kar voorbij te rijden en, ander
czijds, dat de wielrijder, die de kar volgde 
-en v66r de auto reed, den autobestuurder 
verrast heeft door den steenweg plots te 
verlaten om zich naar den linkschen 
berm te richten, zonder zich te verzeke
ren of de weg vrij was of ee_nige voorzorg 
te nemen. (Algemeene verkeersverorde
ning van l Februari 1934, artt. 24 en 25.) 

12 April 1938. 88 

8. - Verplichting rechts te rijden. -
De vaststelling dat een botsing tusschen 
twee uit tegenovergestelde richting aan
komende voertuigen geschied is omtrent 
op het midden van de baan, is niet vol
doende om er uit af te leiden dat ieder 
van de twee bestuurders niet rechts reed 
in de richting van zijn vaart, en de lin
kerzijde van de baan niet vrijgelaten 
heeft. (Kon. besl. van l Februari 1934, 
art. 27, 1 o.) 

28 Juni 1938. 143 

9. - Verplichting de uiterste 7'echter
zijde van den rijweg te houden. - De 
gebruikers van den openbaren weg moe
ten de uiterste rechterzijde van den rij
weg houden op de splitsingen en aan
sluitingen; deze verplichting is hun niet 
opgelegd. ten aanzien van de kruisingen. 

4. 

(Kon. besl. van 1 Februari 1934, arti
kel 29, 4°.) 

23 Tidei 1938. 112 

10. - Bestuttrder die, aan een split
sing, de baan links indraait, terwijl hij 
het voorgeschreven teeken doet. - Het 
voorschrift, waarbij aan den bestuurder, 
die links afdraait, verboden wordt den 
doortocht af te snijden van hem die zijn 
weg vervolgt, beschermt slechts dengene 
die zijn weg vervolgt overeenkomstig de 
verkeersverordening. Deze verordening 
verbiedt voorbij te steken op de split
singen, aansluitingen en kruisingen en 
beveelt aan de weggebruikers dat zij de 
uiterste rechterzijde moeten houden op 
de splitsingen en aansluitingen. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 29, 4°; 
36, 4°; 57, § 2, en 96, § 1.) 

4 October 1938. 196 

II. - Verplichting de uiterste rechter
zijde van den rijweg te houden. - « Na
deren van den top eener helling ». -Be
grip. - De gebruikers van den open
baren weg moeten de uiterste rechter
zijde van den rijweg houden bij het na
deren van den top eener helling ; deze 
verplichting echter is hun slechts opge
legd voor zoover de glooiing van het ter
rein hen verhindert een hindernis te zien 
dat aan de overzijde van den top zou 
verborgen zijn. (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 29, 5°). 

23 Tidei 1938. 112 

12. - Bestuurder die van zijn snel
heid niet meester blijft. - Misdrijf be
staande onafhankelijk van alle botsing. 
- Het feit dat de bestuurder van een 
voertuig niet voortdurend van zijn snel
heid is meester gebleven, en deze niet 
geregeld heeft derwijze dat hij v66r zich 
een voldoende ruimte behield om v66r 
een hindernis zijn voertuig tot stilstand 
te kunnen brengen, is strafbaar afgezien 
zelfs van alle botsing. (Kon. besl. van 
1 Februari 1934, art. 42.) 

23 Tidei 1938. Ill 

13. - Bestuurder die van zijn snel
heid niet meester blijft. - Botsing met 
een onvoorzien hindernis. - De omstan
digheid dat de aangereden hindernis niet 
te voorzien was volstaat niet om te be
wijzen dat de bestuurder van het voer
tuig geen wanbedrijf heeft gepleegd 
hierin bestaande dat hij niet voortdu
rend meester bleef van zijn snelheid en 
deze niet heeft geregeld derwijze dat hij 
v66r zich voldoende ruimte. behield om 



58 VERKEER. 

v66r een hindernis zijn voertuig tot stil
stand te kunnen brengen. (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 42.) 

23 Mei 1938. Ill, 

14. - Weggebmike1' die het Techt 
heeft zich op de baan te bevinden. -
HindeTnis dat kan voonien woTden. -
De weggebruiker die wettelijk de baan 
volgt kan geen onvoorzien hindernis uit
maken. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 42.) 

14 Maart 1938. 49 

15. - SecundaiTe baan.- Aansluiting. 
- De rechter mag niet als regel stellen 
dat, wanneer twee barren een aansluiting 
bereiken met een derde, zonder dat eenig 
weggebruiker op die aansluiting zijn weg 
in rechte lijn kunne vervolgen, de eene 
van de twee eerste barren noodzakelijk 
een hoofdbaan is, daar ze voortloopt tot 
de derde, en de andere noodzakelijk een 
secundaire baan is, daar ze niet verder 
loopt dan de aansluiting, en dat, om te 
beslissen welke van de twee eerste banen 
hoofdbaan en welke secundaire baan is, 
het volstaat ·te letten op de ruimte van 
de zwenking die de gebruiker van elk 
dier barren moet nemen om zijn weg te 
vervolgen op de derde. (Kon. besl. van 
1 Februari 1934, art. 51, 2° .) 

10 Mei 1938. 95 

16.- SecundaiTe baan.- Een konink
lijk besluit, dat een nieuw aangelegd 
stuk weg inlijft in een staatsbaan en het 
oude stuk rangschikt onder de stedelijke 
wegen, kan niet beslissen dat, voor de 
toepassing van artikel 51, 2°, van de al
gemeene verkeersverordening, bet nieuw 
stuk weg de verlenging is van de baan, 
en het oud stuk een weg is die niet ver
der loopt dan zijn aansluitingen met de 
baan die bij de groote wegen gerang
schikt blijft. (Oplossing stilzwijgend aan
genomen.) 

10 Mei 1938. 95 

17, - Recht van den weggebTuikeT, 
die uit een secundaiTe baan komt, om de 
hoofdbaan op te Tijden. - De rechter die 
ten grande uitspraak doet oordeelt op 
souvereine wijze wanneer hij, na onder
zoek van de feiten, verklaart dat de ge
bruiker van een secundaire baan de 
hoofdbaan mag oprijden, indien hij de 
door de wet en de voorzichtigheid opge
legde voorzorgen heeft genomen. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 51, 2°, 
en 54.) 

21 Maart 1938. 59 

18. - Secundai1·e baan; hoofdbaan. 
- Aansluiting. - VooTmng. - Hij die 
de secundaire baan volgt moet, voor 
hem die over den hoofdweg rijdt, den 
doortocht over de geheele breedte van 
dezen· hoofdweg vrij laten; eerstge
noemde kan niet doen gelden, als om
standigheid die bet misdrijf wegneemt, 
dat laatstgenoemde, in strijd met de ver
keersverordening, verwaarloosd heeft de 
uiterste rechterzijde te houden bij de 
aansluiting van de wegen. (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, artt. 54 en 29, 4°.) 

2 Mei 1938. 92 

19. - Bepaling die het stationneeTen 
en paTkeeTen van voe1·tuigen op zekeTe 
plaatsen veTbiedt. - De algemeene ver
keersverordening verbiedt bet station
neeren en parkeeren van voertuigen op 
minder dan 5 meter v66r de rooilijn der 
gebouwen van den dwarsweg; het 
" plaatsen » van een autorijtuig op de
aldus omschreven plaats is niet nood
zakelijk een misdrijf tegen die bepaling. 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 3, 
11° en 12°, en art. 64, 9°.) 

15 Maart 1938. 52 

20. - Beweerde niet-veTlichting van 
het Tijwiel, dat weTd aangeTeden. - De 
beweerde afwezigheid van Iicht aan een 
rijwiel kan de verantwoordelijkheid van 
den autovoerder, die met bet rijwiel in 
botsing kwam, niet verminderen, wan
near vastgesteld is dat de lichtbaken van 
de auto toelieten het rijwiel op een af
stand van 50 meter te bemerken. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 85.) 

14 Maart 1938 . 49 

21. - OmgelceeTde dTiehoek. - Plaat
sing op behooTlijken afstand van de 
kmising. - V oldoende veTlichting. -
De omgekeerde driehoek geldt voor elken 
bestuurder van een voertuig en verplicht 
hem den doorgang vrij te laten voor hen 
die den weg berijden, waarop hij gaat 
aankomen, mits dat teeken geplaatst 
weze op een behoorlijken, door de om
standigheden en de ligging der plaats 
aangewezen afstand van de kruising, 
en mrts het voldoende verlicht zij. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 51, 3°; 
131, §§ len 2, 7°, en§ 4; art. 140, § 4.) 

11 Juli 1938. 165 

22. - Spoorlijn van de tmm, bestemil 
bij voorrang tot het verlceer van de 
tmm. - De regel die voorziet dat de 
spoorlijnen van de tram bij voorrang be
stemd zijn tot bet verkeer van de trams 
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wordt niet geschonden door het arrest 
dat, als gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, ten laste van een wattman het feit 
behoudt zijn rijtuig te hebben aan den 
gang gezet onmiddellijk na den door
tocht van een andere tram, die den weg 
dwars afsneed, en aldus in botsing te 
zijn gekomen met een autovoertuig dat, 
terwijl het de andere tram kruiste, door 
deze tram aan zijn zicht werd onttrok
ken. (Strafwb., artt. 418 en 420; kon. 
besl. van 27 ,Januari 1931, art. 6, al. 6, 
art. 12, al. 2.) 

20 December 1938. 262 

23. - Vorrang ten behoeve van voer
tuigen op rails. - De voorrang toege
kend aan voertuigen op rails strekt niet 
zoover dat de bestuurder van zulk voer
tuig in alle omstandigheden mag nalaten 
acht te slaan op de belemmering van het 
spoor, weze ook die belemmering het ge
volg van een misdrijf tegen de verkeers
verordening; bedoelde voorrang ont
slaat niet van de verplichting om de 
voorschriften van de voorzichtigheid 
na te leven, die door de wet en de om
standigheden worden opgelegd en die ge
schikt zijn om een botsing, waarvan het 
gevaar in het oog springt, te vermijden. 

7 November 1938. 231 

24. - Verplichting voor den bestuur
der zijn snelheid te verminderen derwijze 
dat hij kan stilhouden. - Spooroverweg. 
- De bestuurder van een autovoertuig 
is niet op volstrekte wijze verplicht stil 
te houden telkens wanneer, bij een 
spooroverweg, de slagboom open is; hij 
moet slechts zijn snelheid vmminderen 
derwijze dat hij kan stil houden, name
lijk in geval de slagboom open is en een 
trein aankomt. Uit het enkele feit dat 
de bestuurder niet stil hield vooraleer 
een spooroverweg over te rijden, waar 
de slagboom open was, dan wanneer hij 
gesloten moest zijn, mag niet noodzake
lijk, en luidens geen enkele wetsbepaling, 
afgeleid worden, dat die bestuurder een 
misdrijf, tevens een fout, heeft begaan, 
en hij, bij ongeval, als daarvoor verant
woordelijk of aileen verantwoordelijk 
moet beschouwd worden. (Kon. besl. van 
.25 Mei 1936, art. 2.) 

8 November 1938. 234 

VE~KIEZINGEN. 

I. - Lijst van gemeentekiezers. 
Kiezer die zijn verblijf overbrengt van 
de eene gemeente nam· de andere. -

Geen inschrijving van ambtswege. - In
schrijving afhankelijk van de indiening 
van een bezwaar en van het bewijs dat 
de kiezer niet ingeschreven is op de lijst 
van ziji~ vorige verblijfplaatsen. - De 
kiezer die zijn verblijf van de eene ge
meente naar de andere overbrengt, tus
schen I Januari en 20 Maart, wordt niet 
ambtshalve ingeschreven op de lijst der 
gemeentekiezers van zijn nieuwe verblijf
plaats voor het volgend jaar; die in
schrijving is afhankelijk van de indie
ning van een aanvraag en van het be
wijs dat de kiezer niet ingeschreven is 
op de lijst der gemeentekiezers van zijn 
vorige verblijfplaatsen of er geschrapt 
werd. (Wet op de gemeenteverkiezingen 
geordend den 4 Augustus 1932, art. 5, 
al. 2.) 

II Juli 1938. 169 

2. - Geschil waarin een derde kan 
tusschenkomen. - Schepencollege dat 
een · bezwaar aanneemt en de schrapping 
van een lciezer beveelt, na 10 DecembeT. 
- Beroep. - Betwisting in welke het 
recht van tusschenkomst kan uitgeoe
fend worden. - Indien het schepencol
lege, uitspraak doende over een bezwaar, 
een kiezer van de lijst heeft geschrapt 
na 10 December, en bij het Hof van be
roep een beroep wordt ingediend, daarop 
steunend dat die beslissing nietig is, als 
te laat genomen, is er een geschil dat 
strekt tot inschrijving van een kiezer, 
waarin het recht van tusschenkomst kan 
worden uitgeoefend. (Kieswetboek van 
12 Augustus 1928, art. 52.) 

II Juli 1938. 169 
22 Juli 1938. 181 
22 Juli 1938. 182 

VER.NIELING VAN 
PEN BESTEMD 
BAAR. NUT. 

VOOR.WER.
TOT OPEN-

Straatnaambor·den geplaatst door de 
gemeenteoverheid. - Vernieling of be
schadiging. - Strafbaar feit. - Is straf
baar op grond van artikel 526 van het 
Strafwetboek het feit straatnaamborden, 
geplaatst door de gemeenteoverheid, die 
daartoe bevoegd is, te vernielen of te 
beschadigen. 

8 Th1aart 1938. 41 

VER.VALSCHING VAN VOE-
DINGSMIDDELEN. Zie VoE-
DINGSMID'DELEN. 
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VER.WIJZING NAAR. EEN AN
DER.E R.ECHTBANK. 
1. - Gewettigde verdenking. - Cor

rectioneele 1·echtbank en Hof van beroep 
onbevoegd. - De correctioneele recht
bank en het Hof van beroep zijn onbe
voegd om over een aanvraag tot verwij
zing naar een andm;e rechtbank, op 
grand van gewettigde verdenking, uit
spraak te doen. (Wb. v. Strafv., art. 542; 
wet van 25 Maart 1876, art. 19, 2°.) 

28 Maart 1938. 72 

2.- Wraking van al de leden van een 
Hof van bemep op grand van gewettigde 
verdenking. - Dmagwijdte. - Venoek 
tot verwijzing ·wegens gewettigde ver
denking. - Hof van verb1·eking bevoegd 
om er van kennis te nen~en. - De wra
king van al de leden van een Hof van 
beroep, op grand van gewettigde ver
denking, staat gelijk met een aanvraag 
tot verwijzing naar een andere recht
bank, wegens gewettigde verdenking; 
daar het Hof van verbreking alleen be
voegd is om kennis te nemen van de 
aanvragen tot verwijzing, moet het Hof 
van beroep geen acht slaan op die be
weerde wraking. (Wetb. van Strafv., 
art. 542.) 

8 Juni 1938. 128 

3. - Ge-wettigde verdenking. - Aan
vraag ingediend door beklaagde. - V e1'
worpen. - Geen aanleiding het a1·rest 
houdende verwe1·ping te beteekenen. -
Het arrest van het Hof van verbreking, 
dat een aanvraag tot verwijzing wegens 
gewettigde verdenking, door beklaagde 
ingediend, heeft verworpen, moet aan 
dezen niet beteekend worden. '(W etb. 
van Strafv., art. 548.) 

8 Juni 1938. 128 

4. - Burgerlij.ke zaken. - Rechtbank 
van eersten aanleg in de onrnogelijk
heid te worden samengesteld. - V er
wijzing van de zaak naar een andere 
rechtbank. - Het Hof verwijst de zaak 
naar een andere rechtbank van eersten 
aanleg wanneer het, na kennisnerning 
van een regelmatig verzoekschrift, aan 
eischer toegelaten heeft verweerder v66r 
het Hof te dagvaarden en vastgesteld 
heeft dat een rechtbank van eersten aan
leg, die zich in de onmogelijkheid be
vond wettig te worden samengesteld om 
een burgerlijke zaak te behandelen, de 
partijen verwezen heeft ten einde zich 
te voorzien zooals in rechten behoort. 

(Wet van 25 Maart 1876, art. 19, 2°; 
Wetb. van Bgl. Rv., art. 364.) 

14 Februari 1938. 22 

VER.ZEKER.INGEN. 

l. - Arbeidsongeval. - V erzekeram· 
die de door het ondernemingshoofd ver
schtddigde vergoeding heeft betaald. -
Is ontvanlcelij.k zich voor den stmfrech
ter burgerlijke partij te stellen tegen den 
verantwoordelijken persoon. - De ver
zekeraar van de · vaste vergoeding die 
door het ondernemingshoofd aan zijn 
werkman, krachtens de wet op de ar
beidsongevallen, verschuldigd is, wordt, 
wanneer hij die vergoeding betaald heeft, 
wettelijk gesteld in het recht dat het on
dernemingshoofd heeft om, in de plaats 
van het slachtoffer, de vordering tot 
schadevergoeding in te stellen tegen den 
verantwoordelijken derde, en is bijge
volg ontvankelijk om zich voor den straf
rechter burgerlijke partij te stellen te
gen dien derde. (Wetten geordend op 
28 September 1931, art. 19, al. 7, en wet 
van 11 Jun_.i 1874, art. 22.) 

15 Februari 1938. 24 

2. - Arbeidsongeval. - Verzekeraar 
die door het ondernemingshoofd ver
schuldigde vergoeding heeft betaald. -
Gerechtigd zich te doen terugbetalen 
door den voor de schade verantwoorde
lijken derde. - De verzekeraar die de 
vaste vergoeding betaald heeft, welke 
door het ondernemingshoofd aan een ar
beider, slachtoffer van een arbeidsonge
val verschuldigd is, heeft het recht zich 
te doen terugbetalen door den voor de 
schade verantwoordelijken derde. 

15 Februari 1938. 24 

3. - Verzekeringscontract door een 
ondernemingshoofd aangegaan ten voor
deele van zijn bedienden doch niet voor
zien dam· de ~vet op de arbeidsongeval
len. - Verzekeraar niet ontvankelijk 
zich burgerlijke partij te stellen tegen 
den verantwom·delijken derde. - Wan
neer een ondernemingshoofd ten voor
deele van een bediende een andere ver
zekering dan de door de wet op de ar
beidsongevallen voorziene verzekering 
heeft aangegaan, heeft de verzekeraar 
die de schade, ontstaan door een aan dien 
bediende overkomen ongeval, betaald 
heeft, hierdoor slechts zijn eigen schuld 
betaald, en die betaling kon voor hem 
geen aanleiding geven tot wettelijke, 
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noch tot bedongen indeplaatsstelling in 
de rechten van den verzekerde tegen 
den voor het ongeval verantwoordelij
ken derde. Die verzekeraar is derhalve 
niet ontvankelijk zich burgerlijke partij 
te stellen tegen dezen derde. 

15 Februari 1938. 24 

4. - Verzekering tegen ouderdom en 
vroegtijdigen dood. - Bedienden. 
Onafhankelijke arbeiders. - Niet van 
toepassing. - Artikel Ibis van de wet 
van 3 Maart 1933, dat artikel 1 van de 
wet van 18 Juni 1930 aarivult, behoudt 
de uitsluiting van de onafhankelijke ar
beiders, wat de verplichting tot verze
kering betreft. 

18 October 1938. 212 

VER.ZET. 
I. - Strafzaken. - Recht van den 

. veroordeelde om van het verzet af te 
zien. - De beklaagde, die bij verstek 
werd veroordeeld, kan afzien van het 
recht om verzet te doen. Hij doet van 
dit recht afstand, indien hij zich verde
digt op het beroep dat door de andere, 
partij werd ingesteld. 

25 October 1938. 223 

2. - Arrest tot afwijzing van het ver
zet, bij gebreke te verschijnen. - Voor
ziening in ver-breking. - De voorziening 
tegen een arrest tot afwijzing van het 
verzet, bij gebreke te verschijnen, be
strijdt niet het bij verstek gewezen ar
rest, en werpt aileen de vraag op te 
weten of de rechter, bij wien het verzet 
aanhangig was, zich naar de wet heeft 
gedragen bij het vaststellen van het her
haald verstek. 

1 Februari 1938. 15 

VOEDINGSMIDDELEN. 

I. - Verplichting voor- kleinhande
laars in vleesch van slachtvee en va.r-kens 
zich een bewijs van de herkomst te doen 
afleveren. - Het koninklijk besluit van 
17 Maart 1935 betreffende de verplich
ting voor kleinhandelaars in vleesch van 
slachtvee en. varkens zich een herkomst
attest te laten afleveren, genomen 
krachtens het koninklijk besluit van 
31 Juli 1934 op de zoogenoemde vol
machten, stelt geen straf op de overtre
ding van zijn bepalingen; dit misdrijf 
wordt bijgevolg gestraft met de straffen 
voorzien door artikel 1 van de wet van 

5 J uni 1934, die artikel 1 van de wet 
van 6 Maart 1818 heeft gewijzigd. 

16 Mei 1938. 101 

2. - Vervalsching van voedingsmid
delen. - Bewijs van de kwade tmuw 
van beklaagde. - Het arrest dat be
klaagde veroordeelt wegens vervalsching 
van voedingsmiddelen, of wegens ver
koop van vervalschte voedingsmiddelen, 
wetende dat zij vervalscht waren, kan 
het bewijs van de kwade trouw van den 
beklaagde halen uit de vaststelling dat' 
de briefwisseling tusschen hem en een 
handelaar in voor de gezondheid schade
lijke stoffen, zijn voornemen aantoont 
om ten nadeele van zijn klanten ongeoor
loofde winsten te maken. Er bestaa t geen 
tegenstrijdigheid tusschen die vaststel
ling en de vrijspraak van dien beklaagde 
wegens het mengen van voor de gezond
heid schadelijke stoffen bij voedingsmid
delen. (Grondwet, art. 97; Strafwetb., 
art. 454 en 500.) 

3 Mei 1938. 92 

3. - VeTvalsching van voeding.smid
delen.- Ber-eide vleeschwaaT.- Scmwn
stelling van de waar-, op het oogenblik dat 
zij te koop wordt geboden. - Ten aan
zien van de vraag of bereid vleesch sa
mengesteld is overeenkomstig de wette
lijke vereischten, moet niet het oogen
blik waarop het gefabriceerd werd, maar 
wel het oogenblik waarop het tot ver
bruik wordt aangeboden, in aanrnerking 
genomen worden. (Strafwb., art. 500; 
kon. besl. van 28 Mei 1901, art. 2.) 

18 October 1938. 214 

4. - VeTvalsching van voedingsmid
delen. - Staal, zooals bewee1·d, onTegel
matig geriomen. - Middel niet onder-
war-pen aan den rechteT. - W o?"dt afge
wezen. ·_ Kan niet voor de eerste maal 
aan het Ho£ van verbreking onderworpen 
worden het middel waarbij wordt aange
voerd dat een wettelijke formaliteit niet 
werd in acht genomen bij het nemen 
van een staal van een voedingswaar. 
(Wet van 4 Augustus 1890, art. 3; kon. 
besl. van 28 Februari 1891, artt. 3 en 9.} 

18 October 1938. 214 

5. - Vervalsching van voedingsmid
delen. - SacchaTine of soortgelijke stof
fen. - Nemen van stalen. - Beambte 
van de accijnzen verklarend dat er voor 
belanghebbende geen aanleiding bestaat 
het hem overhandigde staal lange1· dan 
twee maanden te bewaren. - Belang
hebbende al.dus verhinde1·d een teg_enont-
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leding te laten doen. - V1·ijspraak. -
Gerechtvaardigd. - Wanneer bij het ne
men van stalen van producten, die ver
moedelijk saccharine of soortgelijke stof
fen bevatten, een beambte van de ac
cijnzen verklaard heeft dat er voor be
langhebbende geen aanleiding bestond 
het hem overhandigde staal Ianger te 
bewaren dan twee maanden, binnen 
welken tijd hem de uitslag van de ont
leding zou worden bekendgemaakt, en 
wanneer de belanghebbende, steunend 
op die verklaring het staal niet tot na 
de twee maanden bewaard heeft, zoodat 
hij verhinderd wordt een tegenontleding 
te laten doen tegen de eerste ontleding 
waarvan de uitslag hem eerst na twee 
maanden werd medegedeeld, is de vrij
spraak, gesteund. op de schending van 
de rechten der verdediging, gerechtvaar
digd. (Wet van 13 Juli 1930, art. 6, § 8, 
en besluit van Minister van financien 
van 10 September 1931.) 

20 December 1938. 264 

VONNISSEN EN A~~ESTEN. -
Zie BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ, 

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN, VER

BREKING. 

HOOFDS'I'UK I. 

V ONNISSEN EN ARRESTEN IN RET ALGEMEEN. 

VORMEN. 

I. - Strafzaken. - Openbaar minis
te1·ie dat niet het woord heeft gehad. -
Vonnis nietig. - Ret in een strafzaak 
gewezen vonnis is nietig wanneer het 
noch uit het zittingsblad, noch uit het 
bestreden vonnis blijkt dat het open
baar ministerie in zijn vorderingen werd 
gehoord en het woord hem verleend is 
geweest. 

14 Juni 1938. 133 

2. - Strafzaken. Onderteekening 
doo1· de rechte1·s binnen vier en twintig 
'ttren. - Termijn niet voo1·geschreven op 
straffe van nietigheid. - Geen enkele 
wetsbepaling tnift met nietigheid het 
vonnis of het arrest dat niet ondertee
kend zou geweest zijn,' binnen vier en 
twintig uren, door een of meer van de 
rechters die het gewezen hebben, en ver
biedt hun evenmin het te onderteekenen 
na het verstrijken van dien tijd. (Wet 
van 18 J1.mi 1869, art. 164.) 

1 Juni 1938. 122 
3. -- Strafzaken. - Vonnis beslissende 

over een feit dat niet aanhangig ge-

maakt was. - Tlerb1·eking. - Door uit
spraak te doen over een ander feit dan 
hetgeen door de da.gvaarding voorzien 
was en bijgevolg bij de rechtbank niet 
regelmatig aanhangig werd gemaakt, 
schendt het vonnis artikel 182 van het 
W etboek van Strafvordering. 

22 Februari 1938. 32 

HOOFDS'I'UK II. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

§ 1. - Redenen, gebrek aan redenen. 

4. - Redenen van de vonnissen en 
arresten. - Begrip. - Is met redenen 
omkleed de beslissing die de redenen van 
haar beslissend gedeelte opgeeft. 

22 Juli 1938. 183 

5. - Beroep. - Strafzaken. - Wij
ziging van een vonnis van vrijspraak. -
Geen verplichting de vermeldingen van 
dit vonnis te bespreken. - Om een von
nis van vrijspraak te wijzigen, moet het 
Hof van beroep de vermeldingen van 
dat vonnis niet beantwoorden of be
spreken. (Grondwet, art. 9·7.) 

28 Juni 1938. 146 

6. - Beklaagde gestraft met een en
kele straf wegens de veTschillende in een 
telastlegging begrepen feiten. - Een en
kel misdadig opzet veTmeld. - Schuldig 
ten aanzien van elk feit. - De rechter 
verklaart dat bek]aagde schuldig is aan 
al de feiten begrepen in de bewezen be
vonden telastlegging wanneer hij, we
gens de eenheid van het strafbaar opzet, 
slechts een enkele straf toepast. 

13 December 1938. 251 

7, - MisdTijf tegen de veTkeersvemr
dening tevens wanbedTijf van onvTij
willig toegebrachte verwondingen. - Een 
enkele straf uitgesproken. - V aststelling 
in feite. - De rechter, die een enkele 
straf uitspreekt wegens misdrijf tegen 
de verkeersverordening tevens wanbe
drijf van onvoorzichtig toegebrachte ver
wondingen, verklaart daardoor zelf da.t 
de twee misdrijven bewezen zijn. 

17 October 1938. 207 

8. - Vervaardigen van alcohol in 
strijd met de wet. - Deelneming. -
V aststelling van feiten die een deT door 
aTtikel 66 van het Strafwetboek voor
ziene wijzen van deelneming uitmaken. 
- Veroordeeling wettig met 1·edenen om
kleed. - Is wettig met redenen omkleed 
het arrest waarbij een beklaagde wordt 
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veroordeeld als mededader van een mis
drijf tegen de wet van 15 April 1896, 
wanneer uit de vermeldingen van dat 
arrest blijkt dat als bewezen werd aan
genomen dat die beklaagde als tusschen
persoon voor bet verkrijgen van de dis
tilleertoestellen was opgetreden en dat 
hij het was die en de distilleertoestellen 
en tot het distilleeren bestemde wijn
moer had aangebracht bij dengene die 
ze gebruikt had; immers, zoodanige fei
ten bevatten de bestanddeelen die ver
-eischt zijn om een van de door arti
kel 66 van het Strafwetboek voorziene 
wijzen van deelneming uit te maken. 

1 Februari 1938. 14 

9. - Valschheid. - BedTieglijk opzet 
'/)CTmeld in de beschikking tot verwij
zing. - Telastlegging bewezen veTklaaTd. 
- Bed1·ieglijk opzet begTepen in deze 
veTklaring. - De rechter, die een telast
legging van valschheid in geschriften be
wezen verklaart, zegt tevens dat dit rnis
drijf gepleegd werd met bedrieglijkl op
zet of ·met het oogmerk om te schaden, 
wanneer die omstandigheden werden 
uitgedrukt in de beschikking tot verwij
zing die het misdr'ijf bij hem aanhangig 
heeft gemaakt. 

13 December 1938. 251 

10. - Strafzaken. Bestanddeelen 
van het misdTijf. - Materieele veTgissing 
in de be·wooTdingen. - W anneeT de Tech
ter die over de feiten beslist veroordeelt 
wegens oplichting, zich steunende hierop 
dat beklaagde bedrieglijke handelingen 
heeft aangewend of (in de plaats van 
om) van de lichtgeloovigheid of van het 
vertrouwen misbruik te maken, volgt 
uit deze louter materieele vergissing niet 
dat bet bestaan van de bestanddeelen 
van het wanbedrijf niet werd vastge
steld. 

29 Maart 1938. 73 

11. - BegTip. - Wanneer een partij 
een deskundig onderzoek aanvraagt om
dat zij zich zekere stukken niet heeft 
kunnen aanschaffen, is met redenen om
kleed het arrest dat die vraag afwijst 
en als reden van deze afwijzing opgeeft 
dat eischer niet in de onmogelijkheid is 
geweest de door hem ingeroepen stuk
ken neer te leggen. 

11 October 1938. 199 

12. - Beslissing die het Hof in de on
mogelijkheid stelt de wettigheid van de 
opgegeven Tedenen te ondeTzoeken. -

Afwezigheid van Tedenen. - Is niet wet
tig met redenen omkleed de beslissing 
die bet Hof van verbreking in de onmo
gelijkheid stelt zijn controle over de 
wettelijkheid van de aangegeven rede
nen uit te oefenen. (Grondw., art. 97.) 

11 October 1938. 203 

13. - Aanduiden van de wetsbepaling 
die het feit strafbaa1' stelt. - Is niet 
met redenen omkleed in rechte het von
nis, waarin de wetsbepaling wordt aan
gewezen, die het aan beklaagde ten laste 
gelegde feit verbiedt, maar waarin niet 
de wetsbepaling wordt aangeduid, die, 
door het bepalen van de straf, van dat 
feit een misdrijf maakt. (Grondwet, arti
kel 97.) 

14 Juni 1938. 133 

14. - VeTooTdeeling. -,-- Geen aandtti
ding van de wetsbepaling of bepaling 
van de veToTdening die het feit straf
baaT stelt en een stTaf vooTziet. - Be
slissing niet met Tedenen omkleed. -
Is niet met redenen omkleed in rechte 
het vonnis dat veroordeelt zonder de be
paling van de wet of van de verorde
ning, die het feit strafbaar stelt en de 
straf voorziet, aan te duiden. (Grondw., 
art. 97.) 

19 December 1938. 259. 

15. - VeTplichting de wetsbepalingen 
aan te duiden. - Draagwijdte. - De 
rechter die, beslissend over de burger
lijke vordering, de wetsbepalingen aan
duidt welke van het feit een misdrijf 
maken en de straf voorzien, bepaalt met 
nauwkeurigheid, ten aanzien van die 
vordering, dat de besproken daad on
rechtmatig is; geen enkele wettekst ver
plicht hem de artikelen 1382 en volgende 
van bet Burgerlijk Wetboek of arti
kel 215 van het Wetboek van Strafvor
dering te vermelden. 

17 October 1938. 207 

16. - Vonnis getpezen in stmfzaken, 
waaTbij woTdt gezegd dat een gemeente
veToTdening nietig is omdat zij nietig 
veTklaaTd weTd dooT een VToegeTe be
slissing gewezen in Strafzaken. - V7'0e
gere beslissing die geen kracht van ge
wijsde heeft ten aanzien van beklaagde. 
- Vonnis niet met Tedenen omkleed. -
is niet met redenen omkleed, bet vonnis 
in strafzaken dat, om een gemeenteveror
dening nietig te verklaren en te zeggen 
dat de schending er van geen misdrijf 
is, steunt op een vroegere beslissing in 

r----· 
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strafzaken gewezen in een geding waar
bij beklaagde niet betrokken was. 

11 October 1938. 203 

17. - Beslissing op een punt met re
denen omkleed door verwijzing naar de 
redenen van den eersten rechte1·. - Von
nis waartegen beroep bevat geen enkele 
1·eden betreffende dat punt. - Gebrek 
aan redenen. - Is niet met redenen om
kleed het vonnis dat, om zijn beslissing 
op een bepaald punt te staven, verwijst 
naar de redenen van den eersten rechter, 
dan wanneer het door het beroep bestre
den vonnis geen enkele reden aangaande 
dat punt bevat. (Grondwet, art. 97.) 

20 Juni 1938. 136 

18. - Medeplichtigheid. - Telastleg
ging die de misdadige deelneming van 
de beklaagden op alternatieve wijze op
geeft. - An·est dat, in de onderstelling 
van mededaderschap, de feiten vermeldt 
die handelingen als dader uitmaken, 
doch verzuimt aan te wijzen, in de on
deTStelling van medeplichtigheid, welke 
feiten de medeplichtigheid wettig uitma
ken. - Niet met redenen . omkleed. -
Wanneer de telastlegging, uitgedrukt in 
alternatieven vorm, de deelneming van 
de beklaagden aan het misdrijf, als da
ders of als medeplichtigen voorziet, is 
niet wettig met redenen omkleed het ar
rest van veroordeeling dat de als han
delingen van daders behouden feiten, in 
de hypothese van het mededaderschap, 
opgeeft, maar verzuimt te verinelden, in 
de hypothese van de medeplichtigheid, 
welke de feiten zijn die wettig de mede
plichtigheid uitmaken. (Grondw., art. 97; 
Strafwb., artt. 66 en 67.) 

14 Februari 1938. 23 

19. - Bezwaar van den belastingschul
dige ingediend in zake van rechtstreek
sche belastingen. - Verplichting de mid
delen te beantwoorden. - Antwoord op 
slechts bin van de middelen. - V erbre
king. - Het Hof van beroep, dat ken
nis neemt van een bezwaar ingediend in 
zake van rechtstreeksche belastingen, 
moet de in het bezwaarschrift verva tte 
middelen beantwoorden; indien eischer 
doet gelden, eenerzijds dat hij, tijdens 
het belastbaar dienstjaar, in de plaats 
van winst te maken, eerder verlies heeft 
on~erg;aan, en, anderzijds, dat hij het 
vong Jaar een op het belastbaar dienst
jaar over .te dragen verlies had geleden, 
mag het Hof van beroep zich er niet 
bij bepalen de door eischer betreffende 

het belastbaar dienstjaar voorgebrachte 
elementen als onvoldoende te verklaren, 
en het middel aangaande het in het 
vorig jaar geleden verlies onbeantwoord 
te laten. (Grondwet, art. 97.) 

23 Mei 1938. 113 

20.- Secundaire baan.- Vonnis niet 
voldoende met redenen omkleed. - Is 
onvoldoende met redenen omkleed het 
vonnis dat, vaststellend dat een weg niet 
verder loopt dan de aansluiting, er uit 
afleidt dat die weg secundair is en de 
voorrang toebehoort aan den bestuur
der die de andere baan volgt, zonder na 
te gaan of deze laatste baan niet zelf 
wettig altijd secundair is. (Grondwet, 
art. 97; kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 51.) 

24 Mei 1938. 12(} 

21. - V erkiezingzaken. - Geschil aan
gaande de draagwijdte van een schoTsing 
van de kiesrechten ten gevolge van een 
vemo1·deeling waaTvan de werkelijkheid 
niet weTd betwist - ATTest dat slechts 
vermeldt dat eischeT het bewijs van zijn 
bewering niet leveTt. - A1'Test niet met 
Tedenen omkleed. - Een schepencollege 
heeft de inschrijving van een kiezer be
volen, ofschoon deze een veroordeeling 
onderging, die schorsing van zijn kies
rechten medebracht gedurende een nog 
niet verloopen termijn, en het college 
heeft zich gesteund daarop dat, bij ver
gissing, de beslissing van veroordeeling 
een reeds verstreken termijn voor de 
ontzetting van de kiesrechten had uit
gesproken : wanneer tegen zoodanige 
inschrijving bezwaar wordt ingediend bij 
het Hof van beroep en de werkelijkheid 
van de veroordeeling niet wordt betwist, 
mag het Hof van beroep, om de bewijs
voering te verwerpen die inbrengt dat 
de wettelijke termijn van schorsing de 
overhand moet hebben op den in de 
beslissing van veroordeeling verkeerde
lijk aangewezen termijn, zich er niet toe 
bepalen te verklaren dat eischer het be
wijs van zijn bewering niet heeft gele
verd. (Grondwet, art. 97.) 

11 Juli 1938. 170 

§ 2. - Conclusie. - Beantwoording. 

22. - Strafzaken. - VeTplichting de 
verweeTmiddelen en excepties als zoo
danig in uitdrukkelijke conclttsies door 
beklaagde voorgebracht, te beantwoor
den. - De strafrechter moet aileen de 
verweermiddelen en excepties beantwoor-
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den, die als zoodanig bij uitdrukkelijke 
conclusies door beklaagde worden aan
gevoerd. 

8 Juni 1938. 128 
23. - Strafzaken. Verplichting de 

conclusie te beantwoorden. - Draag
wijdte. - De strafrechter moet de af
wijzing van alle verweermiddel of excep
tie, ook al werden zij mondeling voorge
dragen, met redenen omkleeden. Zeggen 
dat hij de conclusies van beklaagde moet 
beantwoorden is een formule gebruiken, 
. die, wegens haar onbepaaldheid, gevaar
lijk is. 

28 M:aart 1938. 69 
24. - Strafzaken. - Conclusie. 

Rechter niet verplicht opwerpingen te 
beantwooTden die geen eisch of geen 
exceptie, maar slechts bewijsvoeTing be
vatten. - De rechter die het feit beoor
deelt is niet verplicht de in de conclusie 
van beklaagde vervatte opwerpingen te 
beantwoorden, indien die opwerpingen 
noch eisch, nobh exceptie, doch enkel 
bewijsvoering inhouden. (Grondwet, 
art. 97.) 

12 Juli 1938. 177 
25. - VeTweeTmiddel dat niet weTd 

onderworpen aan den TechteT. - Moet 
dooT hem niet worden beantwoord. -
De rechter is niet gehouden een v66r 
hem niet opgeworpen verweermiddel te 
beantwoorden. 

18 October 1938. 213 
26. - Stmfzaken. - Conclusie van 

beklaagde. - Bewijsvoer·ing om te doen 
gelden dat de bestanddeelen van het 
misdTijf niet bestaan. - Geen veTplich
ting die te weerleggen. - De strafrechter 
~noet, bij veroordeeling van den be
klaagde; het in dezes conclusie vervatte 
betoog, waarbij eenvoudig wordt be
weerd dat de feitelijke bestanddeelen 
van het misdrijf ontbreken, niet weer
leggen. (Grondwet, art. 97.) 

27 September 1938. 186 
27. - Geen conclusie. - V eTOoTdeeling 

1titgespmken in de bewooTdingen van de 
·wet. - Wettig. - Bij gebreke van v66r 
hem genomen conclusie, rechtvaardigt 
de rechter op wettige wijze de veroor
deeling door de in de bewoordingen der 
wet gestelde telastlegging· bewezen te ver
klaren; aldus stelt hij souverein vast 
datal de wettige elementen van het mis
drijf voorhanden zijn en dat er geen 
grond van rechtvaardiging bestaat. 
(Grondwet, art. 97.) 

10 lVIei 1938. 99 

28. - Renaming van het strafbaar. 
feit ·met de bewooTdingen van de wet. 
- Geen conclttsie. - VeToordeeling wet
tig met Tedenen omkleed. - Wanneer 
de rechter het misdrjf omschrijft met de 
bewoordingen zelf van de wettelijke be

-paling die overtreden werd, stelt hij op 
souvereine wijze het fetelijk bestaan van 
al de wettelijke bestanddeelen van het 
misdrijf vast; bij gebreke van conclusie 
van den beklaagde, is hij niet verplicht 
de veroordeeling bovendien met andere 
redenen te omkleeden. (Grondw., art. 97) . 

28 M:aart 1938. 66 
29. - Strafzalcen. - Vaststelling van 

al de bestanddeelen van het wanbedrijf 
waarvoor veToordeeld werd. - Geen veT
plichting in 't bijzondeT te antwooTden 
op eenvoudige ondeTstellingen. - Het 
arrest dat al de wettelijke bestanddeelen 
van het misdrijf, waarvoor het veroor
deelt, vaststelt, moet niet antwoorden 
op eenvoudige onderstellingen door be
klaagde zonder bepaaldheid aangehaald. 

28 Februari 1938. 35 

30. - Strafzaken. - VeTklaTing lui
dens welke de conclusie van beklaagde 
geenszins gestaafd is door de feitelijke 
gegevens van de zaak. - Het arrest van 
veroordeeling hetwelk verklaart dat de 
conclusies van beklaagde geenszins ge
staafd zijn door de in de zaak voor
komende feiten, en de telastlegging be
wezen verklaart met de bewoordingeh 
van de wet, is wettig met redenen om
kleed, indien noch de aanteekeningen 
van het zittingsblad, noch het arrest, 
vermelden dat beklaagde uitdrukkelijke 
conclusies genomen heeft. (Grondwet, 
art. 97.) 

8 Juni 1938. 128 

31. - Geen conclusies. - Feit bewezen 
verklaaTd in de bewoordingen gebTuikt 
door de politievemTdening. - Voldoende 
Tedenen. - Is wettig met redenen om
kleed het vonnis dat bij gebreke van 
conclusies, het misdrijf . bewezen ver
klaart in de bewoordingen van de ge
meenteverordening die dat feit verbiedt. · 

8 M:aart 1938. 42 

32. - Conclusie. - Rechte1· in beToep 
die de Tedenen van den eeTsten rechte1· 
overneemt. - Beantwoording van de 
veTweermiddelen en excepties. - Beant
woordt de verweermiddelen of excepties 
bevat in de v66r hem genomen conclu
sies, de rechter in beroep. die de redenen 
van den eersten rechter overnemnt, wan
neer die redenen reeds antwoord gaven 
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op bedoelde verweermiddelen of excep
ties; (Grondwet, art. 97.) 

28 Juni 1938. 151 
33. - Conclusie ingediend na het slui

ten deT debatten. - Niet te beantwooT
den. - De rechter moet de conclusie, 
die slechts na het sluiten der debatten 
werd ingediend, niet beantwoorden. 

4 Juli 1938. 156 
34. - Klacht wegens oveTspel. - Be

twisting oveT de Tegelmatigheid van de 
klacht. Betwisting afgewezen. 
VoTm. - De rechter beantwoordt de con
clusie, die de regelmatigheid van de 
klacht wegens overspel en van de vast
stelling van het misdrijf betwist, indien 
hij verklaart dat de klacht niet onder
worpen is aan een bijzondere vormver
eischte en dat de man het recht heeft 
te vorderen dat politieagenten in de 
echtelijke waning zouden optreden. 
(Grondwet, art. 97 .) 

18 October 1938. 215 

35. - Handelseffecten. Conclusie 
van beklaagde aanvoeTend dat een check 
noch aan oTdeT, noch aan toondeT is. -
Geldigheid van de check, als aan toon
deT, dooT den TechteT uitgespmken. -
Conclusie beantwooTd. - Wanneer be
klaagde in zijn conclusie de geldigheid 
betwist heeft van een check wier ver
melding « aan order van ... '' niet werd 
ingevuld, en wier vermelding « aan toon
der " niet werd geschrapt, wordt door 
den rechter behoorlijk antwoord gege
ven waar hij verklaart dat dit effect 
wettig betaalbaar was aan toonder. 
(Grondwet, art. 97.) 

13 December 1938. 251 

36. - VemoTdeeling gesteund op door 
beklaagde begane tekoTtkomingen welke 
de- ander·e weggebTuikeTs niet moesten 
noch konden vooTzien. - Voldoende met 
Tedenen omkleed. - De rechter, die het 
feit beoordeelt, omkleedt zijn beslissing 
van veroordeeling met redenen, wan
neer hij de door beklaagde begane te
kortkomingen opgeeft en vaststelt dat 
de andere weggebruikers die tekort
komingen niet konden, noch moesten 
voorzien. (Grondwet, art. 97.) 

4 October 1938. 196 
37.- Stmfzaken.- Conclusie van be

klaagde waaTin twee vooTstellingen van 
het ongeval woTden gegeven. - Arrest 
beslissende dat beklaagde gepoogd heeft 
een beweging tot vooTbijsteken uit te 
voeTen op een aansluiting. - Met rede-

nen omkleed. - Door te beslissen dat 
beklaagde een paging gedaan heeft tot 
voorbijsteken op een aansluiting, ver
werpt het arrest van veroordeeling de 
conclusie waarbij beklaagde twee andere · 
voorstellingen van het ongeval opgeeft, 
die, volgens hem, de paging tot het straf
bare voorbijsteken wegnemen, te weten : 
of wel heeft de bestuurder van het be
weerde voorbijgestoken voertuig teeken 
gedaan dat hij rechts ging zwenken op 
de aansluiting, of wel, stand dit voertuig 
stil en heeft het zich plots in beweging 
gezet. (Grondwet, art. 97.) 

11 Juli 1938. 166 

38. - VeTkeeT. - Beklaagde bij con
clusie aanvoeTend dat de ooTzaak van. 
het ongeval te wijten is aan de misdTij
ven gepleegd door· het slachtoffeT en aan 
een medebeklaagde. - BeantwooTding. 
-De rechter die vaststelt dat beklaagde, 
wielrijder, ten gevolge van de gebrekkige 
remmen van zijn rijwiel, gebotst is op 
een v66r hem rijdend wielrijder die daar
door een voetganger, gaande over een 
plaats van den openbaren weg waar hij 
zich wettig mocht bevinden, heeft doen 
vallen, en derhalve alleen beklaagde voor 
dit ongeval verantwoordelijk verklaart,. 
beantwoordt op wettige wijze de con
clusie van beklaagde, waar deze beweert 
dat de oorzaak van de botsing te wijten 
is aan de misdrijven begaan door de 
twee andere personen. (Grondw., art. 97 ; 
kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 22 
en 42.) 

17 October 1938. 209 
39. - Conclusie die doet gelden dat 

de bestuuTdeT van een buuTttram val
gens het Teglement niet gehmtden is de 
weggebruikeTs te verwittigen dat de 
tram nadeTt. - Geen antwooTd op die 
conclusie. - ATTest dat vaststelt dat het 
veTu!im om te veTWittigen niet is bewe
zen. - Aan eischer in veTbTeking ont
bTeekt alle gTief. - Wanneer de als bur
gerlijk verantwoordelijk gedaagde partij 
concludeert dat, luidens de politieveror
dening op het verkeer, de bestuurder van 
een buurttram niet gehouden is de weg
gebruikers te verwittigen dat de tram 
nadert, levert het arrest dat den voor
rang van de buurttram erkent en het 
verzuim om te verwittigen niet bewezen 
verklaart, voor die partij geenerlei grief 
op, doordat het dit middel onbeant
woord laat, hetwelk van alle belang is 
ontbloot. (Grondwet, art. 97 ; kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 26, gewijzigd 
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door het kon. besl. van 17 Januari 1936, 
art. 5.) 

30 October 1938. 194 
40. - Strafzaken. Vemm·deeling 

zonder beantwoording van de excepties 
die door beklaagde bij conclusie werden 
aangevoerd. - Verbreking. - Moet ver
broken worden, als onvoldoende met re
denen omkleed, de beslissing die be
klaagde veroordeelt, terwijl zij de door 
beklaagde bij conclusie aangevoerde ex
cepties onbeantwoord laat, en niet doet 
blijken of zij deze excepties hetzij als 
niet gegrond in feite, hetzij als bewezen 
in feite, doch niet gegrond in rechte, be
schouwd heeft. (Grondwet, art. 97.) 

17 Mei 1938. 105 
41. - Veroordeeling wegens het doo

den van een huisdier. - Conclusie van 
beklaagde aanvoerend dat het dier geen 
huisdier meer was. - Niet beantwoord. 
- Is niet met redenen omkleed, en vol
doet niet aan de Grondwet, het vonnis 
dat, om te veroordeelen wegens het doo
den van een huisdier (Strafwb., art. 563, 
4°), niet antwoordt op de conclusie van 
beklaagde die aanvoert dat het dier geen 
huisdier meer was. (Grondwet, art. 97.) 

19 December 1938. 259 
42. - Verkeer. - Conclusie. - Niet 

beantwoord. - Verbreking. - Wanneer 
beklaagde, die vervolgd wordt wegens 
onvrijwillig toegebrachte verwondingen, 
bij conclusie aanvoert dat het slacht
offer de verkeersverordening op een be
paalde wijze overtreden heeft, is het ar
rest, dat veroordeelt zonder die conclu
sie te beantwoorden, niet wettig met 
redenen omkleed en moet het verbroken 
worden. (Grondwet, art. 97; kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 36.) 

16 November 1938. 240 
43. - - Strafzaken. - Onvrijwillige 

dooding.- Gebrek aan redenen.- Wan
neer beklaagde, op zijn beroep tegen een 
vonnis dat hem wegens onvrijwillige 
dooding veroordeelt en alle schuld van
wege het slachtoffer uitsluit, conclusies 
neemt waarbij hij, tegenover de beoor
deeling van den eersten rechter, bepaalde 
feiten stelt waaruit de onvoorzichtigheid 
van het slachtoffer, eenige oorzaak van 
het ongeval, en derhalve zijn eigen on
schuld z66 in rechte als in feite zou blij
ken, heeft de rechter in beroep zijn be
slissing niet wettig met redenen omkleed 
indien hij enkel vaststelt dat terecht « de 
eerste rechter den betichte schuldig ver
klaard heeft aan de feiten te zijnen laste 

gelegd, dit om de redenen w'elke het. 
Hof overneemt ». 

11 Januari 1938. 1 

44. - Veroordeeling van een voet-. 
ganger om den rijweg te hebben overge
stoken zonder zich te verzekeren dat hif 
het verkeer voor de andere weggebrui
kers niet zou hinderen. - Conclusie van 
beklaagde. - Geen beantwoording. -
Beslissing niet met redenen omkleed. -
Is niet met redenen omkleed, en voldoet 
niet aan de Grondwet, het vonnis dat 
een voetganger veroordeelt om den rij
weg te hebben overgestoken, zonder zich: 
te verzekeren of hij het verkeer voor de· 
andere weggebruikers niet zou hinderen 
(Algemeene verkeersverordening, art. 22,. 
§ 3; kon. besl. van 17 Januari 1936, 
art. 3), en de conclusie niet beantwoordt 
waarin beklaagde als exceptie aanvoert. 
dat de voetgangers niet behoeven te 
wijken voor de andere weggebruikers 
dan voor zoover deze zich bij het ver
keer zoo gedragen dat zij geen misdrijf 
plegen, en dat de voetgangers niet ver
plicht zijn de aankomst van voertuigen 
in strijd met de verkeersverordening te 
voorzien. (Grondwet, art. 97.) 

19 December 1938. 260 

45. - Strafzaken. - Verkeer. - Be
lemmering, bestanddeel van het misdrijf. 
- Beklaagde bij conclusie aanvoerend 
dat er geen belemmering was, in de wet
telijke beteekenis. - Veroordeeling zon
der die conclusie te beantwoorden. -
Onwettig.- Is onvoldoende met redenen 
omkleed de veroordeeling van den be
stuurder van een buurttram, om zich 
niet op een bepaalde wijze te hebben 
gedragen bij belemmering, wanneer het 
vonnis niet antwoordt op de conclusie 
van beklaagde die aanvoert dat er geen 
belemmering was, in de wettelijke betee
kenis, maar wel een geval van overmacht 
ten gevolge van het plotseling stilstaan 
van een voertuig op de baan, dan >van
neer de tram zich slechts op een afstand 
van een tiental meter bevond. (Grand
wet, art. 97.) 

7 Juni 1938. 123 

46. - Stmfzaken. - Geen beant
woording van conclusie. - Is niet wettig 
met redenen omkleed het vonnis dat 
vrijspraak verleent zonder de conclusie 
te beantwoorden waarin de burgerlijke 
partij aanvoerde dat de telastlegging be
wezen was reeds daardoor dat zij daar
over ter terechtzitting onder eed haar 
verklaring had gedaan, als beeedigd bij-
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zondere wachter, en beklaagde de feiten 
bekencl had. (Grondwet, art. 97.) 

11 April 1938. 87 
47. - Strafzaken. - Ongeval waar

van een gehttwde vrouw het slachtoffer 
was. - Conclusie van beklaagde er toe 
strekkende de vergoeding wegens de ze
delijke schade aan de vrouw, en de ver
goeding wegens de overige schade aan 
den man te doen toekennen. - Toeken
ning van de vergoeding voor de geheele 
schade aan de vrouw. - Geen redenen. 
- Verbreking. - Wanneer beklaagde bij 
conclusie vraagt dat de vergoeding voor 
-zedelijke schade zou . toegekend worden 
aan de vrouw, slachtoffer van het onge
val, en de overige schadevergoeding zou 
verleend worden aan den man, hoofd van 
de gemeenschap, moet het arrest dat, 
zonder opgave van redenen, de geheele 
.schadevergoeding toekent aan de vrouw, 
verbroken worden in zoover het aan deze 
de vergoeding van de schade, andere 
dan de zedelijke schade, heeft toege-
wezen. 

11 .Juli 1938. 166 

VOO]lLOOPIGE HECHTENIS. 
Handhaving van de hechtenis Zanger 

dan een maand. - Mededeeling van den 
bundel aan deri raadsman van beklaagde. 
- Bericht te geven door den g1·ifjier. -
W anneer dit be'richt moet verzonden 
worden. - De rechtspleging voor het 
handhaven van de voorloopige hechtenis 
gedurende meer dan een maand is regel
matig wanneer, v66r de verschijning in ' 
de raadkamer, de bundel twee dagen op 
de griffie ter beschikking van den raads
man van beklaagde is gesteld geweest, 
en wanneer de griffier daarvan aan den 
raadsman kennis heeft gegeven door een 
aangeteekenden brief, verzonden daags 
v66r den eersten van die twee dagen. 
(Wet van 23 Augustus 1919, art. 1.) 

5 April 1938. 78 

VOO]lONDEJlZOEK IN STJlAF
ZAKEN, - Zie RECHTSPLEGING IN 

STRAFZAKEN. 

VOO]lWAAJlDELIJKE VEJlOOll
DEELING. - Zie STRAF. 

w 
WE GEN. 

Buurtweg die niet ingeschreven is op 
den atlas: - Bedding van den weg toe
behoorend aa.n een privaat persoon. -
Verkrijging van het recht van overga.ng 
ten voordeele van de gemeente, door der
tigja.rige verjaring. - Een gemeente kan 
door verjaring in dertig jaren het recht 
van overgang verkrijgen over een weg 
waarvan de bedding aan een privaat 
persoon toebehoort en die niet ingeschre
ven is op den atlas van de buurtwegen. 

20 Juni 1938. 136 

WEQKJlECHTERS.QAAD. 
Opstellen van de beslissingen van de 

werkrechtersraden in beroep. -'-- V arm. 
- De uitspraken van de werkrechters
raden in beroep zijn onwettig wanneer 
zij er zich toe bepalen te verklaren dat 
appellant opnieuw de middelen aanvoert, 
die hij v66r den eersten rechter deed 
gelden, dat appellant geen enkelen grief 
tegen de bestreden beslissing rechtvaar
digt en het bewezen is gebleven dat de 
eisch van appellant met recht en op 
grond van gepaste redenen werd afge-

wezen. (Wet van 9 Juli 1926, artt. 77 
en 123.) 

3 November 1938. 230 

WET. 
I. - Uitlegging. - Term waarvan de 

zin niet bepaald is. - Gewone beteeke
nis. - Wanneer de wet den zin van een 
term niet opgeeft, wordt de wettelijke 
zin van dat woord bepaald door zijn ge
wone beteekenis. 

24 Mei 1938. 115 

2. - Uitlegging. - Twijfel. Uitleg-
ging tegen den fiscus. - Bij twijfel moet 
de fiscale wet verklaard worden tegen 
den fiscus. 

24 October 1938. 219 

WETTIGE VEJlDEDIGING. 
Misdrijf. - Staving. - W ettige ver

dediging. - Verdediging van den per
soon alleen. - Aileen de wettige verde-· 
diging van den persoon is een grond van 
rechtvaardiging : deze strekt zich niet 
uit tot de verdediging van zaken of van 
rechten op de zaken. (Strafwb., art. 416.) 

28 Juni 1938. 144 

ETABL. EM. BRUYLANT, n. v., Brussel. 
Een BelL-Best.: R. BRUYLANT, 421, Brugmannlaan, Ukkel. 


