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28 KAMER.- 6 Januari 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE VAN BEKLAAGDE. - MIDDELEN 
WAARUIT BEKLAAGDE AFLEIDT DAT IUJ 
ONSCHULDIG IS.~ NIET BEANTWOORD. 
- ARREST NIET WETTELIJK MET RE
DENEN OMKLEED. 

Is niet wettelijk rnet redenen ornkleed het 
arrest waa1'bij een beklaagde wordt ve1'
oordeeld, zonder dat de door kern bij con
clu~ie aangebrachte rniddelen, waaruit hij 
zijn onschuld beweert af' te leiden, 
beantwoo1·d werden ( 1). 

(MASSET, T. DE JONGHE.), 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
25 October 19110 door de correctioneele 
rechtbank te Charleroi, zetelende in graad 
van hero ep, gewezen ; 

Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering tegen den aanlegger uit
geoefend : 

Over het middel ex officio : schending 
van artikel 9.7 der Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de conclusies van den 
aanlegger niet heeft beantwoord : 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
en veroordeeld werd om, gebruiker zijnde 
van den openbaren weg en rijdende op een 
secundairen weg, den doorgang niet vrij 
te hebben gr.laten voor den bestuurder die 
over den hoofdweg rijdt (Kon. besl. van 
1 Februari 1934o, art. 54o, 1 o) ; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van den eersten rechter, het ten 

{1) Verbr., 12 Maaet 1940 (A1'1'esten van het 
Hof van verb1·eking, 1940, blz. 36; Bt<ll. en 
PAsiC .. 1940, I, 90). 

VERBR. l941. - 1 

laste van aanlegger gelegde feit na het 
vallen van den dag werd gepleegd, in een 
bebouwde kom, bij de kruising van twee 
banen waarvan de eene, waarop de aan
legger reed, secundair werd krachtens een 
teeken geplaatst overeenkomstig het 7o 
van de bij het Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934o gaande tabel I ( artikel 51, 
3°, van het voormeld Koninklijk besluit); 

Overwegende dat de eerste rechter 
bovendien vaststelt dat, op het oogenblik 
der feiten en ondanks het voorschrift op
gegeven door artikel 140, 4oo, van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
" dit gevaarlijk kwartier in een zeer 
groote duisternis was gedompeld » en dat 
« het teeken nr 7 aldus voor de vreemden 
van geen enkel nut was»; · 

Overwegende dat de eerste rechter niet
temin den aanlegger veroordeelt om reden 
dat deze " niet ver van den kruisweg 
wonende, ter terechtzitting erkend heeft 
dat hij van gezegde teekens op de hoogte 
was»; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de beslissing a quo bekrachtigend e; 
zich bij bepaalt naar de redenen 'van 
deze laatste te verwijzen ; 

Doch overwegende dat de aanlegger, 
v66r d:n rechter in hooger beroep, in 
conclus1es staande hield dat hij slechts 
na de feiten het bestaan van het teeken 
had opgemerkt en dat de eerste rechter 
de verklaring door hem ter terechtzitting 
gedaan verkeerd had opgevat; dat overi
gens de bescherming die uit voormeld ar
tikel HO, 4o 0 , voortvloeit, op al de gebrui
kers van den openbaren weg toepasselijk 
was, zonder onderscheid tusschen degenen 
die de streek bewonen en de vreemden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
daar het deze middelen niet heeft beant

. woord waaruit de aanlegger zijn onschuld 
beweerde af te leiden, - artikel 97 der 
Grondwet heeft geschonden ; 



-~ 
Dat bet onderzoek van het middel door 

den aanlegger tot staving van zijn voor
ziening opgeworpen als zonder belang 
voorkomt; 

Wat betreft de beslissing over de bur
gerlijke vordering tegen den aanlegger 
ingesteld : 

Overwegende dat de verbreking over 
de publieke vordering de verbreking mede
sleept van de beslissing over de burger
lijke vordering gewezen en gegrond op 
dezelfde inbreuk ; · 

W at betreft de beslissing over de bur
gerlijke vordering door den aanlegger, in 
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij, 
ingesteld : 

Overwegende dat de aanlegger bij de 
stukken geen authentieke uitgifte van het 
bestreden vonnis heeft gevoegd ; dat de 
voorziening aldus, luidens artikel 419 van 
het Wetboek van Strafvordering, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis voor zooveel het over 
de publieke vordering en over de burger
lijke vordering tegen den aanlegger uit
geoefend uitspraak doet ; verwerpt de 
voorziening voor 't overige : zegt dat 
onderhavig· arrest zal overgeschreven wor
den in de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Charleroi en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt den verweerder De J onghe tot 
twee derden der kosten ; laat het overig 
derde ten laste van den aanlegger ; ver
wijst de zaak, alzoo beperkt, naar de 
correctioneele rechtbank te Bergen, zete
lende in graad van beroep. 

6 Januari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. 

Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 6 Januari 1941. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - HOF VAN ASSISEN. 
- VOORZIENING VAN VEROORDEELDE 
TEGEN HET ARREST VAN VEROORDEE
LING. - TREFT NIET HET ARREST VAN 
VERWIJZING. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - HOF VAN ASSISEN. 
- ARREST VAN VEROORDEELING. -
MIDDEL GESTEUND OP NIETIGHEID IN 
VOORONDERZOEK. - VOORZIENING GE
RICHT TEGEN ARREST VAN VEROORDEE
LING ALLEEN. - NIETIGHEID ENKEL 

BETREKKELIJK TOT VOORONDERZOEl{. 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° De voorziening door den veroordeelde 
gericht tegen een door het Hof van assisen 
gewezen arrest treft niet het arrest dat 
eischer naar dit Hof verwezen heeft 
(stilzwijgend aangenomen) (1). 

2° Is niet ontvankelijk het middel, dat wordt 
aangevoerd tot st.aving van de voorziening 
tegen een door het Hot van as sis en gewezen 
arrest van veroordeeling, en dat een 
nietigheid inroept, die enkel en aileen 
op het vooronderzoek betrekking heeft (2). 

(DESCHAMPS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 
10 October 1940 door het Hof van assisen 
der provincie Luik gaveld ; 

Omtrent het eerste middel, afgeleid uit 
het feit dat zekere gehoorde getuigen hun 
verklaringen hebben veranderd of ver-
leid zijn geweest : . 

Overwegende dat de bewering, waarop 
het middel steunt, geen grond vindt noch 
in het bestreden arrest, noch in de stuk
ken der rechtspleging waarop het Hof acht 
mag slaan; 

Dat het middel aldus in feite niet op
gaat; 

· Omtrent het tweede middel : schending 
van de rechten der verdediging' en gesteund 
op het feit dat, gedurende het v66r
onderzoek, een verzoek tot getuigen
verhoor en tot een deskundig tegenonder
~oek, door den aanlegger ingediend, niet 
IS aangenomen g'eweest : 

Overwegende dat, krachtens artikel408, 
alinea 1, van het Wetboek van Straf
vordering, de beschuldigde, die zich slechts 
tegen het arrest van veroordeeling heeft 
voorzien, niet ontvankelijk is de nietig
heden in te roepen die enkel het v66r
onderzoek betreffen ; 

Overwegende, eenerzijds, dat het voor
gestelde middel op een nietigheid wijst 
van het v66ronderzoek; dat, anderzijds, 
de beweerde nietigheid de rechten der 
verdediging niet heeft kunnen schenden 
tijdens het onderzoek op de terecht
zitting van het Hof van assisen vermits 
het, voor deze rechtsmacht, den aanlegger 
vrij stond de getuigen en deskundigen te. 
doen dagvaarden wier verhoor hij tot 
zijn verweer noodig achtte ; . 

(I) en (2) Zie Verbr., 20 Mei 1913 (Bull. 
en PAsiC., 1913, I, 254); 22 October 1917 
(Bull. en PAsro., 1918, I, 113); 24 Maart 
1924 (ibid., 1924, I, 264); 25 Mei 1925, 
(ibid., 1925, I, 258). 



nat het midde!, aldus, niet ontvanke
lijk is ; 

OverwEgende dat de aanlegger, voor het 
overige, enkel beschouwingen van feite
lijken aard inroept; dat de beoordeeling 
van dergelijke beschouwingen aan de 
bevoegdheid van het Hof ontsnapt; 

En overwegende ... (het ovet·ige van min
der belang) ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

6 J anuari 19M. - 2e Kamer. - Voo1"
zitte1": H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1"slaggever : H. Cocqueau 
des Mattes. - Gelijkluidende conclusie : 
H. Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 6 Januari 1941. 

AFZETTERIJ. - AFSTAND VAN DEN 
KLAGER. - GEVOLG VAN DEN AFSTAND 
AFHANKELIJK GEMAAKT VAN DE BETA
LING VAN DEN VERSCHULDIGDEN PRIJS. 
- WETTELIJKHE1D. 

Het slachtoffe1" van het wanbedrijf van 
afzetterij kan wettelijlc het gevolg van den 
afstand zijner Jclacht afhanlcelijk malcen 
van de betaling door belclaagde van een 
gedeelte van den verschuldigden prijs. 
(Wet van 23 Maart 1936; Strafwb., 
art. 508bis.) 

(RENARD.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 19 Oc
tober 1940 door het Hof van beroep te 
Brussel gewe:10en ; 

Omtrent het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arresc, de bewijskracht der acten misken
nende : 1 o onjuist de bewoordingen heeft 
vermeld van de opdracht door den H. pro
cureur generaal bij het Hof van beroep, 
aan de politie Sint-Pieters-Woluwe ge
geven; 2° de door de benadeelde op 27 Sep
tember 1940 onderteekenden afstand, van 
een klacht hoofdens afzetterij ten laste 
van den aanlegger, als voorwaardelijk 
heeft beschouwd; dan wanneer hij _niet 
voorwaardelijk was; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de opdracht waRrvan 

het middel gewaagt, het betwiste punt 
behelsde : " Gehoord de klaagster ... doet 
zij afstand van haar klacht? "; 

Overwegende alsdan dat het arrest, 

3-
door vast te stellen dat de politiecommis
saris gelast was geweest na te gaan of de 
door de k]aagster vroeger opgestuurde 
afstand wei de uitdrukking van haar wil 
was, artikel1320 van het Burgerlijk Wet
hoek niet geschonden heeft ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het Hof van beroep 

vaststelt dat de klaagster, op de correc
tioneele rechtbank, den 23 Oogst 19£,0, in 
haar klacht heeft volhard; dat de brief, 
door haar op 27 September 19/oO getee
kend en waarbij ze van haar klacht afziet, 
door een derden persoon werd opgesteld ; 
dat ze eindelijk, luidens een aan de politie 
later gedane verklaring, bevestigd heeft 
dat haar afstand afhing. van de gedeelte
lijke betaling der schuld van den aan
legger; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door uit deze omstandigheden af. te leiden 
dat de afstand slechts voorwaardelijk was, 
den brief nopens den afstand enkel heeft 
ge!nterpretteerd en, bijgevolg, het in het 
middel bedoelde artikel niet heeft ge
schonden; 

Dat het middel, in zijn twee onderdee-
len, in feite niet opgaat ; . 

Omtrent bet middel, afgeleid uit de 
schending van artikel508bis van het Straf
wetboek : 1° doordat het bestreden arrest 
door de mogelijkheid aan te nemen van 
een voorwaardelijken afstand, voorwaarde 
welke in onderhavig geval hestand in de 
gedeeltelijke betaling der schuld, feitelijk 
neerkomt op de afschaffing dezer wette
lijke oorzaak van verval der publieke vor
dering, want in feite is het altijd, wanneer 
geen volledige terugbetaling bestaat, dat 
de klager afstand zal doen; dat, de afstand 
der klaagater onvoorwaardelijk zijnde, het 
haat niet toegelaten was, naar haar goed
dunken, de definitief vervallen publieke 
vordering terug te doen ontstaan, onder 
voorwendsel dat ze niet vergoed was ; 
2° doordat de geheele betaling, op zich 
zelf, een wettelijke oorzaak vari het verval 
der puhlieke vordering zijnde, het arrest 
ten onrech Le beslist « dat de benadeelde 
partij de intrekking der klacht kan doen 
afhangen der geheele of gedeeltelijke beta
ling van het nadeel dat ze h~eft onder
gaan "; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 508bis er zich 

geenszins tegen verzet dat de afstand van 
een klacht hoofdens afzetterij afhangt 
van de verwezenlijking van bepaalde voor
waarden, namelijk van de gedeeltelijke 
betaling van den vetschuldigden priJs 
daar de klagende partij haar rechten kan 
doen gelden tot de volledige vergoeding, 
met inbegrip van de kosten ; 



Dat het middel, in zijn eerste onderdeel, 
in rechteniet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, zelfs wanneer men 

aanneemt dat het arrest bij vergissing 
zou gezegd hebben dat de benadeelde 
partij, in geval van artikel 508bis van het 
Strafwetboek, de intrekking harer klacht 
mocht doen afhan~oen van de geheele ver
goeding door haar geleden, deze vergis
sing dan nog zonder invloed zou zijn op 
het beschikkend gedeelte, vermits uit de 
vas1stellingen van het arrest blijkt dat, in 
onderhavig geval, de afstand slechts afhan
kelijk werd gemaakt van de betaling van 
een gedeelte der schuld van den aanlegger ; 

Dat het middel, in zijn tweede onder
dee!, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Omtrent het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat het arrest de middelen, door den 
aanlegger ingeroepen in zijn conclusies 
v66r het Hof van beroep genomen, niet 
beantwoord heeft : 

Overwegende dat de conclusies waarop 
het middel wijst, in hoofdzaak staande 
hielden dat, daar de benadeelde op 27 Sep
tember 1940 uitdrukkelijk van haar klacht 
had afgezien, de publieke vordering ipso 
f'acto vervallen was, en dat ze niet be
kwaam was, naar haar goeddunken, die 
vordering terug tot stand te brengen door 
een latere intrekking ; 

Overwegende dat het arrest deze con
clusies beantwoord heeft door in feite op 
bindende wijze vast te stellen dat, de kwes
tieuze afstand voorwaardelijk zijnde, en 
de voorwaarde waarvan hij afhing niet 
vervuld zijnde, de publieke vordering 
niet vervallen was ; dat het middel in feite 
niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening .: veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

1 
6 Januari 1941.- 2e Kamer.- Voor

zttter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

4-
2e KAMER.- 6 Januari 1941. 

OORLOG. - SCHORSING VAN DE TER
MIJNEN VERLEEND VOOR HET OPKOMEN 
TEGEN DE BESLISSINGEN DER RECIIT
BANKEN. - BESLUIT-WET VAN 15 MEI 
1940. - NIET VAN TOEPASSING OP DE 
BESLISSINGEN DOOR DE STRAFRECHT
BANKEN GEGEVEN OVER VORDERING 
VAN DE BURGERL!JKE PARTIJ. 

Het besluit-wet van 15 Mei 1940, betref
f'ende de schorsing, tijdens den oorlog, 
van de termijnen verleend voor het op
komen tegen de beslissingen der recht
banken, is niet van toepassing op de 
beslissingen gewezen door de straf!·echt
banken, namelijk op de beslissingen door 
deze rechtbanken gegeven ove!' de vorde
ring van de burgerlijke partij. 

(DE VYCK, T BLANCHART.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift van De 
Vijck, in zake burgel'lijke partij, strek
kend tot het bekomen van het voordeel 
der kostelooze rechtspleging ten einde de 
rechtspleging voort te zetten ontstaan uit 
haar voorziening tegen het arrest van 
het Hof van beroep te Brussel, uitspraak 
doende in boetstraffelijke zaken in dato 
30 November 1940; 

Overwegende dat het onvermogen van 
verzoekster gerechtvaardigd is doch dat 
er dient onderzocht of de aanspraak recht
matig voorkomt ; 

Overwegende dat de verzoekster, -
waarvan het beroep laattijdig werd ver
klaard door . het arrest tegen hetwelk zij 
zich in verbreking voorzien heeft - eener
zijds de oyermacht inroept en, anderzijds, 
het besluit-wet betreffende de schorsing, 
tijdens den duur van den oorlog, van elke 
verjaring en vervallenverklaring in bur
gerlijke zaken en handelszaken en van elk 
uitstel verleend tot het bestrijden van de 
beschikkingen der verschillende juris
dicties; 

Overwegende dat de aanspraak van 
aanlegster, voor zooveel ze op de over
macht steunt, niet rechtmatig voorkomt, 
daar ze in strijd is met de bindende vast
stellingen van den rechter over den grond ; 

Dat zij ook niet rechtmatiger voorkomt 
voor zooveel zij het besluit-wet van 15 Mei 
1940 wil doen toepassen op de vordering 
door de burgerlijke partij voor de beteu
gelende rechtsmacht ingesteld, vordering 
vastgeknoopt aan een vordering tot straf ; 

Dat uit de economie van het Wetboek 
van Strafvordering voortvloeit dat de 
vordering van de burgerlijke partij, aan 



de beteugelende rechtsmacht onderwor
pen, beheerscht wordt door de regelen van 
rechtspleging aan deze rechtsmacht eigen, 
't is te zeggen door de regelen van de 
rechtspleging in s .rafzaken ; 

Overwegende dat het besluit-wet in dato 
15 l\iei 1940 met deze rechtspleging geen 
verband houdt ; 

Om die redenen, gelet op artikel 3 der 
wet van 29 Juni 1989, het Hof verwerpt 
het verzoekschrift. 

6 Januari 19'•1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt advocaat generaal. 

2e KAMER.- 13 Januari 1941. 

1° BORGTOCHT. GEDEELTELIJKE 
BORGTOCHT VOOR TOEKOMSTIGE SCHUL
DEN VERIIEEND BUITEN WETEN VAN 
HEN TE WIER BEHOEVE MEN ZICH VER
BINDT.- WETTELIJKAANGEGANE BORG
TOCHT. 

2° BURGERLIJKE PARTIJ.- DERDE 
DIE IN DE RECHTEN TREEDT VAN HET 
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. -
Is GERECHTIGD ZICH VOOR DE STRAF
RECHTBANK ALS BURGERLIJKE PARTIJ 
TE STELLEN TEGEN DEN BEKLAAGDE 
EN DEN BURGERLIJK VERANTWOORDE
LIJKE. 

3° BURGERLIJKE PARTIJ.- WERK
GEVER DIE ZICH, TEGENOVER ZIJN WERK
LIEDEN, BORG STELT, TOT BELOOP VAN 
HET HALVE LOON, VOOR DE SCHULD VAN 

(1) Verbr., 24 J>tnuari 1939 (A1·resten van 
het Hot van verbTeking, 1939, 25; Bull. en 
PASIC., 1939, I, 43). 

(2) Vergelijk Verbr., 24 April 1939 (A1·-
1'esten van het Hot van vm·buking, 1939, 134, 
en de nota biz. 135; Bull. en PAsiC., 1939, 
I, 196). 

Uit de nota van den Reer Em·ste advocaat 
generaal Leon Cornil, bij dit arrest gedrukt 
in Bt,ll. en PAsrc., 1941, I, 8, vertalen wij 
het volgende : 

De rechtspraak van het Hof van verbreking 
is gevestigd in dezen zin dat de werkgever, 
die zich verbonden heeft het loon van zijn 
werklieden of van zijn bedienden te betalen, 
niettegenstaande hun onbekwaamheid tot 
arbeid als gevolg van een door een derde 
veroorzaakt ongeval (buiten het arbeids
contract ontstaan), niet gerechtigd is om zich 
-\•66r den strafrechter tegen dezen derde als 
lmrgerlijke partij te stellen, en zijn vordering 
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DERDEN DIE HUN BUITEN HET WEEK
CONTRACT ONGEVALLEN MOCHTEN VER
OORZAKEN.- WERKGEVER IN DE RECH
TEN VAN ZIJN WERKLJEDEN GESTELD, 
INDIEN HIJ HUN DIT HALVE LOON UIT
KEERT. - WERKGEVER GERECHTIGD 
ZICH, MET GOEDEN· GROND, VOOR DE 
STRAFRECHTBANK ALS BURGERLIJKE 
PARTIJ TE STELLEN TEGEN DEN DADER 
VAN HET ONGEVAL EN DEN BURGERLIJK 
VERANTWOORDELIJKE, TOT TERUGBETA
LING VAN HET UITGEKEERDE HALVE 
LOON. 

1° BoTgtocht kan worden ve1·leend voor een 
gedeelte van toekomstige schulden, buiten 
weten van hen te wier behoeve men zich 
verbindt. (Burg!. Wb., artt. 2011 tot 
2014.) 

2° Hij die treedt in de rechten van het 
slachtoffer van een wanbedrijf, kan zich 
v66r den strafi·echter als burgerlijke partij 
stellen tegen den beklaagde en den bur
gerlijk verantwoordelijke (1}. (Wet van 
17 April 1878, artt. 3 en q 

3° De werkgever die zich, uvereenlcomstig de 
bepaling van het wcrkplaatsreglement, 
borg stelt tegenover zijn werlclieden, tot 
beloop van het halve loon, wegens de 
schuld van derden, die hun eenig ongeval 
buiten het arbeidscontract mochten ver
oorzalcen, treedt in de rechten van zijn 
werklieden, indien hij hun het halve loon 
1titkeert; hij is gerechtigd en vindt go e
den grand om zich v66r den strafrechter 
als burgerlijke partij te stellen tegen den 
dade!' van het ongeval en den burgerlijk 
verantwoordelijke, ten einde terugbeta
ling van het uitgelceerde loon te verlcrij
gen (2}. (Burg!. Wb., art. 2029.} 

tot terugbetaling van de uitgekeerde be
dragen evenmin grond vindt. Ret ongeval 
was voor den werkgever geen oorzaak van 
schade ; het was enkel de aanleiding die den 
werkgever er toe bracht zijn verbintenis, door 
hem jegens het slachtoffer aangegaan, uit te 
voeren. 

Bovenstaand a.rrest wijkt van deze recht
spraak geenszins af. Ret beslist dat de werk
gever gerechtigd is zich tegen den dader van 
het ongeval en den burgerlijk verantwoorde
lijke als burgerlijke partij te stellen en er voor 
hem grond is tot terugbetaling van de uitge
keercle sommen, omdat de werkgever, naar 
de vaststellingen van den rechter, tegenover 
zijn werkman -uiet de hoofdverbintenis had 
aangegaan aan dezen zijn loon te betalen, 
ondanks de onbekwaamheid tot arbeid gevolgd 
uit een ongeval (buiten het arbeidscontractl 
veroorzaakt door een derde, maar zich slechis 
borg gesteld had, jegens zijn werkman, WG• 



OLAERTS EN BOUVY, T. STAD GENT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 23 Oc
tober 1%0 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen : 

I. Omtrent de voorziening van Olaerts 
gericht 1;egen het gedeelte van het arrest 
dat over de openbare vordering wijst ; 

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 
v~.roordeelingen overeenkomstig de wet 
ZIJn; 

II. Omtrent de voorziening van Olaerts 
en van Bouvy gericht tegen het gedeelte 
van het arrest dat op de burgerlijke vor
dering der Stad Gent uitspraak doet : 

Omtrent het middel afgeleid uit de 
beslissing van het arrest welke de ver
weerster ontvankelijk en gegrond verklaart 
in haar aanstelling als burgerlijke partij 
tegen aanleggers en deze laatsten veroor
deelt tot de terugbetaling jegens haar van 
het halfloon door haar uitgekeerd aan 
haar werkman Slabbaert, slachtoffer van 
een ongeval dat toe te wijten is aan de 
schuld van aanlegger Olaerts, voor den
welke aanlegger Bouvy burgerlijk verant
woordelijk is ; 

Overwegende dat het arrest de aan
spraak van verweerster alleenlijk aan
neemt omdat zij gesubrogeerd is in de 
rechten van het slachtoffer tegen derden, 
verantwoordelijk voor het ongeval ; 

Overwegende dat het arrest deze inde
plaatsstelling steunt op het feit dat 
blijkens artikelen ~6 en ~9 van haar werk~ 
huisverordening, de Stad Gent zich ver
plicht heeft half dagloon uit te keeren 
aan hare werklieden die het slachtoffer 
worden van een ongeval buiten de werk
uren, maar dat << volgens artikel 50 zij van 
deze verplichting ontslagen is wanneer de 
dader van het schadebrengend feit het 
loon van den getroffene betaalt " ; 

Overwegende dat, uit deze bedingen 
van. de werkhuisverordening, het arrest 
afle1dt dat verweerster zich heeft willen 
borgstellen tegenover haar werklieden tot 
het bedrag van het half dagloon voo~ de 
schuld van derden die tot vergoeding 

gens de schuld van den derde. Derhalve, op 
grond van artikel 2029 van het Burgerlijk 
Wetboek, trad de werkgever, die de schuld 
betaald had in al de rechten welke de schuld
eischer (de werkman) had tegen den derde 
(den dader van het ongeval, alsmede de bur
gerlijk verantwoordelijke partij). 

6-

I 
zouden verplicht zijn wegens ongevallen 
door hun fout aan gezegde werkheden 
buiten de werkuren veroorzaakt · dat 
daar zij de schuld heeft betaald zij' gesu~ 
brogeerd is in al de rechten 'welke de 
schuldeischer tegen den schuldenaar had 
overeenkomstig artikel 2029 van het Bur~ 
gerlijk Wetboek; 

Overwegende dat, daar artikel 50 van 
het werkhuisverordening juist bepaalt 
dat, om de verplichting der Stad Gent tot 
betaling te doen ontstaan wegens een on
geval aan het feit van een derden buiten 
de werkuren toewijtbaar, het vereischt 
wordt dat deze derde niet zelf het werk
loon betale, het arrest daaruit zonder 
de bewijskracht van de werkhuis~erorde
ning te miskennen, heeft kunnen afleiden 
dat, voor wat betreft de ongevallen ver
oorzaakt door de schuld van derden ver-

. weerster geen andere verbintenis' had 
aangegaan dan deze van aan haar werk
lieden de helft van hun dagloon te waar
borge.n ~iettege~staande de derde zijne 
verphchtmgen met nakomt, dat is dat 
zooals ~lijkt uit de begripsomschrijving 
van art1kel 2011 van het Burgerlijk Wet
hoek, verweerster zich verplicht had 
jegens haar werklieden, schuldeischer vad 
derden verantwoordelijk voor ongevallen 
aan de verbintenissen te voldoen zoo d~ 
verantwoordelijke derden, schuldenaars 
er niet zelf aan voldeden ; ' 

Overwegende dat borgtocht kan worden 
aangegaan voor gedeelte van toekomstige 
schulden en buiten weten van hen voor 
wie men zich verbindt ; 

Overwegende dat het arrest dus zijn 
beslissing op een wettelijken grondslag 
vestigt; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat in zooverre het aan het arrest 
verwijt de vordering der verweerster te 
aanvaarden als strekkende tot vergoeding 
van een schade door haar persoonlijk ge
leden; dat het ook feitelijken grondslag 
mist in zooverre het aan het arrest ver
wijt de vordering te aanvaarden als zijnde 
gegrond op de indeplaatsstelling, alhoewel 
verweerster deze laatste niet heeft doen 
gelden; dat inderdaad, in haar conclusies 
voor den eersten rechter, verweerster de 
indeplaatsstelling inroept en dat de con
clusies voor het Hof van beroep monde
ling zijnde, het niet bewezen is dat zij van 
dit stels~l zou hebben afgeweken ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eischers tot de 
kosten. 

13 Januari 19~1.- 26 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter, - Ve1·slaggevet, H. de Coc-
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queau des Mottes. - Gelijlrlttidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
generaal. 

1 e KAMER. - 16 J anuari 1941. 

AUTEURSRECHT. - BOUWRUNDIGE. 
- VERMELDING VAN ZIJN NAAM OP EEN 
GEBOUW DAT NAAR ZIJN PLANNEN WERD 
OPGERICHT. - TOESTEMMJNG VAN DEN 
MEESTER VAN HET WERK NOODZAKE
LIJK. 

Het auteursrecht, dat de bouwkundige heeft 
op het naar ziy'n plannen opgerichte ge~ 
bouw, brengt niet noodzakeliy'k met zich het 
recht om op dit gebouw ziy'n naam aan te 
brengen; het plaatsen van den naam vindt 
ziy'n grond in het eigendomsrecht, niet in 
het auteursrecht; daar de bouwkundige, 
op geen tiy'dstip hoegenaamd, eigenaat is 
van het naar ziy'n plannen opgerichte ge
bouw, mag hii op dit gebouw ziy'n naam 
slechts plaatsen met ile toestemrning van 
den meester van het werk. 

(LAURENT, T. ZINQUE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis, in dato 
5 April 1938 door de rechtbank van eer
sten aanleg te Bergen gewezen (1}; 

Over de twee middelen samengevoegd, 
het eerste : schending van artikelen 53?, 
54.4. en 552 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 8 en 19 van de wet in dato 22 Maart 
1886 op het auteursrecht, en van het 
eenig artikel der wet in dato 16 April1934. 
tot goedkeuring van de Internationale 
Conventie te Rome gesloten op 2 Juni 
1928 voor de bescherming van letter
kundige- en kunstwerken (in 't bijzonder 
van artikelen 2, 4. en 15 van gezegde 
overeenkomst}, doordat het aangeklaagd 
vonnis beslist dat de verweerder in zijn 
hoedanigheid van auteur der plannen van 
het gebouw van den aanlegger, het recht 
bezit een steen met vermelding van zijn 
naam en beroep te laten metselen in dit 
gebouw, en op de doof hem gekozen plaats, 
en dit ten titel van handteekening van een 
kunstwerk of als waarborg van een echt 
auteursrecht, zelfs bij gebrek aan alle 
overeenkomst hem dit voordeel toeken
nende, en bijgevolg' den aanleg'ger veroor
deelt tot het herstellen van dezen steen 
en tot het betalen van schadevergoedin
gen, onder voorwendsel dat het recht van 
den architect zich zou uitbreiden niet ai
leen over zijn kunstschepping, in de plan-

(1) Zie dit vonnis in PAsrc., 1938, III, 103. 

nen uitgedrukt, maar ook over het gebouw 
zelf voor zoover dit laatste zijn kunstwerk 
in stof verwezenlijkt, en nog' onder voor
wendsel dat het recht den betwistbaren 
steen in te metselen het eenig middel zou 
uitmaken om zijn kunsteigendom te laten 
beschermen krachtens artikel 15 van de 
Overeenkomst te Rome in dato 2 Juni 
1928 aangegaan, dan wanneer eenerzij ds, 
vermits de auteur van een kunstwerk en
kel het voorwerp dat het verwezenlijkt 
mag teekenen voor zoover hij eigendoms
recht er over geniet, de architect niet 
gerechtigd is, behalve strijdige over
eenkomst, een steen met zijn naam en 
beroep op het volgens zijh plannen ge
bouwde huis te doen inmetselen - huis 
dat hem nooit persoonlijk heeft toe
behoord en dat, ten andere·, het voorwerp, 
materialisatie van zijn kunstwerk, niet 
uitmaakt - zonder het recht van den 
eigenaar van het gebouw te schenden die 
uitsluitelijk het genot ervan heeft en 
erover beschikt, en dan wanneer, ander
zijds, het recht aan den architect door het 
aangeklaagd vonnis toegekend geenszins 
het eenig middel uitmaakt om zijn kunst
eigendom te laten beschermen, middel hem 
verleend door artikel 15 van de te Rome 
op 2 Juni 1928 aangegane overeenkomst, 
in casu overigens zonder toepassing, daar 
de auteur van een kunstwerk gerechtigd 
is zijn geestelijk vaderschap door alle 
rechtsmiddelen te doen gelden zelfs in 
geval dat het kunstwerk met den naam 
van zijn auteur niet zou geteekend zijn ; 

Het tweede : schending van artikelen 
1101, 1130 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 8 en 19 der wet in dato 
22 Maart 1886 op het auteursrecht, en 
van het eenig' artikel der wet in daco 
16 April 1934. tot goedkeuring van de 
Internationale Conventie te Rome ge
sloten op 2 Juni 1928 voor de bescherming 
van letterkundige- en kunstwerken, en in 
't bijzonder van artikelen 2 en 15 van 
gezegde Conventie, doordat het aange
klaagd vonnis, aan den verweerder, in 
zijn hoedanigheid van auteur der plannen 
van het gebouw van den aanlegger, het 
recht erkent een steen met vermelding van 
zijn naam en beroep te laten metselen in 
dit gebouw en op de door hem gekozen 
plaats, en dit ten titel van handteekening 
van een kunstwerk of als waarborg van 
een echt auteursrecht, krachtens de wets~ 
bepalingen betreffende de auteursrechten 
en in 't bijzonder van artikel 15 van de 
Conventie te Rome op 2 Juni 1938 ge
sloten, door de wet van 16 April 1934. 
goedgekeurd, alhoewel gezegd vonnis vast
stelt dat geen enkele overeenkomst aan 
aanlegger zulk voordeel verleende, dan 
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waimeer, daar de wetsbepalingen nopens 
de auLeursrechten in het middel aangeduid 
en namelijk artikel 15 van de Conventie 
van Rome in dato 2 Juni 1938, de open
bare orde niet raken, de verweerder het 
recht door deze wetsbepalingen hem ver
leend - een steen met vermelding van 
zijn naam en beroep, ten titel van hand
teekening, in den gevel van een gebouw, 
volgens zijn plannen opgericht, te Iaten 
inmetselen - slechts mag inroepen voor 
zooveel dit recht een uitdrukkelijke of 
stilzwijgende voorwaarde van de tusschen 
hem en aanlegger aangegane verhuring 
van werk uitmaakte, en aldus van een 
recht niet mag genieten dat de over
eenkomst, luidens de vaststellingen van 
bet arrest, hem niet verleende : 

Overwegende dat de voorziening niet 
betwist dat de Belgische Wet van 22 Maart 
1886 de bescherming van de "bouw
kunstwerken " verzekert en dat, namelijk, 
het auteursrecht van den architect niet ai
leen op de plannen, maar ook op het ge
bouw slaat volgens deze plannen opge
richt; 

Doch overwegende dat dit auteursrecht 
op het gebouw bet recht niet noodzakelijk 
medesleept voor den architect zijn naam 
op dit gebouw te vermelden ; 

Dat dergelijke vermelding', dat er fpraak 
weze van een kunstwerk of van een voor
werp van om 't even welken aard, baar 
oorzaak niet vindt in een auteursrecht, 
maar in het eigendomsrecht dat, indien de 
kunstenaar zijn kunstwerk mag teekenen, 
wat hij gewoonlijk doet, het dan is omdat 
dit kunstwerk, op het oogenblik dat hij het 
teekent, hem nog' toebeboort; dat geen en
kele wetsbepaling hem het recht erkent het 
te doen na het vervreemd<n van het kunst
werk, En dengene die het verkregen heeft 
niet verplicht het hersteilen van dit ver
zuim toe te staan ; dat de afwezigheid van 
naam of handteekming op een kunstwerk 
aile rechten door de wetten aan zijn auteur 
erkend, overigens laat bestaan; 

Dat, overigens, het artikel 16 van de 
Conventie van Rome in dato 2 J uni 1928, 
door de wet van 16 April 193~ goedge
keurd, met het onderbavig geschil geen 
verband heeft, vermits deze Internationale 
Conventie uitsluitelijk als doel en voor
werp heeft een afdoende bescherming van 
het auteursrecht te verzekeren wanneer de 
auteur vervolgingen instelt buiten de gren
zen van het land waar het kunstwerk 
werd geschapen, en vermits ze de uitdruk
king van het Belgische inlandsrecht niet 
noodzakelijk uitmaakt, dat alleeii de 
betrekkingen tusschen de landgenooten 
op het Belgisch grondgebied beheerscht ; 

Overwegende dat de architEct op geen 

enkel oogenblik eigenaar wordt van het 
gebouw volgens zijn plannen voor een an
der dan hemzelf opgericht ; dat hij aldus 
zijn naam er op mag vermelden slechts 
met de toestemming van den besteiler van 
het werk; dat deze toestemming dus uit 
een overeenkomst moet voortvloeien, die, 
volgens artikel 1135 van het Burgerlijk 
We1boek, verbindt, niet aileen tot het
geen daarin is uitgedrukt, maar ook tot 
al de gevolgen die namelijk door het ge
bruik aan de verbintenis, volgens haren 
aard, worden toegekend; 

Overwegende dat de rechter over den 
grond dus verplicht was na te gaan of 
dergelijke verbintenis, hetzij uitdrukkelijk 
hgtzij stilzwijgend, tusschen partijen niet 
was aangrgaan geweest; dat de rechter, 
- door het niet te doen en door zijn be
slissing aileen te gronden op het verkeerd 
beginsel dat de architect weg'ens zijn 
enkele hoedanigheid van auteur het recht 
zou bezitten zijn naam op den voorgevel 
vsn het gebouw in te beitelen en te eischen 
dat de naam er op gehandhaafd werd, -
de in de eerste twee middelen bedoelde 
beschikkingm verkeerd uitgelEg'd en bij
gevolg geschonden h3eft; 

Over het derde middel : schending van 
artikelm 1 en 2, gewijzigd bij artikel 1 
V8n het Koninklijk besluit nr 63 in dato 
13 Jsnuari 1935, 9, 21 en 23, in 't bij
zonder, alinea 2 der wet van 25 Maart 
1876, houdende den titel I van vooraf
gaande hoek van Burgerlijke rechtspleging, 
doordat het aangeklaagd vonnis het hoo
ger b3rO"P door verweerder ingesteld tegen 
het vonnis c'oor de vrederechlbank te 
Bergen in dato 3 Novemb3r 1937 gewezen, 
aang'cnomen heeft, voor zooveel dit von
nis uitspraak deed op de vordering tot 
betaling van een saldo honoraria van 
617 fr<nk; dan wanneer, daar de oor
spronkelijke vordering twee punten be
greep, gegrond op de volgende afzonder
lijke oorzaken : 1 o een vordering tot 
betaling van em saldo honoraria van 
617 frank, gesteund op de verhuring van 
werk tusschm partijm gesloten ; 2° een 
vordering tot het herstellen in den voor
gevel van het gebouw van aanlegger van 
een steEn met vermelding van naam en 
beroep van verweerder en tot het betalen 
van schadevergoeding hoofdens vernie
tiging van gezegden steen, vordering ter
zelfdertijd gesteund op een zoogezegde 
overeenkomst verschillend van de ver
huring van werk en op het recht van ieder 
architect - ook zonder betrekking met -
deze verhuring ~ zijn kunstwerk te 
teekenen, ieder van deze punten van de 
vordering moest gevonnist worden in 
eersten en laatsten aanleg volgens haar 
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, eigen beloop, en dat, bijgevolg, het beroep 
niet ontvankelijk was tegen het gedeelte 
van het vonnis a quo dat uitspraak deed 
op de vordering' tot betaling van een som 
van 617 frank voor saldo honoraria, vor
dering waarvan het heloop, bepaald door 
het bedr2g van de vordering, het beloop 
van den laatsten aanleg in vredegerecht 
niet bereikt ; 

Overwegende dat wanneer een vonnis 
uitspraak doet op verscheidene punten 
van vorderingen, welke van afzonderlijke 
rechtsoorzaken afhangen, ieder dezer pun
ten afzonderlijk moet geschat worden om 
het beloop van den aanleg te bepalen ; 

Overwegende dat de vrederechter uit
spraak heeft gedaan op een vordering' tot 
het betalen van honoraria aan een archi
tect, als gevolg van een verhuring' van 
werk, en op een vordering tot het her
stellen ·van een steen, met vermelding van 
den naam van den architect, op den voor
gevel van het huis van aanlegger, deze 
vordering gesteund op het auteursrecht 
van den architect ; dat deze twee vorde
ringen afzonderlijke oorzaken hebben ; 
dat het bedrag van honoraria in de eerste 
eisch gevorderd 617 frank beliep, 't is te 
zeggen een som die het eerste beloop van 

, den aanleg in vredegerecht niet bereikte ; 
Dat het beroep defectu summae niet 

ontvankelijk was wat het eerste punt van 
de vordering aangaat, en dat het middel 
aldus gegrond is ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt de 
bestreden beslissing ; beveelt dat onder
havig' arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg' te Bergen en dat melding er van 
zal gemaakt worden op den kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt den 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de rechtbank van eersten aan
leg te Doornik, zetelende in gfaad van 
beroep der beslissingen van den vrede
rechter. 

16 Januari 1941.- 1e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 20 Januari 1941. 

1° FEITELIJKE GEMEENSCHAP (TOT 
HET UITOEFENEN VAN EEN HAN
DEL OF NIJVERHEID). - GEEN 
RECHTSPERSOON. - RECHTSPERSOON
LIJKHEID KAN HAAR, NAAR OPENBARE 

ORDE, NIET WORDEN TOEGEKEND DOOR 
HET FISCUS-BESTUUR. 

2° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN.- FEITELIJKE GEMEEN
SCHAP. - GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
EXPLOITATIE. - VERDEELING VAN DE 
WINST. 

1° De wetten op de inkomstenbelastingen, 
evenmin als de burgerlijke wet, kennen 
de rechtspersoonlijkheid niet toe aan een 
feitelijlce gemeenschap die een handel of 
een n ijverheid uitoefent; oolc wanneer het 
fiscus- bestttur een feitelijlce gemeenschap, 
die de rechtspersoonlijkheid niet bezit, als 
zedelijlc persoon mocht hebben erlcend, is 
het door deze erlcenning niet gebonden, 
daar deze in strijd is met bepalingen van 
openbare orde (1). 

2° De bepaling van artikel 27, § 3, der 
geordende wetten betreffende de inlcomsten
belastingen, luidens wellce geen verdee
ling van de winst, ten aanzien van den 
aanslag in de bed1·ij{staxe, wordt aangeno
men tusschen de leden van een vennoot
schap, heeft geen toepassing wanneer de 
winst niet wordt ontvangen door een in 
gemeenschap exploiteerende vereeniging, 
maar wordt uitgedeeld aan ieder van 
zijn leden (2). 

(WEDUWE HOSTERT EN BERNHEIM, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest den 
15n April 1940 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97, 110 en 111 der Grondwet 27 
§ 2bis, 86, 35, § 2, alinea 2, 27, § 3, 31, §§ i 
en 2, der wetten op de inkomstenbelas
tingen samengeschakeld door Koninklijk 
besluit van 6 Oogst 1931, en, voor zooveel 
als noodig, van 12 September 1936, 1 der 
wet van 23 December 1935 waarbij zet
ting en invordering der rechtstreeksche 
en onrechtstreeksche belastingen zijn 
geregeld, met inbegrip van de wet ten en 
tarieven die slechts tijdelijk of voorloopig 
karakter hebben, 11 der wetten op de 
handelsvennootschappen samengeschakeld 
door Koninklijk besluit van 30 Novem
ber 1935, doordat het bestreden arrest, in 
strijd met de v66r het Hof genomen con
clusies, beslist heeft dat geen enkele wets
bepaling · aan de feitelijke vereenigingen 
en gemeenschappen de rechtspersoonlijk
heid verleent en dat uit _geen enkelen 
tekst mag afgeleid worden dat een uit-

(1) en (2) Zie Verbr., 10 l\Iei en 1 Juni 1937 
(Bttll. en PAsrc., 1937, I, 137 \l!l lGl). 
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zondering aan dit beginsel zou ingevoerd 
geweest zijn met het oog op de vestiging 
of de inning der belasting; en doordat het 
arrest beslist dat, bijgevolg, de voorwaar
den tot vrijstelling der in de balans inge
schreven meerwaarden niet vereenigd zijn, 
daar de vennooten, in den loop van het 
dienstjaar, tot een terugbetaling zijn over
gegaan hunner voorschotten welke, even 
als hun inbrengsten, · het kapitaal uit
maakten: 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging en uit de niet bestreden 
vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat de aanleggers onder elkander 
een feitelijke vereeniging of gemeenschap 
hebben opgericht zonder rechtspersoon
lijkheid; dat zij daarin verschillende sam
men hebben gestort waarvan, door ieder 
van hen, een deel werd teruggenomen ; 
dat ze, overeenkomstig de wet van 
30 Maart 1935, hun stocks hebben her
schat, en, daar.door, een meerwaarde 
hebben bekomen van 105.8?2 frank ?5; 

Overwegende dat de twistvraag hierop 
neerkomt te weten of met deze laatste 
som moet rekening gehouden worden bij 
de berekening van de bedrijfsbelasting, 
van de nationaie crisisbelasting en van de 
aanvullende personeele belasting waaraan 
de aanleggers onderworpen zijn ; dat 
d.ezen, om zulks te ontkennen, doen gel
den, dat, luidens artikel86, § 1, der samen
geschakelde wetten, deze meerwaarde vrij
gesteld is omdat ze teweeggebracllt werd 
door de muntdev-aluatie; dat het beheer, 
integendeel, steunende op artikel 86, §§ 1 
en 3 en 2?, § 2 bis, sam en vergeleken, be
weert dat eene der voorwaarden, waarvan 
de vrijstelling der meerwaarde afhangt, te 
weten, dat geenerlei terugbetaling of 
vermindering van kapitaal hebbe plaats 
gehad, in onde!'havrg geval niet vervuld 
is, vermits het vaststaat dat de aanleggers 
een cTeel van de onder elkander bijeen 
gebrachte fondsen teruggetrokken heb
ben ; dat de aanleggei's daartegen inbren
gen dat de tertigtrekkingen in kwestie 
geslagen hebben op de aan de vcreeniging 
gedane voorschotteh of leeningen, en, bij
gevolg, hoegenaamd niet bet kapitaal der 
vereeniging aantasten, dat onaangeroerd 
is gebleven ; 

Overwegende dat het arrest, brj het 
weerleggen van dit argument der aan
leggers, antwoordt '' dat een feitelijke 
vereeniging geen rechtelijke persoonliJk
heid uitmakende onclerscheiden van deze 
harer vennooten, met cleze laatsten ver
eenzehigd is ; dat het bijeen brengen van 
het kapitaal alle inbrengsten en fondsen 
.omvat welke in de maatschappelijke be
drijvigheid gebruikt worden tot de ver-

wezenlijking der winsten welke daaruit 
kunnen voort~pruiten ; dat men niet kan 
begrijpen hoe zekere stortingen der ven
nooten zoogezegde voorschotten of leenin
gen uitmaken; 

Overwegende dat de aanleggers, zonder 
de JUistheid van dit beginsel te betwisten, 
staande houden dat het· op onderhavig 
geval niet van toepassing is ; dat de fiscus, 
door, overeenkomstig artikel 35, § 2, ali
nea 2, der samengeschRkelde wetten, de 
belRstihg te leggen, zooals hij zulks heeft 
gedaan, op reder cler vennooten afzonder
lijk, daardoor aan hun vereeniging den 
aard van een vennootschap heeft toege
kend die in zijn oogen de rechtspersoon
lijkheicJ geniet ; dat de fiscus, een derde 
zijnde, luidens artikel 11, alinea 3, der 
samengeschakelde wetten op de handels
vennootschappen, door deze erkenning 
gebonden is ; waaruit de aanleggers aflei
den dat de voorschotten, aan een aldus 
verpersoonlijkte vennootschap gedaan, 
door den fiscus niet meer mogen be
schouwd worden als het kapitaal dezer ; 
dat zrj er geen dee! van uitmaken, dat, 
de1·halve, het terugtrekken dezer voor
schotten geen terugbetaling of vermin
dering van kapitaal kan beteekenen, en 
da+, bijgevolg, de voorwaarde niet vervuld 
is waarvan artikel 86, § 3, en 2?, § 2 bis, 3°, 
de vriJstelling ·do en afhangen der meer
waarden door de muntdevaluatie teweeg-
gebracht; · 

Overwegende dat de aanleggers, door 
aldus te redeneeren, uit het oog verliezen 
dat het gebied van belasting hoofdzake
lijk van openbare orde is ; dat de wetten 
die dit gebied beheerschen zi"h aan allen 
opdringt, te beginnen met het Beheer van 
financien zelf; dat, zooals het arrest het 
terecht doet opmerken cc geen enkele 
wetsbepaling aan de feitelijke vereeni
gingen en gemeenschappen de rechtsper
soonlijkheid verleent en dat uit. geen 
enkelen tekst mag af!leleid worden dat 
een uitzondering aan dit beginsel zou in
gevoerd zijn met het oog op de vestiging 
en de inning' der belasting », dat, op ge
bied van belasting, en buiten de uitdruk
kelij k voorziene g'evallen, het Beheer geen 
meester over zijn rechten is en dat het 
niet zou kunnen bevoegcl zijn om, door 
een welwillende erkenning, ware deze zelfs 
uitdrukkelijk, het karakter van een per
soonlijk wezen toe te kennen aan een 
feitelijke vereenigmg die zulks niet bezit ; 
dat, moest deze erkenning toch bestaan, 
de fiscus nog niet zou gebonden zijn door 
die houding, door hem genomen in schen
ding · der bepalingen van publieke orde 
welke hij verplicht is te eerbiedigen ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
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- door in deze omstandigheden te beslis
sen dat de betwiste meerwaarde van 
de belasting niet is vrijgesteld, en door, 
om die reden, het verhaal der aanleggers 
te verwerpen - de wet heeft nageleefd 
en de tot staving van het middel inge
roepen teksten niet geschonden heeft ; 

Dat bet middel derbalve in rechte niet 
opgaat; 

Over bet tweede middel, in bijkomende 
orde afgeleid uit de schendingvan artikelen 
97, 110 en 111 der Grondwet, 35, § 2, aline a 
2, 27, § 3, 31, §§ 1 en 2, der wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengescba
keld door Koninklijk besluit van 6 Oogst 
1931, en, voor zooveel als noodig, van 
12 September 1936, 1 der wet van 23 De
cember 1935 waarbij zetting en invorde
ring zijn geregeld der rechtstreeksche en 
onrecbtstreekscbe belastingen, met inbe
grip van de wetten en tarieven, die slechts 
een tijdelijk en voorloopig karakter heb- · 
ben, doordat het bestreden arrest, in strijd 
met de v66r het Hof genomen conclusies, 
beslist beeft. dat, bij ontstentenis van ban
delsvennootscbap, die de recbtspersoon
lijkheid geniet, de afzonderlijke belasting 
op de vennooten geoorloofd was, omdat de 
winsten aan ieder der vennooten waren 
uitgekeerd geweest, en doordat, ten andere, 
de aanleggers in verbreking, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk waren om de 
nietigbeid in te roepen der belasting die, 
indien ze in baar verlangden vorm op
nieuw gelegd ware (te weten op de ver
eeniging), zwaarder zou zijn wegens de 
progressiviteit der belastingpercentages ; 

Overwegende dat de aanleggers, steu
nende op artikelen 27, § 3, en 31, §§ 1 en 2, 
der samengescbakelde · wetten, in dit 
middel staande bouden dat indien men, 
in strijd met hun bewering, moest aanne
men, dat hun vereeniging, zelfs tegenover 
den fiscus, slecbts een eenvoudige feite
lijke gemeenscbap uitmaakt, de aanslag, 
in dat geval, in zijn geheel, door een volle
dige nietigbeid zou aangetast zijn die de 
rechter van ainbtswege zou moeten opge
worpen bebben, dat, inderdaad, de belas
ting, in onderbavig geval, op ieder der 
vennooten afzonderlijk werd gelegd, dan 
wanneer, om reden dat het bier over een 
feitelijke gemeenscbap gaat, deze, volgens 
de aanleggers, aileen mocht belast worden 
zonder verdeeling van winsten, berasting 
welke op de vereenigde inkomsten der 
twee vennooten moest slaan ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder bierin te worden bestreden, en 
bijgevolg, op bindende wijze, dat de aan
leggers erkennen respectievelijk de sam
men van 66.551 fr. 96 en 49.014 fr. 31 te 
hebben voorafgenomen ; en daarna, dat 

de winsten cc reeds waren verdeeld ge
weest door de uitkeeringen onder de ven
nooten die niet genoten van de vereenigde 
inkomsten waarop de taxe sloeg '' ; 

Dat uit deze vaststellingen voortspruit 
dat de winsten niet waren opgestreken 
door de vereeniging der aanleggers die in 
gemeenscbap uitbaten, maar verscbillend 
aan ieder barer leden waren uitgekeerd ; 

Dat artikel 27, § 3, en 31, § 2, bier niet 
van toepassing zijn vermits het hier niet 
over een gemeenschappelijke uitbating 
gaat; dat bet verwerend Bebeer, door de 
betwiste aanslag op ieder der vennooten 
afzonderlijk te doen wegen en dat in 
evenredigbeid bunner persoonlijke win
sten, de in het middel bedoelde teksten 
niet heeft kunnen overtreden ; dat het 
zich naar de wet gedragen heeft, evenals 
bet arrest door het door de aanleggers 
ingesteld verhaal te verwerpen ; 

Overwegende dat het van weinig belang 
is dat de recbter de bestreden beslissing 
heeft afgeleid uit het feit, door de voor
ziening betwist, dat de aanleggers cc geen 
belang hebben om de gelegde taxe te 
betwisten' », vermits die beslissing over
eenkomstig de wet gerechtvaardigd is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

20 Januari 1%1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Rog·er J ans

sens de Bistboven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 20 Januari 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
WEER IN FEITE EN IN RECHTE DOOR 
BEKLAAGDE AANGEVOERD. - GEEN 
BEANTWOORDING. - GEBREK AAN RE
DENEN. 

TVanneer de beslissing de verweermiddelen 
in feite en in rechte, bij conclusie van 
belclaagde aangevoerd en den rechter on
derworpen, onbeantwoord heeft gelaten, 
is zij niet rnet redenen omkleed overeen
Jcomstig artilcel 97 van de Grondwet. 

(VAN DER MOTTE.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest den Hn Oc
tober 1939 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel ; schending van 
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artikelen 97 der Grondwet, 505 van het 
Strafwetboek, doordat het arrest, dat den 
aanlegger weg'ens heling veroordeelt, 
door de door den aanlegger v66r het Hof 
van beroep genomen conclusies niet te 
beantwoorden, niet heeft bewezen dat de 
wettelijke bestanddeelen van het wan
bedrijf vereenigd waren en, derhalve, 
niet ten genoege der wet gemotiveerd is : 

Overwegende dat de aanlegger, ver
volgd wegens heling, bij de v66r den rech
ter in hooger beroep genomen conclusies, 
in feite staande hield dat bet niet bewezen 
was dat hij, op het oogenblik dat hij in het 
bezit kwam van de gestolen voorwerpen, 
kennis had van hun strafbare herkomst 
en dm het in rechte niet kan volstaan 
en niet dienstig' was, onder oogpunt van 
bewijs der inbreuk, zich te beperken tot 
het bewijs dat de aanlegger die herkomst 
vernam na dat hij die gestolen voorwerpen 
had verkregen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
besli~t dat " de aanlegger niet onwetend 
kon zijn aangaande de strafbare herkomst 
der velo's door hem aan zijn schoonbroe
ders verkocht, vermits uit zijn eigen ver
klaringen bleek dat hij de velo's, tien in 
getal, in samenwerking met zijn schoon
broeders, in verdachte voorwaarden aan 
onbekenden, verkocht "; 

Overwegende dat deze eenige reden van 
het bestreden arrest de bewering der con
clusies van den aanlegger niet beant
woordt, ve!'mits zij de verweermiddelen 
onbeantwoord laat welke in feite en in 
rechte aan het oordeel van den rerhter 
waren ondBrworpen ; 

Dat het bestreden arrest - door te ver
zuimen een oplossing te geven aan die 
twee vragen, en, door de in conclusies ver
melde elementen van feitelijken aard niet 
te interpreteeren, interpretatie met het 
oog op g'e7.egde oplossing -, zijn beslis
sing niet overeenkomstig de wet gemoti
veerd en artikel 97 der Grondwet geschon
den heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van liet Hof van beroep te Brussel 
en dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant der vermetigde reslissing; 
veroordeelt den Scaat tot de kosten en 
verwij~>t de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

20 Januari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gel~jkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

1e KAMEn.-- 23 Januari 1941. 

HUUR. - BRAND. - GEBOUW BETROK
KEN DOOR VERSCHILLENDE HUURDERS 
EN DOOR EIGENAAR. - BRAND ONT
STAAN IN DE PLAATSEN BETROKKEN 
DOOR EEN DER HUURDERs. - RECHTS
VORDERING VAN EIGENAAR TEGEN DEZEN 
HUURDER, OP GROND VAN DE ARTIKE
LEN 1733 EN 1734o VAN HET BURGERLIJK 
\VETBOEK. - VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN HUURDER STREKT ZICH NIET UIT 
TOT SCHADE VEROORZAAKT AAN DE 
PLAATSEN BETROKKEN DOOR EIGENAAU. 

In geval van brand ontstaan in een gebouw, 
dat gedeeltel1j k veTh1bU?'d is aan verschil
lende huuTders en voor het overige be
troklcen wordt door den eigenaar, stellen 
de aTtilcelen 1733 en 1734 van het Bur
gerlijk H etboelc den lntuTder, bij wien de 
brand is 11itgeb·roken, niet vemntwoor
delijk voor de schade veroorzaakt aan de 
door den eigenaar bewoonde plaatsen (1). 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES, 
T. DUPUIS.) 

AH!1EST. 

G2let op het bestreden anest op 
1 Maart 1939 door het Hof van bsroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 9? der·· Grondwet, 1733 en 1734, 
Ell in 't bijzonder 1734, alinea 2. van bet 
Burgerlijk Wetbor k, doordat h9t hestreden 
arrest, na te hebhm vastgesteld dat het 
afgchrand onroerend goed, bij de aan
legster in vmh!'eking verzekerd, bewoond 
was door zijn eigenaar, die het gedeeltelijk 
had verhuurd aan r'neerdere !murders, 
waaronder de aanstaande verweerder bij 
wie de brand is uitg'ebroken, weigert den 
verweerder te veroordeelen tot bet her
stellen der schade veroorzaakt aan de 
lokalen door den eigenaar betrokken, on
der voorwendsel dat de in onderhavig 
geval bestaande toestand (betrekken door 
den eigenaar ; bewijs van den oorsprong 
van den brand, geleverd overeenkomstig 
artikel 17 34o) niet gereg'eld was bij arti
kel 1734 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat de verantwoordelijkheid der mede
huurders van het afgebrand gebouw voor
ziet, dan wanneer : 1° om de toepassing 
van artikel 1734o van het Burgerlijk Wet
hoek van de hand te wijzen, de rechter 
datzelfde artikel toepast door aan te 
stippen dat het bewijs van den oorsprong 
van den brand overeenkomstig deze be-

(1) Zie Verbr., 15 Februari 1934 (B~tll. en 
PASIC., 1034, I, 172). 
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paling geleverd werd, waaruit blijkt dat 
het bestreden arrest met elkander strij
dende redenen aanvoert en niet kan be
schouwd worden als overeenkomstig de 
wet gemotiveerd (schending van artikel 97 
der Grondwet) ; 2° de medehuurders, lui
dens artikel 1734 van het Burgerlijk Wet
hoek, hoofdelijk verantwoordelijk zijn 
voor den brand, zelfs indien de verhuurder 
een gedeelte van het beschadigd g'ebouw 
bewoont, tenzij zij bewijzen dat de brand 
in de woning van een van hen is begonnen, 
in welk geval deze aileen verantwoordelijk 
is, en de huurder bij wien de brand is ont
staan verplicht is de schade te hersteilen 
welke aan het geheel gebouw werd ver
oorzaakt, zonder dat onderscheid dient 
gemaakt tusschen de beschadigingen aan 
de verhuurde plaatsen en de baschadi
gingen aan de plaatsen die de eigenaar tot 
zijn eig'en gebruik heeft voorbehouden 
(schending' van artikelen 1733 en 1734 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat de tekst van het arrest 
waarnaar het middel verwijst aldus is 
opgesteld : " Overwegende dat, in het 
geval hier v66r het Hof gebracht, de 
verhuurster een gedeelte van het ge
teisterd gebouw betrok samen met meer
dere huurders, waaronder de ge1ntimeerde ; 
dat deze laatste in de zaak aileen mocht 
betrokken worden, zonder dat men een 
beding van hoofdelijke verantwoordelijk
heid kon doen gelden, gez1en het bewijs 
van den. oorsprong van den brand, bewijs 
geleverd overeenkomstig § 2 van voor
noemd artikel; dat, wegens deze twee 
omstandigheden, de toestand feitelijk heel 
anders is dan deze waarvoor de hoofde
lijke verantwoordelijkheid is voorzien en 
die in artikel 1734 is behandeld; dat deze 
toestand dus niet binnen het beperkt be
reik van dit artikel valt "; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
aldus beslist heeft dat de hoofdelijke 
verantwoordelijkheid, bij de eerste alinea 
van artikel 1734 voorzien, op onderhavig 
geval niet van toepassing was, en dat om 
twee redenen, vooree;·st omdat de ver
huurster zelf een gedeelte van het gebouw 
betrok, en dan, omdat, volgens alinea 2 
van artikel 1734, de hoofdelijke verant
woordelijkheid, bij de eerste alinea voor
zien, ophoudt van toepassing te zijn 
wanneer het bewezen is dat de brand 
begonnen is-in het g'edeelte van het gebouw 
door een der huurders betrokken ; 

Overwegende dat het arrest noch 
dubbelzinnigheid, noch tegenstrij digheid 
bevat, en dat het middel, in zijn eerste 
onderdeel, in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat, een brand uitgebro
ken zijnde in een gebouw gedeeltelijk door 
de verhuurster-eigenaarster en gedeeltelijk 
door meerdere huurders bewoond, de aan
legster, verzekeraar van den eigenaar, van 
den huurder, bij wien het vuur was ont
staan, de terugbetaling eischte der sam
men aan haar verzekerde ten gevolge van 
dien brand betaald; dat ze niet op arti
kelen 1382 en volgende, maar wel op 
artikelen 1733 en 1734 van het Burgarlijk 
Wetboek, haar vordering steunt; 

Overwegende dat het middel, zooals het 
is opgesteld, aileen dat beschikkend ge
deelte van het arrest bestrijdt dat wei
gert den verweerder te veroordeelen tot 
het hersteilen der schade veroorzaakt aan 
de lokalen door de eigenaarster be
woond; 

Overwegende dat de voorziening de 
vraag doet oprijzen of de verantwoorde
lijkheid voor den brand van het verhuurde, 
door artikel 1734 van het Burgerlijk Wet
hoek ten laste van den huurder gelegd, 
zich uitstrekt tot het niet verhuurde ge
deelte van het gebouw, door de eigenaar
ster bewoond ; 

Overweg2nde dat het Burger}ijk Wet
hoek, in zijn titel " Huur van goederen "• 
de verplichtingen van den verhuurder en 
van den huurder regelt met betrekking tot 
het verhuurde; dat, indien de huurder, in 
geval van artikel1733, en de medehuurders 
hoofdelijk, in het geval van artikel 1734, 
alinea 1, verantwoordelijk zijn voor den 
brand van het verhuurde, de reden er van 
hierin ligt dat zij, krachtens het huurcon
tract, verplicht zijn de zaak, die zij ge
huurd hebben, terug te geven ; 

Dat die verantwoordelijkheid, derhalve, 
van contractueelen aard is, en, in principe, 
niet verder reikt dan het voorwerp van 
het con tract ; 
. Overwegende dat de aanlegster, tever
geefs, aanvoert dat de opstellers van het 
Burgerlijk Wetboek, in de voorbereidende 
werken dezes, artikel 1734 gesteund heb
ben op een " vermoeden van fout " der 
huurders; 

Dat, eenerzijds, deze onduidelijke uit
drukking, welke ook voorkomt in de be
spreking van artikel 1733, niet nood
zakelijk een aquiliaansche fout bedoelt ; 
dat, anderzijds, uit de gezamenlijke voor
bereidende werken blijkt dat de wet
g'ever,- de meening verwerpende luidens 
dewelke de brand op zichzelf een toeval 
is waardoor de huurder ontlast wordt van 
de verplichting het gehuurde terug te 
geven, - om deze verwerping te recht
vaardigen, het feit heeft vastgesteld dat 
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de hranden gewoonlijk ontstaan " door de 
fout van dezen die het huis bewonen »; 

Dat uit dergelijke vaststelling niet mag 
worden afgeleid dat de verantwoordelijk
heid van den huurder wegens brand geen 
steun meer vindt in zijn contractueele 
verplichtingen jegens den verhuurder; 

Overwegende, weliswaar, dat artikel 
1 ?3~, alinea 1, zegt dat, indien er ver
schillende huurders zijn, alle hoofdelijk 
voor den brand verantwoordelijk zijn ; 
dat deze tekst, letterlijk ge'interpreteerd, 
de verantwoordelijkheid van elken huur
der op al de verhuurde lokalen zou doen 
dragen, en, derhalve, verder dan het goed 
dat hij zelf huurt ; 

Maar overwegende dat, zelfs indien men 
aanneemt dat de wetgever, door dien tekst, 
de huurders hoofdelijk heeft willen ver
plichten in den zin van artikel 1200 van 
het Burgerlijk Wetboek, men dan nog, 
zonder de regels eener redelijke inter
pretatie der wet te miskennen, aan een 
buiten het gemeen recht staande bepaling 
gaen draagwijdte zou kunnen geven bui
ten de perken die de wetgever haar heett 
gasteld, en men dus evenmin tusschen de 
huurders van een gebouw en den eigenaar 
die een gedeelte er van bewoont, het be
staan zou kunnen erkennen van een hoofde
lijke verantwoordelijkheid, welke, wat den 
eigenaar betreft, als vreemd aan alle ver
plichting van dezen laatste zou voorkomen; 

Waaruit volgt d.at het middel, in zijn 
tweede onderdeel, in rechte niet opgaat ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot 
de kosten en tot een vergoeding van 
150 frank jegens den verweerder. 

23 Januari 19~1.- 18 Kamer.- Voor
zitter en verslaggever, H. Waleffe, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

28 KAMER.- 27 Januari 1941. 

VERBREKING. - VOORZIENING INGE
STELD DOOR PROCUREUR GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN VERBREKING. - BEVEL 
VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE.-
0P TEGENSPRAAK GEWEZEN ARREST HOU
DEND VEROORDEELING VAN EEN BE
KLAAGDE. - PERSOON DIE VERSCHEEN 
EN GEVONNIST WERD. - WAS NIET DE 
VERVOLGDE BEKLAAGDE. - VERNlETl" 
GING. 

Op de vordering van den Procureur generaal, 
handelend op bevel van het Ministerie 
van Justitie, vernietigt het Hof van 

ve1·breking het op tegenspraalc geweZe1t 
arrest, houdend veroordeeling van een 
bepaalden beklaagde, dan wanneer uit 
de stukken der 1'echtspleging blijkt dat de 
persoon die verschenen is niet de vervolgde 
beklaagde was, maar wel een persoon rnet 
gelijken naarn. 

(DE ROUCK.) 

ARREST. 

Galet op het arrest van het Hof van 
b3roep te Gant, in dato 1? April 1940; 

Gelet op de gescln·evene vordering van 
den Heer Procureur generaal bij het Hof 
van verbreking, in dato ~December 19~0 
luidende als volgt : . ' 

"Aan de Heeren Voorzitter en Leden 
der tweede kamer van het Hof van ver-
breking, · 

" Da ondergeteekende Procureur gene
raal heeft de eer UEd. uiteen te zetten 
dat bij brief nr 91.180 A. P., 5e algemeene 
directie, in dato 22 October 1940, de 
secretaris generaal van het Ministerie van 
J ustitie, overeenkomstig artikelen ~H 
van het W etboek van strafvordering en 
5 der wet van 1 0 Mei 1940, ons uitdrukke
lijk heeft bevolen het Hof van verbreking 
het in kracht van gewijsde gegaan arrest 
aan te geven, dat op 1? April 19~0, door 
het Hof van beroep te Gent werd gewezen 
in zake van het openbaar ministerie tegen 
De Rouck Petrus-Vietor, daglooner, ge
boren te Hillegem, den 10 Augustus 1902, 
wonende Sint-Jans-Molenb3ek, Haven
laan nr 16 · 

"Bij arre;t vari het Hof van verbreking, 
in dato 19 December 1939, werd die zaak 
naar voormeld Hof van beroep verwezen 
tot het uitspraak doen over het hooger 
baroep door De Rouck Petrus-VicLor, inge
steld tegen een vonnis der correctioneele 
rechtbank te Brussel, in dato 21 Sep
tember 1939, waardoor De Rouck Petrus
Vietor, tot twee maanden gevangzitting 
en 50 frank boete, gebracht op 350 frank 
of vijftien dagen vervangende gevangenis
straf, was veroordeeld wegens overtreding 
van artikel 392, 398 en 399 van het Straf
wetboak. 

" Volgens de vaststellingen van het 
arrest is de betichte v66r het Hof van 
beroep te Gent verschenen ter terecht
zittingen van 9 en 1? April 1940, waar hij 
zijn verweermiddelen heeft voorgedragen. 

>> Het arrest, op tegenspraak gewezen, 
bevestigde al de beschikkingen van het 
vonnis a quo. 

» Welnu, het blijkt uit de aan het Hof 
voorgelegde sLukken dat de persoon, die 
v66r het Hof van beroep is verschenen, 
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niet de betichte De Rouck, Petrus-Vietor, 
maar wel een naamgenoot is : Deroeck, 
Petrus-Georges, geboren te Galmaarde, 
den 2n September 1904, wonende te Viane
Moerbeke, Heuvelstraat, nr 1, en dat 
bovendien de betichte De Rouck, Petrus
Vietor zelfs niet gedagvaard werd om 
v66r het Hof te verschijnen. 

» Uit het voorgaande volgt dat het 
arrest in strij d met de wet werd gewezen 
en inzonderheid artikelen 182, 184, 186 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring heeft geschonden. 

» Om die redenen vordert de onder
geteekende Procureur generaal dat het 
aan het Hof zou behagen het aangegeven 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
te vernietigen en de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik te verwijzen, opdat er 
naar aanleiding van het arrest van het 
Hof van verbreking, in dato 19 Decem
ber 1939, uitspraak worde gedaan over 
het beroep door De Rouck, Petrus-Vietor, 
ingesteld tegen het vonnis op 21 Sep
tember 1939. gewezen door de correctio
neele rechtbank te Brussel. Kosten te 
dragen door den Staat. 

» Brussel, ·4 December 1940. 
» Namens den Procureur generaal: 

» De Advocaat generaal, 

»(get.) R. HAYOIT DE TERMICOURT. » 

De beweegredenen aannemende in voor
melde vordering uiteengezet en gelet op 
de erin aangeduide wetsbepalingen ; 

Vernietigt het arrest van het Hof van 
beroep te Gent, in dato 17 April 1940, 
uitgesproken ten laste van De Rouck, 
Petrus-Vietor, geboren te Hillegem, den 
10 Augustus 1902 ; 

Verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Luik, om er naar aanleiding van 
het arrest van het Hof van verbreking 
in dato 19 December 1939, uitspraak te 
doen over het beroep door De Rouck, 
Petrus-Vietor ingesteld tegen het vonnis 
op 21 September 1939 gewezen door de 
correctioneele rechtbank te Brussel ; 

Beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Gent, en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
van het vernietigd arrest ; 

Kosten ten laste van den Staat. 

27 Januari 1941.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 27 Januari 1941. 

BEROEP. - STRAFZAKEN -BURGER
LIJKE VORDERING. - VRIJSPRAAK OP 
DE PUBLIEKE VORDERING. - RESLIS
SING VAN ONBEVOEGDHEID AANGAANDE 
DE VORDERING DER BURGEI\LIJKE PAR
TIJ. - BEROEP VAN RET OPENBAAR MI
NISTERIE.- GEEN BEROEP VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ.- ARREST HOUDENDE 
VEROORDEELING VAN BEKLAAGDE TOT 
STRAF EN TOT SCHADEVERGOEDING. -
0NWETTELIJKHEID VAN DIT LAA'l'STE 
GEDEELTE VAN DE BESLISSING. 

l:Yanneer de eerste rechter beklaagde ten 
aanzien van de publieke vordering heeft 
vrij gesprolcen en zich derhalve onbe
voegd verklaard heeft om. van de vorde
ring der burgerlijke partij lcennis te ne
men, lean a~ rechter in beroep, bij gebrelce 
van beroep vanwege de burgerlijlce partij, 
zelfs na, op het beroep van het openbaar 
mwisterie, het von,nis van vrijspraalc te 
hebben gewijzigd, den beklaagde niet 
veroordeelen tot betaling van sch adever
goeding aan de burgerlijke partij (1). 
(Wb. van Strafv., artt. 202 en 203; wet 
van 1 Mei 1849, art. 7.) 

(VAN DER WEEN, T. TORDEURS 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 23 Oc
tober 1940 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel; 

I. Wat betreft de beslissing op de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing werd geveld op een rechtspleging in 

· dewelke de suhstantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechts vormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

II. Wat betreft de beslissing op de bur
gerlijke vordering : 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 174, 200, 201, 
202 en 203 van het Wethoek van Straf
vordering; van het advies van den Raad 
van State van 12 November 1806, van 
artikel 464 van het W etboek van Burger
lijke Rechtspleging, van artikelen 1319, 
1320 en 1350 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, - na vast
gesteld te hebben dat door eersten verweer-

(1) Zie Verbr., 30 Juni 1930 (Bull. enPAsrc., 
1930, I, 281); 19 l.lfaart 1934 (ibid., 1934, 
I, 222); 11 Maart 1940 (A1'1'esten van het Hof 
van verb1;eking, 1940, blz. 31; Bull. en PAsrc., 
l!J4-0, I, 81), 
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der, die als burgerlijke pal'tij optrad, geen 
hooger beroep aangeteekend werd,- uit
spraak heeft gedaan over den eisch der 
burgerlijke partij, en haar een schadever
goeding toegekend heeft, die haa" door 
den eersten rechter geweigerd werd : 

Overwegende dat, door vonnis van de 
correctionee.le rechtbank te Leuven, in 
d~to 6 .~pnl 19!.0, aanlegger op strafge
bied vriJgesproken werd van de ten zijnen 
laste gelegde feiten, met het gevolg dat de 
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard 
om over de vraag der burgerlijke partijen, 
hier verweerders, te beslissen ; · 

Overwegende dat, tegen dit vonnis, geen 
beroep ingesteld werd door de burgerlijke 
partijen; 

Dat nochtans het Hof van beroep, na, 
op strafgebied, en op beroep van het open
baar ministerie aanlegger tot een straf 
te hebben veroordeeld, hem daarenboven 
op burgerlijk gebied heeft verwezen tot 
het betalen van schadevergoeding aan de 
burgerlijke partijen; 

. Overwegende dat de burgerlijke partij, 
d1e geen beroep heeft ingesteld tegen een 
vonnis van vrijspraak, slechts te rechte 
staat, in hooger beroep, om desnoods ver
antwoordelijk te worden verklaard voor 
de kosten der publieke vordering ; maar 
dat zij geen schadevergoeding mag beko
men van betichte, daarzij, bij gebrek aan 
beroep, in het vonnis van vrijspraak heeft 
berust.; 

Overwegende dat, door aanlegger tot 
het betalen van schadevergoeding te ver
~?rdeelen,. ten voordeele van de burger
hjke parhJen, het bestreden arrest de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, bet Hof verbreekt het 
bestreden arrest, doch slecbts voor zoover 
het den aanlegger veroordeeld heeft tot 
het betalen van schadevergoeding aan 
verweerders en tot de kosten van de bur
gerlijke vordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel, en dat meldmg ervan zal gemaakt 
worden op den kant van bet gedeeltehjk 
vernietigd arrest ; verwijst de zaak aldus 
bepaald naar het Hof van beroep te Gent; 
veroordeelt den aanlegger tot de helft der 
kosten, het overige te dragen door de ver
weerders. 

27 Januan1941.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voo~~itt~r. - Verslaggever, H. Wouters.
GehJklutdende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 3 Februari 1941. 

1° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - VERGOEDING WE
GENS ONTEIGENING. - MOGELIJKHEID 
DAT UIT DE BEPALING ER VAN EEN MEER
WAARDE BLIJKT, DOOR HET GOED VROE
GER VERKREGEN.- MOGELIJKHEID DAT 
ZIJ EEN AAN DE BEDRIJFSTAXE ONDER
WORPEN WINST AAN HET LICHT BRENGT. 

2° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - MEERWAARDE DOOR 
IIET BEZIT VAN EEN NAAMLOOZE VEN
NOOTSCHAP VERKREGEN IN DEN LOOP 
VAN HE'!' BELASTBAAR DIENSTJAAR. -
MEERWAARDE GEBLEKEN UIT DE BA
LANS VAN DIT DIENSTJAAR VERGELEKEN 
MET DE BALANS VAN HET ONMIDDELLIJ[, 
VOORGAANDE DIENSTJAAR. - 0MSTAN
DIGHEID DAT DIE lv!EERWAARDE FEITE
LIJK REEDS VROEGER ZOU VERKREGEN 
ZIJN BLIJFT ZONDER GEVOLG, INDIEN 
DE BALANSEN DAARVAN VROEGER GEEN 
i\IELDING HEBBEN GEMAAKT. 

3° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - VERGOEDING WE
GENS ONTEIGENING HOUDEND EEN MEER
WAARDE, - BEDRAG VAN DE VERGOE
DING GEBRACHT OP HET ACTIEF EENER 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP EN VERVOL
GENS OP .HET PASSIEF VOOR HET BELOOP 
VAN HET VERSCHIL TUSSCHEN I!ET BE
DRAG DER VERGOEDING EN DIT DER UIT
GAVEN DIE IN HET ONTEIGENDE GOED 
WERDEN GESTOKEN, ZULKS ONDER DE 
BENAMING : AANGROEI VAN HET KAPI
TAAL, ECHTER ZONDER VERMELDING IN 
DE WINST- EN VERLIESREKENING. -
MEERWAARDE DIE EEN BESTEMlviiNG 
ONTVING ALSOF ZIJ IN DE RESERVES 
WERD GESTORT. 0NDERWORPEN 
AAN DE BEDRIJFSTAXE. 

4° BELASTING OP DE BEDRIJFSIN
KOMSTEN.- VRIJSTEUING VOORZIEN 
VOOR DE IN DE RESERVES GESTORTE 
lv!EERWAARDE, WANNEER ZIJ NIET VER
WEZENLIJKT WERD EN ENKEL VOORLOO
PIG W.ERD UITGEDRUKT IN DE REKENIN
GEN EN INVENTARISSEN. - NIET VER
WEZENLIJKTE MEERWAARDE.- BEGRIP. 
- ONTEIGENINGSVERGOEDING WAAR
VAN EEN GEDEELTE DE MEERWAARDE 
VERTEGENWOORDIGT. - AAN DEN BE
LASTINGSCHULDIGE UITBETAALDE VER
GOEDING. - VERWEZENLIJKTE MEER
WAARDE. 

5° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - UITGAVEN EN VER
LIEZEN DIE VAN DE WINST lv!OGEN WOR
DEN Al'GETROKKEN. - VERBOD UIT
GA VEN OF VERLIEZEN VAN NA HET 
BELASTBAAR DIENSTJAAH AF TE TREK
KEN. 
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so BELASTING OP DE BEDRIJFS
lNKOMSTEN. - BEPALING VAN HET 
BEDRAG DER AAN DE BEDRIJFSTAXE 
ONDERWORPEN WINST.-·BEWIJSKRACHT 
VAN DE BALANS EENER NAAMLOOZE YEN-. 
NOOTSCHAP. - VENNOOTSCHAP NIET 
GERECHTIGD TE LATEN GELDEN DAT 
IIAAR BEZIT GERINGERE WAARDE HEEFT 
DAN IN DE BALANS IS AANGEWEZEN. 

1 o De vergoeding we gens onteigening strekt 
tot schadeloosstelling van het verlies dat 
de onteigende persoon heeft geteden door 
het verwijderen van het goed uit zijn 
patrimonium en de onteigening is geen 
oorzaak van winst; echter zal de vasts tel
ling van de vergoeding een door het goed 
reeds vroeger verkregen meenvaatde aan 
het licht brengen, telkens wanneet zij aan 
dit goed een gtootere waarde toekent dan 
de waarde die het bezat ten tijde waarop 
het in het patrimonium is getreden; uit 
die vaststelling kan derhalve het bestaan 
van een aan de bedrijfstaxe ondetworpen 
winst blijken. (Wetten op de inkomsten
belastingen, geordend bij Koninklijk 
besluit van 12. Septembar 1936, art. 27, 
§1.) 

2o Om te beoordeelen of' het vermogen van 
een naamlooze vennootschap, tijdens het 
belastbaar dienstjaar, een aan de bedrijf's
taxe onderworpen meerwaarde heeft ver
kregen, moet de balm~s van dit diens~jaar, 
vergeleken mei de balans van het onmid
dellijk voorgaande dienstjaar, worden 
onderzocht; van geenerlei belang is het 
dat zoodanige meerwaarde reeds feitelijk 
vroeger werd verkregen, indien de vroegere 
balansen daarvan geen melding hebben 
gemaakt. (Wetten op de inkomsten
belastingen, geordend bij Kon. besl. 
van 12 September 1936, art. 32, § 1.) 

3° Een naamlooze vennootschap die op het 
actief van de balans een onteigeningsver
goeding brengt en tevens inschrijf't op het 
passief' voor het beloop van het verschil 
tusschen dat bedrag en dit de1· uitgaven, 
die in het onteigende goed werden gesto
ken, zulks onder de benaming : aangroei 
van het kapitaal, doch zonder melding 
daarvan te maken in de winst- en ver
liesrekening, geef't aan de aldus te voot
schijn gebrachte meerwaarde een bestem
ming die gelijkstaat met een starting in 
de 1'esetves; hetgeen haar niet den aard 
van een aan de bedtijf'staxe onderworpen 
winst ontneemt. (Wetten op de inkom
stenbelastingen, geordend bij Kon. besl. 
van 12 September 1936, art. 27, § 2.) 

~o De vrijstelling van de bedrijf'staxe voor 
de in de reserves gebrachte meerwaarde, 

· wanneer zij niet verwezenlijkt werd, doch 
slechts voorloopig werd uitgedrttkt in de 
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rekeningen of inveniaT~ssen,· is onder
worpen aan de voorwaarde dat zij in het 
goed gebleven is, zonder dat de belasting
schuldige er anders kunne over beschik
ken dan door de beschikking over het goed 
zelf; de meerwaarde is verwezenlijlct wan
neer de onteigeningsve1·goeding, wam·van 
zij een deel is, aan den belastingschuldige 
wetd uitgekeerd. (Wetten op de inkom
stenbelastingen, geordend bij Kon. besl. 
van 12 September 1936, art. 27, § 2bis.) 

5° Van de aan de bedrijf'staxe ondeTworpen 
winst kunnen aileen worden afgetrokken 
de bedrijf'suitgaven gedaan in den loop 
van den belastbaren tijd, en de bedrijf's
verliezen ondergaan gedttrende de vorige 
twee boekjaren; geen wetsbepaling staat 
de ve1·mindering toe van de uitgaven en 
verliezen, die na den belastbaren tijd zijn 
geschied. (Wetten op de inkomstenbelas
tingen, geordend bij Kon. besl. van 
12 September 1936, art. 26, § 1, en 
32, § 1.) 

6° Eene naamlo_oze vennootschap mag niet, 
tot betwisting van haar aan de bedrijfs
taxe ondetworpen bedragen, laten gelden 
dat ham· vetmogen een geringete dan de 
in de balans opgegeven waarde heef't. 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « BRIQUE-
TERIES DE L'EST, T. BESTUUR VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 17 April19~0 
gewezen; 

Over het eerste middel : eerste onder
dee!, schending van artikelen 97 en 11 der 
Grondwet, 141 en ~70 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtspleging, 1, 2, 25, 
26 en 27 der wetten op de inkomstenbe
lastingen samengeschakeld door Konink
lijk besluit van 12 September 1936, 1156, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat een som van 3.8~3.27~ fr. 50, die 
alleenlijk een onteigeningsvergoeding uit
maakt, als bedrijfsinkomst een belastbaar 
element is, dan wanneer, luidens de be
woordingen zelf der Belgische Grondwet, 
dergelijke vergoeding uitsluitend een bil
lijke schadeloosstelling van een nadeel uit
maakt, 't is te zeggen, de vergoeding van 
een verlies veroorzaakt door de onteige
ning van een goed dat eerst deel uitmaakte 
van het patrimonium van den onteigende, 
en dat, ten andere, het arrest geenszins 
vaststelt dat, in onderhavig geval, deze 
vergoeding, in den loop van een rechts
pleging tot bnteigening bepaald, in eeniger 
mate, elementen zou bevatten welke geen 
ve1band houden met de hiervoren ge-



noemde billijke schadeloosstelling ; tweede p 

onderdeel, doordat het arrest, - om 
te besluiten dat een meerwaal'de op 
onteigening• aan het licht is g'ebracht door 
den batigen uitslag' van de kwestieuze 
balans op 31 December 1935 g'esloten, -
verklaart dat dit aan het licht breng'en 
blijkt uit het inschrijven van een som van 
4.430.473 frank op het passief der gezegde 
balans onder de vermelding' << verhooging 
van kapitaal n dan wanneer, eenerzijds, 
een dergelijke inschrijving op het passief 
juist als draag•wijdte en als doel heeft, 
aangaande dit bedrag, alle door het maat- · 
schappelijk vermogen verworven meer
waarde uit te sluiten, en dat, anderzijds, 
het arrest vaststelt dat de verzoekende 
vmnootschap << uit de winst- en verlies
rekening elk deel, welk ook, van vergoe
ding' heeft uitgesloten n waarvan boven-
gmoemde som deel uitmaakt : · 

Over de twee onderdeelen samen : 
Overwegende dat, indien de vergoeding 

voor de onteigening de schadeloosstelling 
is van het verlies aan den onteigende ver
oorzaakt door het wegvallen van het goed 
uit zijn patrimonium en indien de ontei
gening geen bron van winsten is, de bepa
ling' der vergoeding nochtans de door het 
g'oed vroeger verkngen meerwaarde aan 
het licht zal brengen, telkenmaal ze aan 
dat goed een grootere waarde toekent dan 
deze die het had wanneer het in het patri
monium werd opgenomen; 

Overwegende dat, - luidens artikel 2 7, 

geningsvergoeding en het hedrag der ult
gaven welke in de onteigende g•oederen 
werden gestoken, voor de eerste maal is 
g'ebleken uit de op 31 December 1935 afg'e
sloten balans ; 

Dat deze meerwaarde dm onder de be
drijfsbelasting valt welke moet gei:nd 
worden op de winsten van het boek
jaar 1935; 

Overwegende dat, voor den aanslag in 
deze belasting, het van geen belang' is dat 
die meerwaarde vroeger werd verkregen, 
vermits de vorige balansen geen melding 
ervan maakten ; 

Overwrgende, weliswaar, dat de aan
legster, terwijl ze de onteigeningsvergoe
ding' op het actief bracht van haar balans 
van 31 December 1935, terzelfdertijd die 
vergoeding op het passief inschreef voor 
het beloop van het verschil tusschen haar 
bedrag en dit der uitgavm welke in het 
onteigende goed werden g'estoken, onder 
de benaming' van verhooging van kapitaal, 
en zich onthouden heeft melding ervan te 
maken in de winst- en verliesrekening ; 

. Overwegende dat de vennootschap, 
door de meerwaarde alzoo te behandelen, 
deze een bastemming heefu gegeven alsof 
ze in de reserves werd gestort, maal' die 
handelwijze belet niet dat ze het karakter 
heeft van wat onder de bedrijfsbelasting 
kan vallen; dat, inderdaad, luidens arti
kel 27, § 2, der wet van 29 October 1919, 
zooals het blijft bestaan in de op 12 Sep
tember 1936 samengeschakelde wetten 
voor de toepassing der bedrijfsbelasting 
als winsten aangezien worden, om 't even 
welke reserves of voorzorgsfondsen, de 
overgebrachte wmmen van het jaar op 
nieuwe rekening en elke soortgelijke be
stemming; 

§ 1, der wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld door Koninklijk besluit 
van 12 September 1936, zooals blijkt uit 
artikel 3 van het Koninklijk besluit nr 277 
van 31 Maart 1936, toepasselijk voor het 
vestigen der aanslagen vei'bonden aan de 
van 30 Maart 1935 af afgesloten balansen 
en rekeningen -, voor het vestigen der 
bedrijfsbelasting, als winsten worden aan
gezien de vermeerderingen van om· het 
even welke in nijverheids- en handelsbe
drijven gestoken activa, vermeerdering 
voortvloeiend uit meerwaarden, hetzij 
verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de reke
ningen of inventarissen van den belasting
schuldige, welke ook de oorsprong en de 
aard ervan wezen ; 

Dat het middel, aldus, in zijn twee on
l derdeelen in rechte niet opgaat ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 141 en 470 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsple
ging', 27, § 2bis, litt. b, der wetten op 
de inkomstenbelasting'en samengeschakeld 
door Koninklijk besluit van 12 Septem
ber 1936, 1158, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de zoogezegde betwiste meerwaarde 
aangezien heeft als << verwezenlijkt n, dan 
wanneer de onteig'ening geen verband 
houdt met het te gelde maken van een 
goed, daar de onteigening'svergoeding de 
onteigende goederen slechts heeft vervan
gen zonder in iets den aard van een ver
koop of van een afstand te hebben, en dan 
wanneer de eischende vennootschap in 
verbreking in de stukken der boekhou
ding van het belastbaar boekjaar, luidens 
de aanduidingen in het tweede onderdeel 

Overwegende dat, om nate g'aan of het 
vermogen van eEn naamlooze vennoot
schap in den loop van het belastbaar boek
jaar een meerwaarde heeft gekreg'en, men 
de balans van dat boekjaar moet verge
lijken met deze van het vorig jaar; dat de 
bedrijfsbelasting verschuldigd is op alle 
aldus aan het licht gebrachte verhooging ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de meerwaarde, voortspruitende nit 
het verschil tusschen het bedrag der ontei-
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van het ~erste mrddel uiteengezet, de zoo
gezegde meerwaarde heeft ingeschreven 
zonder ze in eeniger mate als winst te be
handelen, zooals voorzien is in bovenge
noemd artikel27, § 2bis, litt. b, der hiervo
ren aangeduide samengeschakelde wetten : 

Overwegende dat, indien- zooals in de 
behandeling van het eerste middel werd 
gezegd, - de in de reserves gestorte meer
waarden aan de badrijfsbelasting onder
worpen zijn, artikel 2_7, § 2bis, der samen
geschakelde wetten, zooals het blijkt uit 
artikel 4 van het Koninklijk besluit nr 277 
van 3'1 Maart 1936, ze nochtans van den 
belastingvrijdom doet genieten; onder 
bepaalde voorwaarden, wanneer ze niet 
verwezenlijkt werden en de belasting
schuldige er zich bij beperkt heeft ze in 
zijn rekeningen of inventaris uit te druk
ken· 
O~erwegende dat deze belastingvrijdom 

afhangt hiervan dat de meerwaarde niet 
werd verwezenlijkt, 't is te zeggen dat ze 
met het goed innig vereenigd blijft zonder 
dat de belastingplichtige er anders kunne 
over beschikken dan door het gebruik der 
zaak zelf; 

Overwegende dat het arrest door aan te 
stippen dat de onteigeningsvergoeding 
aan de aanlegster werd uitbetaald, a! zoo 
vaststelt dat de meerwaarde verwezen
lijkt werd; 

Dat het, derhalve, den belastingvrijdom, 
voor de niet verwezenlijkte meerwaarde 
voorzien, moest van de hand wijzen, en 
dat het middel in feite niet opgaat ; 

Over het derde middel : schending va.n 
artikelen 11 en 97 der Grondwet, 141, 
en 470 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging, 1156, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 25, 26 en 2 7 der 
wetten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld door Koninklijk besluit van 
12 September 1936, doordat het bestreden 
arrest de in ondergeschikten rang ge
vraagde vermindering verwerpt, van de 
zoogezegde belastbare meerwaarden, van 
de verliezen en uitgaven opgesomd in het 
verhaal en de conclusies door de verzoe
kende vennootschap v66r het Hof van 
beroep genomen, en dit om de enkele 
reden dat de kwestieuze balans die ver
liezen en uitgaven niet aangeeft, dan wan
neer deze verliezen werden ondergaan en 
deze onkosten werden gedaan na het slui
ten dier balans, vermits ze slechts moesten 
verwezenlijkt worden door de wederher
stelling der onteigende goederen : 

Overwegende dat uit de opgave zelf 
van het middel blijkt dat die verliezen 
werden ondergaan en die uitgaven werden 
gedaan na het boekjaar en dat geen mel
ding ervan werd gemaakt in de balans ; 

Overwegende dat, luidens artikelen 2~, 
§ 1, en 32, § 1, der samengeschakelde wet
ten, aileen die bedrijfsuitgaven van de 
winsten mogen afgetrokken worden welke 
gedurende den belastbaren tijd werden ge
daan om de inkomsten te verkrijgen of te 
behouden, en de gedurende de twee vorige 
boekjaren geleden verliezen; dat geen 
enkele wetsbepaling het aftrekken toelaat 
van verliezen geleden of uitgaven gedaan 
na het b3lastbaar tijdperk; 

. Overwegende dat,- zoo men aanneemt 
dat de aanlegster, bij de schatting van 
haar vermogen voor het opmaken van 
haar balans op 31 December 1935, het 
recht had rekening te houden met be
paalde verliezen en uitgaven teweeg ge
bracht door de wederherstelling der goe
deren in haar patrimonium -, ze dan nog 
haar balans niet kan bestrijden, daar ze 
er geen rekening heeft mede gehouden ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten. 

3 Februari 1941.- 2e Kamer. - Voor
zittel", H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Lambinet. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal.-

2e KAMER. - 3 Februari 1941. 

1° BEROEP. - STRA,FZAKEN. - TOT 
ZlCH TREKKEN VAN DE ZAA,K.- ARREST 
DAT EEN VONNlS VAN DE CORRECTlO
NEELE RECHTBANK WIJZlGT, WAARBlJ 
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK WERD BE
VOLEN. - VERPLlCHTlNG VOOR HET 
HOF VAN BEROEP OM DE KENNlSNE
lVIING VAN DE ZAAK TE BEHOUDEN EN 
HET FElT, DAT B1J DEN EERSTEN RECH
TER A,ANHANGIG WERD GEMAAKT, TE 
VONNlSSEN. 

2° BEROEP.- STRAFZAKEN.- Tor z1cn 
TREKKEN VAN DE ZAAK.- VERBOD VOOR 
HET HOF VAN BEROEP KENNlS TE NEMEN 
VAN- EEN ANDER FElT DAN HETGEEN 
V66R DE CORRECTlONEELE RECHTBA,NK 
WERD AANGEBRACHT. 

3° BEROEP.- STRAFZAKEN.- ONBE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP 
OM EEN WANBEDRIJF TE VONNlSSEN, 
DAT AAN DE CORRECTIONEELE RECHT
BANK NlET WERD ONDERWORPEN. 

1° Het Hof van beroep dat het vonnis wij
zigt, waarbij de correctioneele rechtbanlc, 
vooraleer over de zaak zelf te beslissen, een 
deskundig onderzoek had bevolen, moet 



de kennisneming van de zaak behouden 
en het feit, dat bij den eersten 1'echter werd 
aanhangig gemaakt, vonnissen (1). (Wet
hoek van Strafv., art. 215.) 

2° Het Hof van beroep dat het vonnis wij
zigt, waarbij de co1Tectioneele rechtbank, 
vooraleer over de zaak zelf te beslissen, een 
deskundig onderzoek had bevolen, mag 
geenszins, door het tot zich t1·ekken van de 
zaak, kennis nemen van een ander feit 
dan datgene hetwelk v661' den eersten 
rechter werd aangebracht (2). (Wb. van 
Strafv., art. 215.) 

3° Het Hof van beroep is niet bevoegd om 
in eenten en laatsten aanleg een wanbe
drijf te vonnissen, hetwellc niet aan de 
correctioneele rechtbank werd onderwor
pen, ook al mocht de beklaagde er in 
toestemmen wegens dit wanbedrijf te W01'

den geoordeeld (2). (Wb. van Strafv., 
artt. 179 en 199; wet van 1 Juni 1849, 
art. 15.) 

(MARNEF). 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest door bet 
Hol' van beroep te Brussel den 16 Novem
ber 1940 gewezen ; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 179, 199 en 215 van bet Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat de aanlegger, op ver
zoek van den procureur des Koning's, voor 
de correctioneele recbtbank gedagvaard 
was geweest onder de betichting : tusscben 
4 en 22 J uli 1940, in overtreding van arti
kelen 1, 1°, 3, 5 en 6 van het besluit van 
3 Juli 1940 en 6 tot 10 van de besluit-wet 
van 27 October1939, zout te koop gebo
den of verkocbt te hebben tegen een hoo
geren prijs dan de:ze normaal toegepast 
op 10 Mei 1940 : 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank een onderzoek door deskun
dige in boekhouden beval ; dat tegen baar 
vonnis hooger beroep werd ingesteld door 
den aanlegger en door het openbaar mi
nisterie; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
over deze beroepen uitspraak doende, be
slist dat de betichting, zooals ze omscbre
ven is, niet b3wezen is; dat de enkele ver-

(1) Zie Verbr., 30 Juni 1913 (Bull. en 
PAsiC., 1913, I, 354); 13 Juli 1937 (ibid., 
1937, I, 223). 

(2) Zie Verbr., 3 October 1910 (Bull. en 
PASIC., 1910, I, 430); 4 October 1915 (ibid., 
1915-1916, I, 449); 10 November 1936 (ibid. 
1936, I, 416, 5°). Zie ook 16 December 1940 
(Ar1·esten van het Hof van vm·b1·eking, 1940, 
138; Bull. en PASIC., 1940, I, 321 en de nota). 

koop, die aan den betichte kan verweten 
worden, op 26 Juni 1940 heeft plaats gehad 
en dus niet onder de beschikking'en van 
het besluit in dato 3 J uli 1940 valt ; dat 
het arrest dienvolg'ens den aanlegger van 
gezegde betichting vrijspreekt ; 

Overwegende dat bet anderzijds vast
stelt dat de aanlegger ter terechtzitting 
van het Hof van beroep verzocht werd zijn 
verdediging voor te dragen op de beticb
ting : op 26 Juni 1940, in overtreding' van 
het artikeli 1 van het ministerieel besluit 
in dato 10 Mei 1940 en van artikel 6 
tot 10 van de besluit-wet in dato 2? Oc
tober 1939, zout, koopwaar in artikel 2 
van g'azegd ministerieel besluit opgesomd, 
te hebben verkocht of te koop geboden 
tegen een hoogeren prijs dan deze waar
tegen hij deze koopwaar op 9 Mei 1940 
te koop had geboden; dat bet arrest ook 
doet opmerken dat de aanleg'ger zijn ver
weermiddelen heeft voorgedragen over de 
alzoo omschreven betichting, dat het 
eindelijk, oordeelende dat deze betich
ting bewezen is door het v66r het Hof 
gedaan onderzoek, en de zaak tot zich 
trekkende, den aanlegger tot een geld
boete van 300 frank veroordeelt ; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
- vermits het dit vonnis veranderde waar
door de correctioneele rechtbank een des
kundig onderzoek had bevolen, alvorens 
over den grond uitspraak te doen,- krach
tens artikel 215 van bet Wetboek van 
Strafvordering gehouden was van de zaak 
kennis te nemen, en het feit te vonnissen, 
dat bij den eersten rechter aanhangig 
was gemaakt geweest ; 

Dat het bestreden arrest deze wetsbe
paling juist toepast door den aanlegger 
vrij te spreken van de betichting vermeld 
in de oorspronkelijke dagvaarding en 
die uitdrukkelijk verkoop of aanbod be
trof welke, tusscben den 4 en den 22 Juli 
1940, zouden plaats gehad hebben in over
treding van het besluit van 3 J uli 1940 ; 

Overwegende echter dat, indien het 
Hof van beroep bij toepassing van arti
kel 215 van het Wetboek van Strafvor
dering, wat betreft het voor de correctio
neele rechtbank gebracht feit, zich in de 
plaats moet stellen van de correctioneele 
rechtbank om, nopens het bij deze aan
bangig gemaakt feit, te doen al wat ze 
had moeten doen, het nochtans niet be
voegd is om over een ander feit te von
nissen dat niet voor de rechtsmacht van 
eersten aanleg was gebracht geweest ; 

Dat het arrest de in het middel aange
duide beschikkingen dus schendt door den 
aanlegger uit hoofde van een verkoop of 
aanbod te veroordeelen die op een anderen 
datum zou plaats gehad hebben dan de 
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daden van verkoop of aanbod die bij 
den eersten rechter aanhangig waren ge
maakt en zelfs het besluit voorafgingen 
dat de inbreuk bepaalde welke die daden 
zouden uitgemaakt hebben ; 

Overwegende dat, - zelfs indien het 
door de vaststellingen van het arrest be
wezen ware dat de aanlegger toegestaan 
heeft hoofdens de alzoo ten zijnen laste 
gelegde betichting te worden geoordeeld, 
- artikel15 der wet van 1 Juni 18'>9-
luidens hetwelk de partijen voor de COlTec
tioneele rechtbank vrijwillig, en zonder 
dat een dagvaarding noodig weze, mogen 
verschijnen - dan nog aan het Hof van 
beroep de bevoegdheid niet toekent om in 
eersten en laatsten aanleg uitspraak te 
doen over een wanbedrijf dat aan de cor
rectioneele rechtbank niet is onderworpen 
geweest; 

Om die redenen, en zonder dat op het 
tweede middel acht moet geslagen wor
den, hec Hof verbreekt het bestreden 
arrest, doch slechts voor zooveel het den 
aanlegger veroordeelt ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het gedeeltelijk 
vernietigd arrest ; laat de kosten ten laste 
van den Staat ; zegt dat er geen plaats 
grijpt tot verwijzing. 

3 Februari 1%1. - ze Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
generaal. 

2° KAMER. - 3 Februari 1941. 

10 MISDRIJF. - DOUANEN. - PER
SOON DIE, TEGEN BELOONING VAN HET 
BESTUUR VAN FINANCJEN, DEN BE
KLAAGDE DOOR UITLOKKING GEBRACHT 
HEEFT TOT HET PLEGEN VAN H)l!T lVIIS
DRIJF. - VERVOLGING ONTBEERT WET
TELIJKEN GRONDSLAG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARREST EN. - MISDRIJF TEGEN 
DE WETTEN OP DE DOUANEN. - BE
KLAAGDE DIE BIJ CONCLUSIE DOET GEL
DEN DAT DE FElTEN WERDEN UITGELOKT 
DOOR EEN PERSOON DIE DAARTOE OP
DRACHT KREEG VANWEGE DE VERVOL
GENDE PARTIJ.- VASTSTELLINGEN DIE 
VEREISCHT ZIJN OPDAT DE VEROORDEE
LING WETTELIJK !viET REDENEN Olv!
KLEED WEZE. 

1° lngeval het Bestuu1· van financien zelf, 
doo1· tusschenkomst van een _ door haar 

daartoe betaalden persoon, beklaagde ge
bracht heeft tot het plegeri van de misdrij
ven teqen de wetten op de douanen, waar
voor~ het de vervolqing instelt, mist deze 
vervolging wettelijlcen grondslag (1). 

2° Wanneer beklaagde, gedagvaard door 
het Bestuur van financien wegens mis
drijven tegen de wetten op de douanen, 
b# conclusie doet gelden dat de feiten 
werden uitqelolct door een persoon die 
een agent is van de vervolgende part#, 
is de veroordeel?:nq slechts wettelijk met 
redenen omlcleed indien de rechter vast
stelt: of wel dat die per soon beklaagde niet 
heeft aongezet om de feiten te ~ plegen, of 
wel dat die persoon niet de agent is van 
de vervolgende partij, handelend voor 
rekeninq van deze partij. (Grondwet, 
art. 97 .) 

(VAN HA!v!lv!E, T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op ~ het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Gent op 31 October 19'>0 
gewezen; 

Over het middel, ex officio : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat het 
arrest den aanleggar veroordeelt zonder 
de door dezen in conclusies aangevoerde 
verweermiddelen te beantwoorden : 

Overwegenqe dat de aanlegger, - ver
volgd om gepoogd te hebb3n koopwaren 
aan tolrechten onderworpen bedrieglijk 
in te voeren en om deze koopwaren, zon
der geldige bescheiden, in den voorbe
houden tolomtrek te hebben vervoerd en 
bezeten- v66r het Hof van beroep in zijn 
conclusies deed gelden dat de hem ver
wetene feiten uitgelokt waren geweest 
door een heer M ... , agent der vervolgende 
partij, en dat, vermits de openbare orde 
aan deze verbiedt vervolf;ingen te gronden 
op feiten die ze zelf heeft uitgelokt, de 
vri.ispraak moest uitgesproken worden ; 

Overwegende dat het arrest den aan
legger veroordeelt door, als antwoord op 
dit verweermiddel, eenvoudig te zeggen 
dat " indien het juist was dat de feiten 
zonden begaan geweest zijn op het op
stoken van een zekeren M ... , zoogezegden 
door het Beheer betaalden uitlokker, er 
dan nog' geen rechtsbepaling bestaat die 
toelaat degenen, die op het opstoken van 
anderen zouden gehandeld hebben, van 
de vervolgingen vrij te stellen »; 

Overwegende dat, indien geen enkele 
wetsbepaling toelaat degenen, die op het 

(1) Zie de nota bij dit arrest van den Heer 
Eerste advocaat generaal Leon Cornil, in 
Bull. en PAsrc., 1941, I, 31. 
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opstoken van anderen gehandeld hebben, 
van de vervolgingen vrij te stellen, de 
vervolgingen nochtans wettelijken grand
slag zouden missen ingeval. zooals de 
aanleg'ger het staande hield, het Beheer 
van financien zelf, door een door het 
Beheer betaald agent, den betichte ertoe 
zou g'obracht hebben de in de betichting 
vermelde inbreuken op de tohvetten te 
plegen; 

Overwegende dat de conclusies van den 
aanlegger het Hof van beroep aldus ver
plichtten te beslissen of het de heer M ... 
was die den aanlegger ertoe had gebracht 
de feiten te begaan, en of deze heer M ... 
een agent der vervolgende parti.i was die 
voor rekening dezer had gehandeld; dat 
een negatief antwoord op ten minste een 
dezer twee vragen noodzakelijk was om 
de veroordeeling te rechtvaardigen; 

Overwegende dat het arrest den aan
legger veroordeelt zonder op een enkele 
ervan te hebben geantwoord ; 

Dat het de in 't middel vermelde be
schikking dus schendt. 

Om die redenen, en zonder op de 
twee door den aanlegger aangevoerde 
middelen acht te moeten slaan, het Hof 
verbreekt het bestreden arrest ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Gent en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt de ver
volgende partij (Beheer van financien) tot 
de kosten; verwijst de zaak voor het Hof 
van beroep te Brussel. 

3 Februari 1%1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gel1jklnidende con
clusie, H. Leon Co1·nil, eerste advocaat 
generaal. 

29 KAMER. - 3 Februari 1941. 

WAREN EN GOEDEREN. - MAxr
MUM-PRIJZEN VOOR SUIKER. 

Het besluit, waarbij de rnaximum-prijzen 
voor den verkoop van sttiker worden be
paald, stelt twee maxirnurn-p!'ijzen voo!' 
broodsuiker, den eene voor broodsuiker 
van Tienen, den andere, minder hoog, 
voo1· broodsuiker van andere rnerken, lm 
een enkelen maximumprifs voor kristal
suiker. Daaruit volgt dat kristalsuiker van 
Tienen niet hoven dezen maximumprijs 
mag verkocht worden. (Kon. besl. van 
28Juni1940.) · 

(PAQUET.) 

ARREST, 

Gelet op bet bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Luilc op 6 Novem
ber 1940 gewezen; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 2, 5 en 9 der besluit-wet van 
2 7 October 193 9 en van artikelen 1 m 3 
van het ministerieel besluit n° 301 van 
28 ·Juni 1940, genomen tot haar uitvoe
ring: 

Overwegende dat, luidens artikel 1 van 
bovenbedoeld ministerieel besluit, het 
verboden is kristalsuiker te verkoopen 
tegen een hoogeren prijs dan 4 fr_ 85 het 
kilogram; 

Overwegende dat, het bestreden arrest 
op het bewezen verklaard feit steunt dat 
de aanlegger die suiker tegen 5 fr. 20 het 
kilogram heeft verkocht; 

Overwegende dat, die suiker, waarvan 
hier kwestie, kristaalsuiker "van Tienen, 
zijnde, in pakken van een kilogram en 
met luxeverpakking, de aanlegger staande 
houdt dat deze waar, wegens haar her
komst en de voorwaarden waarin ze ver
kocht wordt, niet onder de reglementee
ring van 28 Juni 19t,o valt, en daaruit 
afleidt dat het anest, door hoofdens over
treding van die reglementeering te veroor
deelen, de in het middel bedoelde bepa
lingen geschonden heeft ; 

Maar overwegende, eenerzijds, dat het 
ministerieel besluit den maximumprijs van 
de suiker niet doet afhangen van den 
aard harer verpakking; dat, anderzijds, 
indien de Tienf>che broodsuiker mag ver
kocht wordm tegen een hoog'eren prijs 
dan een zelfde suiker van een ander merk, 
er integendeel geen dergelijk verschil be
staat aangaande de kristalsuiker waarvan 
de maximumpri.is eenvcrmig op 4 fr. 85 
het kilogram blijft bepaald, zonder onder
scheid van herkomst ; 

Overwegende dat de besluiten van 
20 Juli 1940 en van 7 Augustus 1940, 
welke na het wanbedri.if werden genomen, 
de bewoordingen van dit van 28 Juni 1%0 
herhalen; dat, terwijl ze het verschil van 
prijs tusschen Tiensche broodsuiker en 
broodsuiker van elders behouden, ze inte
gendeel voor al de kristalsuiker, waar deze 
ook mag gefabriceerd geweest zijn, een 
enkelen prijs bepaalt ; 

Overwegende dat, moest men met den 
aanlegger aannemen dat dit gebrek aan 
onderscheid niet redelijk is, en slechts kan 
uitgelegd worden door verzuim of onacht
zaamheid, deze beschouwingen den rechter 
dan nog niet zouden kunnen be'invloeden; 
dat deze, inderdaad, de onvoldoende En 
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onvolmaakte wetshepalingen niet zou kun
nen aanvullen en verbeteren zonder zijn 
macht te buiten te gaan ; dat hij zich moet 
beperken bij de toepassing dezer bepa
lingen, zooals zein het besluit werden vast
gelegd, en niet volgens wat ze zouden kun
nen of moeten voorschrijven hebhen; 

Dat het middel, derhalve, in rechte niet 
opgaat; 

En overwegende 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 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

3 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Fauquel.
Gelijlcluidende conclusie, I-I. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2° KAl\IER. - 10 Februari 1941. 

1° VERKEER. - BESTUURDER DIE NIET 
MEESTER BLEEF VAN ZIJN SNELHEID.
SNELIIEID NIET OVERDREVEN. - 0M
STANDIGHEID DIE GEEN INVLOED HEEFT. 

2° VERKEER. VERPLICHTING OM 
SNELIIEID TE REGELEN DERWIJZE DAT 
l\IEN GENOEGZAME VRIJE RUIMTE VOOR 
ZICII OPEN. HOUDT. - VERPLICIITING 
ONAFHANKELIJK VAN DE DOOR RET 
VOERTUIG GEVOLGDE RIGHTING. 

3° BEROEP. - STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE VORDEI\ING. - BEVOEGD
IlEID VAN DEN RECHTEH IN BEROEP. -
VONNIS TOT DESKUNDIG ONDERZOEK OP 
VORDEHING VAN DE BUHGERLIJKE PAR
TIJ.- BEVOEGDI-IEID VAN DEN RECHTER 
IN BEHOEP OM DEZE BESLISSING TE NIET 
TE DOEN, ZELFS BIJ AFWEZIGIIEID VAN 
DE BURGERLIJKE PAHTIJ. - TOT ZICII 
TREKKEN VAN DE ZAAK. 

1° De bestmwder, die de vaart van zijn 
voertuig niet meester is, al is de snelheid 
niet overdreven, overtreedt het voorschri{'t 
luidens hetwelk hij steeds van zijn snel
heid moet meester blijven (1 ). (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 42.) 

2° De t•erplichting voor ieder bestuurdet 
van een voertuig om zijn snelheid detwijze 

(1) Verbr., 31 September 1931 (Btill. en 
PASIC., 1931, I, 227); 19 Juni 1933 (ibid., 
1033, I, 268). 

l--

te tegelen dat hij voor zich een voldoende 
vrije ruimte behoudt om v66r een hindernis 
het voertuig tot stilstand te kunnen 
brengen, bestaat wellce oolc de door het 
voertuig genomen richting weze. {Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 42.) 

3° Afwezigheid van beroep vanwege de 
burgetlijlce partij ontneemt aan den 
rechter in beroep niet de bevoegdheid om 
een beslissing te niet te doen, die een des
lcundig onderzoelc beveelt, ten einde de 
door die partij geleden schade te bepalen ,· 
wanneer hij van die bevoegdheid gebruik 
maalct, rnoet hij de zaak tot zich trekken 
en over de zaak ten grande uitspraak doen. 
{Wb. van Strafv., art. 215.) 

{BORGIONS, T. HAESENDONCIC) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis gewezen 
den 21 September 1940 door de rechtbank 
van eersten aanleg te Leuven zetelende 
in hooger beroep ; 

Ten aanzien van de beslissing op de pu
blieke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kel 42 van het algemeen reglement op de 
politie van het verkeer, en· van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis een overtreding van artikel 42 van 
het reglement op de politie van het ver
keer ten laste van eischer in cassatie be
wezen velklaart, om reden dat « een auto
voerder die bij een achterwaartsche bewe
ging geen voorzorgsmaatregelen neemt ten 
einde zich over den at te leggen weg te 
vergewissen, geen meesterschap over zijn 
vaart heeft en deze niet kan regelen met 
het oog op eventueele hindernissen >>, zon
der vast te stellen dat betichte met een -
overdreven snelheid reed, dan wanneer 
een gebrek aan voorzichtigheid en het 
verzuim van voorzorgsmaatregelen in zich
zelf, zonder het vaststellen van een over
dreven snelheid, geen overtreding van 
artikel 42 van het reglement uitmaken, 
en dan wanneer, in alle geval, gezegd arti
kel 42 -ter gelegenheid van een achter
waartsche beweging niet van toepassing is : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overweg3nde dat het vaststellen van 

een overdreven snelheid geenszins vel'
eischt wordt door bedoeld artikel 42 ; dat 
de verplichting aan den bestuurder van· 
het voertuig opgelegd voortdurend mees
ter te blijven van zijn snelheid in dezen zin 
moet verstaan worden dat de bestuurder 
meester moet blijven ·van zijn vaart ; . 

Overwegende dat het bestreden vonms 
vaststelt dat aanlrgger geen meesterschap 
over zijn vaart had ; 
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Omtrent het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de woorden " vool' 

zich >> geenszins beduiden dat de verplich
ting een vrije ruimte te behouden slechts 
zou bestaan in geval van voorwaartsche 
beweging, maar moeten verstaan worden 
als bedoelende de richting van de 
vaart; 

Overwegende dat het middel aldus in 
geen enkel van zijn onderdeelen kan aan
genomen worden en overwegende 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 ; 

Ten aanzien van de beslissing op de 
burgerlijke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kelen 1101, 1134, 1315, 1349, 1350, 1351 
en 1382 van het Burgerlijk wetboek; 165, 
1 ?4 en 202 {wet van 1 Mei 184?, art. 7); 
203 en 210 (Kon. besl. van 2.4 Maart 1936, 
art. 4) van het Wetboek van Strafvor
dering; 5 van de wet van 1 Mei 1849; 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis, ten voordeele van verweerder 
in verbreking, die geen hooger beroep 
aangeteekend had, het vonnis a quo her
vormd heeft, om aan de burgerlijke partij 
de geheele som toe te kennen die zij in 
eersten aanleg voor herstelling gevraagd 
had, en dit niettegenstaande de betwis
ting van den eisch door eischer in cassatie, 
dan wanneer de gerechtelijke overeen
komst moest eerbiedigd worden m dan 
wanneer door het aannemen van het eerste 
vonnis dat een deskundige met de schat
ting der schade had gelast, de burgerlijke 
partij erkende dat haar eisch nog niet 
bewezen was : 

Overwegende dat de1 bestreden beslis
sing het vonnis der rechtbank van politie 
hervormt ; dat eischer geen recht had tot 
het behouden van den onderzoeksmaatregel 
door den eersten rechter bevolen en die de 
beroepsrechter onnoodig heeft geacht; 
dat de correctioneele rechtbank bifgevolg 
luideris artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering het recht en de plicht had 
de zaak tot zich te trekken en over den 
grond uit te spreken ; 

Overwegende dat het middel aldus, 
rechtelijken grondslag mist; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

10 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc-

queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 10 Februari 1941. 

BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ. - lNGESTELD v66R DEN STRAF
RECHTER NADAT DE PUBLIEKE VORDE
RING VERVALLEN IS. - ONBEVOEGD
HEID. 

De strafrechtbank is niet bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot vergoeding 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade, wanneer deze vordering eerst 
ingesteld wordt nadat de publieke vorde
ring1'eeds vervallen is. {Wet van 17 April 
18?8, art. 4." 

{MOONS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 18 Oc
tober 1940 gewezen door de Rechtbank 
van eersten aanleg te Antwerpen uitspraak 
doende als rechter van hoog"el' beroep in 
politiezaken ; 

•••• 0 0 ••• 

II. Over de voorziening qoor den aan
legger ingediend in zijn hoedanigheid van 
verweerder tegen de burgerlijke vorde
ring door de Vennootschap Autobussen 
Robbrecht tegen hem ingespannen : 

Over het tweede middel : inbreuk op 
artikel 174 van het Wetboek van Straf
vordering, bij zoover de bestreden beslis
sing het beroep van betichte Vaerewijck 
en de B. V. P. A Autobussen Robbrecht 
aanvaard heeft, wijl dit beroep aange
teekend werd na de tien dagen der be
teekening van het vonnis, met het gevolg 
dat, het bestreden vonnis lastens betichte 
Moons definitief geworden zijnde, er geen 
aanstelling van burgerlijke partij van wege 
de B. V. P. A Autobussen Robbrecht te
gen hem in graad van beroep nog kon ge
beuren, ten misprijze van het vonnis dat 
kracht van gewijsde gelm gen had en geen 
veroordeeling tot burgerlijke belangen 
tegen betichte Moons bevatte : 
OverwE~mde dat het middel, voor zoo

ver het aan den :rechter verwijt beroepen 
te hEbben aangmomen die de aanlegge:r 
laattijdig acht, in zijn eerste onde:rdeel, 
evenals het tweede en derde middel, van 
belang ontbloot is ; dat ook dit bezwaar 
betrekking heeft op wat werd uitgespro
ken op de vo:rdering' door den aanlegger 
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inggsp2nnen in zijn hoedanigheid van 
bmg'tJrlijke partij en, dat de voorziening 
dimaangaande niet ontvankelijk is; 

Maar overwegende dat het middel, in 
zijn tweede onderdeel, moet aangenomen 
worden; 

Dat, inderdaad, uit de rechtspleging 
blijkt dat de Vennootschap Autobussen 
Robbrecht zich slechts eerst voor den 
rechter in hooger beroep burg~rlijke partij 
heeft gesteld tegm den aanlegger; dat de 
publieke vordering, oorspronkelijk tegen 
hem gericht, op dat oogmblik definitief 
vervallen was, vermits er tegen de beslis
sing van den eersten rechter, wat deze 
vordering betreft, geen verhaal was inge
steld geweest ; dat de aanlegger dus niet 
meer beticht was van om 't even welke 
inbreuk wanneer de voorhoemde Vennoot
schap van hem, voor de eerste maal, de 
vergoeding der schade heeft geeischt, 
welke ze beweerde ondergaan te hebben ; 

Overwegende dat de rechter van hooger 
beroep, door uitspraak op deze vordering 
en de inwilliging' ervan, de perken zijner, 
bevoegdheid is te buiten gegaan en arti
kel 4 der wet van 17 April 1878 heeft ge
schonden; 

Dat, inderdaad, dit artikel, door te 
beschikken dat de burgerlijke vordering, 
die in principe bij de burgerlijke rechts
macht moet aanhangig gemaakt worden, 
nochtans mag vervolgd worden terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters als de pu
blieke vordering, zijn toepas:_;ing noodza
kelijk doet afhangen van de voorwaarde 
dat deze burgerlijke vordering terzelfder 
tijd wordt uitgeoefmd als de publieke 
vordering waarmede ze innig verband 
houdt; dat, bijgevolg, de vordering tot 
verg'oeding der door een inbreuk veroor
zaakte schade slechts voor de beteuge
lende rechtsmacht mag aanhangig ge
maakt worden voor zoover ze werd inge
leid v66r het verval .der met deze inbreuk 
betrekking hebbende publieke vordering; 

Overwegmde dat deze regel van be
voegdheid mt1:one materiae van openbare 
orde is; dat hij in onderhavig geval over
tredm werd ; 

Overwegende dat gem enkele beteu
gelende rechtsmacht daarna nog bevciegd 
is om uitspraak te doen ove1' den eisch tot 
schadevergoeding door de Vennootschap 
Autobussen Robbrecht teg£-<n den aan
legger in verbreking ingesteld; 

Om die redenen, het Hof ve:rbreekt het 
bestreden vonnis, doch in zoover slechts 
de rechter zich bevoegd heeft geacht om 
uitspraak te doen over dien eisch en dezen 
heeft ingewilligd ; verwerpt de voorzie
ning voor 't overige. 

10 Februari 1941. - 29 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2° KAMER.- 10 Februari 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZA.KEN.- BUR
GERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIE 
VAN BEKLAAGDE, APPELLANT, DIE RET 
BESTAAN VAN DE DOOR DE BURGER
LUKE PARTIJ BEWEERDE EN DOOR DEN 
EERSTEN RECRTER ERKENDE SCHADE 
BETWIST. - BEVESTIGING VAN RET 
VONNIS ZONDER DAT DIT VERWEER 
WORDT BEANTWOORD. - GEMIS AAN 
REDENEN. 

Is niet wettelij k met redenen omlcleed het 
arrest, waarbij een vonnis dat schade
ve!·goeding aan de burgerlijke partij toe
kent, bevestigd wordt zonder antwoord te 
geven op conclttsies waardoor beklaagde, 
v66r het Hof van beroep, betwisten lcwam 
dat het misdrijf schade aan de burger
lij ke partij had veroo!'Zaakt. 

{LEYSEN, T. VAN VELTROVEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den 9 Novem
b~r 1940 gewezen ; 

Wat betreft de beslissing over de pu-
blieke vordering : · 

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; 

Wat betreft de beslissing over de bur
gerlijke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het bestre
den arrest, bij gebrek de conclusies van 
den aanlegger te hebben beantwoord, de 
wettelijke gronden van zijn beslissing niet 
heeft aangeduid en aldus niet met rede
nen omkleed is : 

Overwegende dat de aanlegger door het 
bestreden arrest, hoofdens verberging van 
twee varkms ten nadeele van Van Velt
hoven, Pierre, veroordeeld werd tot een 
geldboete van 220 frank en tot betaling 
eener som van 1.000 frank ten titel van 
schadevergoeding ; 
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Dat de aanlegger v66r het Hof van be
roep, bij middel van regelmatig neerge
legde conclusies, staande hield dat, tus
schen den dag, waarop hij de twee var
kens, behoorende aan de burgerlijke par
tij, bij zich had opgenomen, en den dag 
waarop hij ze terug gegeven had, 't is te 
zeggen, na een termijn van twee maanden, 
elk varken 30 kilogram gewicht had aan
gewonnen ; dat de burgerlijke partij, dien
volgens, niet beroofd was geweest van de 
verrijking waarop zij rekende, en geen 
nadeel had kunnen ondergaan ; dat haar 
vordering alzoo niet gegrond was ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zonder meer verklaart, dat de eerste rech
ter de materieele schade billijk heeft ge
raamd, en, dienaangaande die beslissing 
bevestigt; dat, anderzijds, de eerste rech
ter, er zich bij bepaald heeft te zeggen dat 
het aan de burgerlijke partij berokkend 
nadeel op 1.000 frank kon geraamd war
dell' 
D~t daaruit volgt dat het bestreden 

arrest, door de conclusies niet te beant
woorden, den grond der exceptie niet 
heeft behandeld door die conclusies tegen 
den eisch aangevoerd, exceptie die, zoo ze 
bewezen werd, den aanlegger jegens de 
burgerlijke parti.i ontlastte; dat het be
streden arrest, door te verzuimen de rede
nen te laten kennen waarvoor het de 
exceptie verwierp, zijn beslissing niet 
wettelijk met redenen omkleedt, en arti
kel 97 der Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest voor zoover het over 
de burgerlijke vordering uitspraak doet ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt den verweerder tot de helft 
der kosten, laat de andere helft ten laste 
van den aanlegger ; verwerpt de voorzie
ning voor 't overige ; verwijst de zaak 
alzoo bepaald naar het Hof van beroep te 
Gent. 

10 Februari 19ld.- 2° Kamer.- Voor
Z1:tter. H. Hodti.m, l'aadsheer waarnemend 
voorzitter. -'- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Geliy'kluidende conclusie, H. Roger J ans
sens d€ 13isthoveu, advocaat generaal. 

2 6 KAMER.- 10 Februari 1941. 

1° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 

- STRAFZA.Kl!:N. - RECHTSl'LEGING 

IN HET NEDERLANDSCH. - GETUIGENIS 
AFGELEGD, OP VERZOEK VAN GETUIGE, 
IN RET FRANSCH EN NIET VERTAALD. -
STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING NIET 
VASTSTELLEND DAT DE LEDEN VAN DE 
JURY GEEN FRANSCH KENDEN, EN DAT 
BESCHULDIGDE DE VERTALING ZOU HER
BEN GEVORDERD. - GEEN NIETIGHEID. 

2° VALSCHHEID.- INSCHRIJVING VAN 
VALSCHHEID.- VERBREKING.- STRAF
ZAKEN. - ZITTINGSBLAD VAN. HET ASSI
SENHOF. - MELDING WAARVAN BE
WEERD WORDT DAT ZIJ VALSCH IS. -
FEIT, WAAROP DIE MELDING BETREK
KJNG I-IEEFT, NIET DIENEND.- GEBREK 
AAN BELANG. - NIET-ONTVANKELIJIC
HEID. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MID DEL STEUNEND 
OP BEWERING DIE DOOR ZITTINGSBLAD 
WORDT TEGENGESPROKEN. -MIST FEI
TELIJKEN GHONDSLAG. 

~o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - HoF VAN ASSISEN. 
- MIDDEL GESTEUND OP EEN NIETIG-
JIEID IN HET VOOHONDERZOEI\.- VOOR
ZIENlNG INGESTELD ALLEEN TEGEN All
REST VAN VEHOORDEELING. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

so HOF VAN ASSISEN.- VRAGEN GE
STELD AAN JUHY.- BEVOEGDHEID VAN 
VOORZITTER, 

1° TVanneer, in een in het Nederlandsch 
gedane rechtspleging, de verlclaring van 
een getttige, op z~in verzoelc werd afyelegd 
in het Fmnsch, kan qeen nietigheid wor
den afgeleid daaruit dat deze ve1·klm·ing 
niet werd vertaald, wanneer uit de stulclcen 
van de rechtspleging, geenszins bliy'lct dat 
de leden vctn de y'ury, v66r wie de getuige 
in het Fransch ziy'n verlclaring deed, deze 
taal niet kenden, en dat beschuldigde de 
vertaling van de in die taal gedane ver
klaringen heeft gevmagd. (Wet van 
15 Juni 1935, art. 32.) 

2° Inschriy'ving van valschheid tegen een in 
het zittingsblad van het Hof van assisen 
gedane melding is niet ontvankel#k, 
wanneer het feit, waarop deze melding 
betrekking heeft, gesteld dat het echt weze, 
geen nietigheid kan opleveren, waardoor 
het arrest zou behooren verbroken te wor
den (1). 

30 Mist feiteliy'ken grondsla,g het middel 
gesteund dam·op dat een getuige den eed 
niet zou hebben afgelegd, wanneer het 

(1) Zie Verbr., 22 Januari 1906 (Bull. en 
PAsrc., 1906, I, 93) en cle nota 1, blz. 94'; 
1 September 1916 (ibid., 1917, I, 227); 
27 September 1926 (ibid., 1927, I, 58) en cle 
nota 1, blz. 59) .. 



-27-

zittingsblad vermeldt dat deze formaliteit 
wel vervuld werd (1). 

r.o Is niet ontvankelijlc het middel dat, tot 
staving van een voorziening, die enkel 
ingesteld werd tegen het door een Hof van 
assisen gewezen arrest van veroordeeling, 
op de nietigheid steunt, begaan in het 
onderzoek van de zaalc dat het arrest van 
verwijzing is voorafgegaan (2). (Wb. van 
Stl'afv., artt. 299, 407 en 408.) 

5° De voorzitter van het Hof van assisen is 
bevoegd om elke bijlcomende vraag te 
stellen die er zich toe bepaalt de wet
telijke benaming van de in het arrest van 
verwijzing opgegeven feiten te wijzi
gen (3). (Wb. van Strafv., art. 338.) 

(SAEY, G.-H., G. EN G.-D.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, door het 
Hof van assisen van Oost-Vlaanderen 
geveld in dato 5 October 1 9r.O door het
welk aanvragers veroordeeld werden, de 
eerste tot levenslangen dwangarbeid, de 
tweede tot twintig jaren dwangarbeid en 
de derde tot tien jaren dwangarbeid; 

Gelet op de vraag tot inschrijving we
gens valschheid en op de meworie door 
aanvragers neergelegd ; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikel 3?2 van het Wetboek van 
Strafvordering, - nietigheid van het zit
tingsblad - daar, in tegenstrijd met de 
meldingen van het zittingsblad (morgen
zitting van 4 October 19r.O), de verkla
ringen van getuige Wattrepont Malie, in 
de Fransche taal afgelegd, niet vertaald 
werden in de Nederlandsche taal; en het 
tweede middel: schending der artikelen 19, 
31, 32 en 3t. der wet van 15 Juni 1935, 
daar de verklaringen van die getuige in de 
Fransche taal gedaan werden, alswanneer 
de proceduur en de debatten in hun ge
heel in de Vlaamsche taal moesten plaats 
hebben: 

Overwegende dat, luidens artikelen 32 
en 40 der wet van 15 Juni 1935, de getui-

(1) Verbr., 9 Mei 1939 (BHll. en PASIC., 

1939, I, 238) en de nota. 
(2) Verbr., 12 Februari 1!J23 (Bull. en 

PASIC., 1923, I, 188); 25 Mei 1925 (ibid., 
1025, I, 258) ; 15 Februari 1926 (ibid., 1926, 
I, 248); 6 Januari 1941 (Arresten van het Hof 
van verb1·elcing, 1941, biz. 2; Bull. en PAsiC., 
1941, I, 2). 

(3) Verbr., 17 Februari 1922 (B~tll. en 
PASIC., 1922, I, 400); 17 Mei 1926 (ibid., 
1926, I, 380); 20 Juni 1034 (ibid., 1934, 
I, 322). 

genissen afgelegd worden in de taal van 
de rechtspleging, tenzij de getuigen vra
gen om een andere taal te mogen gebrui
ken, en dat, in dit geval, beroep moet 
gedaan worden, op straf van nietigheid, 
op de medewerking van een beeedigd ver
taler, doch slechts in twee gevallen : wan
neer de magistraten of de agenten die met 
het verhoor van de getuigen belast zijn 
de door de getuige gebruikte taal niet 
kennen, of indien de verdachte het vraagt; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
de getuige Wattrepont wei is waar de 
Fransche taal heeft gebruikt in een pro
ceduur, die in het Nederlandsch moest 
gevoerd worden, maar dat toelating haar 
daartoe gegeven werd, op hare vraag; 

Overwegende dat uit geen enkel der 
voorgelegde stukken blijkt dat de leden 
van het Hof de Fransche taal niet kenden ; 

Dat ook uit geen enkel der voorgelegde 
stukken blijkt dat de aanleg'gers de verta
ling der verklaring, door getuige Wattre
pont in het Fransch gedaan, zouden ge
vraagd hebben ; 

Overwegende dat daaruit ',rolgt vat 
noch de eene noch de andere der voor
waarden die de vertaling van een getui
genis krachtens artikel 32 der gezegde wet 
verplichtend maken, aanwczig was ; 

Overwegende dat, bijgevolg, moest het 
feit echt zijn, dat ingeroepen wordt in die 
twee middelen, alsook in het verzoek
schrift door hetwelk de aanvragers de 
toelating vragen zich in te schriJven we
gens valschheid tegen het proces-verbaal 
dat de vertaling vermeldt der verklaringen 
van getuige Wattrepont, dit feit toch 
zonder belang zou zijn, daar het die mid
delen niet zou staven ; 

Overwegende dat die middelen - als
ook de vraag tot inschrijving wegens 
valschheid, - dus ook van belang ont
bloot zijn; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikel 31? van het Wetboek van 
Strafvordering, door niet afleggen van den 
eed van getuige Wattrepont, daar die 
getuige den eed niet heeft kunnen t~fleggen 
in de Nederlandsche taal, en dat bet 
proces-verbaal niet vermeldt dat de eed 
in de Fransche taal afgelegd werd : 

Overwegende dat uit geen enkel der 
voorgelegde stukken blijkt dat getuige 
Wattrepont den door de wet vereischten 
eed niet zou afgelegd hebben ; 

Dat integendeel vaststaat, door mel
dingen van het zittingsblad van 4' Octo
ber, dat ieder van de getuigen (dus ook 
getuige Wattrepont) den eed heeft afge
legd door artikel 31? van het Wetboek 
van Strafvordering voorzien ; 

Dat die melding, van valschheid niet 
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verdacht gehouden zijnde, het voile dig 
bewijs oplevert dat die getuige den ver
eischten eed in de Nederlandsche taal 
heeft. afgelegd ; 

Dat het middel dus feitelijken grand
slag mist; 

Omtrent het vierde middel : schencling 
van artikelen 36, 37, 38 en 39 van het 
Wetboek van Strafvordering en van de 
rechten der verdediging, doordat in het 
voorafgaand onderzoek, stukken ten huize 
van aanlq;<gers aangeslagen warden in 
hunne afwezigheid, en omtrent het vijfde 
middel, eerste lid, schending der rechten 
der verdediging doordat aan de verdedi
ging geen gelegenheid werd gegeven een 

· tegenexpertise te laten do en no pens een 
aangeslagen vocht : 

Overwegende dat die aangehaalde onre
gelmatigheden zouden plaats gehad heb
ben in. het onderzoek v66f' het arrest van 
verwijzing naar het Hof van assisen; 

Overwegende dat, bij gebrek aan voor
ziening in ve:rbreking tegen dit arrest, de 
onregelmatigheden van het voorafgaand 
onderzoek gedeld zijn, overeenkomstig 
artikelen 299, ~07 en 408 van het Wethoek 
van Strafvordering ; 

Dat die middelen dus niet kunnen aan
genomen worden ; 

Omtrent het vijfde middel, tweede lid : 
schending der rechten der ve:rdediging 
doordat hijkomende vragen van mede
plichtigheid aan den jury gesteld werden, 
als wanneer er geen kwalificatie van mede
plichtigheid bestond in de vordering tot 
verzending noch in de akte van heschul
diging: 

Overwegende dat de medeplichtigheid 
zooals het mededaderschap, slechts een 
modaliteit is van de misdadige deelne
ming, en dat de voorzitter van het Hof 
van assisen de macht heeft alle bijko
mende vraag te stellen nopens de feiten 
in het arrest van verzending voorzien, 
wanneer die vraag slechts de kwalificatie 
van de feiten verande:rt, en niet de betich
ting; 

Dat overigens lezing gegeven werd, ter 
zitting, van de gestelde vragen, zonder 
verzet van de beschuldigden ; 

Dat de rechten der verdediging dus niet 
geschonden werden ; 

En overwegende dat de bestreden he
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof zegt dat er 
geen reden bestaat de vraag tot inschnj
ving wegens valschheid te aanvaarden ; 

verwerpt de voorziening; veroordeelt 
aanleggers tot de kosten. 

10 Februari 1941.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conciusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

18 KAMER.- 13 Februari 1941. 

1D AUTEURSRECHT. MuziKALE 
WERKEN. - UITSLUITENDE RECHTEN 
VAN REPRODUCTIE EN UITVOERING. -
VAN ELKANDER ONDERSCHEIDEN EN 
ONAFIIANKELIJKE RECHTEN. 

2D AUTEURSRECHT.- MuziKALE coM
POSITIE INGESCIIAKEJ"D IN EEN KINE
MATOGRAPHISCH WERK. - KLANKFILM. 
- RECHTEN VAN DEN MAKER OP DE 
UITVOERING VAN ZIJN MUZIKAAL WERK. 

3D AUTEURSRECHT.- KLANKFILM.-
0PENBARE UITVOERING VAN EEN MU
ZIKALE COMPOSITIE DOOR HET AFROLLEN 
VAN EEN KLANKBAND, HETZIJ AFZON
DERLIJK, HETZIJ SAMEN MET EEN FILM
BAND. 

4D AUTEURSRECHT. - KINEMATO
GRAPHISCHE WERKEN.- KLANKFILM.
TOELATING, DOOR DEN MAKER VAN EEN 
MUZIKAAL WERK VERLEEND, OM DIT 
WERK IN EEN KLANKFILM IN TE SCHA
KELEN. - AFWEZIGHEID VAN BEDING 
BETREFFENDE DE OPENBARE UITVOE
RING VAN DAT WERK. - RECHT VAN 
DEN MAKER OM ZICH TEGEN DEZE UIT
VOERING TE VERZETTEN. 

1 D De maker van een muzikaal werk heeft, 
krachtens de wet uitsluitende, onde!'schei
dene en van elkander onafhankelijke !'ech
ten om de rep1·oductie en de openbare 
uitvoering er van toe te staan. (Wet van 
2.2 Maart 1886, artt. 1 en 16; Overeen
komst van Rome van 2 J uni 192 8, goed
gekeurd hij de wet van 16 April 1934, 
art. 13, § 1, en art. 14, §§ 1 en 3. · 

2D Wanneer de klank- en beeldenbanden 
van een kinematogmphische klankfilrn 
een geheel vorrnen, dat een niww wel'k 
uitmaakt, behoudt de maker van de rntt
zikale, in den klankband opgenornen com
positie, niettemin eigen rechten ten aan
zien van de uitvoering van deze compositie, 
ook al werd zij geschreven tot begeleiding 
van de bewegende beeldprojectie, en zulks 
onafhankelijk van aile vet·eeniging aan
gegaan 'f!l,et den maker van de film. 

3D Een muzikale compositie is openbaar 
uitgevoe~d doo1· het afwikkelen van een 
klankband, hetzij afzonderlijk, hetzij 
samen met den beeldenband, zoodra zij 
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door he! publiek bij gehoor kan 'traarge
nomen worden ('1). 

lt0 Het samenbrengen van bee/denbanden 
en klanlcbanden vormt, zooniet /cinema
togmphie in den engeren zin van het 
woord, dan toch een met de /cinematogra
phic gelij/cstaand procede, beheerscht bij 
artikel 14 der Overeenkomst van Rome. 
Daar het uitsluitend recht om zijn werk 
door de /cinematographic voo1· te stellen, 
luidens dit artikel, onde1'Scheiden en onaf
han/celijk is van het uitsluitend recht om 
de reproductie en de aanpassing er van toe 
te staan, is de maker, die het eene en het 
andere recht krachtens de wet zelf bezit, 
geenszins gehouden, - ingeval hij de 
reproductie en de aanpassing van zijn 
werk toestaat en ten einde door dit en/eel 
feit zijn 1·echt op verzet tegen de openbare 
uitvoering van zijn werk niet te verlie-

' zen, - zich dit recht uitdru/c/celijlc voor 
te behouden door een bijzonder beding. 
(Overeenkomst van Rome van 2 Juni 
1928, goedgekeurd bij de wet van 
16 April1934, art. 14.) 

(1° LEHAR EN ANDEREN, T. FOL; 2o DE
PARDIEU, WEDUWE PENSO, T. FOL EN 
DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « LES 
ARTISTES ASSOCIES ».) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 21 Ja
nuari 1939 gewezen door de rechtbank van 
eersten aanleg te Brussel, zetelende in 
graad van beroep ; (2) 

Overwegende dat de voorzieningen op 
de algemeene rol sub nis 4837 en 5250 in
geschreven, ingediend zijn tegen hetzelfde 
vonnis en denzelfden verweerder; dat ze 
dezelfde op te lossen vragen stellen, dat ze 
dus verknocht zijn, en dienen samenge
voegd, opdat door een en hetze!fde arrest 
uitspraak erover gedaan worde ; 

Wat de voorziening nr 4837 betreft: 
Over de twee middelen samen : het 

eerste, schending van artikelen 1, 17 18 
38 en, in 't bijzonder, 16, der wet' va~ 
22 Maart 1886 op het auteursrecht; 2, 13, 
nr 1; 14, nrs 1, 2, 3 en 4; 28 en 29 van de 
te Rome op 2 J uni 1928 gesloten Con
ventie, welke door het eenig artikel der 
wet van 16 April 1934 werd goedgekeurd; 
1134, 1315, 1352 en 1382 van het Burger
Iijk Wetboek en 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, na te hebben vast
gesteld dat de aanleggers de auteurs 

{1) Vergelijk Verbr., 12 Juli 1934 (Bull. en 
PABIC., 1934, I, 365). 

(2) Zie dit vonnis in PAsrc., 1939, III, 30. 

zijn van muzikale W81 km die VOOr den . 
ldankftlm " Le Vandale » bestonden, en in 
deze werden opgenomen, beslist dat er 
dient aangenomen dat, tenzij overeenkom
sten uitdrukkelijk het tegenovergestelde 
beslissen, de componisten, door het op
nemen van hun werk in een klankfilm 
- die met het doel van zijn openbare op
voering wordt voortgebracht - toe te Ia
ten, zich niet het recht hebben voorbehou
den, zich eventueel tegen de cinematogra
phische vertooning van het werk te ver
zetten, dan wanneer, de componisten in 
de wet zelf (in 't bijzonder in artikel16 
der wet van 2.2 Maart 1886, en in artike
len 13, nr 1§ 14, nrs1, 3 en 4 der wet van 
16 April1934) het recht putten zich evim
tueel tegen de openbare uitvoering van 
hun werk te verzetten, zelfs wanneer het 
met de gezichtsbestanddeelen zou gesyn
chroniseerd zijn om het geluidsdeel van 
den klankfilm uit te maken ; zoodat de 
componisten die hun muzikale werken op 
den klankband van den film Iaten opne
men zich niet op uitdrukkelijke wijze het 
recht moeten voorbehouden zich, even
tueel, tegen dezer openbare uitvoering te 
verzetten, en doordat, aldus, uit de ont
stentenis van een uitdrukkelijk voorbe
houd niet mag worden afgeleid dat ze dat 
recht zouden verloren hebben zelfs in
dien de klankfilm wordt voo~tgebracht 
met het oog op zijn openbare opvoering; 
dat het bestreden vonnis aldus miskend 
heeft : zoowel de wetsbepalingen die de 
rechten van den auteur van een muziek
werk bepalen (wetten van 22 Maart 1886 
en 16 April1934) als artikel1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarbij het regime 
van het bewijs is ingericht, artikel 1134 
van hetzelfde Wetboek, betreffende het 
gezag der wettelijk gesloten overeenkom
sten, en artikel 1382 van dat Wetboek · 
d_at zij~ beslissing niet behoorlijk gemo~ 
tlveerd 1s en dat deze, derhalve, artikel 97 
der Grondwet schendt; het tweede scherr
ding van artikelen 2 en 13, nr 1 · 1~ nrs 1 
3 en 4, ~er wet van 16 April' 19S4, tot 
goedkeurmg van de Internationale Con
ventie van Rome in_ dato 2 Juni 1928, 
voor zooveel als nood1g 97 der Grondwet; 
1134, 1315, 1319, 1320, 1322 en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de aanleggers, 
- auteurs van muzikale composities welke 
achteraf werden ingeschakeld in een klank
film die door den verweerder in 't open
baar werd vertoond. - het voordeel van 
artikelen ~3 en 14 der wet van 16April1934 
kunnen e1schen om reden : a) dat het niet 
gaat over de opname van een muzikaal 
werk op een instrument dienende tot een 
werktuigelijke uitvoering ervan, maar 
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over zijn opneming in cen nieuw werk, 
dat niet meer uitsluitend van muzikalen 
aard is, wat de niet-toepassing van arti
kel 13 zou rechtvaardigen; b) dat arti
kel 14, alinea 1, slechts zou kunnen toe
gepast worden indien het muzikaal werk 
op zoodanige wijze aan het witte doek was 
aangepast dat de opvoering van het kine
matographisch werk toeliet terzelfder
tijd de symphonie te hooren en, op het 
witte doek, het orkest het werk te zien 
uitvoeren; dan wanneer : 1° artikel 13, 
nr 1, 1°, wordt toegepast van 't oogenblik 
af dat het muzikaal werk in 't openbaar 
wordt opgevoerd, bij middel van instru
menten diende tot een werktuigelijke 
uitvoering, zonder daarvan uit te zonde
ren het geval waarin de openbare uitvoe
ring als voorwerp zou hebben een werk 
dat, in zijn geheel beschouwd, niet uit
sluitend van muzikalen aard zou zijn; 
2° artikel 14 aan den componist van het 
voorafbestaand muzikaal werk het recht 
geeft zich tegen de openbare opvoering 
te verzetten van het muzikaal gedeelte 
van den klankfllm, welk ook het nieuw 
karakter weze van het kinematographisch 
werk in zijn geheel beschouwd : 

Wat de voorziening nr 52.50 betreft : 
Over de drie middelen samen : het eerste 

en het tweede, schending van artikelen 1, 
6, 16, 17, 18 en 38 der wet van 22 Maart 
1886 op het ameursrecht, van het eenig 
artikel der wet van 16 April1934 tot goed
keuring van de Internationale Conventie 
voor de bescherming van letterkundige
en kunstwerken, gesloten te Rome op 
2 Juni 1928, van artikelen 2, 6bis, 7, ?bis, 
11, 13, § 1, 1° et 14 (in 't bijzonder §§ 1, 2. 
en 3) der gezegde Internationale Conven
tie, 537, 577bis (§§ 1, 4, 5 en 6', 1315, 1352 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek : 

Het eerste middel in zijn eerste onder
dee! : doordat het bestreden vonnis, om 
de vordering der aanleggers in verbreking 
van de hand te wijzen, beslist dat « de 
auteurs en componisten van muziek zich 
slechts met reden zouden kunnen ver
zetten tegen de openbare opvoering der 
kwestieuze films, voor zoover ze aanspraak 
zouden kunnen maken op de hoedanig
heid van medeauteurs dier werken of dat 
ze zouden bewijzen dat ze dat recht heb
ben krachtens een of andere overeenkomst 
tusschen hen en de makers van de films 
gesloten », en dat om reden dat de klank
film « een organisch geheel uitmaakt waar
van de bestanddeelen niet van elkander 
mogen gescheiden worden zonder het 
werk te vernietigen ... , waarin. de plas
Lische-, letterku;ndige en muzikale werken; 
die ze samenstellen, alle afzonderlijk artis
tiek bestaan verliezen >>, dan wannee1·, 

krachtens de wet zelf, de auteur van een 
muzikale compositie de tiLularis blijH van 
zijn auteursrechten (daarin begrepen het 
recht zich te verzetten tegen de openbare 
opvoering van een klankfllm waarin die 
compositie is opgenomen) en er niet mag 
van beroofd worden zonder zijn zekere 
toestemming, en namelijk, niet door het 
feit dat dit werk werd opgenomen in een 
samengesLeld werk; 

In zijn tweede onderdeel : doordat het 
bestreden vonnis, om de vordering der 
aanleggers in verbreking van de hand te 
wijzen, beslist dat de klankftlm « een 
organisch geheel uitmaakt waarvan de 
bestanddeelen niet van elkander kunnen 
.gescheiden worden zonder het werk te 
vernietigen ... ; dat dat wer k een eigen 
bestaan heeft waarin de plastische, letter
kundige- en muzikale werken, die de be
standdeelen ervan uitmaken, alle afzon
derlijk artistiek bestaan verliezen », dan 
wanneer de zin der wet op het auteurs
recht z66 is, dat een muzikaal werk een 
eigen individualiteit heeft, waardoor het 
in een sameng·esteld werk niet zoodanig 
kan vermengd worden dat het zijn eigen 
rechten niet meer zou kunnen behouden ; 

Het tweede middel: doordat heL bestre
den vonnis, om het auteursrecht van den 
aanleggar in verbreking te miskennen, 
het alzoo beschouwt, dat, wanneer, zooals 
in onderhavig geval, de muziek in een 
klankfilm opgenomen een voor den fllm 
zelf geschreven partituur uitmaakt, dit 
muzikaal werk zijn plaats inneemt tus
schen de bestanddeelen van een samen
gesteld werk, waaraan meerdere mede
werkers hun medewerking hebben ver
leend, dat samengeordend en afgewerkt 
werd door een cineast en door deze werd 
overhandigd aan den «producer >>, « zijn 
werkmeester, die het alleen op de cinema
markt brengt >>, en die, « het werk heb
bende ondernomen, den cineast en dezes 
medewerkers hebbende betaald, de kos
ten en risico.'s der onderneming hebbende 
verzekerd >>, " in den zin van artikel 14, 
alinea 2, der wet van 16 April 1934, zal 
moeten aangezien worden als de auteur 
van het werk, en als de titularis der eraan 
verbonden rechten >>, dan wanneer het 
kunstwerk waarvan spraak in de wet van 
22 Maart 1886 en in de Conventie van 
2. Juni 1928, door de wet van 16 April1934 
goedgekeurd het niuzikaal werk, in 't bik 
zonder, de voortbrengst is van een geestes
werk op kunstgebied, en niet de voort
brengst van industrieel werk, enda t, biJ
gevolg, de hoedanigheid en het recht van 
auteur verbonden zijn aan het eerste, en 
niet aan het tweecle; aan den kunstenaar, 
en niet aan den « producer », zonder dat 
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tnag worden nagegaan of, wanneer het 
over een muzikale film gaat, de componist 
zich " met een ander persoon vereenigd 
heeft « om den film tot stand te brengen 
en « de kosten en risico 's » van deze tot
standbrenging te dragen; 

Het derde middel, in zijn eerste onder
deel : schending van het eenig artikel der 
wet van 16 April 1934, tot goedkeuring 
van de lnternationale Conventie voor de 
bescherming van letterkundige- en kunst
werken gesloten te Rome op 2 J uni 1928, 
van artikelen 2 en 13 (1, 1°), der gezegde 
Internationale Conventie van Rome, 13'15 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis aan de aanleg
gers het voordeel weigert van arti),l:el 13 
der lnternationale Con ventie van Rome 
in dato 2 Juni 1928, om reden dat "gezegd 
artikel 13 betrekking heeft op de hewer
king van bestaande muzikale werken voor 
instrumenten dienende tot een werktui
gelijke uitvoering daarvan, en niet op de 
schepping van de muzikale partituur van 
een klankfilm "• dan wanneer dat artikel13 
aan de componisten tegelijk de rechten 
verleent : 1° de bewerking toe te Iaten van 
hun werken voor instrumenten dienende 
tot de werktuigelijke reproductie ervan; 
2° de openbare opvoering toe te Iaten 
clerzelfde werken bij middel dier instru
menten; dat het opnemen van een muzi
kale partituur op den klankband van een 
film, en het afrollen van dien band door 
de machine, voor de opvoering van een 
film, wei de bewerking en de openbare 
opvoering zijn, in dit artikel bedoeld, 
artikel, dat een algemeene draagwijdte 
heett en dat niet toelaat de werken uit te 
sluiten die, met het oog op die opname, 
zouden tot stand gebracht zijn : 

In zijn tweede onderdeel : schending 
van het eenig artikel der wet van 16 April 
1934 tot goedkeuring van de lnternatio
nale Conventie voor de bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken, gesloten 
te Rome op 2 J uni 192 8, van artikelen 2 
en 1!. (1, 2, 3 en 4) der gezegde Interna
tionale Conventie, 1315 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis aan de aanleggers het voordeel 
weigert van artikel 14 der Internationale 
Conventie van Rome in dato 2. Juni 1928, 
om reden dat « gezegd artikel slechts 
betrekking heeft op het reproduceeren, 
het bewerken en het openbaar opvoeren 
van letterkundige-, wetenschappelijke- en 
kunstwerken bij middel van de cinemato
graphie ; qat het daar gaat over een over
brenging van een bepaald werk op een 
kinematographische film, die het opschrift 
en het thema ervan zal weergeven, maar 
niet over de schepping van een eenvoudjg 

bestanddeel van een verzamelwerk », cian 
wanneer artikel 14 een algemeene draag
wijdte heeft, en, in zijn alinea'~ 1, 3 en 4, 
aan de componisten het uitsluitend recht 
toekent de openbare opvoering van hun 
werken toe te Iaten bij middel van de kine
matographie of een gelijkaardig procede, 
zonder daarvan het geval uit te sluiten 
waarin het muzikaal werk zou opgevat 
geweest zijn met het oog op zijn opname 
op den band van den klankfilm, terwijl 
het, in zijn tweede alinea, kinematogra
phische voortbrengselen met odgineel 
karakler beschermt, waaruit volgt dat 
de wettelijke bescherming wordt toege
past, zoo niet op de muzikale partituur 
als integreerend deel van den film, dan 
toch op de muzikale compositie, geschre
ven met het oog op haar opname op den 
klankband : 

Overwegende dat heL bestreden vonnis 
vaststelt dat de verweerder op voorzie
ning op 24 November 193 7, in zijn inrich
ting «Actual », twee klankfilmen heeft 
geprojecteerd : de eerste, onder titel « Le 
Vandale "• waarvan de muzikale partituur 
geschreven were! door Penso Rafaello, echt
genoot der aa:i'lJegdter in verbreking, par
tituur waarin voorafbestaande muzikale 
composities door Solman, Ziehrer, Lincke 
en Lehar geschreven, werden opgenomen ; 
de tweede, met opschrift «.Pique-nique 
des Orphelins », waarvan de muzikale par
tituur werd geschreven door genoemde 
Penso; 

Overwegende dat de opvoeringen ge
schied zijn zonder dat de verweerder de 
bijzondere toelating van de auteurs 
bekomen had, noch de hun toekomende 
rechten had betaald; 

Overwegende dat, in den klankfilm, 
muzikale thema's, woorden, en beelden 
of voorstellingen van tooneelen opgeno
men worden op gevoelige banden, die, 
wanneer ze door een daartoe geschikt 
toestel worden afgerold, de uitzending 
van gelijktijdige gezichts-en gehoorgolven 
weergeven ; dat de ve:rweerder zulk pro
cede heeft gebruikt en, in het openbaar, 
terzelfdertijd en de bewegende tooneelen 
heeft voorgesteld en de hiervoren aange
haalde muzikale composities heeft uitge
voerd; 

Ove.'Wegende dat de wet van 22 Maart 
1886 op het auteurs:recht in haar eerste 
artikel zegt dat de auteur van een letter
kundig we:rk of van een kunstwerk aileen 
het recht heeft « hetzelde opnieuw uit te 
geven of na te beelden of machtiging te 
verleenen om zulks te doen op welke wijze 
ook », dat ze in haa:r artikel 16 nader be
paalt « dat geen muzikaal werk, 't zij 
geheel, t' zij gedeeltelijk, zonder toestem-
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tning van den auteur in het openbaar uit
gevoerd of vertoond mag worden " ; 

Overwegende dat de Internationale 
Conventie voor de bescherming van letter
kundige- en kunslwerken, te Rome op 
2 Juni 1928 gesloten, en door de Belgische 
wet van 6 April i 934 goedgekeurd, met 
dezelfde klaarheid het on·derscheid huldigt 
tusschen het recht om bet reproduceeren 
van muzikale werken toe te laten en het 
recht in de openbare opvoering dier wer
ken toe te stemmen ; 

Overwegende dat, luidens artikel 13, 
§ 1, der gezegde Conventie " de componis
ten van muziekwerken het uitsluitend 
recht hebben toe te stemmen in : 1° de 
bewerking van die werken voor instru
menten, dienende tot een werktuigelijke 
uitvoering ervan ; 2° de openbare opvoe
ring. dier werken door mid del van zulke 
instrumenten "; 

Dat, diezelfde Conventie in haar arti
kel 14, § 1, aan de auteurs van letterkun
dige- of kunstwerken "het uitsluitend 
recht toekennen, machtiging te verlee
nen tot de reproducLie, bewerking en open
bare opvoering van hun werken door 
middel van de kinematographie "; dat, 
indien gezegd artikel 14, in zijn §§ 2 en 3, 
" de kinematographische voortbrengselen 
beschermt als letterkundige- of kunst
werken, wanneer de maker aan zijn werk 
een origineel karakter heeft gegeven "• 
hieromtrent in zijn § 3, niettemin uitdruk
kelijk verklaart dat aldus wordt beschikt 
« onverminderd de rechten van den auteur 
van het werk dat wordt weergegeven of 
bewerkt "; · 

Overwegende dat niets toelaat uit de 
toepassingsfeer dezer bepalingen het geval 
uit te sluiten waarin, bij middel van een 
kinematographisch toestel, een werk wordt 
opgevoerd dat, in zijn geheel genomen, 
zich niet beperkt tot de vertooning van 
gezichtsbeelden, maar, daarenboven, ge
lijktijdig klanken uitzendt; 

Overwegende dat, indien, in den kinema
tographischen film, de gezichts- en klank
banden, door hun innige samenwerking, 
een geheel samenstellen dat een nieuw 
werk uitmaakt, de uitvinder van het sce
nario of librettist, en de musicus, daarom 
niettemin een afzonderlijk auteursrecht 
behouden op hun uitvinding, dewelke hun 
persoonlijk goed blijft dat, zoo men moest 
aannemen dat Penso, echtgenoot van de 
aanlegster Depardieu, niet alleen ·de au
teur der muzikale partituur is geweest, 
maar de medewerker van den cineast of 
van den titularis van het auteursrecht 
over het geheel van het kinematogra
phisch werk, hij daarom even als zijn 
rechtverkrijgenden, niettemin onderschei-

den rechten zou behouden over de opvoe
ring van de muzikale compositie die op 
den klankband is opgenomen, daar het 
afrollen dezes voor den componist slechts 
de opvoering van zijn werk is ; dat zelfs 
zoo de muziekthema's speciaal zouden 
geschreven geweest zijn om de vertooning 
der bewegende beel<len te begeleiden, die 
thema's daarom niettemin zijn werk zou
den blijven, vermits ze hun individualiteit 
niet verliezen door hun opname op den 
klankband, welke ten andere altijd kan 
ge'identifleerd worden; 

Dat het muzikaal werk de voortbrengst 
is niet van een industrieel, maar van een 
geesteswerk, dat tot de kunst behoort; 
dat de hoedanigheid en het recht van den 
auteur innig verbonden z1jn met den com
ponist, met den kunstenaar als zoodanig, 
zonder dat dient na te gaan of hij zich 
met den voortbrenger van den film heeft 
verbonden, om den mm tot stand te bren
gen en deel te nemen in de kosten en de 
risico's der onderneming; 

Overwegende dat de muzikale compo
sitie door het afrollen van den klank
band in 't openbaar is uitgevoerd van 
't oogenblik af dat het publiek de muziek 
kan · hooren, en dat onder dit opzicht, het 
onverschillig is of ze afzonderlijk wordt 
opgevoerd of samenvalt met het afrollen 
van den gezichtsband ; 

Dat, zelfs in de veronderstelling dat de 
rraast-elkanderplaatsing der gezichts- en 
klankbanden, in den engen zin van het 
woord, geen kinematograppie uitmaken, 
ze daarom niettemin, in den zin van het 
hierboven bedoeld artikel 14, § 4, een 
werkwijze zou uitmaken die op de kine
matographie gelijkt, en waarvan de voort
brengselen door al de bepalingen van dit 
artikel beheerscht worden ; 

Overwegende dat, noch uit den tekst 
noch uit den geest van artikel 14 mag 
afgeleid worden dat het uitsluitend recht 
voor de auteufs van letterkundige, weten
schappelijke of kunstwerken machtiging 
te verleenen tot de reproductie en de 
bewerking van hun werken, ook het recht 
behelst machtiging te verleenen tot de 
openbare uitvoering, zoodat het zou vol
staan de eerste dezer toelatingen te beko
men om, vanzelf, het recht te bekomen 
het werk, bij middel van de kinemato
graphie, in 't openbaar op te voeren ; 

Overwegende dat er daar spraak ·is van 
twee uitsluitende rechten die onderschei
den zijn en het een van het ander niet 
afhangt ; dat de componist het recht heeft 
niet aileen betaald te worden voor de 
reproductie en de bewerking van zijn 
werk, maar, daarenboven, de vergoeding 
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op te strijken voor elke openbare opvoe
ring van dat werk; 

Overwegende dat de auteur, aan wien 
de wet zelf het eene en het andere dezer 
rechten verleent, zich deze niet uitdruk
kelijk, door een bijzondere melding, moet 
voorbehouden; dat hij, dus, zonder deze 
melding, het recht heeft zich tegen de 
openbare opvoering van zijn werk te ver
zetten ; dat hij van dat recht niet kan 
beroofd worden zonder zijn zekere toe
stemming, en dat, uit het enkel feit dat 
hij de reproductie of de bewerking van 
dat werk heeft toegelaten, niet mag wor
den afgeleid dat hij van zijn recht heeft 
afgezien; 

Overwegende dat, door op dergelijke 
afleiding te steunen, het bestreden vonnis 
niet een beoordeeling der feiten van dit 
bijzonder geval - beoordeeling die als 
souverein zou moeten beschouwd wor
den - heeft geuit, maar wel zijn beslis
sing heeft gesteund op een beschouwing, 
a priori, die, zooals hierboven werd uit
eengezet, in strijd is met het begrip van 
de wet; 

Om deze redenen, het Hof voegt de 
zaken op de algemeene rol ingeschreven sub 
nls 4837 en 5250 samen en uitspraak 
erover doende door een en dezelfde be
slissing ; verbreekt het bestreden vonnis ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers der recht
bank van eersten aanleg te Brussel en dat 
melding ervan zal gemaakt wordep. op 
den kant der vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de rechtbank van 
eersten aanleg te Bergen, zetelende in 
graad van beroep. 

13 Februari 1941. -1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - . Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Februari 1941. 

1o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL 4. -VAN TOE· 
PASSING OP DE BURGEMEESTERS. 

2o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST.- PERSONEN DIE 
HUN POST VOOR DE MOBILISATIE WAAR
NAMEN EN DIE GEEN BIJZONDERE ON' 
DERRICHTINGEN ONTVINGEN, MET HET 
OOG OP DEN POST. - VERBOD OM HUN 
POST TE. VERLATEN NIETTEMIN VAN 
TOEPASSING. 

VERBR., 1941. - 3 

1° Artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichten der ambtenaren i~ 
oorlogstijd, is van toepassing op de bur
gemeesters, die in geval van mobilisatie 
van het leger, hun post 11erlaten zonder 
toelating of machtigtng. 

2° Artikel 4 t•an de wet van 5 Maart 1935 
dat, ~n geval van ~:obil~satie van het leger: 
verb~edt dat de b~J art~kel 1 t•an die wet 
vermelde personen hun post verlaten 
zonder toelating of machtigmg, maakt dit 
verbod niet afhankelijk van de voorwaarde 
dat de titul,aris met den post slechts sedert 
de mobilisatie werd bekleed of dat hem, 
met het oog op den post, bijzondere on
derrichtingen werden gegeven. 

(x ... ) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest op 
12 November 1940 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 2 van het Strafwetboek, 1 en 4 
der wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten der ambtenaren in oorlogstijd, 
doordat de aanlegger veroordeeld we.rd 
bij toepassing van artikel 4 dezer wet aU: 
zijn post van burg'emeester te hebben 'ver
Iaten, dan wanneer de wetgever uitdrnk
kelijk heeft te kennen gegeven dat de wet 
van 5 Maart 1935 de burgemeesters niet 
bedoelt : 

Overwegende dat, luidens artikel 4 der 
wet van 5 Maart 1935 betreffende de plich
t~~ de~ ambtenaren in oorlogstijd, "ieder 
biJ artikel 1 bedoeld persoon die, in gev al 
van mobilisatie van het Ieger, de hem toe
vertrouwden post verlaat, zonder bevel 
of toelating van de overheid waarvan 
hij afhangt, gestraft wordt met eene 
maand tot een jaar gevangenis, onvermin
derd de tuchtstraffen " ; 

Overwegende dat de bij artikel 1 der 
wet bedoelde person en namelijk zijn. : 
« ieder· persoon die een openbare functie, 
een openbaren post of een openbaar ambt 
waarneemt en ieder persoon belast met 
een openbaren dienst »; 

Overwegende dat de burgemeester, 
hoofd van ·het gemeentebestuur, tevens 
een agent der uitvoerende macht is ; dat 
hij in opdracht der wet een deel der open
bare macht uitoefem ; 

Dat hij dus titu1aris is van een openbare 
functie en dat die hoedanigheid hem ten 
andere in uitdrukkelijke bewoordingen 

{1) Zie het advies van den Heer advocaat 
generaal Raoul Hayoit de Termicourt, bij dit 
arrest gegeven, in Bull. en PAsrc., 1941, 
I, 46, 
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wordt toegekend door a.rtikel 2 der wet 
van 1 .luli 1860, dat a!'tikel61 der gemeen
tewet vervangt ; 

Overwegende dat uit d1e beschouwingen 
blijkt dat artikel 4 der wet van 5 Maart 
1935 van toepassing is op den burge
meester die, in de door deze bepaling om
schreven omstandigheden, zijn post heeft 
verlaten; 

Overwegende dat de aanlegger, tever
geefs, in strijd met dezen klaren en nauw
keurig bepaalden tekst der wet, een ver
klaring inroept welke, in den loop der 
bespreking van het wetsontwerp in den 
Senaat, door den Minister van Landsver
dediging werd afgelegd ; 

Overwegende dat zekere Senaatsleden, 
alhoewel ze zich ervan onthielden tegen 
het wetsontwerp bezwaren aan te voeren, 
toch de memorie van toelichting bestreden, 
waarvan de tekst vergeleken met dezen 
van artikel 1, de meening kon doen ont
staan dat de burgemeester, evenals de 
ambtenaren van de openbare macht, even
tueel zou verplicht zijn functies uit te 
oefenen buiten de plaats waar hij die 
normaal uitoefent, te weten in een andel'e 
gemeente en zelfs in 't buitenland; 

Overwegende dat de minister door in 
antwoord op deze opmerking te verklaren 
dat hij de burgemeesters niet bij de ambte
naren rekende, en « dat, bijgevolg, de wet · 
op hen niet van toepassing zal zijn », de 
meening heeft uitgedrukt dat de burge-

. meesters niet wettelijk zouden verplicht 
zijn andere functies uit te oefenen dan deze 
van burgemeester noch die functie in een 
andere gemeente uit te oefenen; 

Dat de tusschenkomst van den minister 
en van sommige Senaatsleden, ver van 
den burgemeester te ontlasten van de 
verplichting, in geval van mobilisatie 
van het leger, zijn functie waar te nemen, 
voor doel had te vermijden dat de wet 
in dezen zin zou worden uitgelegd dat de 
burgemeester, in derg'elijk geval, van zijn 
functies in de gem,eente kon outlast wor
den hetzij om er andere uit te oefenen, 
hetzij om gelijkaardige functies in een 
andere gemeente uit te oefenen; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het tweede mid del : schending van 

artikel 97 der Grondwet en van artike
len 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935, 
doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest de conclusies van den aanlegger 
niet beantwoord heeft, waarin deze uit
eenzette dat, om de bij artikel 4 de1· wet 
van 5 Maart 1935 voorziene straffen te 
kunnen oploopen, het niet volstaat een 
openbare functie waar te nemen en de 
werkelijke uitvoering dezer te hebben ge
schorst ; dat de titularis daarenboven bet 

voorwerp moet geweest zijn van eenwerke
lijke daad der bevoegde overheid die hem 
op voet van gemobiliseerde heeft ge
steld en hem een bijzonderen post heeft 
aangewezen of hem bijzonder·e onderrich
tingen heeft gegeven, en doordat, tweede 
onderdeel, daar dergelijke voorwaarde, 
die een bestanddeel der inbreuk uitmaakt, 
in onderhavig geval ontbreekt, de uitge
sproken veroordeeling niet wettelijk is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

eerst vaststelt dat de aanlegger de functies 
van burgemeester uitoefende op het oogen
blik waarop het leger werd gemobiliseerd, 
en daarna verklaart dat de wet van 
5 Maart 1935 zich niet beperkt tot "het 
doen kennen der uitvoeringsvoorwaarden 
en der regels waaraan degene onderworpen 
zijn die, door wettelijke- of achteraf ge
nomen administrabeve bepalingen, in 
haar toepassingssfeer zullen geplaatst 
worden »; diJ.t zij zelf de agenten bepaalt 
die tot het instandhouden van de levende 
krachten der natie noodig zijn, en van wie 
ze, onder bedreiging met correctioneele 
straffen, verwacht dat ze de aan hun 
opdracht verbonden verplichtingen trouw 
zullen nakomen en, desgevallend, dat ze 
aan de door hun chefs gegeven bevelen 
door nieuwe prestaties zullen gehoorza
men; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
zonder dubbelzinnigheid, de conclusies 
van den aanlegger afwijst door te beslissen 
dat, in strijd met dezes bewering, artikel4 
der wet van toepassing is op degenen die 
reeds v66r de mobilisatie van het leger een 
bij artikel 1 voorziene functie uitoefen
den, zelfs dan wanneer geen enkele latere 
beschikking, hetzij wettelijke, hetzij admi
nistratieve, ze in de toepassingssfeer dezer 
wet geplaatst heeft, en geen enkele nieuwe 
prestatie van hen vereischt werd; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 4, in geval van 

mobilisatie van het Ieger, aan de bij arti
kel1 bedoelde personen verbiedt den hun 
toevertrouwden post te verlaten zonder 
bevel of zonder toelating; 

Dat de wet dit verbod niet doet afhan
gen van de omstandigheid dat die post 
aan den titularis slechts sedert de mobi
lisatie werd toevertrouwd of dat speciale 
onderrichtingen hem hoofdens den post 
werden gegeven ; 

Dat het middel, in zijn tweede onder
dee!, in rechte niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 



van n1et1ghe1d voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 

· de wet zijn ; 
Om deze redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

17 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voo1'
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1', H. Wquters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Februari 1941. 

VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL 4. - VAN TOE
PASSING OP DE BURGEMEESTERS. 

Artilcel 4 van de wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten van de· ambtena
ren in oorlogstijd, is van toepassing op de 
burgemeesters die, in geval van mobili
satie van het Zeger, hun post verlaten 
zonder daartoe bevel of machtiging te 
hebben ontvangen (1); 

(x ... ) 

Arrest overeenstemmend met den kor
ten inhoud. 

17 Februari 1941. - 2e Kamer. - Voo1·
zitter, H. Hodiim, raadsheer ·waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H, Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Februari 1941. 

BELEEDIGING. - ARTIKEL 561, 7D, 
VAN HET STRAFWETBOEK.- VAN TOE
PASSING OP ELKE BELEEDIGING, OP 
WELKE WIJZE OOK UITGEBRACHT BUI
TEN DE BIJ BOEK II, TITEL VIII, HOOFD
STUK V, VAN HET 8TRAFWETBOEK VOOR
ZIENE VOORWAARDEN. 

Artilcel 561, 7°, van het Strafwetboelc straft 
niet enlcel de mondeling uitgebrachte be
leediging, maar oolc de beleediging door 
daden, geschriften, beelden of zinnebeel
den die werden uitgedrukt buiten de bij 
boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van het 
Strafwetboek voorziene voorwaarden. 

( 1) Zie vorig arrest. 

(COPPENS D'EECKENBRUGGE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Bof van beroep te Brussel den 30 Novem
ber 1940 geveld ; 

Over het middel afgeleid hieruit dat het 
bestreden arrest artikel 561, 76, van het 
Strafwetboek heeft toegepast op belee
digingen door geschriften of zinnebeel
den, dan wanneer deze wetsbepaling enkel 
van toepassing is op mondelinge beleedi
gingen: 

Overwegende dat artikel 561, 7°, van 
het Strafwetboek straft '' zij die tegen ge
stelde lichamen, of tegen private person en 
andere beleedigingen richten dan die bij 
hoofdstuk V, titel VIII, boek II, van dit 
Wetboek voorzien »; 

Overwegende dat deze beschikking, door 
de algemeenheid van haar bewoordingen, 
niet aileen de mondelinge beleedigingen 
beteugelt, maar ook de beleedigingen 
die tot uiting komen door daden, geschrif
ten, prenten of zinnebeelden, buiten de 
voorwaarden voorzien bij hoofdstuk V, 
titel VIII, boek II, van het Strafwetboek; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Overwegende dat de memorie voor 

't overige enkel beschouwingen van feite
lijken aard inroept; dat het Hof niet 
bevoegd is om er kennis van te nemen ; 

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

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

17 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termieourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 1 '7 Februari 1941. 

10 BEROEP. - STRAFZAKEN. - VER
NIETIGING VAN HET VOOR DEN EERSTEN 
RECHTER GEDANE ONDERZOEK EN VAN 
DEZES BESLISSING. - RECHTER IN BE
ROEP DIE DE DOOR HEM UITGESPROKEN 
VEROORDEELING STEUNT OP HET GE
SCHREVEN VOORONDERZOEK. - ARREST 
DAT, BIJ VERWIJZING NAAR DE VERNIE
TIGDE BESLISSING, DE WETSBEPALING, 
DIE HET TOEPAST, AANDUIDT.- WETTE
LIJKHEID, 



2o <lERECliTSKOSTEN. STB.AFZA-
KEN.- KOSTEN VAN EEN VERNIE1'IGDE 
RECHTSPLEGING EN BESLISSING, ALS~ 

MEDE VAN HET ARREST DAT DEZE VER
NIETIGING UITSPREEKT. - BEKLAAGDE 
TOT DEZE KOSTEN VEROORDEELD. -
ONWETTELIJKHEID. 

1° Het arrest hetwelk, na vernietiging van 
de 1J66r den ee!'sten rechter verrichte rechts
pleging en, als gevolg, van de beslissing 
van dezen rechter, de ve!'OO!'deeling, die 
het:uitspreekt, steunt op het geschreven 
vooronderzoek, en, bij verwijzing, naar 
de vernietigde beslissing, de wetsbepaling, 
die het toepast, aanduidt, neemt daardoor 
de v66r den eersten rechter in de rechts
pleging begane nietigheid niet over, even
min als de nietigheid in het beslissend 
gedeelte van de vernietigde beslissing (1). 

2° Beklaagde, schuldig verklaard en ver-
- oordeeld door den rechter in beroep, draagt 
niet de Twsten van een rechtspleging en 
van een vonnis, die nietig we1·den ver
klaard, evenmin als de kosten van het 
mnst dat die nietigheid uitspreekt (2). 

(FURST.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den ? October 
1%0 gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is voor zooverre rle V'erklaring 
van voorziening in cassatie de beslissing 
bedoelt gewezen op de betichting van 
eerroof ; dat, inderdaad, de aanlegger hoof
dens dit punt vrijgesproken werd en dat 
deze beslissing voor hem aldus geen last 
medebrengt; dat, te dien opzichte, de 
voorziening van belang ontbloot is; 

Wat betreft de beslissing g•ewezen op de 
betichting vim lasterlijke aangifte : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 154o, 155, 189 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest; 
om de betichting bewezen te verklaren en 
de ten laste van beklaagde uitgesprokene 
veroordeelingen met redenen te omkleeden, 
naar de « bescheiden van het dossier , en 
riaar de « in het vonnis, waartegen be
roep, aangeduide wetsbepaling » verwijst, 
dan wanneer de rechtspleging v66r den 
eersten rechter en het vonnis, dat erop 

(1) Zie de nota bij dit arrest, van den 
Heel' Advocaat generaal Raoul Hayoit de 
Termicourt, in B~tll. en PABIC., 1941, I, 41. 

(2) Zie Verbr., 9 Juli 1928 (Bull. en PASIC., 

1928, I, 226). 

volgde, nietig waren verklaard geweest etl, 
dienvolgens, de rechter in hooger beroep 
die nietigheden niet kon overnemen, door 
tot staving van zijn eigene beslissing 
de bestanddeelen in te roepen der voor 
den eersten rechter onregelmatig gedane 
rechtspleg·ing, zonder de hierboven be
doelde beschikkingen te overtreden : 

Overwegende dat indien het arrest van 
het Hof van beroep in dato 4 Maart 1940, 
waarnaar het bestreden arrest verwijst, 
beschikt dat « de v66r de correctioneele 
rechtbank te Nijvel gevolgde rechtsple
ging en het vonnis, dat erop gevolgd is, 
nietig zijn », uit de tot staving van dit 
beschikkend gedeelte aangevoerde rede
nen klaal·blijkelijk voortvloeit dat de 
alzoo uitgesprokene nietigheid, eenerzijds, 
slechts « de rechtspleging ter terechtzit
ting » treft en, anderzijds, slechts het 
vonnis voor zoover het den aanleggel' 
wegens lasterlijke aangifte veroordeelt, 
" dan wanneer niet vastgesteld was dat 
de ten laste gelegde feiten valsch waren of, 
ten minste, valsch ten laste van de klaag
ster gelegd waren , ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door te verklaren, na deze eerste beslis
sing te hebben herzien, dat de feiten,- die 
het met nauwkeurigheid vermeldt, name
lijk uit de "bescheiden van het dossitr » 
voortvloeiden, klaarblijkelijk noch de 
stukken der mondelinge rechtspleging 
v66r den eersten rechter, noch het vonnis 
door dezen gewezen bedoeld heeft ; dat het 
verwezen heeft naar zekere bescheiden 
welke bij het dossier werden ~evoegd in 
den loop van het schriftelijk v66ronder
zoek, en dus de in de rechtspleg·ing v66r 
de correctioneele rechtbank gepleeg·de 
nietigheden niet heeft overgenomen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het Hof 
van beroep, - door bij verwijzing naar 
het vernietigde vonnis de wetsbepalin~· die 
het toepaste, te weten artikel t.t.5 VRn het 
Strafwetboek, aan te .duiden in plaats van 
ze in uitdrukkelijke bewoordingen te ver
melden, geen enkel uitwerksel heeft doen 
ontstaan van het vonnis dat Iiietig ver
klaard was geweest en evenmin de nietig
heden heeft overgenomen welke het 
beschikkend gedeelte dezer beslissing aan
tasten; 

Overwegende dat het middel dus niet 
mag aangenomen worden ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 162,1% en 211 van het Weiboek 
van Strafvordering, 91 der Koninklijke 
besluiten houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, op 
30 Juni 1935 samengeordend, doordat het 
bestreden arrest den beklaagde tot de 
kosten van eersten aanleg verooi·deelt, 
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dan wanneer deze kosten ten Iaste van den 
aanlegger niet mochten gelegd worden ver
mits de rechtspleging van eersten aanleg 
vernietigd was geweest ; 

Overwegende dat de regel, - in de in 
het middel bedoelde artikelen geschreven, 
en luidens welken de beklaagde die ver
oordeeld wordt de kosten moet dragen van 
de tegen hem gerichte vervolgingen, -
gegrond is op het feit dat deze kosten 
veroorzaakt werden door de inbreuk waar
aan hij zich schuldig heeft gemaakt ; dat 
deze kosten, die ten laste van den veroor
deelde moeten gelegd worden, diegene dus 
niet mogen begrijpen welke veroorzaakt 
werden door een rechtspleging waarvan 
de nietigheid is uitgesproken ; 

Overwegende dat, in casu, de rechts
pleging ter terechtzitting v66r de correc
tioneele rechtbank te Nijvel en het vonnis 
dat erop vo]gde nietig :Zijn verklaard ge
weest bij arrest van 4 Maart 1940, dat de 
kosten voorbehoudt; 

Overwegende dat de kosten veroorzaakt 
door deze rechtspleging ter terechtzitting 
gevoerd, door dit vonnis en door het arrest 
dat ze vernietigt dus niet wettelijk ten 
laste van den aanlegger mochten gelegd 
worden; 

Dat het bestreden arrest,- door dezen 
te veroordeelen tot al de kosten van eersten 
aanleg en van hooger beroep zonder on
clerscheid - dit beginsel miskend heeft en 
alzoo de in 't middel aaugeduide teksten 
heeft overtreden ; 

Overwegende dat de cassatie van het 
arrest in deze beschikking de cassatie 
medesleept van de beschikking waardoor 
het deze kosten verhaalbaar bij micldel 
van lijfsdwang verklaart en dezen laatste 
op vijftien dagen bepaalt ; 

En overwegende, voor 't overige, dat de 
bestreden beslissing geveld werd op een 
rechtspleging in dewelke de substantie!)le 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest doch slechts voor zoover 
het den aanlegger tot al de kosten van 
eersten aanleg en van hooger beroep ver
oordeelt, zegt dat zi,i bij middel van lijfs
dwang verhaalbaar zijn en den duur ervan 
op vijftien dagen vaststelt ; verwerpt de 
voorziening voor 't overige ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en dat melding ervan zal ge
maakt worden op den kant van het 
vernietigd arrest; veroordeelt den aan
legger tot een vierde der kosten van den 
aanleg in cassatie en van het gedeeltelijk 

vernietig arrest ; verwijst de zaak alzoo 
bepaald naar het Hof van beroep te Luik. 

17 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 20 Februari 1941. 

FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN 
DE). BuRGERLIJKE ZAKEN. 
BESTREDEN ARREST IN HET NEDER
LANDSCH. - VOORZIENING IN RET 
FRANSCH KRACHTENS ARTIKEL 65 DER 
WET VAN 15 JUNI 1935. - BETEEKE
NING IN VLAAMSCHE GEMEENTE BUITEN 
DE BRUSSELSCHE AGGLOMERATIE. -
NEDERLANDSCHE VERTALING NIET BIJ 
VOORZIENING GEVOEGD. - VERWEER
DER DIE, VOOR DE RECHTSPLEGING, DE 
FRANSCHE TAAL GEKOZEN NOCH AAN· 
VAARD HEEFT. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

Wanneer de bestreden beslissing in het 
N ederlandsch is gesteld en het verzoek
schl'ift tot verbreking, geldig opgemaalct 
in het Fmnsch overeenkomstig artikel 65 
der wet van 15 Juni 1935, beteelcend 
werd in een Vlaamsche gemeente, gelegen 
buiten de Brusselsche agglomeratie, aan 
een partij die voor de rechtspleging het 
Fmnsch gekozen noch aanvaard heeft, 
moet bij het te beteekenen verzoekschrift 
een Nederlandsche vertaling worden ge
voegd, op straffe van nietigheid. (Wet 
van 15 Juni 1935, artt. 27, 38 en 40.) 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « PROVINCES 
REUNIES, T. DE RAEVE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis den 
5n Mei 193 7 door de rechtbank van eer
sten aanleg te Gent, zetelende in graad 
van hooger beroep, gewezen op beroep 
tegen een vonnis van den vrederechter 
van het kanton Oosterzeele; 

Over den grond van niet-ontvankelijk
heid, ex officio : schending van artikel 38, 
alinea 2, der wet van 15 Juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, door
dat het verzoekschrift tot verbreking, 
alhoewel, overeenkomstig de wet, in het 
Fransch gesteld door een advocaat bij het 
Hof van verbreking, v66r den 1n Januari 
1934 benoemd, niettemin beteekend werd 
zonder dat eene Nederlandsche vertaling 
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e:raan Wel'd toegevoegd, in een Vlaamsche 
gemeente die niet behoort tot de Brussel
sche agglomeratie, dan wanneer de toe
voeging van zulke vertaling door de wet 
op st:raf van nietigheid voorgeschreven is : 

Overwegende dat de voorziening een 
aide van rechtspleging is die, wat de vor
men betreft, door de wet van 25 Fe
bruari 1925 is beheerscht; 

Overwegende dat, luidens artikel 38 
alinea 2, der wet van 15 Juni 1935: "Aa~ 
elke in het Fransch gestelde akte van 
rechtspleging, en aan elk in dezelfde taal 
gesteld vonnis of arrest, waarvan de 
beteekening moet gedaan worden in een 
Vlaamsche gemeente, die niet behoort tot 
de Brusselsche agglomeratie, een Neder
landsche vertaling zal toegevoegd wor
den"; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking, in de Fransche taal gesteld 
in 't Nederlandsch beteekend werd te Zee~ 
vergem, Vlaamsche gemeente, waar de 
verweerder gehuisvest was, maar dat 
geenszins blijkt dat een Nederlandsche 
vertaling van dit verzoekschrift eraan zou 
toegevoegd zijn ; dat evenmin voorkomt 
dat verweerder, krachtens de afwijking 
voorzien bij alinea 5 van hoogervermeld 
artikel 38, voor de rechtspleging de Fran
sche taal zou gekozen of aanvaard hebben ; 

Overwegende dat het beginsel bij arti
kel 38, alinea 2, gehuldigd een algerrieene 
draagwijdte heeft, en op aile akten van 
rechtspleging, vonnissen en arresten van 
toepassing is ; 

Overwegende dat, luidens artikel 40 
alinea 1, der wet van 15 Juni 1935, d~ 
l'eg'el door artikel 38, alinea 2, gesteld, 
op straf van nietigheid is voorgeschreven · 
dat die nietigheid ambtshalve uitgBspro~ 
ken wordt; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening in verbreking; veroordeelt de 
aanlegster tot de kosten en tot de vergoe
ding van 150 frank jegens den verweerder. 

20 Februari 1941. -1e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 20 Februari 1941. 

VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VORDERING VAN DEN ARBEIDER TOT 
BETALING VAN LOON. - VERJARING 
(DOOR VERLOOP VAN ZES MAANDEN) 

GEGROND OP HET VERMOEDEN VAN BE
TALING. - BEKENTENIS DAT NIET BE
TAALD WERD.- NIET VAN TOEPASSING. 

De op he~ v~nnoeden van betaling gesteun
de ve?'Janng (door ve?'loop van zes 
maanden) van de vorde·ring van den 
arbeider tot betaling van zijn loon, is niet 
van toepassing wanneer de werkgever, die 
de ve1:jaring inroept, erkent dat hij het 
gevorderde loon niet betaald heeft (1). 
(Burgi. Wb., art. 2271, wet van 10 Maart 
1900, art. 6.) 

(AERTS, T. BERGHMANS.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis, den 29n Juni 1938 
gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Leuven, uitspraak doende in 
graad van beroep ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 6 der wet van 10 Maart 1900 op 
het arbeidscontract, en, bovendien, van 
artikelen 1350, 2°, 1352, alinea 2, 1354, 
1356, 2219, 2223, 2271 en 2275 van het 
Burgerlijk Wetboek, voor zooverre het 
bestreden vonnis beslist heeft dat de ver
i aring voorzien bij artikel 6 der wet van 
10 Maart 1900 niet gesteund is op een 
vermoeden van betaling, terwijl toch 
bedoelde verjaring, wanneer zij toepasse
lijk is op de vordering van den werkman 
tot betaliFtg zijner loonen, evenals die van 
artikel 2271 van het Burgerlijk Wetboek, 
essentieel op een vermoeden van betaling 
gesteund is, en, tegenover een verdediging
stelsel van verweerder dat alle begrip van 
betaling uitsloot, niet mocht aangenomen 
worden: 

Overwegende dat, v66r de wet van 
10 Maart 1900, de vordering van den 
arbeider tot betaling van zijn loon onder
wor_pen was aan de zesmaandelijksche 
verJaring ingesteld door artikel 2.271 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Dat die verjaring, steunende op een 
vermoeden van betaling, van geen toe
passing was ingeval de werkgever, die 
zich erop beriep, bekende dat hij de 
geeischte schuld niet betaald had; 

Overweg'ende dat de wetgever van 
10 Maart 1900, die de ontoereikendheid 
der bepalingen van het Burgerlijk Wet
hoek betreffende het arbeidscontract 
wenschte te verhelpen, en de wederzij dsche 
rechten en verplichtingen die eruit volgen 
nauwkeurig te bepalen, geoordeeld heeft 
dat noch de werkgever noch de arbeider 
in eenigerlei geval blootgesteld mocht 

(1) Zie Verbr., 20 December 1917 (Bull. en 
PASIC., 1918, I, 161). 
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blijven aan rechtsgedingen die slechts 
jaar en dag na het einde van dit contract 
zouden ing'esteld worden, en dat, derhalve, 
de ~ertigjarige verjaring', door het Bur
g'erhJk Wetboek vastgesteld, niet meer 
die1_1de toegepast op de verscheidene vor
dermgen gegrond op het arbeidscontract ; 

Dat daarin, volgens de voorbereidende 
handelingen, de reden ligt waarom arti
kel 6 der wet bepaalt dat de uit het arbeids
contract ontstane rechtsvorderingen door 
verloop van zes maanden verjaren; 

Overweg'ende dat, zelfs aang'enomen dat 
die verjaring niet meer op een vermoeden 
van betaling' steunt, voor zoover ze de 
nieuwe vorderingen heheerscht die eraan 
onderworpen zijn, het toch buiten kijf 
staat dat zij, wat betreft de vordering van 
den arbeider tot betaling van zijn loon, 
haar oorspronkelijk karakter behouden 
heeft; . 

Dat de wetgever, inderdaad, voormeld 
artikel 6 slechts beschouwd heeft als een 
uitbreiding' van het voorschrift bij arti
kel 2271 van het Burgerlijk Wetboek be
paald, en dat, aldus, dit voorschrift dat 
reeds door het gewoonterecht was vast
gesteld, van kracht is gebleven; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de vordflring van den aanlegger krachtens 
artikel 6 der wet van 10 Maart' 1900 ver
jaard was, voor zoover ze tot betaling der 
v66r 5 Septemb9r 1937 verdiende loonen 
steekte, en door te weigeren hiermede reke
ning te houden dat de verweerder bekend 
had de geeischte schuld niet te hebben 
betaald, het bestreden vonn;s de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis, daar waar het de door 
den verweerder voorgestelde exceptie 
aangenomen heeft ; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de rechtbank van eer
sten aanleg te Leuven, en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt den verweerder tot de kosten 
en verwijst de zaak naar de rechtbank va~ 
eersten aanleg te Mechelen. 

20 Februari 19~1.- 1 e Kamer.- Voor-. 
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
que~u des Mottes. - Gelijkluidende con
clusw, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

1e KAMER - 20 Februari 1941. 

OVEREENKOMST. - ONDERHANDSCHE 
AKTE HOUDEND EEN EENZIJDIGE VER
KLARING. - ARTIKEL 1325 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - NIET VAN 
TOEPASSING. 

Artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 
dat de geldigheid van onderhandsch~ 
akten, houdend een tweezijdige overeen
komst, afhanlcelijk maakt van de voor
waarde dat deze alcten gemaakt werden 
in zooveel origineelen als er partijen zijn 
~ie ~en onderscheid~n belang hebben, 
ts met van toepasstng op de akten 
welke slechts eenzijdige verlclaringen be~ 
vatten (1). (Stilzwijgend aangenomen.) 

(HOYDONCKX, T. KELCHTERMANS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 13 Jan
nuari 19~0 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Over den grond van niet-ontvankelijk
heid uit de te late instelling der voorzie
ning afgeleid : 

Overwegende dat het verzoekschrift ter 
griffie van het Hof van verbreking' op 
2~ Juli 1%0 werd neergelegd; dat de ver-. 
weerder beweert dat het bestreden arrest 
op zijn verzoek, aan den aanlegger betee~ 
kend werd den 6n Februari van hetzelfde 
jaar, en dat er, bijgevolg meer dan drie 
maanden verloopen zijn tusschen die be
teekening en de instelling der voorzie
ning; 

Overwegende dat de verweerder, in de 
onmog'elijkheid gesteld om het oorspron
kelijk exploot van beteekening, dat door 
een oorlogsdaad zou vernield geweest zijn, 
te vertoonen, twee getuigschriften over
legt, uitgaande: het eerste, van deurwaar
der Reggers van Mechelen-op-Maas, het 
tweede, van den ontvanger van registratie 
dezer gemeente, en waaruit blijkt dat 
deurwaarder Reggers, op 6 Februari 1940, 
een arrest van het Hof van beroep te Luik 
heeft b~teekend, in zake Hoydonckx tegen 
Kelchtermans en dat de ontvanger, op 
7 Februari, gezegd exploot heeft geregis
treerd; 

Overwegende echter dat noch het eene, 
noch het andere dezer getuigschriften den 
datum van het beteekend arrest vermeldt, 
zoodat er onzekerheid bestaat aangaande 
het arrest dat beteekend werd ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan aangenomen worden ; 

(1) Vergelijk Verbr., 26 Maart 1880 (Bull. 
en PAsrc., 1880, I, 107). 
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Ten gronde : 
Over het eenig middel tot verbreking : 

schending van artikelen 1102, 113~, 1315, 
1319, 1322, 1338, 1%1, 13~7, 135~, 1355, 
1356, 1582, 1583 en 1589 van het Burger
lijk Wetboek en, in 't hijzonder, arti
kel 1325 van hetzefde Wetboek, van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het 
hestreden arrest beslist dat het wederkee
rig koopcontract hetreffende den grond 
waarvan kwestie in het proces, wettelijk 
en volkomen bewezen is door het over
leggen van een onderhandsche akte, die 
aan de vereischten van artikel 1325 van 
het Burg'erlijk Wetboek niet heantwoordt, 
maar.waarin het arrest een hekentenis van 
den verkoop meent te vinden, alsmede een 
bewijs van de gedeeltelijke uitvoering 
ervan, dan wanneer : a} daar het over een 
wederkeerig koopcontract g'ing die de 
wederzijdsche verplichtingen zou doen 
ontstaan hebben, de onderhandsche akte 
- die de aanstaande verweerder had doen 
opmaken om den verkoop en de gedeel
telijke betaling van den prijs te doen vast
stellen, aide die hij zich had doen afgeven 
en door de overlegging waarvan hij het 
bewijs van het contract beweerde te Ieve
ren- aan de voorschriften van artikel1325 
van het Burgerlijk Wetboek moest heant
woorden; b) het arrest, in de vermeldingen 
zelf der onreg'elmatige akte, geen geldig 
bewijs kon vinden van den verkoop, noch 
van een daad van tenuitvoerlegging van 
dit contract : 

Overwegende dat het middel daarop is 
gegrond dat de betwiste akte tot voorwerp 
had een wederkeerige overeenkomst vast 
te stellen en, derhalve, deze laatste he
vatte; dat, in ieder geval, het sluiten van 
die overeenkomst, eenerzijds, de beken
tenis van het bestaan ervan alsook de 
daad van tenuitvoerlegging door het be
streden arrest aangenomen, anderzijds, 
gelijktijdig waren geschied; 

Overwegende echter dat die beweringen 
in het arrest geen steun vinden ; 

Dat het Hof van beroep inderdaad vast
stelt dat, volgens de bewoordingen van 
hoogervermelde aide, de aanlegger « be/cent 
verkocht te hebben aan Kelchtermans een 
stuk bouwland voor de som van 21.000 fr., 
waarvan heden ontvangen de som van 
7.000 frank op voorhand »; 

Dat het arrest er aan toevoegt dat, 
blijkens de ontleding der akte, deze 
laatste « enkel eenzijdige verklaringen van 
wege aanlegger inhoudt, zijnde : 1° de 
bekentenis omtrent den verkoop van het 
bouwland voor den prijs van 21.000 fr.; 
2o de kwijting van 7.000 frank op afkor
ting betaald; dat dit akte van den aan-

legger aileen uitgaat en geen wederkee
rige overeenkomst bevat »; 

Overwegende aldus dat het middel fei
telijken grondslag mist ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt dus aanlegger 
tot de kosten en tot de vergoeding van 
150 frank jegens den verweerder. 

20 Februari 1%1. -1 e Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 24 Februari 1941. 

1o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL ~. -VAN TOE
PASSING OP DE BURGEMEESTERS. 

20 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GENEES
KUNDIG GETUIGSCHRIFT. - VERBOD 
VOOR DEN RECHTER DE BEWOOHDINGEN 
ER VAN TE VEHANDEREN OF TE WIJZIGEN. 
- BINDENDE BEOORDEELING VAN HUN 
BEWIJSWAARDE. 

1 o Pleegt verlating van zijn post, de burge
meester die, in geval van mobaisatie van 
het Zeger, zonder bevel of machtiging zijn 
ambt verlaat. ('Vet van 5 Maar•. 1935, 
art. q . 

2o De rechter mag de bewoordingen van 
een geneeskundig getuigschrift, waarop 
hij z1:jn beschouwingen steunt, in z1jn 
beslissing niet veranderen of wijzigen; 
hij lean echter de bewijswaarde von zoo
danig getuigschrift op bindende wijze 
beoordeelen. 

(x ... } 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 18 No
vember 1%0 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eerste mid del : << schending van 
arbkel1 der wet van 5 Maart 1935 betref
fende de plichten der amhtenaren in oor
logstijd, daar het besproken arrest beslist 
dat de burgemeesters vallen onder de 
toepassing dezer wet, wanneer het blijkt 
uit de besprekingen ontstaan in den Renaat 
dat de tekst van artikel 1 dezer wet ge
stemd door de Kamer der volksvertegen
woordigers, door den Senaat maar is aan
genomen geweest nadat de Minister van 
s' Landsverdediging' (en niet van Binnen
landsche Zak<m zooals luidt in het arrest) 
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Uitdrukkehjk ervan de draagwijdte in 
dezen zin had vastgesteld dat de burge
meesters onder de toepassing der wet niet 
vallen": 

Overwegende dat, luidens artikel t. der 
wet van 5 Maart 1935 betreffende de plich
ten der ambtenaren in oorlogstijd, « ieder 
bij artikel1 bedoeld persoon die, in geval 
van mobilisatie van het. Ieger, den hem 
toevertrouwden post verlaat, zonder bevel 
of zonder toelating van de overheid waar
van hij afhang't, gestraft wordt met eene 
maand tot een jaar gevangenis, onvermin
derd de tuchtstraffen "; 

Overwegende dat de bij artikel 1 der 
wet bedoelde personen namehjk zijn : 
« ieder persoon die een openbare functie, 
een openbaren post of een openbaar ambt 
waarneemt en ieder persoon belast me" 
een openbaren dienst >>; 

Overwegende dat de burgemeester, 
hoofd van het gemeentebe~tuur, tevens 
een agent der uitvoerende macht is ; dat 
hij in opdracht der wet een deel der open
bare macht uitoefent; 

Dat hij dus titulafis is van een openbare 
functie en dat die hoedanigheid hem ten 
andere in uitdrukkelijke bewoordingen 
wordt toegekend door artikel 2 der wet 
van 1 Juli 1860, dat artikel61 der gemeen
tewet vervangt ; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
blijkt dat artikel t. der wet van 5 Maart 
1935 van toepassing is op den burgemees
ter die, in de door deze bepaling omschre
ven omstandighedr.n, zijn post heeft ver
laten; 

Overwegende dat de aanlegger tever
geefs in strijd met dezen klaren en nauw
keurig bepaalden tekst der wet, een ver
klaring inroept welke, in den loop der 
bespreking van het wetsontwerp in den 
Senaat, door den minister van Landsver
dediging werd afgelegd ; 

Overwegende dat zekere Senaatsleden, 
alhoewel ze zich ervan ontbielden tegen 
het wetsontwerp bezwaren aan te voeren, 
tocb de memorie van toelichting bestreden, 
waarvan de tekst, vergeleken met dezen 
van artikel 1, de meening kon do en ont
staan dat de burgemeester, evenals de 
ambtenaren van de openbare macbt, even
tueel zou verplicht zijn functies uit te 
oefenen buiten de plaats waar hij die 
normaal uitoefent, te weten in een andere 
gemeente en zelfs in 't buitenland ; 

Overwegende dat de minister door in 
antwoord op deze opmerkin'g te verklaren 
dat biJ de burgemeesters niet biJ de amb
tenaren rekende, en « dat, bijgevolg, de 
wet op hen niet van toepacsing zal zijn )), 
de meening heeft uitgedrukt dat de bur
gemeesters niet wettelijk zouden verplicht 

zijn andere functies uit te oefenen dan 
deze van burgemeester noch die functie 
m een andere gemeente uit te oefenen; 

Dat de tusschenkomst van den minister 
en van sommige Senaatsleden, ver van 
den burgeme'lster te ontlasten van de 
verplichting, in. geval van mobilisatie 
van bet leger, zijn functre waar te nemen, 
voor doel had te verm.ijden dat de wet.in 
dezen zin zou worden uitgelegd dat de 
burgemeester, in dergelijk geval, van zijn 
functies in de gemeente kon ontlast wor
den hetzij om er andere uit te oefenen, 
hetzij om gelijkaardige functies in een 
andere gemeente uit te oefenen ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede middel : << schending 

van artikel 97 der Grondwet en artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, daar : ofwel het niet mogelijk is aan 
bet verbrekingshof te weten wat het arrest 
bedoelt wanneer het zegt dat << geen enkel 
bestanddeel der zaak bew1jst dat zijn 
gezondbeid hem zou belet hebben, ter 
algemeene bevrediging, zijn ambt uit te 
oefenen wt op den datum van zijn vertrek, 
wanneer de medische certificaten zich 
bevindende bij de stukken stellig spreken 
van den slechten gezondheidstoestand 
van eischer, niet, zooals het arrest luidt, 
in 1938, maar wei in 1939, en dat die 
toestand op den oogenblik van het heen
gaan van eischer ook slecht was zoodat 
eischer zijn ambt niet meer kon waarne
men, ofwel het arrest zich heeft vergist 
zoo wei wanneer het spreekt van den ge
zondheidstoestand van eischer in 1938 
wanneer de certificaten spreken van 1939 
voor wat betreft zijnen vroegeren toestand 
en van den 17 Mei 1940 en vorige dagen 
voor zijnen toestand op den dag van zijn 
vertrek en het arrest aldus de kracbt van 
bewijsde welk vloeit uit de certificaten 
heeft miskend, de artikelen 1319 en 1320 
overtredende » : 

Overwegende dat, zoo de rechter in 
zijn beslissing de bewoordingen der ge
neeskundige get.uigschriften, welke hij 
vermeldt, niet mag vervalschen of wijzi
gen, bij het recht heeft de bewijskracht 
ervan op bindende wijze te beoordeelen ; 
dat deze beoordeeling de bewijskracht 
van dergelijke stukken niet zou kunnen 
schenden; 

Dat, anderzijds, de rechter, bij gebrek 
aan conclusies waarbij bij verzocht wordt 
bieromtrent meer nauwkeurigen uitleg te 
verstrekken, zijn beslissing voldoend beeft 
gemotiveerd, door op het aangevoerd ver
weermiddel te verklaren, dat « het niet 
betwistbaar is dat de gezondheidstoestand 
van betichte te wenschen heeft gelaten 
in 19381 maar geen enkel bestapddeel der 
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zaak bewijst dat zijn gezondheid hem zou 
belet hebben, ter algemeene bevrediging, 
zijn ambt uit te oefenen tot op den dag 
van zijn vertrek, noch dat die toestand 
zou verergerd hebben gedurende de mobi
lisatie of oorlogstijd, aile medische certi
ficaten, te dien einde ingebracht, gedag
teekend zijnde van na de terugkomst van 
betichte in zijn gemeente »; 

Dat het arrest dus geen enkele der in 
het middel bedoelde teksten schendt ; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 10? der gemeentewet, doordat de 
aanlegger, die, overeenkomstig deze be
schikking, een schepen als zijn plaatsver-

, vanger had aangesteld niet meer, - in 
strijd met wat het arrest verklaart, - de 
hoedanigheid van burgemeester had op 
het oogenblik waarop hij de hem ten laste 
gelegde feiten zou begaan hebben : 

Overwegende dat noch uit de vaststellin
gen van het arrest noch uit eenig ander 
stuk der rechtspleging, waarop het Hof 
acht mag slaan, blijkt dat de aanlegger een 
schepen zou hebben aangesteld om, ge
durende zijn afwezigheid, zijn functies uit 
te oefenen; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de bestreden 

beslissing werd geveld op een rechtsple
gmg waarin de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men worden nageleefd en de uitgcsproken 
straffen overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

2t, Februari 1%1.- 2e Kamer.- Voor
Z1:tter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla,qgever, H. Fauquel. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eorste advocaat generaal. 

- !lc KAMER. - 24 Februari 1941. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
-MID DEL GENOMEN UIT DE SCHENDING 
VAN DEZE RECI-ITEN EN DAARUIT DAT 
I-IET ARREST VAN VEROORDEELING UITGE
SPROKEN WERD VOOR DEN DAG DIE 
GESTELD WERD. - ARREST VERMEL
DEND DAT JIET WERD UITGESPROKEN 
OP DEZEN GESTELDEN DAG.- ZITTINGS
BLAD VERi'llELDEND EEN ANDEREN DAG. 
- MATERIEELE VERGISSING. - MID
DEL MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG. 

Mist feitelijken grondslag het m·iddel gena
men daaruit dat de rechten van de ·verde
diging werden geschonden omdat het 
arrest van veroordeelinf} uitgesproken 

zou. geweest zijn vddr den dag die, b# het 
slutten der debatten, werd bepaald, wan
neer het arrest vermeldt dat het cp dezen 
bepaalden dag werd uitgesproken, al 
mocht oolc, uit oorzaalc van een matPrieele 
vergissing, het proces-verbaal van de zit
ting, waarop de uitspraalc geschied is, 
een an deren datum vermelden. 

( CROUX, T. DELPIERRE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel den 
25 September 1 %0 ; 

Ten aanzien van de beslissing op de pu
blieke vordering : 

Over het eenig middel : schending van 
artik8l9? der Grondwet, van artikelen 152, 
155, 18:.>, 186,189,190,209 en 211 van bet 
Wetboek vah Strafvordering, 14o6 van de 
wet van 18 Juni 1869, schending van de 
rechten der verdediging, doordat het be
streden arrest, feitelijk op 21 Septem
ber 1%0 werd geveld, zooals het uit de 
meldingen van het zittingsblad (stuk ?9 
van den bun del) van 21 September 1%0 
blijkt, dan wanneer het Hof, op 18 Sep
tember 1%0, de zaak tot 25 September 
1%0, voor uitspraak had verdaagd, waar
uit volgt dat het arrest op een ?itting werd 
geveld waarop de zaak niet regelmatig 
vastg'esteld was : 

Overwegende dat, den 18n September 
1%0, luidens he:t proces-verbaal dezer 
zitting, de zaak behandeld werd en het 
Hof van beroep beslist heeft het arrest 
op 25 September te vellen; 

Overwegende dat in het arrest verklaard 
wordt dat het den 25n September uitge
sproken werd; dat, den 3n October, een 
pleitbezorger zicb, namens aanlegger, 
tegen bet arrest van 25 September voor
zien heeft; 

Overwegende, weliswaar, dat er in den 
bundel geen proces-verbaal der zitting 
van 25 September bestaat, maar wei een 
proces-verbaal van een zitting van 21 Sep
tember, datum waarop het arrest zou zijn 
gewezen geworden ; 

Maar overwegende dat deze )outer fei
telijke vergissing, die niet bet minste 
nadeel aan de partijen heeft kunnen ver
oorzaken, onvoldoend is om de nietigheid 
der rechtsvordering teweeg te brengen ; 

Dat het middel feitelijken grondslag 
mist daar waar het beweert dat het arrest 
op een zitting geveld werd waarop de zaak 
niet regelmatig vastgesteld was ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing. werd geveld op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
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werden nageleefd, en de uitgesproken ver
oordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Ten aanzien van de beslissing op de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat de pleitbezorger, dra
ger van bijzondere volmacht, verklaard 
heeft namens aanlegger, afstand te doen 
van de voorziening voor zoover deze ge
richt is tegen de burgerli.ike partij ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening gericht tegen de beslissing op 
de publieke vordering, decreteert den 
afstand der voorziening gericht tegen de 
beslissing op de burgerlijke vordering; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

24 Februari 1%1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat · 
generaal. 

2e KAMER. - 24 Februari 1941. 

WET TOT BESCHERMING DER 
MAATSCHAPPIJ. - STELLING TER 
BESCHIKKING VAN DE REGEERING. -
HERHALING, ZOOALS BEPAALD BIJ ARTI
KEL 56 VAN HET STRAFWETBOEK. -
VERPLICHTING VOOR DEN RECHTER OM 
BEPAALDELIJK DE REDENEN VAN DEN 
BEVOLEN MAATREGEL OP TE GEVEN. 

Ingeval een veroot·deelde die zich, overeen
komstig artilcel 56 van het Strafwetboek, 
in staat van hervalling bevindt, ter be
schiklcing van de 1·egeering wordt gesteld, 
moet de beslissing .bepaaldebjk de rede
nen vermelden waarorn deze maatregel 
wordt bevolen (1). (Wet van 9 April1930, 
artt. 2.5 en 26.) 

(SWARTENBROECKX.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen, in 
dato 2 December 1940 ; 

Omtrent het middel van ambtswege : 
schending van artikel 26 der wet van 
9 April 1930; 

Overweg'ende dat bestreden arrest, bij 
toepassing van artikel 25 van voormelde 
wet, aanlegger in verbreking,- als zijnde 
in staat van wettelijke herhaling, voor
zien bij artikel56 van het Strafwetboek,-

(I) Vaste rechtspraak. 

voor een termijn van tien jaar ter beschik
king van het Staatsbestuur stelt ; doch 
dat het daaromtrent geen bepaalde be
weegredenen omschrijft, hetgeen nochtans 
vereischt is volgens artikel 26 der 
wet; 

Dat, zoo doimde, het arrest deze laatste 
wetsbepaling heeft geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het vernietigd 
arrest; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent; laat de kosten ten laste 
van den Staat. 

24 Februari 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raarlsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 3 Maart 1941. 

1° GROND VAN RECHTVAAR
DIGING. - WETTIG ZELFVERWEER. -
DOODSLAG GEPLEEGD BIJ HET AFWEREN 
VAN DADERS VAN EEN AFPERSING. -
AFPERSING GEPLEEGD MET GEWELD 
TEGEN DE PERSONEN. - ARTIKEL 417, 
ALINEA 3, VAN HET STRAFWETBOEK. -
TOEPASSING. 

2° GROND VAN RECHTVAAR
DIGING. - WETTIGE ZELFVERDEDI
GING. - BESTAAN VAN DE VOORWAAR
DEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 417, ALI
NEA 3, VAN HET STRAFWETBOEK. -
WETTELIJK VERMOEDEN VAN DE NOOD
ZAKELIJKHEID VAN HET VERWEER. -
TEGENBEWIJS NIET TOEGELATEN. 

1° Artilcel 417; alinea 3, van het Strafwet
boelc, dat in de gevallen van oogenblilc
lcelijke noodzalcelijlcheid van verdediging 
begrijpt de dooding gepleegd bij het af
weren tegen de daders van een diefstal, 
uitgevoerd rnet geweld tegen personen, is 
e·veneens van toepassing op de dooding 
gepleegd b~j het afweren tegen de dade1·s 
van een afpersing, gepleegd met behulp 
van geweld tegen pe1·sonen. 

2° Wannee1· de bij artikel 417, alinea 3, 
van het Strafwetboelc bepaalde voorwaar
den vereenigd zijn, vermoedt de wet zelf 
de noodzakelijlcheid van het verweer, ver
moeden dat het tegenbewijs uitslutt, zoodat 
de rechter niet meer behoort te beoordeelen 
of het verweer in verhouding was tot den 
aanslag. 



(DUBOIS, T. DILLIES, F. EN C.) 

ARREST {1). 

Gelet op het bestreden arrest den 23 No
vember 19~0 door het Hof van bcroep te 
Brussel gewezen ; 

Aangaande de veroordeeling van den 
aanlegger hoofdens inbreuken op de wet 
van 3 Januari 1933: 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straffen wettelijk zijn; 

Aangaande de veroordeeling hoofdens 
vrijwillige dooding rechtstreeksch uitge
lokt door zwaar geweld jegens den per
soon van den aanlegger : 

I. Voor zoover het arrest over de pu
blieke vordering beslist : 

Over de twee middelen : schending van 
artikel ~17, slinea 3, van het Strafwetboek, 
doordat, - eerste middel, - het Hof van 
beroep, om de toepassing dezer beschik
king te weigeren, een met het recht in 
strijd zijnde toepassing heeft gemaakt van 
het begmsel volgens hetwelk de str8fwet 
van beperkende uitlegging is, en doordat, 
- tweede middel, - het arrest het karak
ter van het vermoedt;ln miskent door ge
zegd artikel 417, ahnea 3, gevestigd : 

Overwegende dat het arrest, na de hoof
delijke besluiten van den aanlegger te 
hebben verworpen, strekkende tot de toe
passing van artikel ~16 van het Strafwet
boek, de bijkomende besluiten van den 
aanlegger, strekkende tot de toepassing 
van artikel ~17, aline a 3, van hetzelfde 
W etboek, van de hand heeft gewezen om 
d~ dubbele reden dat, daar het strafrecht 
van strenge uitlegging is, men de daders 
van afpersing met behulp van g'eweld niet 
mag gelijksteilen met de daders van dief
stal met geweld gepleeg'd en clat, in aile 
geval, het gewelcl, waaraan het slachtoffer 
van de doocling zich schulcHg heeft ge
maakt, niet voorkwam met een karakter 
van voldoende zwaarte om de daad van 
dooding vanwege den aanlegger te recht
vaardigen; 

Over het eerste mid del : 
Overwegende dat bet Strafwetboek, 

alhoewel bet de afpersing als een diefstal 
onderscheiden misdrijf beschouwt, niette
min door artikel ~70 den d,ader van een 
afpersing met behulp van gewelcl of bedrei
ging gelijkstelt met den dader van een 

(1) Zie het advies bij dit arrest gegeven 
door den Heer Advocaat generaal Raoul 
Hayoit de Termicourt, iu Bull. en PAsiC., 
10411 I, Gl. 
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diefstal gepleegd door dezelfde midde
len; 

Dat deze gelijkstelling zich aan den 
rechter opdringt voor de uitlegging der 
beschikkingen van het Strafwetboek, on
der voorbehoud der gevallen wasrin de 
wetgever zelf uitdrukkelijk of impliciet 
ervan heeft afgeweken ; 

Overwegende dat noch uit den tekst 
der wet, noch uit de voorbereidende wer
ken blijkt dat de wetgever, voor de toe
passing van artikel 417, alinea 3, zou 
gewild hebben dat de daders van afper
sing, met bebulp van geweld jegens 
personen, niet gelijk gesteld worden met 
de daders van diefstal met dezelfde om
standigheid-gepleegd ; 

Over het tweede middel: 
Overwegende clst, indien de toepassing 

van artikel 416 van bet Wetboek vereischt 
dat het voor den rechter over den grond 
bewezen zij clat de verdediging met buiten 
verhouding is geweest met de aanranding, 
- de wet, in het door artikel 417 voorzien 
geval, een vermoeden van noodzakelijk
heid der verdediging vaststelt, vermoeden 
dat aile tegenbewijs uitsluit ; 

Dat de rechter, wanneer hij het bestaan 
van de door deze beschikking omschreven 
voorwaarden vaststelt, niet meer moet 
nagaan of de verdediging in evenredig
heid is geweest met de aanranding ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gan blijkt dat het bestreden arrest, door 
de bijkomende besluiten van den aanlegger 
om deze enkele redenen te verwerpen, 
zijn beschikkend g•edeelte niet wettelijk 
gerechtvaardigd heeft en de in de midde
len bedoelde wetsbepaling geschonden 
heeft; 

II. Voor zoover het arrest over de vor
dering der burgerlijke partijen beslist : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen op de publieke vorde
ring deze medesleept van de beslissing 
gewezen op de vordering der burgerlijke 
partijen; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest voor zoover het den 
aanlegger wegens verschoonbare vrijwillige 
dooding veroordeelt en hem tot de kosten 
van veroordeeling en tot den lijfsdwang 
veroordeelt en ook voor zoover het over 
de vordering der burgerlijke partijen 
uitspraak doet; verwerpt de voorziening 
voor 't overige ; beveelt dat het onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding ervan zal gemaakt worden 
op dim kant van het gedeeltelijk ver~ie
tigd arrest ; veroordeelt de burgerhJke 
partijen tot de helft der kosten van den 
aanleg in verbreking; laat het overige ten 
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laste van den aanlegger ; verwijst de zaak 
alzoo bepaald naar het Hof.van beroep 
te Luik. 

3 Maart 1941. - 28 Kamr.r. - Voor
z·ttter, H. Hodiim; raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.--;
Gelijkluidende conclusw ,H. Raoul Hay01t 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 10 Maart 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BE
ANTWOORDING VAN CONCLUSIE. 

De conclusie, waarbij beklaagde voor den 
rechter in beroep de geldigheid .van de 
door den eersten rechter tot stavmg van 
zijn beslissing aangenomen gronden be
twist moet door den rechte1· in beroep 
niet ~01·den beantwoord, indien deze, om 
de veroordeeling uit te spreken, enkel 
steunt op andere bewijsgronden {1). 

{LEEi\IANS.) 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den 12 Decem
ber 19~0 gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, door niet te heb
ben beantwoord de besluiten genomen 
door verdachte voor het Beroepshof, 
namelijk op het volgende rechtsmid
del : 

" Overwegende dat de veroordeeling in 
eersten aanleg enkel gesteund is op een 
proces-verbaal opgesteld door gendarm 
Peeters, voor andere doeleinden, namelijk 
op een betichting tegen De Boo; dat 
gendarm Peeters ook maar geen enkel 
oogenblik aan betichte Leemans heeft 
laten vermoeden dat hij zelf kon in be
tichting gesteld worden, en dat het pro
ces-verbaal tegen hem zou kunnen wor
den uitgespeeld; dat dit proces-verbaal 
dus niet als bewijs kan dienen; dat er 
verder geen 1;etuigen ter zitting werden 
gehoord (artt. 154, 155, 189, 190 en 211 
van het Wetboek van Strafvorde
ring) >>; 

Overwegende dat het arrest aileen op 
de erkentenissen van den betichte en op 
de instructie voor het Hof de veroordee
ling grondt welke het uitspreekt ; 

Dat, dienvolgens, de besluiten van aan
legger betreffende de geldigheid der be-

(1} Zie Verbr., 21 Februari 1938 (Bull. en 
PASIC., 1938, I, 60); 8 lVIei·1939 (ibid., 1939, 
I, 229). 

standdeelen vim bewijs op clewelke, val
gens hem, de beslissing van den eersten 
rechter berustte, voortaan zonder voor
werp waren en niet meer moesten beant
woord zijn; 

Dat het midclel dus niet kan aangeno
men worden; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd, en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegge,- tot de 
kosten. · 

10 Maart 19~1.- 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsbeer waarnemerid 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

28 KAMER.- 10 Maart 1941. 

1o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL '•· - OVER
MACHT TEN GEVOLGE VAN WELKE DE 
AMBTENAAR VERHINDERD WERD ZIJN 
AMBTSVERRICHTINGEN SPOEDIG TE HER
NEMEN.- DEZE OMSTANDIGHEID SLUlT 
HET WANBEDRIJF NIET UIT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
- STRAFZAKEN. - CORREC.TIONEELE 
RECHTBANK. - VOORLEGGING, DOOR 
GRIFFIER, VAN DE OPGEMAAKTE VER
SLAGEN. - NIET WEZENLIJKE FORMA
LITEIT. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VERZUIM 
VAN DE DOOR DEN GRIFFIER TE GEVEN 
VOORLEZING VAN DE OPGEMAAKTE VER" 
SLAG EN. - VERDACHTE HE EFT HET 
NALEVEN VAN DEZE FORMALITEIT NIET 
GEVORDERD. - GEEN SCHEND~NG. VAN 
DEN RECHTER DER VERDEDIGING. 

1o Wanneer een ambtenaar artikel 4 der 
wet van 5 Maart 1935 overtreedt en zijn 
post verlaten heeft, neemt de omstandig
heid dat hij doo1· overmacht verhinderd 
werd zijn ambts·verTichtingen spoedig te 
herva.tten, het bestaan van het misdTijf 
niet weg. (Wet van 5 Maart 1935, 
artt. 1 en ~.) 

20 De dooT den griffier van de corre, ttoneele 
rechtbank te geven voorlezing von de opge
maakte verslagen is geen wezenlijlce noch 
op stmffe van nietigheid voorgesrhreven 

/1n!tftuut \·o~r '
/ ConsUtuiloneei Rc<. 
'fkm~~~ Jilraat 41 :."" 
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formaliteit (1). (Wetb. van SLrafv., 
art. 190.) 

3° Er is geen schending van de rechten der 
verdediging, wanneer de voorlezing van 
de ,opgemaakte verslagen door den gritfier 
der correctioneele recht bank niet werd 
gedaan, indien beklaagde het naleven 
van deze {ormal1:teit r>iet heeft gevor
derd (2). (Wb. van Strafv., art. 190.) 

(x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 5 De
cember 1940 gewezen door het I-Iof van 
beroep te Gent ; 

Over de eerste twee middelen gegrond, 
het eerste, op de schending van artikel 4 
der wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten der ambtenaren in oorlogstijd, 
het tweede, op de schending van arti
kelen 70 en 71 van het Strafwetboek, daar 
de aanlegger wegens verlating van den 
hem toevertrouwden post veroordeeld 
werd, dan wanneer bet arrest vaststelt, 
eenerzijds, dat bij bet opzet niet heeft 
gehad om zijn post te verlaten en, ander
zijds, dat hij bij overmacht verhinderd 
werd zijn ambtsbezigheden spoedig te 
hernemen: 

Overwegende dat het eerste middel in 
feite niet opgaat; 

Dat het arrest immers niet vaststelt 
dat de aahlegger geen opzet heeft gehad 
om den hem toevertrouwden post te ver
laten, maar enkel en alleen dat hij cc het 
inzicht niet heeft gehad zich tijdens den 
oorlog in den vreemden te gaan vestigen >> ; 

Overwegende dat het tweede middel 
rechtelijken grondslag mist, daar de door 
den rechter aangeduide omstandigheid, 
namelijk dat de aanlegger bij overmacht 
verhinderd werd zijn ambtsbezigheden 
spoedig te hervatten, bet weerhouden 
m1sdrijf geenszins uitslmt; dat dit mis
drijf hierin bestaat dat de aanlegger, door 
den hem toevertrouwden post te verlaten, 
zijn ambtsbezigheden onwettelijk heeft 
gestaakt; · 

Over het derde middel : schending van 
artikel 190 van het W etboek van Straf
vordering, daar het arrest geen melding 
maakt van de lectuur door den griffier 
van het verslag opgesteld door den voor
zitter der rechtbank van eersten aanleg, 

(1) en (2) Zie Verbr., 6 October 1902 (Bull. 
en PASIC., 1902, I, 342); 13 April1931 (ibid., 
1931, I, 131) en 25 Januari 1937 (A?'Testen 
van het Hot van verbreking, 1937, blz. 5; 
Bull. en PABlO., 1937, I, 37, 1o en 2°), 

dan wanneer deze magistraat ter zitting 
niet verhoord werd: 

Overwegende dat de bij voormeld arti
kel 190 voorziene· rechtsvorm, waarnaar 
het middel verwijst, noch substa rtieel 
noch op straf van nietigheid voorgeschre
ven is; dat het verzuim van dien rechts
vorm evenmin de rechten van de verde
diging heeft kunnen schenden, daar de 
aanlegger, blijkens de stukken der rechts
vordering, tot nakoming ervan geen aan
vraag heeft ingediend ; 

Dat aldus de op dit middel gegronde 
eisch tot verbreking niet ontvankelijk is 
(Wb. van . Strafv., art. 408; wet van 
4 Augustus 1832, art. 17); 

En overwegende ... (zonder belang); 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

10 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voo·r
zitte1', B. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 Maart 1941. 

VERJARING IN STRAFZAKEN. 
JACHTMISDRIJF. - TERMIJN. - DRIE 
MAANDEN. - GEEN OORZAAK TOT OP
SCHORTING. - l-IOOGSTE DUUR : EEN 
JAAR. 

De termijn van de verjaring der publieke 
vordering, gegrond op een door de jacht
wet voorzien misdrijf, is drie maanden. 
Deze termijn kan, behalve wannee1· een 
oorzaak van opschorting bestaat, niet 
Zanger zijn dan een jaar te 1·ekenen van 
den dag van het misdrijf. (Wetten van 
28 Februari ~882-4 April1900, art. 28; 
wet van 17 April1878, artt. 26 en 28.) 

(VAN HIMBEEK.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 10 De
cember 1940 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 28 der wet van 28 Februari 188~ 
op de jacht en artikel 28, alinea 2, der wet 
van 17 April 1878, doordat het Hof van 
beroep den aanlegger veroordeeld heeft 
ondanks de verjaring van de publieke vor
dering: 

Overwegende dat blijkens de vasts telling 
door het arrest bet misdrijf op 3 Maart 
1939 werd gepleegd; dat de publieke vor-
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dering op het stuk van jachtmisdrijf door 
verloop van drie maanden verjaart, zonder 
dat die termijn, behoudens oorzaak van 
schorsing die trouwens ter zake niet voor
handen is, hoven het jaar mag worden 
verlengd, te rekenen van den dag waarop 
bet misdrijf werd gepleegd ; 

Overwegende dat door een veroordee
ling uit te spreken, wanneer de publieke 
vordering uitgedoofd was, het bestreden 
arrest de ingeroepene wetsbepalingen ge-
schonden heeft ; _ 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep te 
Gent en dat melding er van zal gemaakt 
worden op den kant der ve_rnietigde beslis
sing ; kosten te dragen door den Staat ; 
zegt dat er geen grond bestaat tot ver
wijzing. 

10 Maart 1941.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mattes. - Gel1jkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

28 KAMER.- 10 Maart 1941. 

VERZEKERING TEGEN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGEN DOOD. -
PERSOON DIE FEITELIJK DOOR DEN 
WERKGEVER ER MEDE BELAST WORDT 
DE BIJ DE WET VOORGESCHREVEN AF
HOUDING EN STORTING TE DOEN.- AAN
GESTELDE IN DEN ZIN VAN DE ARTIKE
LEN 64 DER WET VAN H JULI 1930 EN 
67 DER WET VAN 15 DECEMBER 1937. 

De persoon die door den werkgever en mede 
belast is de bij de wet voorgeschreven af
houdingeri en stortingen te doen, is een 
aangestelde, naar den zin van de artike
len 64 der wet van 14 Juli 1930 en 67 der 
wet van 15 December 1937 op de verze
keringen tegen ouderdom en vroegtijdigen 
dood. 

GEYSEN. 

ARREST, 

Gelet op het bestreden vonnis op 14 De
cember 1940 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Antwerpen, uitspraak 
doende in graad _van beroep ; 

Over den eersten tak van het eerste 
middel : schending van artikelen 97 der 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 1330 van 
het Burgerlijk Wetboek en 67 der wet van 

15 December 1937, daar het bestreden 
vonnis den aanlegger veroordeelt wegens 
de feiten onder nr 9 der dagvaarding om
schreven, feiten die betrekking hebben 
op Van 'Eggenpoel, voor de jaren 1934, 
1935 en 1936, dan wanneer het door een 
bij den bundel gevoegd uittreksel uit het 
Staatsblad bewezen is dat de aanlegger 
slechts op eindc 1936 tot bestuurder der 
Vennootschap "Gesco '' werd benoemd 
en hij, op strafgebied, niet aansprakelijk 
kan z1jn voor de nalatigheid van zijn voor
ganger: 

Overwegende dat artikelen 64 der wet 
van 14 Juli 1930 en 67 der wet van 15 De
cember 1937 toepasselijk zijn op den werk
gever of op zijn aangestelde ; 

Overwegende dat, blijkens de door den 
rechter over den grond gedane vaststel
lingen, de aanlegger,- al werd hij slechts 
in 1936 tot bestuurder der venilootschap 
benoemd, tach sedert 1933 in feite door 
de vennootschap belast was met do uit
voering, bij de uitbetaling der loonen, van 
de wettelijke voorschriften nopens de 
afhoudingen en de stortingen ; 

Dat uit die vaststelling van bindenden 
aard de rechter wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat de aanlegger dienaangaande 
de aangestelde van den werkgever was en, 
derhalve, de door de hoogervermelde wets
bepalmgen voorziene straffen had opge
loopen; 

Dat bet middel, wat den eersten tak 
betreft, niet kan aangenomen worden ; 

Over den tweeden tak van bet eerste 
middel, gesteund op de schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 1319, 1320, 
1322 en 1330 van het Burgerlijk Wetboek 
en.67 der wet van 15 December 1937, 
daar het bestreden vonnis den aanlegger 
veroordeelt wegens de feiten 3° en 7o 
(Thys en Boen), dan wanneer deze per
sonen respectievelijk beheerder-afgevaar
digde en beheerder der vennootschap 
« Gesco " zijn en de aanlegger, die aileen 
bet ambt van bestuurder bekleedde, aan
sprakelijk niet kon worden gesteld voor 
de afhoudingen en de stortingen die de 
b_eheerders zelf niet hadden gedaan be
trekkelijk tot hun eigen bezoldiging; en 
over bet tweede middel, gegrond op de 
schending van artikelen 97 der Grondwet, 
6 en volgende, 23, 24, 25 en 30 van bet 
Koninklijk besluit in data 27 December 
1937, daar bet bestreden vonnis den aan
legger veroordeelt wegens stortingen die 
na de maand October 1939 moesten ge
daan worden, dan wanneer, blijkens den 
bundel, de aanlegger sinds October 1939 
niet in dienst meer was van ae Vennoot
schap « Gesco" : 

Overwegende dat de feitelijke bewe-
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ringen waarop de rniddelen gegrond zijn 
geen steun vinden in het bestreden vonnis 
of in eenig ander stuk da,t door het Hof 
in overweging g-enomen worden kan. 

Dat mitsd1en de middelen feitelijken 
grondslag missen ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

10 Maart 1941.- 28 Kamer.- Voorc 
Z'itter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

28 ' KAMER.- 10 Maart 1941. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- TWEE CORRECTIONEELE 
RECHTBANKEN, WAARBIJ HETZELFDE 
MISDRIJF TEGEN DENZELFDEN BE
KLAA.GDE WERD AANHA.NGIG GEMAAKT, 
EN WAAROVER ZIJ NOG GEEN UITSPRAAK 
HEBBEN GEDAAN. - GEEN GROND TOT 
HEGELING VAN HECHTSGEBIED. 

Er bestaat geen grond tot regeling van 
rechtsgebied wanneer het Bestuur van 
financie'n een beklaagde, wegens het
zelfde misdrijf, voor twee verschillende 
correctioneele rechtbanken heeft gedag
vaard, en deze rechtbanken over deze dag
vaardingen nog geen uitspraak hebben 
,qedaan. 

{BESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. VAN GOETHEM.) 

ARREST. 

Gelet op bet verzoekschrift tot regeling 
van rechtsgebied, ingediend door het Be
heer van financien ; 

Overwegende dat zoowel nit dat ver
zoekschrift als nit de er aan vastgehechte 
gedingstukken enkel en aileen blijkt dat, 
bij twee beteekende dagvaardmgen uit
gaande van bet Beheer van financien, 
vervolgende partij, Van Goethem, op 
g'rond van een en hetzelfde misdriJf ge
bracht wordt en v66r de correctioneele 
rechtbank te Brussel en v66r de correc
tioneele rechtbank te Dendermonde ; dat , 
er echter tot nog toe geen uitspraak werd 

gedaan over die vervolgingen, zoodat er 
evenmin tusschen hoogervermelde recht
banken geschil van rechtsmacht is ont" 
staan; 

Dat er, bij gebreke van dergelijk ge
schil, dat de rechtsbedeeling' zou belem
meren, geen termen aanwezig zijn om 
het rechtsgebied te regelen ; 

Om die redenen. het Hof beslist dat er 
geen grond bestaat' tot regeling van rechts
gebied ; kosten te dragen door de ver
zoekster. 

10 Maart 19H.- 28 Kamer.- Voor
zttter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAMER.- 10 Maart 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - FISCALE ZAKEN. -
GEEN ANTWOORD OP CONCLUSIE AA.N
VOEREND DAT EEN AANSLAG IN DE TAXE 
TE LAAT EN DERHALVE OP ONWETTE
LIJRE WIJZE GESCHIED IS. - SCHEN
DING VAN ARTIKEL 97 DER GHONDWET. 

Schendt artikel 97 der Grondwet het arrest 
dat, uitspraak gevend over een beroep 
in zaken van rechtstreeksche belastin gen, 
met antwoordt op het bij conclusie aan
gevoerde middel waardoor verzoeker doet 
gelden dat de aanslag in de taxe te laat 
en derhalve op MWJettelijke wijze is 
geschied. 

(DOLIMBREUX, T. BEHEER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den 3 Juli 1940 
gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 141 en 470 
van het Wetboek van Burgerhjke rechts
pleging, 1320, 1322 en 1323 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2. der wet in dato 15 Mei 
1846 op 's lands rekendienst en 74 der 
wetten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld door Koninklijk besluit in 
dato 6 Augustus 1,931, doordat het arrest 
niet met redenen omkleed is daar het op 
bet middel door den verzoeker in besluiten 
voorgelegd niet heeft geantwoord, middel 
dat, om reden van laattijdigheid, de on
wettelijkheid inriep van het op de rol 
brengen, na het verstrijken van den wette
lijken termijn, der betwistbare aanslagen 
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in de bedrijfsbelasting en de nationale 
crisisbijdrage voor het dienstjaar 1935, 
navordering van 19S4 : 

Overwegende dat de aanlee,ger in zijn 
verzoekschrift tot het Hof van bfH'Oep, op 
16 November 19S7, gel"icht tegen de be
slissing van den directeur der belastingen, 
in dato 8 October 1937, in hoofdorde in
riep dat de aanslag, begrepen in de rol 
van het dientjaar 19S5, navordering der 
rechten van het dienstjaar 19S4, laattijdig 
was, vermits verklaringen in de bedrijfs
belasting voor de dienstjaren 19S2 en 19S4 
het Beheer in 't bezit hadden gesteld 
van aile bestanddeelen toelatende de 
natuur en den omslag van de belasting te 
waardeeren, verklaringen welke juist en 
volledig waren ; 

Dat de aanlegger vervolgens uiteenlegde 
dat krachtens artikel2 der wet van 15 Mei 
1846, de aanslag op de rol moest gebracht 
worden ten laatste op S1 October van het 
jaar na het dienstjaar waarmede de be
lastbare bestanddeeleh in verband zijn, en 
dat het Beheer te vergeefs artikel 74 der 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen inriep om staande te hou
den dat het gegrond was de belssting 
gedurende drie jaren na te vorderen ; 

Overwegende dat de aanlegger, in zijn 
besluiten voor het Hof, uitdrukkelijk 
heeft verwezen naar dit middel, in zijn 
verzoeksohrift in dato 16 November 19S7 
in hoofdorde gesteund op het laattijdig, 
dus onwettelijk karakter van den aanslag; 

Overwegende dat de besb·eden beslis" 
sing niet heeft geantwoord op dit verweer
middel dat, indien het gegrond verklaard 
geweest ware, de nietigheid had kunnen 
medegebracht hebben van de aanslagen 
krachtens de directoriale beslissing in 
dato 8 October 19S7 op de rol geschreven, 
daarna bevestigd - door het verwerpen 
van het bezwaarschrift - door de direc
toriale beslissing in dato 10 Januari 1939, 
beslissingen die aan het Hof van beroep 
werden onderworpen ; 

Overwegende, dienvolgens, d.at het 
arrest niet overeenkomstig de wet met 
redenen omkleed is en artikel 97 der 
Grondwet in 't middel bedoeld schendt; 

Om die redenen, en zonder dat dient 
acht geslagen op de andere middelen, 
het Hof verbreekt het. bestreden arrest ; 
zegt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaald worden op den kant 
van het vernietigde arrest ; laat de kosten 
ten laste van den Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik, 

VERBR., 1941. - 4 

10 Maart 1941.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 17 Maart 1941. 

1° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - WINST DIE EEN SPE
CULANT OP ONROERENDE GOEDEREN 
TREKT UIT ZIJN SPECULATIES, - BE
GRIP. - WINST ONDERWORPEN AAN DE 
BEDRIJFSBELASTING. 

2° BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - VERGOEDJNG WE
GENS ONTEIGENING. -- MOGELIJKHEID 
DAT ZIJ DOET BLIJKEN VAN EN IN ZICH 
BEVAT EEN VROEGER VERKREGEN MEER
WAARDE. - MOGELIJKHEID DAT ZIJ 
EEN AAN DE BEDRIJFSTAXE ONDER
WORPEN WINST AANTOONT. 

so BELASTING OP DE BEDRIJFS
INKOMSTEN. - WINST DIE EEN SPE
CULANT OP ONROERENDE GOEDEREN 
TREKT TJIT ZIJN SPECULATIES. - VER
GOEDING WEGENS ONTEIGENING. 
VERBAND llfET BEROEPSVERRICHTINGEN. 
- FEITELIJKE VRAAG BINDEND DOOR 
DEN RECHTER OP TE LOSSEN. 

1° De winst, door een specttlant op onroe
rende goederen getrokken utt zijn spe
culaties, is aan de bedrijfstaxe onder
worpen; deze winst bestaat in het ver
schil tusschen : eenerzijds den aankoop
prijs, desnoods opnieuw geschat en ver
meerderd met zekere uitgaven of het 
inkomstenverlies, en anderzijds de door 
den speculant ontvangen sommen, wan
neer de goederen uit zijn patrimonium 
zijn gegaan. (Wetten op de inkomsten
belastingen, geordend den 6 Augustus 
19S1 en den 12 September 19S6, art. 25, 
§ 1, 10, en art, 27, § 2, 30,) 

2° De onteigening is geen oorzaak van 
winst, maat zulks verhindert niet dat de 
onteigeningsvergoeding een vroeger ver
kregen meerwaarde kan aan het licht 
brengen en omvatten, er. op die wijze een 
winst kan aanwijzen, die aan de bedrijfs
taxe onderwot·pen is ( 1). 

S0 De vraag of het uittreden van een goed, 
door onteigening, uit het patrimonium 

· van een specnlant op onroerende goe-

(1) Zie Verbr., 3 Februari 1941 (Arresten 
van het Hot van verb1•eking, supm, biz. 16; 
Bull. en PASIO,, 1941, I, 26), 



deren; ~n verband staat met zijn be1·oep~
~'errichtingen is een feitelijke vraag, d~e 
bindend door den rechter wordt opgelost. 

(MP.THEUSSENS EN ANDEREN, 
T. BELGISCHEN STAAT [BESTUUR 

VAN FINANCIENj). 

ARREST. 

Gelet on het besLreden a rest door het 
I-I of van beroep te Brussel op 10 avril1940 
gewezen; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 2; 25, § 1, en, in 't bijzonder, 
25, § 1, 1o en so; 27, § 2, en, in 't bijzonder, 
27, § 2, so; S:l, § 1, litt. I!; S5, § 1 ; S7 en ~8, 
§ 1 der wetten op de mkomstenbeiastm
gen', samengeschakeld door Koninklijk 
besluit in dato 6 Augustus 19S1 ; van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit in 
dato 13 januari 1933 betreffende cle Na
tionale crisisbij drage ; van artikelen 11, 
110 en 97 de.r Belgische Grondwet, door
dat het bestreden arrest, buiten allen 
wettelijken tekst en door zijn beslissing 
te steunen op dubbelzinnige redenen welke 
het toezicht van het Hof van verbreking 
onmogelijk maken, de aanslagen in de 
inkomstenbelastingen ten laste van den 
rechtsvoorganger der aanleggers vastge
steld voor het dienstjaar 193S' als gegrond 
heeft aangenomen, voor zooveel ze bere
kend waren op een som van 244.900 f"·ank, 
die het verschil uitmaakt tusschen, eener
zijds, den aankooppr1js in 1 ~02, herschat 
en verhoogd met zekere mtgaven voor 
verbetering van een eigendom gelegen te 
Diegem, en, anderzijds, het b-edrag van 
de onteigening-vergoeding van ditzelfde 
mgendom dertig jaar late1' aan den eige
naar to8gekend : a) alzoo aan dit gedeelte 
van de onteigening-vergoeding het karak
ter van een inkomst of van een boete van 
de beroepsbednjvigheid van de belasting
plirhtige toekennende, dan wanneer de 
toekenning van een onteigeningvergoe
ding, - bestemd om in het patrimonium 
van den onteigende, als vergoeding te 
dienen voor de berooving van zijn eigen
dom en om hem toe te Iaten dit laatste te 
vervangen, - het gevolg niet is van een 
vrije en vrijwillige handeling van den 
onteigende, dus in zijnen hoofde geen 
speculative of beroepshandeling zou kun
nen zijn, en evenmin het karakter zou 
kunnen hebben van een bedrijfsinkomst, 
die, aileen belastbaar is krachtens de 
beschikkingen der samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen in 't mid
del bedoeld ; b) en aldus erover beslist 
heeft onder voorwendsel dat het niet de 

onteigening-vergoeding zou zijn maar we1 
de door de bedrijvigheid van den belas
tingplichtige verkregen meerwaarde, die 
aan de belasting zou onderworpen zijn, 
dan wanneer deze meerwaarde noodza
kelijk begrepen is in de onteigening-ver
goeding en dat de betwiste aanslagen in 
feite vastgesteld zijn op de zoogezegde 
netto-winst die bij de onteigening verwe
zenlijkt wordt, wat het arrest anderzijds 
erkent, zoo dat de aangewende reden van 
zin ontbloot is, en de beslissing niet kan 
rechtvaaldigen en het Hof van verb.reking 
in de onmogelijkheid stelt na te gaan of 
het bestreden arrest in rechte niet ge
grond is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op bindende wijze vaststelt dat de rechts
voorganger der aanleggers speculant was 
in onroerende goederen ; 

Overwegende dat de baten van zijn 
speculatien, krachtens de uitdrukkelijke 
besrhikking van artikel 27, § 2, 3°, der 
wetten op de inkomst~mbelastingen op 
6 Augustus 1931 samengeschakeld, aan 
de bedrijfsbelasting onderworpen winsten 
uitmaken; 

Overwegende dat de baten der specu
latien in onroerende goederen hestaan in 
de verwachte of uitgelokte meerwaarde 
dezer goederen ; dat men ze vindt in het 
verschi! tusschen, eenerzijds, den aan
koopprijs, eventueel herschat en verhoogd 
met zekere uitgaven of verliezen van in
komsten, en anderZIJds, de door den spe
culant ontvangene sommen wanneer de 
goederen uit zijn patrimonium gaan; 

Overwegende dat deze haten · kunnen 
verwezenlijkt worden zoowel door het 
ontvangen van een vergoeding wegens 
onteigening ten algemeenen nutte als door 
de ontvangst van een verkoopprijs; 

Dat inderdaad, indien de onteigening 
geen bron van winsten is, de onteigening
vergoeaing nochtans, zoowel als de ver
koopprijs, de meerwaarde zal doen uit
schijnen en begrijpen die het goed hceft 
verkregen sedert het in het patrimonium 
van den speculant is opgenomen ; 

Overwegende dat de vraag of htlt uit
gaa'1 van het goed mt het patrimonium 
van den speculant ten gevolge van een 
rechtspleging tot onteigening met zijn 
bedrijfsverrichtingen in verband staat, 
van feiteli,iken aard is en aldus op bin den de 
wij ze door den rechter over den grond 
opgelost wordt ; 

Overwegende dat het arrest, dat duide
lijk met redenen omkleed is, deze wetsbe
palingen juist toepast ; 

Dat het middel, voor zooveel het de 
schending van artikel 97 der' Grondwet 
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bedoe1t, in feite, en, voor 't overige, in 
rechte niet opgaat ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

I 

17 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gehjkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
generaal. 

2e KAMER. - 17 Maart 1941. 

GRONDBELASTING.- VERMINDERING 
WEGENS VERSCHIL TUSSCHEN HET KA.
DASTRAAL INKOMEN EN HET WERKELIJK 
NETTO-INKOMEN - VERGOEDING, DOOR 
DE HUURDERS, VAN PRESTATIES VAN 
DEN EIGENAAR WELKE GEEN DEEL UIT
MAKEN VAN ZIJN VERPLICHTINGEN ALS 
VERHUURDER VAN HET ONROEREND 
GOED. - LEVERING VAN VERWARMING 
OF VAN WATER.- ONDER WELf(E VOOR
WAARDEN EN IN WELKE MATEER GROND 
BESTAAT OM DAARMEDE REKENING TE 
HOUDEN MET HET OOG OP HET VASTSTEL
LEN VA,N HET BRUTO-INKOMEN VAN HET 
ONROEREND GOED. 

Om het bruto-inkomen van het onroerend 
goed te bepalen, met het oog op het onder
zoek van de vraag of de eigenaar recht 
heeft op vermindering van de grondbe
lasting wegens het verschil tusschen ~~t 
kadastraal inkomen en het werkehJk 
netto-inkomen, bestaat er geen grond om 
als deel uitmakend van het huurgetd te 
beschouwen de sommen, door de huurders 
aan den eigena~r b~taa.ld tot vergoed!ng 
van prestaties dte met m dezes verplwh
tingen ats verhuurder van het onroerend 
goed begrepen zijn, zooals de levering van 
verwarming of van w!Lter. Indie.n het 
aannemen van zoodantge prestattes en 
hun vergoeding aan de huurders is opge
legd, kunnen die prestatie~. besc~ouwd 
worden als lasten, te begnJpen m het 
bruto-inkomen, doch slechts tot het beloop 
van hun waarde in geld, het is te zeggen 
van de som die het materieele, aan den 
huurder te verschaffen voordeel vertegen
woO!·digt {1). (Wetten op de inkomsten
belastingen geordend den 12 Septem
ber 1936, art. 5, § 2, en art. 13, § 1.) 

(1) Zie Verbr., 16 Februari 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 60). 

{VERSPREEUWEN, T. BELGISCHEN STAAt, 
(BEHEER VAN FINANCI~N].) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 9 Ortober 
1940 gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 97 en 112 der Grondwet; 1, 2, 3, 
5, en, in 't bijzonder, 5, § 2 ; 13, en, in 
't bijzonder, 13, § 1, en 61, der wetten op 
de inkomstenbelastingen samengeschakeld 
door Koninklljk besluit van 12 Septem
ber 1936 ; 1 en 2 der wet van 7 April1936, 
artikel10 der wet van 13 Juli 1930 wijzi
gende en interpreteerende (art. 13, § 1, 
der gezegde samengeschakelde wetten) ; 
1, 4 en 6, der besluiten betreffende deNa
tionale crisisbij drage, samengeschakeld 
door Koninklijk besluit van 21 Januari 
1937; 1709 en 1728 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat, om bet netto werkelijk 
inkomen te bepalen van vaste goederen, 
met het oog op de toepassing van al'ti
kel13, § 1, der samengeschakelde wetten, 
er geen aanleiding bestond om, alvorens 
de vermindering van het vijfde voor on-
derhouds- en herstellingskosten toe te 
passen, van de bruto-sommen, welke de 
aanlegger van zijn huurders ontvangen 
heeft, het bedrag af te trekken dat de kos
ten vertegenwoordigt, zooals kosten van 
verwarming, van levering van water en 
van taxe op de sanitaire riool, kosten door 
den verhuurder gedragen ter ontlasting 
der huurders, en dil.t om de reden dat de 
vermindering, bij artikel 13, § 1, der 
samengeschakelde wetten toegestaan, be
perkt is tot de onderhouds- en herstel
lingskosten die van het bruto-inkomen van 
het vaste goed, zooals dit inkomen bepaald 
is in artikel5, § 2, derzeltde wetten, worden 
atgetrokken, dan wanneer de terugbeta
ling door de huurders der kosten tot hun 
outlasting door den verhuurder verscho
ten, voor dezen laatste geen inkomen uit
maakt, 't is te zeggen, geen verrijking van 
zijn vermogen, en dat de wet, wanneer ze, 
in artikel 5, § 2, in het bruto-inkomen het 
samengesteld bedrag van den huUi'prijs 
en zekere belastingen en lasten begrijpt, 
door het woord « huurprijs >> den eigeu
lijken prijs verstaat van het genot dat het 
vaste goed verschaft met uitsluiting van 
de waarde der lasten die gewoonlijk ten 
laste van den huurder vallen en door den 
eigenaar worden gedragen : 

Overwegende dat het arrest den aan
legger de vermindering van de grondbe
lasting en van de nationale crisisbijdrage 
weigert, waarop deze, voor het dienstjaar 



1937, heweert recht te hebben krachtens 
arLikel 13, § 1, der wetten op de inkom
stenbelastingen samengeschakeld door Ko
ninklijk besluit van 12 September 1936 
{art. 1 der wet van 7 April1936 ; 

Overwegende dat, luidens deze bepa
ling, kwijtschelding of vermindering van 
de grondbelasting, en, bijgevolg, van de 
nationale crisishijdrage, wordt verleend, 
naar verhouding tot het verschil tusschen 
het aangeslagen kadastraal inkomen der 

. vaste goederen en bet werkelijk verkcegen 
inkomen, in zoover dit verschil ten IPinste 
10 ten honderd van het kadastraal inko
men beceikt ; dat, om het netto werkelijk 
inkomen te bepalen van een bebouwden 
eigendom, men een vijfde, voor onder
houds- en herstellingskosten, moet aftrek
ken van het bruto-inkomen van het vaste 
goed, zooals dat bruto-inlwmen is bevaald 
door artikel 5, § 2, derzelfde wetten, 't is 
te zeggen het samengesteld bedrag van 
den huurprijs en van de door den huurder 
voor rekening van den verhuurder ge
kweten belastingen van allen aard, als
mede de waarde in geld van de lasten, 
andere dan herstellingen ten laste van 
den huurder, welke uit de door den ver
huurder op de verhuring van het onroe
rend goed gestelde voorwaarden voort
vloeien; 

Overwegende dat de aanlegger, bij de 
verhuring van zijn onroerend goed, de 
verplichting op zich heeft genomen, om, 
tegen bezoldiging, ten voordeele zijner 
huurde,·s zekere prestaties uit te voeren, 
zooals de voorziening van warmte en 
water; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
men, om het hruto-inkomen te bepalen 
dat met een vijfde moet verminderd wor
den, bij den huurprijs de volledige bruto
bezoldiging dezer prestaties moet voegen ; 
dat de uitgaven, die deze prestaties voor 
den verhuurder hebben kunnen mede
brengen, niet in aanmerking mogen ko
men, omdat ze gedekt zijn door de forfai
taire . vermindering van een vijfde die, 
den tltel van onderhouds- en herstellings
kosten, op het bruto-inkomen wordt toe
gepast; 

Overwegende dat, wanneer de eigenaar 
met zijn lmurders overeenkomt om ten 
hunnen bate, en tegen bezoldiging, zekere 
prestaties uit te voeren die vreemd zijn 
aan zijn verplichtingen van verhuurder 
van het onroerend goed, wanneer hij 
warmte of water levert, geen enkele wets
bepaling toelaat de sommen uit dien 
hoofde door de huurders aan den eigenaar 
betaald, te beschouwen als deel uitma
kende van den huurprijs ; 

Overwegende dat, indien het aannerrir.il 
dezec prestaties en hun bezoldiging aan 
de huurders zijn opgelegd en deel uitma
ken van de door den verhuurder op de 
verhuring van het onroerend goed ge
stelde voorwaarden, zij het karakter kun
nen aannemen van bij den huurprijs te 
voegen lasten, maar dat zij er dan daaraan 
slechts kunnen toegevoegd worden tot het 
bedrag van hun waarde in geld; dat die 
waarde in geld niet de geheele bruto-be
zoldiging zal zijn, doch slechts de som die 
het stoffelijk voocdeel vertegenwoordigt 
dat de bezoldiging der prestaties aan den 
verhuurder moet geven ; 

Dat het arrest, derhalve, in schending 
van artikel 5, § 2, deJ' wetten op de inkom
stenbelastingen heL bruto-inkomen be
paalt dat moet in acht genomen worden 
om, verminderd met een vijfde, het wer
kelijk verkregen netto-inkomen te be{la
len, en te oordeelen of er aanleiding be
staat tot vermindering der grondbelasting 
en der nationale crisisbijdta~e ; 

Om die redenen, het Rof verl)reekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal ovecgeschceven worden op de 
registers van het Hoi van beroep te Brus
sel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het vernietigd 
arrest ; kosten ten laste van den Staat 
(Beheer van financHin) ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

17 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, R. Hodum, ,·aadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze -
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 Maart 1941. 

GEMEENTETAXES. - SLUITING VAN 
HET DIENSTJAAR.- REGIME DAT GOLD 
VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT N' 2~ 
V.t'N 26 JULI 1939.- EERSTEMAANDAG 
VAN MEl OF EERSTE MAANDAG VAN 
AUGUSTUS . VAN HET VOLGEND JAAR 
NAAR GELANG DE GEMEENTE AL DAN 
NIET GEPLAATST WAS ONDER RET TOE
ZICHT VAN DEN ARRONDISSEMENTSCOM
MISSARIS. - RECHT VAN DEN GEMEEN
TERAAD OM TOT DIEN DATUM NIEUWE 
TA.XES, VERBAND HOUDENDE MET DAT 
DIENSTJAAR, IN TE VOEREN. 

V 66r het inwerkingtreden van artikel 1, § 3, 
van het Koninklijk besluit nr 24 van 
26 Juli 1939, nam het dienstJaar, als 
zoodanig, wat de gemeentebelastingen be
treft, slechts een einde den eersten Maan-
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dag van Mei of den eersten Maandag 
van Augustus van het volgendjaar, naar 
gelang de gemeente al dan niet onder het 
toezicht van den arrondissementscommis
saris was geplaatst. Tot dezen datum kon 
de gemeenteraad nieuwe taxes invoeren, 
die tot het dienstjaar behoorden. (Gemeen
tewet, art. 139.· 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
ANGLEUR-ATHUS 

T. GEMEENTE LA BOUVERIE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 8 Mei 1940 
-gewezen en het verzoekschrift ter griffie 
van dit Hof op 9 November 1940 neerge
legd; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 97, 107 en 111 der Grondwet, 
134 en 139 der Gemeentewet in dato 
30 Maart 1836, doordat het Hof van be
roep ten onrechte heeft geweigerd de 
reglementen onwettelijk te verklaren, die 
voor het dienstjaar 1937 belastingen in
steilen op het gebezigd personeel, de cokes
ovens, de beweegkracht en de recuperatie
ovens, dan wanneer gezegde reglementen 
slechts den 24 Februari 1.938 door den 
gemeenteraad van verweerster werden 
beraadslaagd en dat de verweerster, na 
den 31 December 193 7, geen aanslagen 
bet.reffende het verloopen jaar mocht ves
tigen zonde; het begmsel van het jaar
lijksch stemmen van de belasting te over
treden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins ontkent dat de gemeente, eens 
het dienstjaar gesloten, geen nieuwe belas
tingen voor het afgesloteR dienstpar meer 
m1g leggen, doch dat het beslist dat, op 
24 Februari 1938, datum waarop de ge
meenteraad de betwistbare belastingen 
behoorende tot het dienstjaar 1937 hee1t 
gestemd, dit laatste nog niet afgesloten 
was; 

Overwegende dat, v66r dat artikel 1, 
§ 3, van het Koninklijk besluit nr 24 in 
dato 26 Juli 1936, - genomen in uitvoe
ring van speciale machten welke door de 
wet van 1 Mei 1939 aan den Koning wer
den verleend, - artikel 139 der gemeen
tewet in dato 30 Maart 1836 had vervan
gen door een nieuwen tekst, overeenkom
stig met dezen van artikel 2 der wet van 
15 Mei 1846, gewijzigd bij artikel 5 der 
wet van 9 April 1935 op 's lands reken
dienst, aileen hec oud artikel139 den duur 
van het dienstjaar vaststelde wat betreft 
de gemeentelijke fiskaliteit; 

Overwegende dat, luidens deze beschik
king, het dienstjaar slechts was afgesloten 
door het sluiten 1 der rekeningen waar
voor de gemeenteraad den eersten Maan
dab van Mei of den eersten Maandag van 
Augustus moest bijeenkomen, naar ge
lang de gemeente al dan niet onder het 
toezicht der arrondissementscommissaris
sen stond; 

Dat op 24 Februari 1938, wanneer de 
belastingen gestemd werden, het dienst
jaar 1937 dus nog niet afgesloten was en 
dat het mid del alzoo in rer hte niet opgaat ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, 139 der gemeen
tewet in dato 30 Maart 1836, en 11 van 
het Koninklijk besluit in dato 30 Augus
tus 1920, doordat het Hof van beroep, 
-- door de aanlegster verzocht te zeggen 
dat de betwiste taxe-reglementen, na den 
laatsten dag van 1937 gestemd, aldus 
onwettelijk waren, - eerst vaststelde dat 
de betwistbare taxe-reglementen slechts 
op 24 Februari 1938 en voor het dienstjaar 
1937 gestemd waren geweest, daarna ten 
onrechte heeftgeoordeeld dat de onwette
lijkheid dezer laattijdige reglementen kon 
goed gemaakt worden door de inlassching 
in het waarschuwig-mttreksel van het 
kohier der melding " dienstjaar 1938 voor 
het jaar 1937 "• dan wanneer geen enkele 
melding in het waarschuwing-uittreksel 
ingelascht van aard IS de onwettelijkheid 
te verhelpen van het reglement[waarvan 
dit waarschuwing-uittreksel de toepas
sing vervolgt; doordat, in aile geval, door 
vast te stellen, eenerzijds, dat het geschil 
loopt over de toepassing van zekere taxe
reglementen, behoorende tot het dienst
jaar 1937, en anderzijds dat deze belas
tingen tot het dienstjaar 1938 voor 1937 
behooren, het bestreden arrest tegenstrij
dige en ten andere onverstaanbare rede
nen bevat ; d1t het arrest dienvolgens niet 
met redenen omkleed is ; 

Overwegende dat dit tweede middel een 
overbodige reden van bet arrest be
strijdt, waarvan het beschikkend gedeelte, 
door het verwe,·pen van het eerste mid
del, gerechtvaardigd is; dat uit het 
arrest klaarblijkelijk voortvloeit dat dit 
laatste over belastingen behoorende tot 
he t dienstj aar 193 7 beslist en dat zijn 
redenen noch strijdig noch onverstaanbaar 
zijn; 

Dat bet tweede middel dus bij gebrek 
aan belang in zijn eerste onderdeel niet 
ontvankelijk is en dat het, in het tweede 
onderdeel, in feite niet opgaat; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot 
de kosten, 
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17 Maart 1941. ~ 29 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

29 KAMER. - 17 Maart 1941. 

1° DOODING EN VERWONDIN
GEN (ONVRIJWILLIG TOEGE
BRACHTE). -BESTUURDER VAN AUTO
VRACHTWAGEN, AARZELEND BIJ HET 
OVERSTEKEN VAN EEN KRUISPUNT. -
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOOR
UITZICHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARREST EN. - STRAFZAKEN. -
BEKLAAGDE DIE BIJ CONCLUSIE ZEKERE 
VERSIES VAN DE FElTEN UITEENZET. -
ARREST VERKLAREND WELKE VERSIE 
HET AANNEEMT ALS DE WARE. - CON
CLUSIE BEANTWOORD. 

1° Wanneer de bestuurder van een auto
vrachtwagen aorzelt bij het oversteken van 
een kruispunt, en zich eerst naar de st1·aat 
links richt om daarna weer zijn weg in 
1·echte lijn te volgen, kan er een qe brek 
aan voorzichtigheid of vooruitzicht be
staan, bestanddeel van het wanbedrijf 
van onvrijwillig toegebmchte verwondin
gen. (Strafwb., art. 418.) 

2° Door de opgave van de versie van de 
feiten, die hij als de ware verklaart, wijst 
de rechter de andere door den beklaagde 
bij conclusie voorgestelde versies van de 
hand. (Grondwet, art. 97.) 

(BLEY, T. COLLARD.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Luik den 17 Decem
ber 1940 geveld ; 

I. Voor zooverre de voorziening tegen 
de beslissing op de publieke vordering 
gericht is : 

Over het eenig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 der Grondwet : 
A. Doordat bestreden arrest, tegenstrij
dige of tenminste dubbelzinnige redenen 
aannemende, niet in den zin van gezegd 
artikel met reden is omkleed, vermits om 
de betichting van slagen en verwondingen 
door onvoorzichtigheid ten laste van den 
aanlegger vast te stellen, het steunt op 
bet feit dat de aarzeling die aanlegger 
zou getoond hebben, wanneer hij het 
kwestieus kruispunt overstak, eenerzijds, 
het slachtoffer ertoe zou gebracht hebben 
« uiterst rechts uit te wijken om eerst het 

voertuig te vermijden en daarna er langs
heen te rijden »; en anderzijds, in zekere 
mate invloed zou gehad hebben op de 
houding van betichte Ska, << doordat, 
zonder die aarzeling de doorgang voor 
hem sneller zou vrij geweest zijn, en hij 
daardoor de wielrijdster, die het kruis
punt overstak, eerder zou in 't zicht ge
kregen hebben », alswanneer uit den tekst 
zelf van aangeklaagde beslissing blijkt 
evenals uit de omstandigheden van tijd 
en plaats door de rechters ten gronde ver
meld : 1° dat hoe meer dat slachtoffer 
naar rechts uitweek hoe minder het gevaar 
liep door het voertuig van Ska getroffen 
te worden ; 2° dat de door Ska uitge
voerde rijbeweg'ing, tijdens dewelke het 
slachtoffer overreden werd, - beweging 
die erin bestond naar « links te zwenken, 
om achter het voertuig van Bley door te 
gaan zoodra dit het kruispunt zou over
gestoken zijn » - hem werd ingegeven, 
niet met het gedacht « een aanrijding met 
het door den aanlegger bestuurd voertuig 
te vermijden », maar aileen om «zoo weic 
nig' tijd mogelijk te vel'liezen »en niet ver
plicht te zijn « stil te houden en rich 
daarna terug in beweging te zetten » ; 
B. Doordat, ten minste, testreden arrest, 
door zich ertoe te beperken de redenen 
der eerste reohters eenvoudig weg over 
te nemen, verzuimd heeft het middel door 
den aanlegger in zijn conclusies van be
roep aangehaald te beantwoorden; middel 
afgeleid uit de tegenstrijdigheden en uit 
het gebrek aan saroenhang die betreffende 
het oorzakelijk verband voorkomen in de 
redenen van het vonnis waartegen be
roep, verband dat, volgens de rechtbank, 
zou bestaan hebben tusschen de aarze
lingen van den aanlegge.r bij het over
steken van het kruispunt, en het feit dat 
het slachtoffer overreden werd door den 
vrachtwagen van Ska ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis der correctioneele recht
bank, door het af.rest overgenomen, blijkt 
dat de aanlegger, die een vrachtwagen 
bestuurde, en het slachtoffer, dat per fiets 
reed, elkander moesten kruisen op een 
kruispunt; dat de aanlegger geaarzeld 
heeft gedurende het oversteken van het 
kruispunt ; dat hij zich eerst gericht heeft 
naar de straat die op zijn linker kant mt
kwam en weldra zijn weg in rechte lijii 
hernomim heeft; dat hij, door deze aar
zeling de wielrijdster gedwongen heeft 
naar rechts uit te wijken om hem te ver
mijden; dat aldus de aanwezigheid van 
den aanleg'ger en van het slachtoffer op 
het kruispunt Ianger heeft geduurd, en 
dit in zulke voorwaarden dat deze laatste 
aan het zicht van den bestuurder van een 
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tweeden vrachtwagen onttrokken was die 
een aan den rechter kant van den aan
legger gelegen straat kwam uitgereden ; 
dat deze tweede vrachtwagen de wielrijd
ster heeft aangereden achter den vracht
wagen van den aanlegger ; 

Overwegende dat de rechter over den 
grand in de aarzeling van den aanlegger 
en in de verandering van richting door 
deze op een kruispunt, de kenteekens 
heett kunnen vinden van een fout begaan 
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzich
tigheid, in den zin van artikel418 van het 
Strafwetboek ; 

Overwegende dat het arrAst op bindende 
wijze beslist heeft dat deze fout door den 
aanlegger begaan een der oorzaken van 
het ongeval was, omdat zonder die fout, 
het slachtoffer den overkant van het 
kruispunt zou bereikt hebben v66r de 
aankomst van den tweeden vrachtwagen 
en aan het zicht van zijn bestuurder niet 
zou onttrokken geweest zijn; 

Overwegende dat de rechter over den 
grand zonder tegenstrijdigheid noch dub
belzinnigheid Em de fout van aanlegger en 
het verband van oorzaak tot gevolg 
tusschen deze fout. en de aan het slacht
offer veroorzaakte verwondingen hoeft 
vastgesteld ; 

Overwegende dat hij, dienvolgens, de 
veroordeeling van aanlegger hoofdens 
slagen en verwondingen door onvoorzich
tigheid overeenkomstig artikel 9? der 
Grondwet heeft gerechtvaardigd; 

Overwegende dat hij, door de versie der 
. feiten, welke hij echt verklaa.rde, op te 
geven, al de andere versies van de hand 
wijst welke de aanlegger in conclusies 
aanhaalde om te bewijzen dat er geen 
oorzakelijk verb and bestond tasschen :r.ijn 
eigen houding en de aanrijding; 

Dat het middel, in elk zijner twee onder
deelen, in feite niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing 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; 

II. Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke vor
dering: 

Overwegende dat het arrest aileen maar 
een deskundig onderzoek beveelt en een 
provisioneele vergoeding toekent ; dat het 
dus geen eindbeslissing is in den zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, en dat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is; · 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

1? Maart 1941. - 28 Kamet. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2° KAMER.- 17 Maart 1941. 

1° HOF VAN ASSISEN.- SAMENSTEL
LING. _:__ 0PENBAAR MINISTERIE WAAR
GENOMEN DOOR EEN ANDEREN MA
GISTRAAT VAN RET PARKET DAN DEN 
PROCUREUR GENERAAL.- DELEGATIE 
NOODZAKELIJK. - NIET VEREISCII'r 
DAT BEWIJS DEZER DELEGATIE BLIJKT 
UIT STUK BERUSTEND IN DEN BUNDEL. 

2° HOF VAN ASSISEN. - ZITTINGS
BLAD VERMELDEND DAT ZITTING WERD 
GEOPEND ENKELE MINUTEN NA HET UUR, 
VOOR DE RERVATTING BEPAALD AAN 
HET EINDE VAN RET VORIG ZITTINGS
BLAD. - ZITTINGSBLAD VERMELDEND 
DAT DE ZITTING VAN DEN NAMIDDAG 
HERVAT WERD BIJ VOORTZETTING VAN 
DE ZITTING VAN 's MORGENS OF DE ZIT
TING VAN 's MORGENS BIJ VOORTZET
TING VAN DE ZITTING VAN DAAGS TE 
VOREN. - GEEN ONDERBREKING IN DE 
PROCESSEN-VERBAAL DER ZITTINt>EN. 

1° Wanneer de procureur genemal zelf 
het woord niet voert op het Hof van assi
sen, rnoet de rnagistmat van het parket 
bij het Hof van beroep of van het pm·lcet 
bij de rechtbanlc van eersten oanleg, die 
hern ve1·vangt, door hern bij delegatie 
worden aangesteld; gee1i enlcele wets be
paling echter vereischt dat het bewijs van 
deze delegatte blijlce utt een in den bundel 
berustend stulc (1 ). (Wet van 18 Juni 
1869, gewijzigd door de wet van 30 April 
1919, art. 9.) 

2° Alhoewel zelcere processen-verbaal van 
de terechtzittingen van het Hof van as sis en 
vennelden dat de zitting geopend werd 
enlcele rninuten na het uur dat voo1· de 
hervatting werd bepaald aan het einde 
van het vorig proces-verbaal, volgt daar
uit geenszins dat andere zittingen, waar
van het proces-verbaal niet rnocht zijn 
opgernaa~t of niet bij den bundel werd 
gevoegd, zouden plaats gehad hebbeh in 

(1) Zie de nota bij dit arrest, van den Heer 
Advocaat generaal Leon Cornil, in BuU. en 
PASIC., 1941, I, 84), 
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den tusschentijd, indien de processen-ver
baal, die zich bij de· stukken der rechts
pleging bevinden, mededeelen of wel dat 
de terechtzitting van den namiddag her
nomen werd bij voortzetting vaT de zitting 
van 's morgens, of wel dat de zitting van 
s' morgens hernomen werd bij voortzet
ting van die van daags te voren. 

(BAWIN EN HUBART.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van assisen dar provincie Luilc den 
2n October 1940 gewezen. 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 92 der wet van 18 Juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting, gewijzigd door de 
wet van 30 April 1919, artikel 9, doordat 
de H. Charlier, substituut van den procu
reur des Konings van het arrondissement 
Luik, den zetel van het openbaar minis
terie heeft bezet zonder dat een enkel door 
den veroordeelde gekende stuk bewijst 
dat deze magistraat door den procureur 
generaal bij het Hof van beroep te Luik 
afgevaardigd zou geweest zijn : 

Overwegende dat het artikel 92, in 
't middel bedoeld, den procureur generaal 
toelaat, om het Hof van assisen samen te 
stellen, zich te doen vervangen door een 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
gekozen hetzij uit het parket van het Hof 
van beroep, hetzij uit het parket van 
eersten aanleg van het arrondissement 
waar het Hof van assisen zetelt; 

Overwegende dat de wet deze vervan
ging aan geen enkele voorwaarde onder
werpt ; dat de procureur generaal vrij is 
ertoe over te gaan zonder verplicht te wor
den zijn beslissing te rechtvaardigen; dat 
hij het rriag doen zooals het hem past, 
mondeling of 8chriftelijk; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling zegt dat in het dossier eenig stuk 
moet neergelegd worden om deze vervan
ging vast te stellen ; dat daaruit voort
vloeit dat de aanlegger geen reden heeft 
zich erover te beklagen dat er geen stuk is 
waaruit zou moeten blijken dat de procu
reur generaal den H. Charlier, substituut 
van den procureur des Konings van het 
arrondissement Luik, afgevaardigd heeft ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 98 der Grondwet, 92 der wet in 
dato 18 Juni 1869 en 9 der wet in dato 
30 April1919, doordat, hoewel de samen
stelling van het Hof van assisen vastge
steld werd in het proces-verbaal van de 
eerste terechtzitting en hoewel de proces
sen-verbaal der navolgende terechtzittin
gen vermelden dat het Hof van assisen 

<< samengesteld is zooals het in het vooraf
gaand proces-verbaal vermeld wordt ,, 
het nochtans onmogelijk is daaruit met 
zekerheid ai te leiden dat het Hof van 
assisen op dezelfde wijze is samengesteld 
geweest gedurende gansch het onderzoek 
der zaak, vermits verscheidene processen
verbaal vermelden dat de terechtzitting 
slechts hernomen werd meerdere minuten 
na het in voorafgaand proces-verbaal 
vastgesteld uur, wat kan doen veronder
stellen dat korte terechtzittingen in de 
tusschentijden zouden plaats gehad heb
ben, terechtzittigen waarvan de processen
verbaal bij het dossier niet zpuden ge
voegd zijn, en, dienvolgens, dat de voor
afgaande processen-verbaal waarop men 
zich beroept diegene niet · zouden zijn 
welke als dusdanig in de stukken der 
rechtspleging voorkomen : 

Overwegende dat de processen-verbaal 
der terechtzittingen van het Hof van 
assisen zich er niet bij beperken de in 
't middel ingeroepene vaststellingen te 
doen ; dat ze daarenboven bepalen dat de 
terechtzittingen hernomen worden « bij 
voortzetting" van de voormiddagzitting, 
wanneer e\' kweslie is van een terechtzit
ting gehouden 's namiddags van denzelf
den dag, van zulken dag, dooJ' zijn datum 
aangeduid, wanneer er kwestie is van een 
terechtzitting gehouden in den voormiddag 
van een anderen dag ; 

Overwegende ('at het vetgelijken der 
achtereenvolgenrle processen-verbaal toe
laat vast te stellen dat, tusschen de r.it
tingen die ze verrrelden, men geen terecht
zitting heeft kunaen bi]voegen waarvan 
in de rechtspleging geen vermelding zou 
gemaakt geweest zijn ; 

Dat daaruit volgt dat het zeer wei moge
Iijk is met aile zekerheid de samenstelling 
van het Hof en de jury te bepalen op al de 
zittingen vanaf de eerste, deze erin begre
pen; 

Dat het mid del dus in feite niet opgaat ; 
En overwegende, voor 't overige, dat 

de substantieele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de uitgesprokene 
straffen wettelijk zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
verhalen ; veroordeelt de aanleggers tot 
de kosten. 

1 7 Maart 19H. - 2 e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, .raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 



2e KAMER.- 17 Maart 1941. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GESCHREVEN STUK IN 
BUNDBL, MET OPSCHRTFT : « CONCLU
SIES "• DOCH NIET VOORZIEN VAN HAND
TEEKENING VAN VOORZITTER OF VAN 
GRIFFIER. - GEEN BEWIJS DAT RECH
TER KENNIS NAM VAN CONCLUSIES TER 
ZITTING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BENAMING VAN HET FElT IN DE BEWOOR
DINGEN VAN DE WET. - DAARDOOR 
VASTGESTELD DAT AL DE WETTEI,IJKE 
BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF 
AANWEZIG ZIJN.- GEEN CONCLUSIE.
VEROORDEELING WETTELIJK MET REDE
NEN OMKLEED. 

1° W anneer uit het vonnis en uit het zittin gs
blad niet blijkt dat beklaagde conclusies 
genomen heeft, is de enkele aanwezig
heid, in den bundel, van een stuk met 
op~chrift : « conclusies "• · waarop noch 
de handteekening van den voorzitter, 
noch die van den griffier is geptaatst, 
onvoldoende om te bewijzen dat conclusies 
ter terechtzitting aan het aordeel van den 
rechter werden onderworpen (1). 

2° Het vonnis, wam·bij beklaagde wordt 
veroordeeld na benaming van de mis
drijven in de wettel~jke bewoordingen, 
stelt op deze wijze bindend en feitelijk het 
bestaan va8t van al de bij de wet vereischte 
bestanddeelen van die misdrijven, en is, 
bij gebreke van conclusie, wettelijk met 
redenen ornlcleed (2). 

(RENARD, T. ANCEAU EN MARQUET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Namen zete
lende in graad van beroep op 7 Decem
ber 194.0 gewezen ; 

I. Aangaande de beslissing op de pu
blieke vordering : 

Over de twee samengevoegde middelen : 
het eerste, i>Chending van artikelen 29 
en 36 van het Koninklijk besluit in dato 
1 Februari 1934., doordat het vonnis den 
aanlegger veroordeelt om de uiterste rech
terzijde niet te hebben gehouden en cim 
op een aansluiting voorbij te hebben 
gestoken, dan wanneer, op de plaats, waar 
het ongeval gebeurde, er geen aansluiting 
van twee openbare wegen bestond maar 
wei aahsluiting van een openbaren weg 
met een privaten weg; en, het tweede, 

(1) en (2) Vaste rechtspraak. 
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schending van artikelen 97 der Grondwet, 
M8 en 4.20 van het Strafwetboek, doordat 
de veroordeeling hoofdens verwondingen 
bij onvoorzichtigheid niet met redenen 
omkleed is, vermits het gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg slechts uit de twee 
ten onrechte weerhouden misdrijven tegen 
de politie van het vervoer kan voort
vloeien, zooals in 't eerste middel gezegd 
is : 

Overwegende dat noch uit het vonnis, 
noch uit het proces-verbaal van de terecht
zitting hlijkt dat de aanlegger voor den 
rechter in hooger beroep besluiten zou 
genomen hebben; dat, wanneer in deze 
voorwaarden, in het dossier, eenvoudig 
een geschreven sluk bestaat met op
schrift "besluiten ,, maar zonder hand
teekening van den voorzitter of van een 
griffier, zulks niet volstaat om te bewijzen 
dat besluiten, ter terechtzitting, aan het 
oordeel van den rechter onderworpen 
werden; 

Overwegende dat het vonnis, waarbij 
beklaagde veroordeeld is, door de inbreu
l~en in de bewoordingen der wet te kwa
lificeeren, bij gebrek aan besluiten, over
eenkomstig arUkel 97 der Grondwet met 
redenen omldeed is, en dat het alzoo op 
bindende wijze in feite het bestaan· van al 
de wettehjke elementen der inbreuken 
vaststelt; 

Overwegende, bovendien, dat het be
streden vonnis uitdrukkelijk doet opmer
ken clat het ongeval op de aansluiting van 
twee openbare wegen is overkomen; 

Dat de twee middelen alzoo in feite niet 
opgaan; 

En overwegende dat de bestre.den be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de _substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

II. Aangaande de beslissing op de bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat de aanlegger geen 
enkel ander middel doet gelden en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

17 M~art 194.1. - 2° Kawer. - Voor
zitter, H. Hodlim, raadsheer waa.rnemend 
voorzitter. - Venlaggever, H. ~Touters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 
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2" KAMER. - 24 Maart 1941. 

1o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MA.ART 1935. - VAN TOEPASSING OP 
DE MAGISTRATEN. 

20 OORLOG.- WET VAN 5 MAART 1935. 
- VERPLICHTING OP ZIJN POST TE 
BLIJVEN. - VERPLICHTING OPGELEGD 
ZELFS BIJ BEZETTING VAN I-IET GRONDGE
BIED, BEHOUDENS TEGENOVERGESTELD 
BEVEL OF BIJZONDERE MACH'fiGING. 

3o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - OPROEPING 
VAN DE MANNEN VAN 16 TOT 45 JAAR, 
DOOR DE REGEERING. - GEEN OPROE
PING ONDER DE WAPENEN 

4o BINDE"I'{DE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER.- STRAFZAKEN. -
VERLA'fiNG·VAN DEN TOEVERTROUWDEN 
POST. - FEITELIJKE VASTSTELLING 
WAARUIT DE RECHTER HET ONTBREKEN 
VAN MACHTIGING AFLEIDT. -BINDENDE 
BESLISSING. 

so BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - GROND VAN 
RECHTVAARDIGING. - BEVEL VAN DE 
OVERHETD. - ZEDELIJKE DWANG. 

G0 VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONEELE ZAKEN. - VOORLE
ZING VAN DE PROCESSEN-VERBAAL. -
NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID. 

?0 VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONEELE ZAKEN.- UITSPRAAK. 
- GEEN TERJVIIJN VOORGESCHREVEN 
OP STRAFFE VAN NIE'fiGIIEID. 

so VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONEELE ZAKEN. - AANTEE
KENING VAN DE VERKLARING DER GE
TUIGEN, - NIET VEREISCHT VOOR DE 
RECHTBANKEN DIE IN LAATSTEN AANLEG 
BESLISSEN. 

1o De wet van 5 Maart 1935, betrefTende 
de plichten vnn de ambtennren in tijd 
van o01·log, is vnn toepassing op de 
magistmten van de rechterlijke orde. 

2o De wet van 5 Maart 1935, betreffende 
de plichten van de ambtenaren in tijd 
van oorlog, legt a an de. bij_ deze wet be
doelde personen de verpltchttng op op hun 
post te blijven, in welke omstandtghetd 
ook en zonder onderscheid, behalve in 
geval van een tegenovergr.steld bevel of 
van een machtiqing. 

3~ De oproepinq van de regeering, waarb~f 
aan de weerbm·e mannen van 16 tot 
45 jaar, die geen militaire verplichtingen 
hctdden, zonder nndere nnnwijzing vnn 
het beoogde doel, bevel werd gegeven nnm· 
Fmnkrijlc uit te wijken, lwn niet be
schottwd worden als een oproeping onder 
de wnpenen. 

4o Ingevnl de rechter vaststelt dat een mach
tiging om zijn post te verlnten niet erns.tig 
leon zijn, omdat degene die de machtigtng 
mocht gegeven hebben zelf en tegeli.flcer,
tijd zijn post had verlnten, en danrutt 
nfleidt dat er ,qeen mnchtiging werd ver
leend, mnakt hij gebruik van zijn bevoegd
heid om feitelijk, en bindend, te beoor,
deelen of de bij de wet vereischte machtt
ging heeft bestaan. 

so De rechter beslist bindend en feitelijk 
dat een verlnting van den post niet ge
schied is krachtens een bevel vnn . de 
overheid, noch onder den invloed van een 
moreelen en onweerstannbaren dwnng. 
(Strafwb., artt. ?0 en ?1.) 

6o De voorlezing vnn de processen-verbaal 
is in correctioneele zaken, niet vereischt 
op straffe vnn niett:gheid, indien zij niet 
gevorderd is geweest. (Wb. van SLrafv., 
art. 190.) 

;o De termijn voor de u.itspmak, in correc
tioneele zaken, is niet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid. (Wb. van Strafv., 
art. 190.) 

so De verplichting om, in een proces-verbnal, 
de verklarinqen van de getuigen op te 
teekenen, geldt niet voo1' de strafrecht
banken die in lnntsten nanleg oordeelen. 
(Wb. van Strafv., artt. 155 err 188; wet 
van 1 Mei 1849, art. 10.) 

. (x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bsstreden arrest, door het 
Hof van beroep te Gent geveld in dato 
19 December 1940 ; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten der ambte
nare~ in oorlogstijd, en artikel 9? der 
Grondwet, daar het bestreden arrest, 
- eerste tak - de wet heeft toegepast op 
de magistrat.en, alswanneer de magistraat 
geen openbaar ambtenaar is ; en,- tweede 
tak - de wet heeft toegepast alswanneer 
zij niet van toepassing is in geval van in val 
en bezetting van het grondgebied, en 
de verplichting zijn post te behouden 
slechts voor diegenen bestaat die daartoe 
een speciaal bevel gekregen hebben : 

Omtrent den eersten tak : 
Overwegende dat de titel of beknopte 

inhoud die een wet voorafgaat, geen deel 
uitmaakt van de beschikkingen van de 
wet; ., ld 

Overwegende dat, zoo de wet betr e 
is « betreffende de plichten der ambte
naren in oorlogstijd », artikeli niet aileen 
de openbare ambtenaren bedoelt, maar 
ook " ieder persoon die een openbare func
tie of een openbaar ambt waarneemt >>; 
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Dat het buiten discussie staat dat de 
magistraten een openbare functie of een 
openbaar amht waarnemen, zooals het 
overigens en ten overvloede gezegd is 
in de memorie tot toelichting, die de ma
gistraten noemt in de opsomming der on
der toepassing van artikel t vallende per
sonen; 

Omtrent den tweeden tak : 
Overwegende dat geen enkele tekst der 

wet de stelling van aanvrager steunt ; dat 
integendeel de verplicbting op zijn post 
te blijven door de wet opgelegd is in elke 
omstandigheid en zonder onderscheid, 
en dat die verplichting slechts door een 
bevel of een !'egelmatige toelating kan 
opgeheven worden ; 

Dat bet middel dus in rechte niet op
gaat; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 
1935, 97 der Grondwet, 1, 2, 3 en 74 der 
wet op de militie bij Koninklijk besluit 
van 17 Fehruari 1937 gecoordineerd, daar 
het arrest op tegenstrijdige motieven 
steunt; eerste tak : met aan te nemen dat 
de regeering oproep heeft gedaan tot de 
zonder militaire verplichtingen mannen 
van 16 tot 45 jaar, en daarna te zeggen 
dat aanlegger nooit bet voorwerp eener 
oproeping onder de wapens is geweest ; 
en, tweede tak: met aan te nemen dat aan
legger de toelating heeft verkregen, van 
den voorzitter der rechtbank zijn post te 
verlaten, en daarna te zeggen dat die 
toelating niet als erristig kan aangezien 
worden: 

Op den eersten tak : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat aanlegger het voorwerp niet is geweest 
eener « oproeping onder de wapens " daar 
« de oproeping der regeering tot de weer
bare- mann en van 16 tot 45 j aar, zonder 
militaire verplichtingen om tot niet nader 
bepaalde doeleinden naar Frankrijk af te 
zakken, niet als oproeping onder de wa
pens kan worden aangezien " ; 

Overwegende dat, ver van tege'lstrij
dige motieven uit te maken, die vast
stellingen bevestigen dat aanlegger niet 
onder de wapens opgeroepen werd ; 

Op den tweeden tak : 
Overwegende dat na vastgesteld te 

bebben dat, zoo een toelating gegeven 
werd zijn post te verlaten, deze niet ernstig 
was, daar degene die de toelating zou 
gegeven hehben terzelfder tijd zelf zijn 
post heeft verlaten, de rechter van den 
grond der zaak daaruit afleidt dat geen 
toelating gegeven werd; 

Overwegende dat zonder tegenstrij
digheid de rechter zijn macht heeft uit
geoefend in feite, dus bindend, te beoor-

deelen of de door de wet voorziene toela
ting ja dan neen bestond; 

Dat het middel, in geen van beide tak
ken, mag aangenomen worden ; 

Omtrent het derde middel : schending 
van artikel 70 van het Strafwetboek, daar 
bet arrest, na vastgesteld te hehben dat 
het vertrek van aanlegger door de over
heid hevolen werd, hem niettemin uit dien 
hoofde veroordeeld heeft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
ten eerste, dat oproep gedaan werd door 
de regeering tot de weerbare mannen van 
16 tot 45 jaar en daarna dat aanlegger 
werkelijk geen gevolg heeft gegeven aan 
dien oproep ; dat het arrest aldus bindend 
vaststelt dat het vertrek van aanlegger 
niet de uitvoering is geweest van een bevel 
der overheid ; 

Dat het middel dus feitelijken grand
slag mist; 

Omtrent het vierde middel : schending 
van artikel 71 van het Strafwetboek, daar, 
ondanks de voorgelegde besluiten bet 
bestreden arrest dit artikel niet beeft toe
gepast, met het bestaan van een zedelijken 
dwang af te wijzen : 

Overwegende dat het middel bierop 
steunt dat aanlegger in besluiten zou gear
ticuleerd hebben dat zijn overtuiging van 
het gevaar voor zijn familie, als een zede
lijke dwang moest aangezien worden ; 

Overwegende dat, met daarop te ant
woorden dat « de vrees voor eenig onbeil 
dat hemzelf of zijn naastbestaanden hadde 
kunnen treffen niet zoo hevig kan geweest 
zijn dat beklaagde er tijdelijk het gebruik 
zijner geestesvermogen~ zou door verloren 
hebben, noch zoo onweerstaanbaar dat 
:zijn vrije wil en door werd onderdrukt " 
de rechter van den grond der zaak het af
wijzen van artikel 71 van het Strafwet
boek in feite, dus souverein heeft gemo
tiveerd; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Omtrent het vijfde middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet en 190 van 
het Wetboek van Strafvordering doordat 
het proces-verbaal en het verslag niet door 
den griller werden gelezen, en het arrest 
uitgesproken werd noch onmiddellijk, noch 
ter zitting na rlat het onderzoek ge
eindigd werd : 

Overwegende dat de aangehaalde pleeg
vormen en de terrnijn voor het uitspreken 
der vonnissen niet substantieel noch op 
straf van nietigheid voorgeschreven zijn ; 

Dat het middel dus In rechte niet op
gaat; 

Omtrent het zesde middel : sohending 
der rechten der verdediging, doordat de 
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verklaringen der getuigen door den gfif
fler niet geacteerd werden ; 

Overwegend11 dat het acteeren der 
getuigenissen, - pleegvorm die overigens 
niet op straf van nietigheid voorgeschre
ven is, - tot doel heeft het verschijnen 
der getuigen in beroep te. vervangen, en 
alzoo de rechters in beroep in te lichten ; 

Dat die pleegvorm dus als nutteloos 
voorkomt, wanneer,- zooals ter zake,
het Hof van beroep zelf de getuigen onder
vraagt, en zonder beroep vonnist ; 

Dat de rechten der verdediging dus niet 
geschonden werden ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd, en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet :z.ijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

24 Maart 1941.- 28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla{lgever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende condnsie, H. Hoger J ans
sens .de Bisthoven. 

2e KAMER. - 24 Maart 1941. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
CORRECTIONEELE ZAKEN. - VOORLE
ZING VAN DE PROCESSEN-VERBAAL. -
NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARREST EN. -
CORRECTIONEELE ZAKEN.- UITSPRAAK. 
- GEEN TERMIJN VOORGESCHREVEN 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

3° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 193S. - BEKLAAGDE NIET 
AANGEWEZEN VOOR EEN BIJZONDEREN 
POST. - VERLATING VAN HET GEWONE 
AMBT. - MISDRIJF. 

4° OORLOG.- WET VANS MAART 193S. 
- VERPLICHTING VOOR DE MAGISTRA
TEN OP HUN POST TE BLIJVEN, NIETTE
GENSTAANDE HET VERMOGEN OM, IN 

· NORMALEN TIJD, ZICH GEDURENDE KOR
TEN TIJD TE VERWIJDEREN. 

S0 VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. -ZEDELIJK ELE
MENT VAN HET l\USDRIJF. - ALGEMEEN 
OPZET. 

1° De voorlezing van de processen-verbaal is, 
~n correctioneele zalcen, niet vereischt op 

. straffe van nietigheid, indien zij niet ge-

vorderd werd (1). (Wv. van Strafv., 
art. 190.} 

2° In correctioneele zaken is de termijn voor 
de uitspraak niet voorgeschreven op 
stmffe van nietigheid {2). (Wb. van 
Strafv., art. 190.) 

3° Voor het bestaan van het misdrijf van 
verlating van den toevertrouwden post, is 
n iet vereischt dat de dader aangewezen we1;d 
tot het waarnemen van een bijzonderen 
post; artikel 4 der wet van 5 Maart 1935 
bedoelt zoowel den post d1:e reeds wordt uit
geoefend als den post waartoe de titularis 
eerst later mocht worden benoemd. (Wet 
van 5 Maart 193S, artt. 1 en 4.) 

4° Ilet vermogen om zich, in nonnale om
standigheden, zonde1· machtiging, voor 
korten tijd te ve1·w~jderen, dat aan de ma
rJistmten behooTt en/eel in zoover de verwij
dering den dienst niet schaadt, geldt niet 
ten aanzien van de wet van 5 Nlaart 1985, 
wie1· bepalingen onderstellen dat de dienst 
zou gesclwad worden door een welkdanige 
a(weziqhe1:d en aan de magistmten voor
sch!-ijven hun post niet te verlaten. (\!Vet 
van S Maai-t 1935, artt. 1 en 4; wet van 
18 Juni 1869, art. 213.) 

S0 Het wanbedr,ij{ van verlating van zijn 
post vereischt niet het bijzonder opzet ;· 
het algemeen opzet is voldoende. 

(x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op S De
cember 1940 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Ovor het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 der Grondwet en van 
artikel 190 van het Wetboek van Straf
vordering, doordat, eerste onderdeel : de 
processen-verbaal en de verslagen door 
den griffier niet gelezen werden, en door
dat het arrest niet terstond uitgesproken 
werd of uiterlijk op de eerste terecht
zitting na die waarop het onderzoek werd 
geeindigd : 

Overwegende dat het middel niet be
paalt waarin het bestreden arrest, door het 
aangebrachte feit, artikel 97 der Grondwet 
zou overtreden hebben ; dat bet middel, 
voor zoover het de schending dier bepa
ling aanklaagt dus niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de rechtsvorm,en aan
gehaald in het eerste en het hyeede onder
dee! van het middel, en die voorzien zijn 
bij artikel190 van het Wetboek van Straf
vordering, noch substantieel, noch op straf 
van nietigheid voorgeschreven zijn; dat 
het verzuim van den eersten ook de rech
ten der verdediging nieL heeft kunnen 

(1) en (2) Zie vorig arrest • 
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schenden, vermits de aanlegger, luidens 
de stukken der rechtspleging de naleving 
ervan niet heeft geeischt ; 

Dat daaruit volgt dat het verzoek tot 
verbreking, voor zoover het op deze twee 
onderdeelen van het middel steunt, niet 
ontvankeliJk is (Wetb. van Strafvordering, 
art. 408; wet van 4 Oogst 1832, art. 17); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 der Grondwet; van 
artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd; van artikel 213 der wet 
van 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting; der wet van 10 Mei 1940 op de over
dracht der machten in oorlogstijd en 
van artikelen 212 en 213a van het Bur
gerlijk Wetboek, in zijn hoofdstuk VI, 
titel V, hoek I, gewijzigd door de wet van 
20 Juli 1932 : 

Overwegende dat dit middel, evenmin 
als het voorgaande, aanduidt waarin de 
schending van artikel 97 der Grondwet 
bestaat, welke het den rechter over den 
grond ten laste legt ; dat het in die maat 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de aanlegger beweert 
dat artikel 4 der wet van 5 Maart 1935 op 
de magistraten slechts van toepassing is 
voor zoover ze, niet de uito.efening van 
hun gewone functies, die ze als dnsdanig 
vervuilen, maar den bijzonderen post, 
waaraan ze krachtens artikel een zouden 
verbonden geweest zijn, zouden verlaten 
hebben, wat hier het geval niet is, daar de 
aanlegger tot geen andere functies geroe
pen geweest is dan deze welke hij uitoe
fent in hoedanigheid van voorzitter der 
rechtbank van eersten aanleg te ... ; 

Overwegende dat deze bewering grond 
vindt noch in den tekst, noch in den 
geest der wet ; dat uit de vergelijking 
der artikelen 1 en 4 klaar blijkt dat ieder 
pel:'soon die een openbare functie waar
neemt, zooals de magistraat, en die, in ge
val van mobilisatie van het leger, den hem 
toevertrouwden post verlaat, zonder bevel 
of zonder toelating van de overheid waar
van hij afhangt, de door de wet voorziene 
straffen kan oploopen, onverminderd de 
tuchtstraffen ; dat de wetg'ever, door op
zettelijk zoodanige algemeene uitdruk
king te gebruiken, met het doel deze toe 
te passen op al de bij artikel een voor
ziene toestanden, zijn wil heeft te kennen 
gegeven geen enkel onderscheid te maken 
aangaande den aard van den verlaten 
post, en ze aile erin te beg'rijpen, zoowel 
de reeds bezette posten als deze waaraan 
de titularis achteraf zou aangesteld ge
weest zijn; 

Overwegende dat de bewering van den 
aanlegger nog meer in strijd is met den 

l-.. 

geest der wet ; dat deze als doe1 nastreeft 
voor de door den oorlog gestoorde natie te 
behouden : haar geraamte, haar instellin
gen, haar kaders, haar raderwerk tot de 
kleinste toe, om, niettegenstaande de ge
beurtenissen, en in zoo groote maat moge
lijk een werkzaamheid en een tucht te 
behouden, wat onontbeerlijk is voor aile 
geordende, gezonde en vruchtbare wer
king; dat, om dit doe! te bereiken, het al
lereerst noodig was dat de personen die een 
openbare functie, een openbaren post of 
een openbaar ambt waarnemen, eraan ver
bonden blijven, en zonder bevel of zonder 
toelating zich niet willekeurig kunnen 
onttrekken aan de plichten hun bij het 
waarnemen dier posten opgelegd ; 

Overwegende dat de aanlegger, voor
zitter der rechtbank te ... , dus verplicht 
was, behoudens strijdig bevel of toelating, 
de uitoefening van zijn functie, krachtens 
de wet zelf, voort te zetten, en, hiervoor, 
geen onderrichtingen van wie ook moest 
afwachten om hem ertoe te verplichten ; 

Dat het middel, te dien opzichte, dus 
in rechte niet opgaat ; 

Overwegende dat de aanlegger nog 
staande houdt dat artikel 213 rler wet van 
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting hem toeliet gedurende drie dagen 
afwezig te zijn zonder de toelating daartoe 
te moeten vragen aan den eersten voor
zitter van het Hof van beroep ; dat het 
arrest, door het tegenovergestelde te be
slissen, deze bepalingen g'escbonden heeft ; 

. Overwegende dat allereerst dient opge
merkt dat, luidens alinea 1 van gezegd 
artikel, geen enkel magistraat mag afwe- · 
zig zijn indien de dienst door zijn afWe
zigheid lijden moest; dat het verbod, 
onder deze voorwaarde, voiledig is en 
aile afwezigheid verbiedt, welke ook de 
duur ervan weze; dat, wanneer een wet, 
zooals deze van 5 Maart 1935, op een 
volstrekte wijze en zonder beperking aan 
den magistraat verbiedt zijn post te ver
laten, zij stilzwijgend, maar noodzakelijk, 
beslist dat de dienst, zooals zij het opvat, 
door een dergelijke afwezigheid zou te 
lijden hebben ; dat het alsdan geen be
lang meer heeft te weten of in feite de 
dienst ja dan neen er door geleden heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat indien 
het hierboven bedoeld artikel 213, in 
normalen tijd, aan den magistraat toelrtat 
gedurende een korten duur zonder toela
ting afwezig te zijn, hij zulks niet zou -
mogen wanneer er een bijzondere wet 
bestaat die, gedurende den oorlogstijd en 
om reden van het openbaar belang waar
aan alle partikuliere belangen onderwor
pen zijn, hem op gebiedende wijze beveelt 
zijn post niet te verlaten ; 



:Dat het dus terecht is dat het arrest 
bes~ist dat de « bewegingsvrijheid », door 
artlkel 213 der wet van 1869 aan den 
magistraat toegestaan, ill; geval van mobi
lisatie van het Ieger slechts b.ijft bestaan 
in de maat waarin die vrijheid samen valt 
met de verplichtingen hem door de wet 
van 5 Maart 1935 opgelegd ; 

Dat het middel, onder dat opzicht, in 
rechte niet opgaat ; 

Dat het in feite ni.et opgaat voor zoover 
het aan den rechter verwijt dat hij den 
aanlegger veroordeeld heeft zonder ten ge
noegen van het recht vast te stellen dat 
deze, door ... te verlaten, het inzicht zou 
gehad hebben zi_jn post te verlaten ; 

Overwegencle, mderdaad, dat het arrest 
uitdrukkelijk zegt dat de aanlegger uit 
vrijen wil heeft gehandeld en wist dat de 
daad die hem wordt ten laste gelegd door 
de wet verboden was ; 

Dat het arrest, door deze bindende vast
stelling'en, ten genoege van het recht, in 
hoofde van den aanleg'ger het bestaan 
bewijst van het zedelijk bestanddeel van 
het ten zijnen laste gelegd misdrijf dat 
het opzet niet vereischt; ' 

Overwegende, eindelijk, dat de aanlegger 
tevergeefs artikelen 212 en 213a van bet 
Burgerlijk Wetboek inroept om te bewe
.r~~ dat de verplichting voor hem hulp, 
biJstand en bescherming te verleenen, 
voortvloeiende uit die teksten, hem nood
zaakten tijdelijk zijn post te verlaten om 
zijn echtgenoote te vrijwaren tegen de 
gevaren die de vijandelijkheden mede
brengen; 

Dat deze bewering weerleg'd werd door 
het arrest dat daarop antwoordt door in 
feite en bindend vast te stellen dat de echt
genoote van den aanlegger over de noodige 
middden beschikte om haar veiligheid te 
verzekeren zonder de hulp van dezen 
laatste; dat het middel, derhalve, h1er 
in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de bestreden be
?lissing werd geveld op een rechtspleging 
m dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
v~roordeelingen overeenkomstig de wet 
ZIJn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening' ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

24 Maart 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger ,Jans

sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMEn.- 24 Maart 1941. 

MEDEPLICHTIGHEID.- EENIG STRAF
BA.AR FElT.- DEALS DA.DER VERVOLGDE 
VRIJGESPROKEN. - VEROORDEELING 
VAN DE ALS DADERS OF MEDEPLICHTI
GEN VERVOLGDE PERSONEN. - WETTE
LIJKHEID. 

W anneer een strafbaar feit bewezen wordt 
verklaard, lcunnen zij die er aan deelna
men als daders of medeplichtigen aileen 
worden gestraft, ofschoon een ander, als 
dader vervolgd belclaagde, wordt vrij ge
sproken (1··. (Strafwetb., artt. 66 en 67 .) 

(DE SMEDT.) 

ARREST. 

. Ge_let op het bestreden arrest op 2 Ja
nuan 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

· Over het eenig middel : schending van 
artikel10 van het Wetboek van koophan
del (wet van 15 December 1872), 66 eri 67 
van het Strafwetboek : · 

Overwegende dat de aanlegster samen 
met haar man, die vrijgesproken werd, 
vervolgd werd, om, in de bij de eerste drie 
alinea's van artikel 66 van het Strafwet
boek voorziene voorwaarden, de besluit
wet van 27 October 1939 (gewijzigd door 
deze van 11 en 14 Mei 1940) en het besluit 
nr 311 van 3 Juli 1%0 op het vaststellen 
van de prijzen der koopwaren te hebben 
overtreden ; 
· Overwegende dat de aanlegster, uit dien 

hoofde veroordeeld, staande houdt dat zij 
zich slechts met haar huishouden bezig 
hield en dat zij geenszins deel nam aan 
den verkoop of aan het te lwop aanbieden 
~er koopwaren waarvan kwestie, en dat, 
m de veronderstelling dat het tegenover
gestelde zou bewezen zijn, zij zich dan 
nog zou bepaald hebben tot den verkoop 
in 't klein der koopwaren van haar man, 
wat, luidens artikel 10, alinea 2, der wet 
van 15 December 1872 bij de vrouw de 
hoedanigheid van openbare koopvrouw 
uitsluit ; 

Overwegende dat dit verweerstelsel op 
feiten steunt die niet blijken uit de vast
stellingen van het arrest ; 

Dat het middel feitelijken grondslag 
mist; 

Overwegende dat de aanlegster ten 
tweede doet gelden dat ze, vervolgd als 
mededader van het haar man ten laste 
gelegd misdrijf, niet mocht veroordeeld 

(1) Zie Verbr., 12 J'uni 1911 (Bull. en PAsiC., 
1911, I, 331) en 13 December 1926 (ibid., 
1927, I, 108). 
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worden, vermits de bijzonderste dader 
vrijgesproken werd ; 

Overwegende dat het middel in rechte 
niet opgaat daar artikelen 66 en 67 van 
het Strafwetboek als daders of medeplich
tigen van een misdrijf aanzien al degenen 
die op een door deze artikelen aange
duide wijze deel eraan genome'l hebben, 
en daar, wanneer het strafbaar feit als 
bewezen erkend is, niets zich ertegen ver
zet noch in feite, noch in rechte, dat zij 
die deel eraan hebben genomen als daders 
of als medeplichtigen gestraft worden 
terwijl een andere beklaagde, vervolgd 
als dader, geen straf oploopt ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot 
de kosten. 

24 Maart 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'Slaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 24 Maart 1941. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- BEKLAAGDE NIET GEHOORD VOOR 
HET INSTELLEN VAN DE VERVOLGIN
GEN. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN DER VERDEDIGING. 

Geen enkele wetsbepaling vereischt, als 
wezenlijke voorwaarde tot eerbiediging 
van de 1·echten der verdediging, dat be
klaagde gehoord wordt vooraleer hij 
gedaagd wordt of verschijnt voor de recht
banlc die de zaak vonnist. 

(BESTUUR VAN FINANCIEN 
T. GA.RRENDIA.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 2 De
cember 1940 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen. 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 153 en 190 
van het Wetboek van Strafvordering, 
239 der algemeene wet van 26 Augus
tus 1822 en 10 dergene van 29 Augustuil 
1919 op het regiem van den alcohol, daar
waar het bestreden arrest als eenige red en 
der vrijspraak van verweerder in verbre-
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king aanvoert dat de rechten zijner vercfe
diging geschonden werden doordat hij, 
alvorens voor de correctioneele rechtbank 
te verschijnen, de gelegenheid niet gehad 
heeft om zijn· verdedigingsmiddelen te 
doen gelden, alswanneer, ten eerste, het 
vermeend gebrek aan dergelijke gelegen
heid geen schending der verdedigingsrech
ten van· verweerder in verbreking insluit, 
en, ten tweede, uit een fiseaal proces-ver
baal blijkt dat verweerder in verbreking 
dergelijke gelegenheid .wel gehad he eft : 

Overwegende dat het arrest de vrij
spraak van den verweerder uitspreekt om
dat, naar het oordeel van den rechter, de 
rechten der verdediging geschonden wer
den ; dat de eenige tot staving dezer schen
ding ingeroepen reden de volgende is : "het 
blijkt uit het proces-verbaal van bestati
ging dat betichte niet onderhoord gewor
den is, gezien zijn gezondheidstoestand, 
en voor de rechtbank gedaagd is geworden 
zonder zijn verdedigingsmiddelen te heb
ben kunnen doen gelden " ; 
. Overwegende dat deze eenige reden 
niet wettelijk het beschikkend gedeelte 
vah het bestreden arrest rechtvaardigt ; 
dat geen enkele tekst, in zake, als voor
waarde tot het inachtnemen der rechten 
der verdediging, het hooren van den be
tichte oplegt alvorens deze gedaagd wordt 
of verschijnt v66r de rechtsprekende 
rechtsmacht; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal worden overgeschreven op de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het vernietigd 
arrest ; veroordeelt den verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

24 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2 Kamer - 31 Maart 1941. 

1° OORLOG. - OPSCHORTING VAN DE 
TERMIJNEN. - FISKALE ZAKEN. 
BESLUIT VAN 16 DECEMBER 1940, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- FISKALE ZAKEN.
HOOFDCONCLUSIE AFGEWEZEN. - IN 
ONDERGESCHIKTE ORDE GENOMEN CON· 
CLUSIE NIET BEANTWOORD. - BESLIS· 
SING NIET MET REDENEN OMKLEED. 



1° Sedert het tnwerlC'ingtreden van het 
beshtit van 16 December 1940 ziJn de 
bepalingen van het besluit-wet van 
15 Mei 1940 en 4 October 1940, betref
fende de opschorting van de te·rmiJnen 
in burgerliJke zaken en handelszaken, 
niet meer van toepassing in fiskale zaken, 
uitgezonderd de opschorting van de ter
miJnen ve?'leend voor het bestriJden en het 
beteekenen van de beslissingen (1). (Kon. 
besl. van 16 December 1%0, artt.1 en 2.) 

2° Is niet wettig met redenen omkleed het 
arrest dat, na de hoofdconclusie te hebben 
afgewezen, geen antwoord verleent op 
ccn vraag, die door de partii biJ een in 
ondC'rgeschikte orde genomen conclusie 
wordt voo!'gedragen. (Grondw., art. 97.'· 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP «UNION MI
NIERE DU HAUT-KATANGA », T. BESTUUR 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Galet op het bestreden arrest op 19 J uni 
1%0 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Wat den grond van niet-ontvankelijk
heid betreft tegen de voorziening aan
gevoerd: 

Overwegende dat, luidens artikel 14 · 
alinea 3, der wet van 6 September 1895' 
de termijn van een maand, aan den ver~ 
weerder in verbreking toegestaan om op 
de griflie memorien tot antwoord neer te 
leggen, .~oopt vanaf de kennisgeving aan 
de partrJen van de nederlegging der stuk
ken ter griffie van het Hof van verbreking, 
door den griflier dezes ; dat deze kennis
geving, in onderhavig geval, heeft plaats 
gehad op 11 December 1940, dat de a an
vullende memorie, waarin het verwerend 
beheer tegen de voorziening een grond van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt, op de 
griflie slechts op 22 J anuari 1941 werd 
afgegeven ; dat, deze overhandiging niet 
tijdig zijnde, het Hof geen acht mag slaan 
op de memorie die het voorwerp dier over
handiging is ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 52 der wetten 
op de inkomstenbelastingen samengescha
keld door Koninklijk besluit van 8 J a
nuari 1926, alsook van artikel 52 derzelfde 
wetten samengeschakeld door Konink
lijk besluit van 6 Oogst 1931, van arti
l~~len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lrJk Wetboek, doordat de bestreden beslis
sing, na te hebben vastgesteld dat de 

(1) Vergelijk Verbr., 13 December 1915 
(Bull. eu PASIC., 1915-1916, I, 212) eu 
l1 Maart 1919 (ibid., 1919, I, 85). 

regel die voorlwmt in de artikeien 52 in 
het middel bedoeld, bestaat hierin dat 
de aftrekking die er voorzien is moet ge
schieden " belastingen van belastingen >>, 
1° nochtans geweigerd heeft de vernieti
ging uit te spreken van de betwiste belas
tingen, vernietiging door de aanlegster 
uitdrukkelijk geeischt omdat de aftrek
king in weerwil van de wet geschied was 
" inkomsten van inkomsten >>, en door 
geen enkele reden het verwerpen dezer 
conclusie rechtvaardigt ; 2° daarenboven 
ronder eenige reden heeft verworperi 
zoowel het meer bijkomend verzoek, dat 
nauwkeurig in de hoofdzakelijke con
clusies werd uiteengezet, dat herinnerd en 
bevestigd werd in de aanvullende con
clusies, als het verzoek tot deskundig 
onderzoek dat het eerste verzoek als aan
bod van bewijs aanvulde, dan wanneer 
nochtans de oplossing van het geschil van 
dit dubbel verzoek afhing, en aldus, in 
schending van de bewijskracht der regel
matig genomen conclusies, ten laste van 
de aanlegster in verbreking belastingen 
en lasten heeft behouden die haar door 
de wet niet zijn opgelegd : 

Wat het tweede onderdeel van het mid
del betreft : 

Overwegende dat de eischende vennoot
schap in haar hoofdzakelijke conclusies den 
rechter verzocht : vast te stellen dat het 
beheer, om het bezwaar van de hand te 
wijzen, op berekeningen steunt welke 
gedaan werden in strijd met de bij arti
kel 52 der samengeschakelde wetten voor
geschreven wijze ; voor recht te zeggen 
dat deze schending der wet de geheele 
aanslagen ongeldig maakt, en, bijgevolg, 
deze te vernietigen ; 

Overwegende dat de rechter, wanneer 
hij het hoofdzakelijk verzoek van de hand 
had gewezen, verplicht was, op straf van 
een niet gemotiveerde beslissing te vellen, 
de door de vennootschap in bijkomende 
orde ingeroepen middelen te beantwoor
den · 

O~erwegende dat de tusschen partijen 
opgerezen twistvraag hierin bestond of, 
bij toepassing van het hiervoren aan
gehaald artikel 52, van de betwiste belas
tingen die betrekking' hebben op de boek
jaren 1929 en 1930, de geheele of gedeel
telijke mobilienbelasting mocht afgetrok
ken worden, welke in den loop derzelfde 
dienstjaren, door de vennootschap reeds 
waren betaald geweest op de inkomsten 
der aandeelen welke haar portefeuille uit
maken ; dat het beheer staande hield dat 
geen enkele ontlasting mocht worden toe
gestaan, daar die aandeelen waren aange
kocht geweest met ontleende kapitalen ; 
dat de lasten der ontleening het bedrag 
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van de dividenden der aldus verkregen 
aandeelen te hoven gingen ; dat die divi
denden dus geenszins een winst voor de 
vennootschap uitmaakten en als dusdanig 
ook niet waren getaxeerd geweest; dat 
bijgevolg de regel non bis in idem, die aan 
den grond van artikel 52 ligt, in onder
havig geval niet van toepassing zijnde, de 
gevraagde aftrekking niet gerechtvaar
digd is; 

Overwegende dat de aanlegster tegen 
deze bewering in haar conclusies twee 
nauwkeurig omschreven middelen aan
voert : het eerste, door, in feite, te hewe
ren dat de aandeelen, die de portefeuille 
uitmaken, voor het meerendeel niet mach
ten beschouwd worden als verkregen bij 
middel van ontleende fondsen, daar hun 
aankoop lang voor deze ontleening da
teerde; het tweede, waarin, in rechte, 
werd staande gehouden dat, wanneer, 
zooals in onderhavig geval, het totaal der 
ontvangsten van de vennootschap de 
lasten der ontleening overtreft, het niet 
kon volstaan deze lasten met de inkom
sten aileen van de portefeuille te verge
lijken; dat, wil men artikel 52 der samen
geschakelde wetten eerbiedigen, men een 
verhouding moet maken tusschen deze 
lasten en het totaal der ontvangsten van 
de vennootschap, om daarna, ingevolge 
die verhouding, te hepalen welk deel van 
de portefeuille moet aangezien worden als 
door de vennootschap verkregen bij mid
del van haar eigen fondsen en welk deel 
moet beschouwd worden als verkregen bij 
middel van ontleende kapitalen ; dat de 
verinootschap, van dit principe vertrek
kende, bij middel van een reeks bereke
ningen, nopens dewelke ze op geheel bij
komende wijze vroeg dat de juistheid 
ervan door een onderzoek van deskundi
gen zou worden nagegaan, tot het besluit 
kwam dat ze aan den fiscus meer betaald 
had dan ze verschuldigd was, en, bijge
volg, van deze het niet verschuldigde terug 
eischte; 

Overwegende dat artikel 97 der Grand
wet den rechter verplichtte deze twee mid
delen te beantwoorden, welke ook de 
waarde ervan mocht zijn ; 

Dat, indien men mag aannemen dat de 
rechter het eerste middel heeft beant
woord door te verklaren dat " deze bewe
ring aan juistheid mangelt, vermits niet 
bewezen is hoe de portefeuille verkregen 
werd en dat dienaangaande geen aanbod 
van bewijs werd ged'aan, dat het namelijk 
niet uitgesloten is dat andere ontleenin
gen, walnvan de huidige aandeelen slechts 
de omzetting zouden zijn, deze aankoop 
zouden mogelijk gemaakt hehben n, daar
door niet is vastgesteld geweest, evenmin 
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als door de uiteenzetting van vor!ge prin
cipes, dat aile aandeelen welke de porte
feuille samenstellen verkregen werden bij 
middel van ontleende fondsen ; 

Dat de rechter dus ook verplicht was 
het tweede middel te beantwoorden en 
dat hij het niet doet noch uitdrukkelijk, 
noch impliciet wanneer hij enkel zegt « dat 
het vaststaat dat de intresten der door de 
vertnootschap ontleende kapitalen, gedu
rende de dienstjaren waarvan spraak, 
bedragen vertegenwoordigen die wel hoo
ger zijn dan de reeds belaste stof" (de 
dividende der aandeelen van de porte
feuille) ; 

Overwegende dat het arrest dus niet 
overeenkomstig de wet met redenen om
kleed is; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven, worden op de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het vernietigd 
arrest ; veroordeelt den verweerder tot de 
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

31 Maart 1941. - 2" Kamer. - Voor
zitte1', H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 31 Maart 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuR
GERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIE 
VAN BEKLAA,GDE DIE BETWIST DAT 
VERBAND BESTAAT TUSSCHEN MISDRIJF 
EN SCHADE. - CONCLUSIE NIET BEANT
WOORD. - GEBREK AAN REDENEN. 

Wanneer een arrest de beslissing van den 
eersten rechter, die schadevergoeding toe~ 
kent aan de burgerlijlce partij, bevestigt 
zonder antwo01·d te geven op de conclusie, 
waarbij belclaagde, appellant, steunend op 
na het vonnis a quo belccnd geworden 
feiten, betwist dat de door de burgerlijlce 
partij beweerde en door den eersten rechter 
aangenomen schade het gevolg is van het 
misdrijf, is dit m·rest niet wettelijlc met 
redenen omlcleed. {Grondw., art. 97.:· 

{DE WAEL, T. PEREA.) 

ARREST. 

G"let op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den 22n Octo
ber 1940 gewezen ; 
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Over.het eerste mlddel: schending van 

artikel 9? der Grondwet, van artikelen 190, 
202, 203, 210 en 2'11 van bet Wetboek van 
Strafvordering, doordat het bestreden 
arrest op geenerlei wijze bet middel beant
woordt, door den beklaagde tegen den 
eiscb van de ):lurgerlijke partij ingeroepen, 
en afgeleid uit het feit dat de burgerlijke 
partij, na het ongeval dat haar van baar 
stem zou beroofd hebben, zich met succes 
voor de jury van het Nationaal Instituut 
voor radioomroep zon Iaten hooren heb
ben, en doordat het bestreden arrest de 
exceptie van veinzing, alzoo door den 
aanlegger in cassatie ingeroepen, niet 
beantwoordt, dan wanneer deze middelen 
onderzocht moesten worden om aange
nomen of verworpen te worden volgens 
de oordeeling van den rechter over den 
grond, dit op straf van gebrek aan rede
nen en van overtreding der rechten der 
verdediging : 

Overwegende dat, volgens het bestre
den arrest, het debat alleenlijk over de 
vergoedingen liep verschuldigd aan den 
verweei;der Perea, die het slachtoffer van 
een auto-ongeval is geweost, waarvan de 
verantwoordelijkbeid ten laste van den 
aanlegger viel ; 

Overwegende dat Perea, tooneelzanger 
en onderwijzer in het zingen, namelijk 
zich er over beklaagde dat bij zijn stem 
verloren had, wat hem de mogelijkheid 
ontnam « voort te gaan met auditioneeren 
en zanglessen te geven »; dat hij uit dien 
boofde een vergoeding vorderde ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
om den e1sch der burgerlijke partij aan te 
ne;men, op vaststellingen steunt van den 
deskundige die door den eersten rechter 
werd aangesteld ; 

Doch overwegende dat de aanlegger 
in v66r het. Hof van beroep regelmatig 
neergelegde besluiten, een nieuw feit in
riep, dat aan het Iicht gekomen was sedert 
het ·vonnis a quo en het deskundig onder
zoek, te weten dat de burgerlijke partij 
na het ongeval « v66r de jury van het 
N ationaal Instituut voor radioomroep, 
voorgezeten door den H. Rasse, geaudi
tionneerd zou bebben » ; dat hij eruit 
afleidde dat de lichamelijke minder
waarde, door de burgerlijke partij aange
voerd, het gevolg niet kon zijn van het 
ongeval; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op deze verdediging niet heeft geant
woord ; dat het alzoo verzuimd heeft zijn 
beslissing in den zin van artikel 9? der 
Grondwet met redenen te omkleeden en 
aldus deze beschikking gescbonden heeft ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel waarvan het onder-

zoek zonder belang voor:komt, het E'o£ 
verbreekt de bestreden beslissing voor 
zooveel zij over de vordering der burger
lijke partij jegens den aanlegger uitspraak 
doet en dezen laatste burgerlijk verant
woordelijk verklaart voor de veroordee~ 
ling tot de kosten door de publieke partij 
voorgeschoten ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op het 
register van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van het vernietigd 
arrest; veroordeelt den verweerder tot de 
kosten van den aanleg in verbreking; vet
wijst de zaak alzoo bepaald naar het Hof 
van beroep te Luik. 

31 Maart 19H. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsbeer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2° KAJ\IER.- 31 Maart 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - PU· 
BLIEKE VORDERING. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - MIDDEL AANVOEREND 
DAT CONCLUSIE NIET WERD BEANT
WOORD. - GEEN CONCLUSIE WERD GE
NOMEN. - MIDDEL MIST FEITELIJKEN 
GRONDSLAG. 

M~ist feitelijken grondslag het rniddel aan
voerend dat niet werd geantwoord op bij 
conclusie gestelde vorderingen of excepties, 
dan wanneer uit geen stuk van de rechts
pleging blijlct dat zoodanige vorderingen 
of excepties bij conclusie werden aange· 
bracht of dan wanneer de bestreden be
slissing deze beantwoord heeft. 

(VAN VLASSENBROECK EN ANDEREN; T. 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « BRUXEL
LOISE DU GAZ ».) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op ? No
vember 1%0 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Brussel, rechtsprekende · 
in graad van hooger beroep ; 

Over de voorziening ingediend door den 
beklaagde Van Vlassenbroeck : 

Wat de beslissing betreft over de pu
blieke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kel 9? der Grondwet, doordat het bestre
den vonnis geenszins de bewering heeft 
beantwoord van den aanlegger die, om de 
betichting van zich af te schudden, staande 
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hieid, ci:at hij het « slachtoffer van den 
ijzel, geval van overmacht » was geweest : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat de aanlegger 
voor de rechters over den grand conclusies 
zou genomen hebben ; 

Overwegende dat hij vervolgd en ver
oordeeld werd hoofdens inbreuk op arti
kelen 52 en 54 van het Koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 op de verkeerspolitie 
om, een auto besturende, op een secun
dairen weg, den doorgang niet te hebben 
vrijgelaten voor een anderen weggebruiker 
die over den hoofdweg reed; 

Overwegende dat de politierechter, van 
wien het bestreden vonnis de redenen 
overneemt, de betichting bewezen ver
klaart in de bewoordingen van voor
noemde artikelen 52 en 54 die hij weer
geeft; dat, bij gebrek aan conclnsies, de 
rechter over den grand zijn beslissing niet 
meer moest motiveeren ; 

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 beslissing betreft over de bur
gerlijke vordering : 

Over het middel : schending van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonri.is het oorza
kelijk verband niet bewijst tusschen de 
aan den aanlegger verweten fout en het 
nadeel geleden door de « Societe Bruxel
loise du Gaz », burgerlijke partij; maar, 
om de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval op den aanlegger te leggen, zich 
beperkt tot de vaststelling, dat de bur
gerlijke partij geen enkele fout heeft be
gaan, wat vast staat, zonder de vraag te 
beantwoorden of, in onderhavig geval, 
geen fout van een derde tusschen heiden 
komt waardoor het oorzakelijk verband 
weg valt : 

Overwegende dat het politievonnis in 
hoofdzaak vaststelt dat, terwijl een heer 
Timmerman met een auto over een hoofd
weg reed, de beklaagde, van wien de 
vrachtwagen stilstond langs een secun
dairen weg op het punt waar deze den 
hoofdweg snijdt, zich op dezen laatsten 
weg achterwaarts in beweging zette zon
der eerst eenig teeken te geven; dat Tim
merman door deze ongewone rijbeweging 
verplicht was naar links te rijden om een 
aanrijding te vermijden; dat zijn voertuig, 
ten gevolge van een door den ijzel veroor
zaakte slipping, de straatlantaarn van de 
burgerlijke partij aanreed en verbrij
zelde; 

Overwegende dat hetzelfde vonnis vast
stelt dat aan Timmerman geen enkele 

fout kan ten laste gelegd worden, daar de 
slipping slechts de middellijke oorzaak der 
schade is, dan wanneer de onmiddellijke 
oorzaak ervan de onvoorzichtigheid van 
den beklaagde is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
niet aileen naar deze redenen verwijst, 
maar daarenboven zegt « dat, indien de 
burgerlijke partij, in onderhavig geval, 
het slippen van het voertuig van den be
klaagde en het manamver dat daaruit 
volgde kon aanzien als niet onwaarschijn
lijk zijnde, ze dan toch nog het recht had 
te verwachten dat deze zou rekening hou
den met den verkeersvoorrang die haar 
toekwam »; 

Overwegende dat zoowel uit den tekst 
van het bestreden vonnis als uit de verge
lijking zijner redenen met deze van het 
vonnis a quo blijkt, dat de rechters in 
hooger beroep bij vergissing Timmerman, 
de weggebruiker van den hoofdweg, als 
burgerlijke partij hebben gekwalificeerd, 
maar dat deze eenvoudige onoplettendheid 
geenszins van aard is om den :z;in en de 
draagwijdte te veranderen der redenen 
uit dewelke ze hebben afgeleid, eenerzijds, 
dat Timmerman, derde persoon, geen 
enkele fout heeft begaan, anderzijds, dat 
de aanlegger een fout heeft begaan en dat 
hij de geheele verantwoordelijkheid draagt 
van de door de verweerster geledene 
schade; 

Dat het middel, bijgevolg, in feite niet 
opgaat; 

En overwegende dat het Hof, op de 
voorziening ingediend tegen de beslis
sing op de burgerlijke vordering gewezen, 
van ambtswege geen middel opwerpt; 

Over- de voorziening ingediend door de 
burgerlijk verantwoordelijke partijen : 

Overwegende dat dezen verzuimd heb
ben bij de stukken een authentieke uit
gifte te voegen, zoowel van het bestreden 
vonnis als van het polihevonms naar wiens 
redenen het eerste verwijst ; dat de voor
ziening, Iuidens artikel 419 van het Wet
hoek van Strafvordering, niet ontvanke-
~k~; -

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers tot 
de kosten. 

31 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 



ze KAMER.- 31 Maart 1941. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- BESLUIT-WET VAN 2? 0CTOBEH 1939. 
- VERBEURDVERKLARING VAN WAREN 
EN GOEDEREN. - !CAN WORDEN UIT
GESPHOKEN OOK WANNEER DEZE AAN 
DERDEN TOEBEHOOREN. 

In geval van misdrijf tegen artikel 5 van 
het besluit-wet van 27 October 1989, tot 
cwnvulling van de ma.atregelen genornen 
met het oog op de bevoormding van het 
land en tot het voorlcomen en bestmffen 
vein misbruiken in den handel van zekere 
wm·en en goederen, lwn de verbettl'dver
lclaring van de waren en goederen, die het 
voorwe1'p van het rnisdrijf uitmaken, 
1Vo1·den uitgesproken ook indien deze 
waren en goederen eigendorn zijn van 
een dm·de. (Besluit-wet van 2? Octo
ber 1939, art. 9, § 2 .. 

(PESSEMIEH.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 1!. De
cember 1940 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van de 
rechten der verdediging en van artikel 97 
der Grondwet, 42 en 43 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat de eerste rechter den 
aanlegger veroordeelt om, namelijk, in 
overtreding van artikelen 1 en 9 van de 
besluit-wet van 2? October 1939,- gewij
zigd door de besluit-wet van 11 Mei 1940, 
op de nationale markt, doozen geconden
seerde melk aan eenen hoogeren prijs dan 
den normalen prijs te hebben verkocht of 
te koop te hebben aangeboden ; en dat het 
vonnis, bij toepassing van artikel 9, § 2, 
dat het aanhaalt, "de verbeurdverkla
ring der inbeslaggenomen doo:z;en melk, 
voorwerpen van het wanbedrijf » uit
spreekt; 

Overwegmde dat het bestreden arrest 
deze beslissing bevestigt, maar nochtans 
zegt dat « de betichting niet mag slaan op 
de door de rijkswacht in beslag genomen 
twee honderd een en twintig doozen 
"Phaesant Brand», 14 1/2 onsen aan 
5 fr. 50 >> en dienvolgens beslist, dat de 
verbeurdverklaring niet van toepassing is 
op deze twee honderd een en twintig 
doozen; 

Overwegende dat het middel in rechte 
niet opgaat, voor zoover het aan het 
arrest, waarbij het vimnis waartegen 
beroep wordt bevestigd behalve deze ver~ 
betering, verwijt dat he't geen nauwkeu
rige en voldoende redenen tot rechtvaar-

diging der verbeurdverklaring i1eeft ge
geven; 

Dat het vonnis inderdaad erop wijst 
dat de in b3slag genomen doozen melk het 
voorwerp van het wanbedrijf uitmaken ; 
dat deze vaststelling, bij gebrek aan con
clusies op dit punt genomen, volstaat 
om wettelijk de verbeurdverklaring te 
rechtvaardigen, die krachtens artikel 9, 
§ 2, van de besluit-wet van 27 October 
1939 mag' uitge:;proken worden zelfs wan
neer het in beslag genomen voorwerp aan 
derden toebchoort; 

Overwegmde dat het middel bovendien 
aan den rechter van hooger beroep ten 
laste legt de verbeurdverklaring te heb
ben b;ehouden, zonder redenen hiervoor 
aan te geven, « voor een andere soort voile 
verdamp te rrielk, aangehaald onder de 
aanduiaing « Farm brand voile melk >>, als
wanneer hij, voor dezelfde soort, van de 
verbeurdverklaring afzag ; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onderdeel van het middel blijkt 
dat de beschikking nopens de verbeurd
verklaring in defi zin der wet voldoend 
met redenen is omkleed ; 

Overwegmde dat de vraag of de in het 
middel bedoelde produkten v·an dezelfde 
soort zijn als deze waarvan de verheurd
verklaring niet werd bevolen, van feite
lijken aard is en aan de beoordeeling• van 
het Hof van verbreking ontsnapt ; 

Dat daaruit volgt dat het middel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegende dat de hestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeell den aanlegger 
tot de kosten. 

31 Maart 1%1.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2° KAMER. - 31 Maart 1941. 

1° VERKEER. - BESTUURDER VAN 
EEN VOERTUIG, DIE ZIJN RICHTING WIL 
VERANDEREN. - TEEKEN TE GEVEN 
AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS. -
VERPLICHTING VAN 1\.LGEMEENEN AABD. 
- VOOBZORG TE NEMEN ZELFS BIJ EEN 
AANSLUITING. 
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20 VERKEER.- BESTUURDER VAN EEN 
VOERTUIG DIE, BJJ EEN AANSLUITING, 
EEN ZIJBAAN WIL NEMEN. - VERZUIM 
HET VOORGESCHREVEN TEEKEN TE GE
VEN. - ANDERE WEGGEBRUIKER DIE 
DEN VORIGEN VOORBJJSTEEKT BIJ DIE 
AANSLUITING. - VERANTWOORDELIJK
HEID VAN DEN TWEEDEN WEGGEBRUI
KER, WEGENS AANRIJDING. - ELKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN EERSTEN 
WEGGEBRUIKER NIET NOODZAICELIJK 
UITGESLOTEN. 

1° De verplichting, bij artikel 96, 1°, van 
het Koninklijk besluit van fn Februari 
1934 opgelegd aan den bestuurder van 
het voertuig die van richting wil veran
deren, om door een teeken de andere weg
gebruikers te waarschuwen, is een ver
plichting van algemeenen aard. Zij is 
een voorzorgsmaatregel en moet nage
leefd worden, ook wanneer de bestuu1·der 
den ve1·keersvoon·ang !weft, namelijk 
wanneer ln;j, gekomen bij een aanslui
ting, een z~jbaan wil ins/aan (1). (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, artt. [\6, 40 
en 96, 1°.) . 

2° TVanneer de besttturder van een voertutg 
die, gekomen bij een aansluiting, een 
zij baan wil ins lam~, verzuimt het bij 
artikel 96, 1°, van den wegcode voorge
schreven ieeken te geven, en een ander 
best1turde1·, in otr~jd met artilcel 36, 4°, 
van denzelfden wegcode, een beweging 
tot voorb~fsteken uitvoert, sluit de ver
antwoordelijkheid van laatstgenoemde, 
wegens de o"ntstane aanrijding, niet nood
zakelijlc ellce verantwoordelijklw:d uit van 
eerstgenoemden bestuurder (2). 

(JACOB EN ANDEREN, 
T.VOLKAERTS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestl·eden vonnis op 30 No
vember 1940 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Namen, uitspraak 
doende in graad van hooger beroep; 

Wat de voorziening betreft ingediend 
door den beldaagde Jacob : 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 27, 29, 4o; 36, 4°; 57, 2° en 
96, 1°, van het KoninkJrjk besluit van 

(1) Verbr., 28 Maart 1939 (A1-resten van het 
Hot van verbreking, 1!J39, b1z. 124; Bt<ll. en 
PASIC., 1939, I, 181). 

(2) Zie het in nota 1 vermeld arrest en 
bovendien, 4 October 1938 (Arresien van het 
Hot van verb1·eking, 1938, blz. 197; Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 303); 7 November 1938 
(ibid., 1938, blz. 231; Bull. en PASIC., 1938, 
I, 343). 

1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment op de verkeerspolitie ;.1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestredm vonnis, in zijn beschikkingen 
over de burgerlijke verantwoordelijkheid, 
deze verdeelt in twee derden ten laste van 
Volkaerts, burgerlijke partij, en een derde 
ten laste van den beklaagde Jacob, alhoe
wel het erkent dat gezegde burgerlijke 
partij een zware fout heeft begaan ·met 
voorbij te steken op een aansluiting; en 
di:tt, onder voorwendsel dat de beklaagde 
tot het ongeval bijgedragen heeft door de 
burgerlijke partij niet ervan te verwitti
gen dat hij een andere richting ging in
slaan, dan wanneer, luidens artikel 36, 4o, 
het verbod op een aansluiting voorbij 
te steken volstrekt is, en aan den wegg'e
bruiker die links afdraait een waarlijken 
ver'keersvoorrang toekent ; dat de streng
heid waarmede het voorbijsteken op aen 
aansluiting verboden is in niets kan be!n
vloed worden door het feit dat de wegge
bruiker die een andere richting inslaat 
verzuimt dit door een teeken kenbaar te 
maken (art. 96, 1°), en dat artikel 57, 2°, 
den weggebruiker, die links afdraait, niet 
heeft willen verplichten den doorgang vrij 
te Iaten voor deze die hem volgt maar we! 
voor deze die uit de tegenovergestelde 
richting komt, en die zijn weg moet kun
nen volgen op zijn reglementairen kant, 
't is te zeggen, op het rechtPr dee! van den 
openbaren weg, vermits artikel 29, 4°, 
aan den weggebruiker voorschrijft de 
uiterste rechterzijde van den rijweg te 
houden op de splitsingen en aansluitingen, 
virat het verbod bevestigt in deze om
standigheden links voorbij te steken : 

Overwegende dat de voorziening zooals 
ze opgesteld is; het aangeklaagd vonnis 

r aileen bestrijdt in zijn beschikkingen die 
betrekking hebben op de vordering der 
burgerlijke partijm ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eerst de inbreuk van aan de burgerlijke 
partijen onvrijwillig verwondingen te 
hebben veroorzaakt, wanbedrijf dat door 
de raadkamer gecorrectionaliseerd werd, 
verjaard verklaart, daarna: den aanlegge~ 
nag all em de betichting ten laste leg't van, 
bestuurder zijnde van een motorvoeltuig, 
en zijn richting willmde wijzigen, ver
zuimd te hebben hiervan · aan de andere 
weggebruikers door een teeken kennis te 
geven (art. 96, 1°, van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 19134) ; dat het, 
daarop uitspraak doende over de aanspra
kelijkheid voor de schadeliJke gevolgen 
van het ongeval, bij toepassing van arti
kel 1 der wet van 30 Maart 1891 (art. 26 
der wet van 17 April1878), het dee! dat 
hiervan op de burgerlijke partijen zelf 
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weegt optwee derden bepaalt, << daar Vol
kaerts een zware fout heeft begaan met 
voorbij te steken op een aansluiting n, 
het andere derde ten laste van den aan
legger legt die, «door te verzuimen Vol
kaerts, die hij op voldoenden afstand kon 
zien, van zijn wijziging van richting te 
verwittigen, ... tot het ongeval heeft bij-
gedragen n ; , 

Overwegende dat het middel in hoofd
zaak staande houdt, dat, daar het verbod 
op een aansluiting voorbij te steken vol
strekt is, de weggebruiker die links wil 
afdraaien correlatief een verkeersvoorrang 
geniet dewelke in niets kan aangetast 
worden door dr: andere weggebruikers niet · 
te hebhen verwittigd bij middel van een 
teeken; · 

Overwegende dat hij, die een verkeers
voorrang geniet, hiervan slechts mag ge-

. bruiK maken met inachtneming van wat 
de voorzichtigheid gehiedt; dat dit teeken 
voorzien hij voornoemd artikel 96, 1°, 
een voorzorgsmaatregel is welke voor 
de weggebruikers wettelijk voortvloeit 
uit hun respectieven stand (art. 96, 1°. 
al. 2) ; dat men daaruit afleidt dat de 
aanlegger, in alle geval, dezen maatregel 
van algemeene orde moest na:leven ; 

Overwegende dat de door de burger
lijke partijen opgeloopen aansprakelijk
heid dus niet noodzakelijk alle aanspra
kelijkheid van den aanlegger voor de aan
rijding uitsloot; dat het bestreden vonnis 
in feite, en, bijgevolg, op bindende wijze, 
vaststelt dat de door den aanlegger hegane 
inbreuk eene der oorzaken van het ong·eval 
is ; dat het aldus de g'estelde verdeeling 
der aansprakelijkheid rechtvaardigt; dat 
het middel, derhalve, niet gegrond is; 

Over de ontvankelijkheiu der voorzie
ning van de hurgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat deze partij hij de 
stukken geen authentieke uitgifte van 
het bestreden vonnis heeft gevoegd ; dat 
haar voorziening dus niet ontvankelijk is 
(Wb. van Strafv., art. t.19); 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

31 Maart 19H.- 29 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

29 KAMER.- 31 Maart 1941. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STI\AFZAKEl'!. - BESLISSING VAN 

DEN IUNDERRECHTER DIE DEN MINDER
JARIGE BERISPT, MAAR BIJ ZIJN OUDERS 
LAAT. - VATBAAR VOOR BEROEP DOOR 
OPENBAAR MINISTERIE. - VOORZIE
NING VAN DEN MINDERJARIGE EN VAN 
DEN VADER TIJDENS DEN TERMIJN VAN 
BEROEP. - NIET ONTVANKELIJI(. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - BESLISSING VAN DEN KIN
DERRECHTER DIE DEN MINDERJARIGE 
BERISPT, MAAR BIJ ZIJN OUDERS LAAT. 
- BESLISSING HOUDEND BOVENDIEN 
VEROORDEELING OP TEGENSPRAAK VAN 
DEN MINDERJARIGE TOT SCHADEVER
GOEDING JEGENS BURGERLIJKE PARTIJ. 
- VADER BURGERLIJK VERANTWOOR
DELIJIL - DEFINITIEVE BESLISSING 
TEN AANZIEN VAN BURGERLIJKE VOR
DERING. - VOORZIENING VAN DEN 
MINDERJARIGE EN VAN DEN VADER 
GEDURENDE TERMIJN VAN BEROEP, NIET
TEGENSTAANDE BEROEP INGESTELD DOOR 
OPENBA'AR MINISTERIE TEGEN PUBLIEKE 
VORDERING. - 0NTVANKELIJK. 

1 o Daar de beslissing van den kinderrechter, 
die een minderjarige be1·ispt, maar hem 
bij zijn ouders laat, vatbaar is voor be
roep vanwege het openbaar mtnisterie, is 
de voorziening, door den minderjarige 
of door zijn vader ingesteld in den loop 
van den termijn van beroep, niet ontvan
kelijk. (Wet van 15 Mei 1912, artt. 32 
en 6t.; Wb. van Strafv., art. t.13.) 

2o Wanneer de lcinderrechter, na den min
derjarige te hebben beri.spt en bij zijn 
oude1·s te hebben gelaten, hem op te!Jen
spmak veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens de burgerlijke partij en den vader 
tot deze veroordeeling burgerl~jlc verant
woordelijlc verlclaart, begint de termijn 
van voorziening voor den minder,jarige 
en den vader, ten aanzien van de beslis
sing betreffende de burgerlijlce part1:.i 
dadelijlc te loopen, m:ettegenstaande het 
recht van het ope'(!baaT ministerie om 
beroep in te stellen tegen de beslissing 
aangaande de publielce vordering. (Wet 
van 15 Mei 1912, artt. 32 en 6t.; Wb. 
van Strafv., artt. t.O? en r.16.) (Stilzwij
gend aangenomen.) 

(REMAC:{.E, T. WILLEMS.) 

ARREST. (1) 

Gelet op het bestreden vonnis op r. De· 
cember 1 9r.O door den kinderrechter te 
Luik gewezen ; 

(1) Zie het advies, bij dit arrest gegeven 
door den Heer Advocaat generaal. Raoul 
Hayoit de Tm·micourt, in Bull. en PASIC., 
1941, I, 108 en volg. 



-71-

Gelet op de voorziening op 1 ~ Decem
ber 1940 ingediend door den aanlegger 
Remacle Henri, handelende zoowel in 
naam van zijn minderjarigen zoon als in 
eigen naam: 

I. Voor zoover de voorziening gericht 
is tegen de op de publieke vordering ge
wezen besJissing : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
den minderjarigen Remarle Jean berispt, 
hem aan zijn vader terug geeft met aan
zegging er voortaan beter toezicht op te 
houden, hem tot zijn meerderjarigheid 
aan den regel van Vl'ijheid onder toezicht 
onderwerpt en hem tot de kosten veroor
deelt ; dat het Remacle Henri burgerlijk 
verantwoordelijk verklaart voor de kos
ten; 

Overwegende dat tegen deze beslissing, 
op den datum der voorziening, nog hooger 
beroep kon worden ingesteld door het 
openbaar ministerie (wet van 15 Mei 1912, 
art. 32) ; dat de voorziening, luidens 
artike1413 van bet Wetboek van Strafvor
dering, derbalve niet ontvankelijk is; 

II. Voor zoover de voorziening gericht 
is tegen de op de burgerlijke voraering 
gewezen beslissing : 

Op de vool'Ziening door den aanlegger 
in naam van zijn minderjarigen zoon 
ingediend : 

Overwegende dat geen enkel middel 
werd ingeroepen en dat bet Hof, betref
fende de beslissing op de burgerlijke vor
dering, er van ambtswege geen opwerpt; 

Over de voorziening door den aanlegger 
ingediend in zijn eigen naam, als burger
lijk verantwoordelijke partij : 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis de aanspra
kelijkheid ten laste van den aanlcgger 
legt en daarom steunt up het feit dat " de 
vader die zijn minderjarigen zoon van 
vijftien jaar en half oud, des nachts per 
fiets la('lt rijden, bet vermoeden van zich 
niet kan afschudden der aansprakelijk
heid die voorkomt in artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en voortspruit uit 
een gebrek aan bewaking n, dan wanneer 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat de rechter ontegensprekelijk heeft 
bedoeld, de aansprakelijkheid van vader 
en. moeder doet afhangen van de omstan
digheid dat het minderjarig kind bij hen 
inwoont, omstanrUgheid welke door de 
bestreden beslis~ing in hoofde van den 
aanlegger in verbreking niet is vastge
steld : 

Overwegende dat het vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de vader en de 
minderjarige heiden gehuisvest waren te 
Angleur, Verhaerenstra_at, nr ~. als font 

in bet toezicht dat de aanlegger moet uit
oefenen, de toelating aanhaalt die deze 
aan zijn minderjarigen zoon heeft gegeven 
om 's nachts uit de vaste woonplaats 
afwezig te zijn en per flet~ te rijden; 

Daardoor stelt het vonnis impliciet, 
doch ten genoege van rechte, bet bestaan 
vast van de door het middel bedoelde voor
waarde; 

Dat het middel aldus in feite niet op
gaat; 

En overwegende dat het Hof, nopens de 
beslissing op de vordering der burgerlijke 
partij van ambtswege geen middel op
werpt; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanl.egger 
tot de kosten. ' 

31 Maart 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Waleffe, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gel1jlc
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

2° KAMER. - 31 Maart 1941. 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
- \VANBEDRIJVEN WAARVAN DE KEN
NISNEMING TOEKOMT AAN DE CORREC
TIONEELE RECHTBANK. - VOORONDER
ZOEK IS FACULTATIEF. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - CORRECTIONEELE ZAKEN. -
DAGVAARDING MET OPGAVE VAN DE 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN IN DE BE
WOORDINGEN VAN DE WET. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VER
DEDIGING. 

1° Ten aanzien van. de wanbedr·ijven, wam·
van de lcenmsnerning be/wort tot de correc
tioneele rechtbank, kan de pr·ocurwr des 
Konings deze wanbedrijven rechtstreelcs 
aanhan gig rnaken bij de rechtsrnacht van 
wijzen; hij is niet gehouden vooraf een 
voorbereidend onderzoek te vorderen (1). 

2° Een dagvaar·ding orn te verschijnen v661· 
de cor·rectioneele 1·echtbank, houdend op
gave van de feiten der telastlegging in 
de bewoordingen van de wet, draagt de 
kennisnerning aan deze rechtbanlc op en 
schendt geenszins de rechten der verde
diging. 

(NYST.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel den 10n Ja
nuari 1941 gewezen; 

(1) Verbr., 23 October 1939 (B~tll. en PAsrc., 
1939, I, 434); 22 April HJ40 (ibid., 1940, 
I, 131). 
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Over het eerste middel : schending van 
artikel 33 der wet van 9 April 1930, door
dat het bestreden arrest de terbeschikking
stelling van de regeering van den aanleg
ger voor een termijn van tien jaar bevolen 
heeft, dan wanneer hij voor twintig jaar 
onder toezicht der politie was geplaatst 
geweest door verscheidene in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen en arresten, 
beslissingen die krachtens artikel 33 verder 
ten uitvoer moesten gelegd worden : 

Overweg'ende dat de beweringen op 
dewelke het middel steunt, te weten dat 
de aanlegger door vonnissen en een arrest 
in dato 21 J anuari 1921 onder toezicht 
der politie werd geplaatst en dat deze 
straf nog in haar tenuitvoerlegging was op 
den datum van het bestreden arrest, 
grond vinden noch in de vaststellingen 
van deze laatste beslissing, noch in een 
enkel stuk der rechtspleging, waarop het 
Hof acht zou mogen slaan ; 

Dat het middel aldus in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel : schending der 
rechten van de verdediging, doordat de 
aanlegger v66r de rechtbank heeft moeten 
verschijnen zonder iets te weten over de 
feiten die hem verweten waren, en name
lijk zonder door een oncJ:erzoeksrechter 
ondervraagd te zijn geweest noch door de 
raadkamer naar de rechtbank verwezen te 
zijn g'eweest ; dat hij dienvolgens zijn ver
dediging niet heeft kunnen voorbereiden, 
noch getuigen tot outlasting dagvaarden, 
noch op de getuigenissen antwoorden die 
tegen hem door de politie, buiten zijn 
weten, werden opgenomen; 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
was en veroordeeld is geweest hoofdens 
inhreuken welke onder de bevoegdheid 
vallen der correctioneele rechtbank; 

Overwegende dat, luidens artikel 182 
van het Wetboek van Strafvordering, de 
kennis dezer inbreuken door den procu
reur des Koning's hij de correctioneele 
rechtbank rechtstreeks mag aanhangig 
gemaakt worden, zonder dat de procureur 
des Koning's gehouden is den onderzoeks
rechter te vorderen of een beslissing der 
raadkamer te verwekken ; 

Dat de inbreuken, welke tot de bevoegd
heid der correctioneele rechtsmacht be
hooren, bij haar regelmatig aanhangig 
worden gemaakt door de dagvaariiing ten 
verzoeke van den procureur des Koning's, 
wanneer deze dagvaarding een genoeg
.zam'l vermelding der feiten behelst, zoodat 
het recht der verdediging niet geschonden 
wordt; 

Overwegende dat de dagvaarding, in 
castt, de feiten vermeldde in de bewoordin-. 
g:n der wet; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Over het derde middel, steunende op 

deze omstandigheid dat het Hof gewei
gerd heeft den aanlegger in een psychia
trische afdeeling der gevangenis te plaat
sen om tot zijn geestesonderzoek te kun
nen overgaan : 

Overwegende dat de voorziening slechts 
tegen het eindarrest in dato 10 Januari 
gericht is ; dat het middel een vorig arrest 
hestrijdt; 

Dat het middel dus zonder voorwerp is ; 
En overwegende dat de bestreden be

slissing 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; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; legt de kosten ten laste van 
den aanlegger. 

31 Maart 1%1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gel#lcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1° KAMER. - 4 April 1941. 

(TWEE ARRESTEN) 

10 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AKTE INGEROEPEN ALS BEWIJS VAN EEN 
OVEREENKOMST. - AKTE DIE MOET 
VERKLAARD WORDEN, DAAR ZIJ NIE'l' 
DUIDELIJK IS. - PLIGHT VAN DEN 
REGHTER OM DE DRAAGWIJDTE, DIE 
PARTIJEN AAN RET GESGHRIFT HEBBEN 
WILLEN GEVEN, TOE TE LIGHTEN. -
AANWENDING VAN VERMOEDENS AFGE
LEID UIT EXTRINSIEKE FElTEN. - TOE
KENNING AAN DE AKTE VAN DE DRAAG
WI,JDTE DIE ZIJ, OP HAAR ZELF BE
SGHOUWD, SGHEEN TE HEBBEN. - VER
BETERING VAN EEN IN DE AKTE VOOR
KOMENDE STOFFELIJKE VERGISSING. 
- JUISTE TOEPASSING VAN DE REGELEN 
BETREFFENDE RET SGHRIFTELIJK BE
WIJS. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - REGHTER BE
SLISSEND DAT EEN AKTE NIET DUIDE
LIJK IS EN VERKLARING EISGHT. -
GEENERLEI VASTSTEILING VAN EXTRIN
SIEKE FElTEN. - BEVOEGDHEID VAN 
RET HOF VAN VERBREKING OM TE ON
DERZOEKEN OF DE AKTE NIET DUI
DELIJK IS EN VERKLARING EISGHT, EN OF 
DB REf.HTim AAN DE BEWOOHDINGEN 
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VAN DE AKTE HUN GEBRUIKELIJKE EN 
NORMALE BETEEKENIS HEEFT GEGEVEN. 

3o BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - BESLISSING LUI
DEND DAT, WEGENS EXTRINSIEKE FEl
TEN, HET REDING VAN EEN AKTE GEEN 
GEVOLG KAN HEBBEN. - BESLISSING 
LUIDEND DAT DE AKTE NIET DUIDELIJK 
IS EN VERKLARING VERGT.- BINDENDE 
BESLISSING. 

4° BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - AKTE NIET DUI
DELIJK, VERGT VERKLARING. - BIN~ 
DENDE VASTSTELLING VAN EXTRINSIEKE 
FElTEN. - BINDENDE BEOORDEELING 
VAN DE BEWIJSKRACHT DER UIT DEZE 
FElTEN AFGELEIDE VERMOEDENS. -
TOEKENNING AAN DE AKTE VAN DE 
DRAAGWIJDTE DIE ZIJ, OP ZICH ZELF 
BESCHOUWD, SCHEEN TE BEZITTEN. -
VERBETERING VAN EEN IN DE AKTE 
VOORKOMENDE STOFFELIJKE VERGIS
SING. - BINDENDE- BESLISSINGEN. 

so VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN VERBREKING OM HET 
BESTREDEN VONNIS TE VERKLAREN. 

Go MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDELEN DIE 
TEGEN HET BESTREDEN VONNIS INROE
PEN HETZIJ EEN ONDUIDELIJKHEID, 
HETZIJ STRIJDIGHEID IN DE REDENEN, 
HETZIJ EEN BESLISSING DIE HET NIET 
BEVAT. - MISSEN FEITELIJKEN GROND
SLAG. 

1° W anneer een akte, die als bewijs van 
een overeenkomst wordt 1:ngeroepen, niet 
dttidelijk is en verklaring verqt, heeft de 
rechter, die tot plicht heeft de dma{1wijdte 
toe te lichten, welke pm·tijen aan het ge
schl'ift hebben willen geven, het vermoqen 
om, met het oog op het onderzoek naar deze 
draagwijdte, vermoedens af te leiden uit 
extrinsieke feiten (zie beide arresten) ; 
Mi past de regelen betreffende het schl'if
telijk bewijs juist toe wanneer hij op 
deze vermoedens steunt hetzij om aan de 
akte de draagwijdte toe te kennen, welke 
zij, op ham· zelf beschouwd, scheen te 
hebben (eerste arrest), hetz~i om een in 
de akte vooTkomende sto ffelijke vergis
sing te verbeteren (tweede arrest). (Bur
gerlijk Wetb., artt. 1319 en vlg.; 
1341 en 13S3.) 

2° Wanneer de rechter beslist, zonder eenig 
extrinsiek feit vast te stellen, dat een als 
bewijs van een overeenkomst ingeroepen 
akte niet duidelijk is en verklaring vergt, 
is het Hof van verbreking bevoegd om na 
te gaan of de akte, op haar zelf beschouwd, 
niet duidelijk is en verklaTing vergt, en 

of de rechter aan de in de akte gebruikte 
bewoordingen de gebruikelijke en nor
male beteekenis geeft ( eerste arrest). 

3° Wanneer de rechter beslist dat, wegens 
door hem bepaalde exu·insieke feiten, het 
beding van een akte, die als bewijs van 
eene overeenkomst wordt ingeroepen; gee
nerlei gevolg kan medebrengen, dot der
halve de alae niet duidelijk is en verklaring 
vergt, is zijn beslissing desaangaande 
bindend (tweede arrest). 

4° Wanneer, om de draagwijdte toe te lich
ten, die partijen hebben willen hechten 
aan een als bewijs van een overeenkomst 
ingeroepen akte welke, niet duidelijk 
z1;jnde, verklaring vergt, de rechter ver
moedens afleidt uit extrinsieke feiten, 
stelt h# bindend het _bestaan van deze 
extrinsieke feiten vast en beoordeelt hij 
bindend de bewijskracht van deze ver
moedens (zie beide arresten) ; even zoo 
bindend steunt hij op deze vermoedens 
hetzij om aan de alae de draagwijdte toe 
te kennen, die zij, op haar zelf beschouwd, 
scheen te hebben (eerste arrest), hetzij 
om een in .de akte voorkomende stoffelijke 
vergissinq te verbeteren (tweede arrest). 

S0 Het Hof van verbreking is bevoegd om 
het bestreden vonnis te verklaren en te 
beslissen dat een zinsnede van dit vonnis 
de gedachte van den rechte1· verkeerd heeft 
weergegeven zonder dat deze gedachte 
ophoudt voldoende duidelijk te zijn (eerste _ 
arrest). 

6° Missen feitelijken grondslag de middelen 
dte tegen het bestreden vonms hetzij duis
teTheid of stT~jdigheid in de redenen, het
zij een beslissin g die het niet bevat, 
inToepen ( eerste arrest). 

Bij deze twee arTesten heeft de H. eerste 
advocaat geneTaal Leon Cornil het volgende 
voorafgaand advies geqeven, ter terecht
zitting van 27 Maart 1941, betreffende de 
VERKLARING VAN DE AKTEN DOOR DEN 
RECHTER EN DE GRENZEN VAN DE CON
TROLE-BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
VERBREKING OP DAT GEBIED. De Fmnsche 
tekst van dit advies werd gedTukt in BULL. 
en PASIC., 1941, I, 121 en vlg. Aan dezen 
tekst ontleenen wij het volgende, door ons in 
het Nederlandsch vertaalde uittreksel : 

... Ik zal eerst pogen de regelen te be
palen, die de stof betreffende de verkla
ring van de akten beheerschen ; daarna 
zal ik trachten de grenzen te trekken van 
uw bevoegdheid om controle uit te oefe
nen over de toepassing, die de rechter aan
gaande deze regelen maakt. 

De vraag is in eerste orde een bewijs
vraag; zij wordt beheerscht door de 
regelen betreffende het schri~telijk bew~js, . 
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Dit werd door U in het Iicht gesteld bij 

het onderzoek, op dat stuk, van de vraag, 
niet zooals het Fransche Hof van verbre
king ze stelt : of artikel 113~, uit het 
hoofdstuk betreffende het gevolg der con-. 
tracten, werd geschonden, maar wel of 
artikelen 1319 en volgende, uit het hoofd
stuk betreffende de bewijzen, werden 
overtreden. 

Zoodra de geschreven akte als bewijs 
wordt ingeroepen, moet de rechter in de 
geschreven akte den inhoud en de moda
liteiten van de overeenkomst zoe ken. 

De makers van het Burgerlijk Wetboek, 
bewust van de noodzakelijkheid om de 
zekerheid van de overeenkomsten te waar
borgen, hebben zeer bedachtzaarn. het 
schriftelijk, vooraf op te maken bewijs 
gesteld hoven de bewijzen door getuigen 
of door vermoedens, die onzeker en ge
vaarlijk zijn. 

Na, in de artikelen 1319 en volgende, de 
bewijskracht van de akten te hebben be
paald, hebben zij, in de artikelen 1341 
en 1353., het bewijs door getuigen of door 
vermoedens tegen en hoven den inhoud 
van de alden uitdrukkelijk ontzegd. Zij 
hebben gewild dat de geschreven akte, 
uit haar zelf, een nauwkeurig en volledig 
bewijs zou vormen, tegen hetwelk getui
genissen en vermoedens, die ze tegen
spreken of voorbijstreven, komen te plet
ter loopen. 

W anneer van de overeenkomst een 
alde is opgern.aakt en deze akte als bewijs 
wordt ingeroepen, kan die akte, en die 
akte aileen, aan den rechter het bewijs 
leveren van den inhoud en de modaliteiten 
der overeenkomst. 

Mochten de contractanten andere dan 
de in de akte vermelde modaliteiten, die 
uit de alde niet blijken, hebben bedongen, 
dan hebben zij zich zelf ontzegd daarvan 
het bewijs door getuigen of door vermoe
dens aan te brengen, want zoodanig be
wijs zou noodzakelijk hetzij tegen, hetzij 
hoven den inhoud van de alde gaan. 

Indien een der contractanten er op 
aanspraak mocht maken zoodanige moda
liteiten later door getuigen of vermoedens 
te komen bewijzen, dan zal het volstaan, 
om deze aanspraak zonder nader onder~ 
zoek te doen afwijzen, dat de tegenpartij 
harerzijds beweert dat die modaliteiten in 
de akte niet te vinden zijn en dat, bij ge
breke van hun vermelding, hij die ze wil 
inroepen niet gerechtigd is ze te doen 
geld en. 

Gewis, de regel is streng, maar hij is 
zeker en de zekerheid van de overeen
komsten is deze strengheid wel waard. 

Bij overlegging van een als bewijs inge
roepen akte, kan de rechter aan de over-

eenkomst geen anderen inhoud of geen 
andere modaliteiten toeschrijven dan de
gene die in de alde vermeld zijn ; inhoud 
en modaliteiten van de overeenlcomst zijn 
datgene wat in de alcte geschreven is, al wat 
in de alcte geschreven is, niets anders dan 
hetgeen in de alcte geschreven is. 

Ik bepaal mij hier, wei te verstaan, tot 
de bewijskracht van de akte tusschen de 
contractanten en stel ter zijde de stof 
betreffende het bewijs van de schijn
handelingen. 
· Daar de wet den rechter oplegt den 

inhoud en de modaliteiten van de over
eenkomst te zoeken in de akte, moet de 
rechter deze akte niet alleen lezen maar 
de draagwijdte er van vatten, de akte 
begrijpen. 

Indien dit b3grijpen zekere moeilijk
heden oplevert, omdat de akte niet dui
delijk is, dan zal men zeggen dat de 
rechter de akte moet « verklaren "· 

Hoe komt dat cleze regelen, die elemen
tair blijken te zijn, tot zooveel betwisting 
aanleicling' gaven? 

E~nerzijds, omdat men uit artikel1156 
van het Burgerlijk Wetboek («men moet 
in de overeenkomsten nag·aan welke de 
gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracteerende partijen was, veeleer dan 
zich aan de letterlijke beteekenis van de 
woorden te houden ") soms wel geneigd is 
af te leiden dat de rechter, bij wien een 
akte als bewijs van een overeenkomst 
worclt ing'eroepen, volstrekt vrij is om 
aan deze overeenkomst dezen of genen 
inhoud toe te kennen, deze of gene rn.oda
liteiten vast te hechten, zonder dat hij 
zich om de draagwijdte van de akte be
hoort te bekommeren, mits hij verwijze 
naar de gemeenschappelijke bedoeling van 
de contracteerende partijen. 

Anderzijds omdat men in het verbod 
van bewijs door getuigen of vermoedens 
tegen en hoven den inhoud van de alden, 
gesteld in de artikelen 1341 en 1353, een 
stellig' verbod heeft meenen te zien om 
ooit eenig beroep te doen op vermoedens 
ten einde den zin van de akte, die aan de 
bedoeling van de partijen beantwoordt, 
op t.e sporen. 

Ziedaar twee grove vergissingen. 
Laten we vooreerst opmerken dat ar

tikel 1156 staat, niet in bet hoofdstuk 
betreffende het bewijs, maar wei in het 
hoofdstuk betreffende het gevolg der ver
bintenissen, aan het begin van de afdeeling 
over de verklaring van de « overeenkom
sten n, en niet enkel over de verklaring 
van de akten. Voorzeker vindt dit artikel, 
zooals de overige artikelen van dezelfde 
afdeeling, zijn toepassing bij de verkla
ring van de akten houdende overeenkom-
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sten, maar het voorschrift, die het bevat, 
geldt tevens bij de verklaring van een 
overeenkomst, die werd aangegaan · zon
der een akte, en waarvan de bewoordingen 
bewezen zijn door getuigen of door erken
tenis van de partijen 0 

Het aanvaardt als een op het eenvou
dig gezond verstand gesteund beginsel dat, 
ten aanzien van de bewoordingen van een 
overeenkomst, de rechter deze bewoor
dingen niet z.al beschouwen als spraak
kundige, hezorgd om hun letterlijken zin, 
maar als een man die tracht te begrijpen 
hetgeen de partijen werkeiijk hebhen wil
len verklaren of schrijven, mochten zij 
ook zekere woorden hebben gehruikt in 
een beteekenis die door de Academie niet 
wordt aangenomeno 

Artikel 1156 is voikomen overeen te 
brengen met de artikeien 1319 en voi
gende, 13M en 1351, in het gevai - dat 
in de praktijk meest voorkomt, maar 
niettemin door den wetgever ais een bij
zonder gevai wordt aangezien, - waarin 
de hewoordingen van de overeenkomst hij 
geschrift zijn gesteid in een akte die tot 
schriftelijk hewijs strekt van deze over
eenkomsto 

Wanneer een akte ais hewijs van een 
overeenkomst wordt ingeroepen, behoort 
deze akte door den rechter te worden ge
Iezen om den inhoud en de modaliteiten 
van de overeenkomst te ontdekken; de 
rechter mag, ten aanzien van den inhoud 
en de modaiiteiten van de overeenkomst, 
geenerlei bewijs ontvangen door getuigen 
of door vermoedens, gaande hetzij tegen, 
hetzij hoven den inhoud van de akte 
(artto 1319 en vlgo, artto 13M en 1353)o 
Maar hi.i de lezing van de akte, met het 
oog op den inhoud en de modaliteiten van 
de overeenkomst, moet hij (art. 1156), 
navorschen welke de gemeenschappelijke 
hedoeling van de partijen is geweest, 
veeleer dan zich aan de Ietterlijke hetee
kenis der woorden te houden ; hij moet 
nagaan wat part#en gewild hebben dat in 
de akte zou geschreven zijn, eerder dan 
wat daarin geschreven is naar den letter
lijken zin ·van de woorden 0 

Bij de lezing van de akte zal de rechter, 
zooais bij artikel 1156 is voorgeschreven, 
de juiste draagwijdte van de akte bepalen, 
draagwijdte van de akte zooais de par
tijen die bedoeid hehbeno Vermits de 
regeien van het schriftelijk hewijs hem 
verpiichten in de akte, en nergens anders 
dan in de akte, den inhoud en de moda
liteiten van de overeenkomst te zoeken, 
zal hi.i op die wijze den inhoud en de mo
daliteiten van de overeenkomst hehhen 
hepaald. 

Artikel 1156 Iaat hem niet toe anders 

om te werk te gaan en den inhoud en de 
modaliteiten van de overeenkomst te zoe
ken onder terzijdestelling van de akte, 
om daarna aan de akte de draagwijdte toe 
te kennen, weike hij aan de overeenkomst 
heeft toegeschreven met miskenning van 
de regeien hetrefiende het schriftelijk he
wijs, want verk!aren dat artikei1156 zoo
danige hevoegdheid aan den rechter ver
Ieent zou leiden tot schrapping uit het 
Wethoek van de waarhorgen die het aan 
de contractanten geeft door het hepaien 
van de bewijskracht der akteno 

Men zai tegenwerpen dat het rmder
scheid kunstmatig is, dat partijen willen 
dat de overeenkomst volkomen weerge
geven wordt in de aide, dat partijen wil
len dat de draagwijdte van de akte gelijk 
weze aan de draagwijdte van de over
eenkomst, dat derhaive het opzoeken van 
de draagwijdte der overeenkomst gelijk 
staat met het opsporen van de draagwijdte 
der akteo Het onderscheid is zoo weinig 
kunstmatig dat de wetgever gemeend 
heeft het verbod van de artikeien 13ld 
en 1353 te moeten stellen, op die wijze 
aannemend dat, zonder djt verbod, de 
rechter er zou kunnen toegebracht wor
den, door het ontvangen van getuige
nissen en vermoedens, aan de overeen
komst een inhoud of modaliteiten toe te 
kennen die hetzij tegen, hetzij hoven de 
draagwijdte van de aide zouden gaano 

Het onderscheid lijkt subtiei; het heeft 
echter hoofdzakelijk helango Dit onder
scheid zai ons toeiaten te bepaien in weike 
mate de rechter, hij het Iezen van de akte, 
vermoedens -aannemen kano 

Want de rechter kan vermoedens aan
nemen bij het Iezen van de akte, en de 
meening dat hij zulks niet kan is een 
dwaling des te stelliger daar wij straks 
zullen aantoonen dat hij zuiks moet, en 
het hem slechts dank aan vermoedens 
mogeli.ik zai zijn de akte te hegrijpen en 
zich rekenschap te geven van hetgeen par
tijen gewild hehben dat in de akte zou 
geschreven zijno 

De akte hestaat uit woordeno Om de 
akte te hegrijpen, moet de rechter he
slissen dat die woorden dez.en of genen 
zin hebbeno Om zich rekenschap te geven 
van hetgeen partijen gewild hebhen dat 
in de akte zou geschreven zijn, moet de 
rechter heslissen dat zij aan de door hen 
gehruikte woorden deze of gene hetee
kenis hehben willen hechteno Tot deze 
besiissing kan de rechter siechts komen 
door vermoedenso 

Eerste vermoeden, wiens gehruik arti
kei 1156 wettigt, er bij onderstellend dat 
dil gehruik onmishaar is, en enkei voor
schrijvend dat de :rechter er niet door 
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gehonden is en, bij voorkom~md geval, 
een tegenvermoeden kan aanvaarden : de 
rechter zal, - de akte lezend met zijn 
kennis van de taal, met zijn kennis van 
den letterlijken zin der woorden, juister 
gezegd, met zijn kennis van de gebruike
lijke beteekenis der woorden, zooals zij 
worden omschreven door de woordenboe
ken, of, indien het juridische termen geldt, 
met zijn kennis van hun wettelijke bepa
ling,- de rechter zal vermoeden dat par
tijen, bij het gebruik van een woord in de 
akte, die gedachte hebben willen uitdruk
ken, waaraan dat woord normaal beant
woordt overeenkomstig het gebruik er van 
of, bij voorkomend geval, overeenkomstig 
de wet. 

Op straffe van miskenning van het nut 
der taal, op straffe van miskenning van 
het feit dat de vorderingen van de talen 
bestaan in het geschikt maken van woor
den tot steeds juistere uitdrukking van 
de gedachte, moet worden vermoed dat 
zij die woorden gebruiken, de bedoeling 
hebben aan deze woorden hun gebruike
lijke en normale beteekenis te g'even. 
Van dit vermoeden maken wii de toe
passing bij al onze gesprekken", al onze 
lezingen, en wij rekenen er op dat zij, tot 
wie wij ons hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk wenden, het hunnerzijds even
eens toepassen. De dwaze, die zulks niet 
zou doen, zou zich kunstmatig· afzonderen 
en zich plaatsen in den toestand van een 
vreemdeling, die verloren is te midden 
van een volk wiens taal hij niet kent. Die 
toepassing geldt voor den rechter even 
als voor een ieder. 

De rechter zal vermoeden dat de par
tijen in de akte hebben willen zeggen het
geen zij daarin hebben gezegd, overeen
komstig den gebruikelijken en normalen 
zin der woorden die zij gebruikten. 

Maar artikel 1156 legt den rechter op 
zich niet te houden aan de letterlijke be
teekenis van de woorden en de voorkeur 
te geven aan de beteekenis d1e volgt uit 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen. 

Er zijn, inderdaad, vele lieden die de 
woorden gebruiken met een andere be
teekenis dan den gebruikelijken en nor
malen, door de woordenboeken omschre
ven zin, of hun bij de wet bepaalden ju.ci
dischen zin. Tal van lied&n spreken en 
schrijven onnauwkeurig, gebruiken, een 
taal die eigen is hetzij aan het gewest 
waar zij Ieven, hebij aan de omgeving 

. waarin zij hun sociale of economische be
drijvigheid uiLoefenen. Om slechts dit 
voorbeeld te geven, zeker is het dat, in 
den mond en in de pen van zakenmcn
~chen1 bet woordt « depOt >> gewoonlijk een 

andere beteekenis heeft dan in de arti
kelen 1915 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Blijkt het den rechter dat, wegens een 
of meer van deze feitelijke omstandig
h3den, partijen moge!ijk de woordon heb
ben w1llen gebruiken in een anderen dan 
den gebruikeliJken en normalen zin, dan 
schrijft artikel 1156 hem voor met deze 
feitelijke omstandigheden rekening te 
houden en het vermoeden, dat partijen de 
termen in hun gebruikelijken en normalen 
zin hebben aangewend, om te st.ooten 
door dit andere vermoeden dat zij deze 
termen gebruikt hebben in den rin die 
eigen is a:m hun gewoonten of aan hun 
omgeving. 

Ik z~.l deze reeds lange uiteenzetting 
niet verder uitbreiden door thans het 
gaval te onderzoeken, dat in de voor
ziening niet is begrepen, en waarin zou 
gebleken zijn dat elke bij de aide betrok
ken partij aan de woorden een verschil
lende beteekenis zou hebben toegeschre
ven, derwijze dat rij er door in dwaling 
werden gebrachL, of rich zelf in dwaling 
hebben gebracht aangaande hun wils
overeenstemmin g. 

De artikelen die, in de afdeeling· over 
de verklaring van de overeenkomsten, 
begrepen in het hoofdstuk betreffende het 
gevolg van de verbintenissen, volgen op 
art.ikel 1156, geven aan den rechter een 
reeks andere vermoedens die hem tot 
richtlijn moeten strekken bij het op
sporen van de bedoeling der partiien. 

Wanneer van de overeenkomst een 
schriftelijke akte is opgemaakt, zal de 
rechter rich van deze vermoedem bedienen 
om de akte te begrijpen, om te ontdekken 
hetgeen de partijen gewild hebben dat in 
de a.kte zpu geschreven zijn. 

Ik heb! een eerste schrede gemaakt in 
mijn betoog : het Wetboek legt den rech
ter op, - het zou zich, door anders voor 
te schrijven, in tegenspraak hebben ge
bracht met den gang zelf der dingen, -
gebruik te maken van vermoedens om de 
als bewijs van een overeenkomst inge
roepen akte te begrijpen, om te beslissen 
hetgeen de contractanten gewild hebben 
dat in de akte zou geschreven zijn ; door 
te beslissen hetgeen de contractanten be
doeld hebben dat in de akte zou geschre
ven zijn, beslist hiJ, bij wijze van gevolgr 
datgene waaromtrent zij overeengekomen 
zijn. 

De akte is opgemaakt op zoodanige 
wijze dat, bij aanvaarding van de woor
den in hun gebruikelijke en normale he
teekenis, de draagwijdte er van duidelijk 
blijkt. Geen van de partijen laat eenige 
feitelijke omstandigheid gelden waaruit 
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de meening zou ontstaan dat zij de woor
den van hun gebruikelijke en norrnale 
beteekenis hebben afgewend. Het ver
moeden dat de partijen de woorden in 
hun gebruikelijke en normale beteekenis 
hebben toegepast, volstaat om de akte te 
Iaten begrijpen. Aan de akte moet nood
zakelijk de alzoo klaar geworden draag'
wijdte worden toegekend en de rechter die 
haar een andere verklaring mocht geven, 
zou de artikelen 1319 en volgende schen
den. 

vVanneer wordt aangevoerd dat par-· 
tijen de woorden hebben afgewend van 
hun gebruikelijke en normale beteekenis, 
zal de rechter de tot staving van die 
bewering ingeroepen feitelijke gegevens 
moeten beoordeelen, en indien hij aan
dacht er aan verleent, zal hij vermoeden 
dat partijen aan de woorden zoodanige 
beteekenis hebben willen geven als over
eenkomstig is met hun gewoonten of die 
van hun omgeving. 

Maar nu kan het gebeuren dat de rech
ter; de akte lezend en onderzoekend, aan 
de woorden hetzij, in het eerste geval, 
hun gebruikelijke en normale beteekenis, 
hetzij in het tweede geval, de met de 
gewoonten der partijen of die van hun 
omgeving overeenstemmende b13teekenis 
toekent, en desondanks er niet toe komt 
te ontdekken wat partijen gewild hebhen 
dat in de akte geschreven zou zijn. 

Vruchteloos neemt hij de door de arti
lelen 1157 en volgende aangewezen richt
lijnen te baat; hij kan de draagwijdte, die 
partijen aan de akte hebben willen geven 
niet begrijpen, hij slaagt er niet in op te 
helderen wat partijen wei mogen gewild 
hebben dat in de akte zou geschreven 
zijn. 

Van zoodanige akte, waarin partijen 
zich met te weinig nauwkeurigheid heb
ben uitgedrukt om een zekere bepaling 
van hun gedachte toe te Iaten, is de zaak 
Beckers en anderen tegen Cloes-Michaux 
een goed voorbeeld : 

Artikel 2 van de authentieke huurakte 
van 31 Mei 1921 luidt als volgt : " De 
huur zal een duur hebben van vijftien 
achtereenvolgende jaren, te rekenen, met 
terugwerking, van den 16n September 
1920 », hetgeen het verstrijken van de 
huur onbetwistbaar schijnt te stellen op 
15n September 1935. Maar het artikel 11 
voegt er bij : '' De huurder zal het recht 
hebben deze huur, onder dezelfde voor
waarden, te verlengen voor een nieuwen 
termijn van vijftien jaar, mits hij de 
verhurende vennootschap verwittigt ten 
minste drie maandim v66r het verstrijken 
van het vijftiende jaar van deze huur. 
Voor dezen nieuwen en tweeden termijn 

van vijftien jaar wordt de huursom g'El
bracht op 10.000 frank 's jaars, betaal
baar zooals hierboven gezegd. » (De huur
som was minder voor de eerste vijftien 
jaar, zooals bepaald werd in artikel 5.) 

Dit tweede beding is een model van 
duisterheid. Alhoewel, luidens artikel 2, 
de huur een duur van vijftien jaar moet 
hebben en zal verstrijken den 1.~n Sept
tember 1935, blijkt uit artikel11 d:1t par
tijen hebben gewild dat de akte zekere 
verplichtingen zou hepalen voor een latere 
tijdruimte. Hebben zij een akte willen op
maken van een nieuwe huur voor een tijd 
van vij~tien jaar, toegestaan door verhuur
ster aan huurder, die van de hem gedane 
belofte al dan niet kon gebruik maken, of 
hebben zij willen verklaren dat de huur 
aangegaan werd voor een onzekeren ter
mijn, bedragende vijftien of dertig jaar 
naar believen van den huurder? 

Lezen wij artikel 11 opnieuw : 
De huurder hec.ft het recht de huur te 

" verlengen » voor een nieuwen " termijn » 
van vijftien jaar. Het ware wei eenvou
diger geweest te zeggen dat de huurder 
het recht zou hebben " de huur te ver
nieuwen voor vijftien jaar », indien par
tijen gewild hadden dat enkel een belofte 
van een nieuwe huur door de eigenares, 
en de aanvaarding van deze belofte, 'door 
den huurder, in de akte zou zijn opge
teekend. "Verlengen » is verschillend van 
" vernieuwen » ; " verlengen », onderstelt 
dat een reeds bestaande toestand wordt 
gehandhaafd na een bepaalden tijd. 

De huurder moet de verhurende ven
nootschap verwittigen ten minste drie 
maanden v66r het verstrijken " van bet 
vijftiende jaar van deze huur "· lndien er 
spraak geweest was van een huur van 
vijftien jaar, sameng'aand met een belofte 
van een nieuwe huur, zouden partijen dan 
niet eerder gezegd hebben : v66r het ver
strijken "van deze huur »? 

Voor dezen nieuwen en tweeden " ter
mijn » van vijftien jaar, wordt de huur
som gebracht op 10.000 frank 's jaars, 
betaalbaar zooals hierboven bepaald is. 
Alzoo werd bijgevolg voor den tweeden 
termijn van dezelfde en enkele huur een 

. bedrag vastgesteld dat verschilt van dat
gene hetwelk voor den eersten termijn 
werd voorzien. lndien partijen voor den 
tweeden termijn van vijftien jaar slechts 
een belofte van huur in de aide hadden 
willen Iaten opteekenen, zouden zij niet 
de volgende formule hebben gebruikt : 
voor deze nieuwe en tweede " huur » van 
vijttien jaar, zal de huursom 10.000 frank 
's jaars hedragen, hetaalbaar zooals hier
voren bepaald? 

Artikel 11 van de huur is duister der-
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wijze dat het. aan artikel 2 zijn klaarlv~id, 
waarmee het oorspronkelijk bleek te 
schitteren, ontneemt. 

Eveneens zal het gebeuren dat de akte, 
die in zich zelf duidelijk scheen ook naar 
zijn bewoordingen, die duidelijkheid ver
liest wegens feitelijke gegevens die aan 
den rechter ter beoordeeling worden on
derworpen. 

Wanneer zij gelezen wordt met toe
kenning, aan de woorden, van hun gebrui
kelijke en normale beteekenis, of van de 
met de gewoonten der partijen of die van 
hun omgeving overeenstemmende betee
kenis, is de akte verstaanbaar. Nu worden 
echter v66r den rechter feiten aangevoerd, 
die aantoonen dat de op die wijze be
grepen akte, of een op die wijze begrepen 
beding van de akte, hun geheele draag
wijdte verliezen. Artikel 1157 wijst zeer 
gevat daarop dat, wanneer partijen de 
moeite doen een alde op te maken, zulks 
niet geschiedt om daarin nuttelooze be
dingen op te teekenen, en dat, bijgevolg 
moet vermoed worden dat alle bepalingen 
een gevolg behooren te hebben, veeleer 
dan ze te verstaan in de beteekenis waar
mee zij g;een gevolg kunnen teweeg bren
gen. 

Thans zal de zaak Collard tegen Gail
lard en anderen mij toelaten mijn betoog 
door een voorbeeld te staven : 

De akten van verkoop van 19n Au
gustus 1918 en 3n Augustus 1926 zijn kort 
maar duidelijk wat betreft de beschrijving 
van de verkochte goederen ; beide ver
melden onder deze goederen het kadas
traal perceel 673 A, en de alde van 1926 
bepaalt zelfs nader dat er spraak is van 
een tuin, groot 1 are ~0 centiares. 

Anderzijds, luidens een beding, dat 
reeds in de akte van 1928 geschreven staat 
en in de akte van 1926 wordt overge
nomen, draagt de kooper de lasten van de 
herstelling der muren aan den afloop der 
wateren van den molen. Dit beding is 
evenzoo duidelijk. 

Alles ware volmaakt indieri niet bleek 
uit aangevoerde feitelijke gegevens dat de 
muren, waarvan de herstelling ten laste 
van den kooper wordt gelegd, alsmede de 
grond dien zij beschermen, zich juist be
vinden op het perceel 673, A, dat onder 
de verkochte goederen begrepen is. 

De rechter stelt vast dat het niet aan 
te nemen is dat partijen in de akte uit
drukkelijk hebben Willen vermelden : De 
verplichting van den kooper om zekere 
muren te herstellen en tegelijkertijd de 
overdracht, aan den ko.oper, van deze 
muren en van de gronden die zij bescher
men. Indien partijen gewild hebben dat 
uit de akten uitdrukkelijk de verplichting 

van den kooper tot herstelling van de 
muren zou blijken, dan hebben zij niet 
gewild dat de akten de overdracht, aan 
den kooper, van deze muren zouden 
vaststellen, dan is er een vergissing be
gaan bij het aanwijzen van de verkochte 
goederen. 

Ziedaar nu een geval waarin, niettegen
staande al de vermoedens waartoe de 
rechter zijn toevlucht heeft genomen om 
de akte te begrijpen, hij toch steeds voor 
een raadsel blijft, dat hij nochtans ver
plicht is op te lossen. Hoe zal hij deze 
oplossing geven? Langs den eenigen weg 
die voor hem open is : daar de eerste 
vermoedens niet voldoende bleken te 
zijn, zal hij de hulp inroepen van andere 
vermoedens wier gegrondheid hij zal zoe
ken in de feiten die hem door de parbjen 
worden onderworpen. 

Maar schendt de rechter dan niet de 
regelen van het schriftelijk bewijs,- rege
len die voorschrijven dat de akte zelf een 
volledig en juist bewijs vormt,- wanneer 
hij op die wijze redeneert door vermoedens, 
op grond van buiten de akte extrinsiek 
liggende feiten? 

Geenszins. Niets verbiedt den rechter 
als grondslag van zijn vermoedens te aan
vaarden feitelijke, aan de akte extrinsiek 
gebleven gegevens. 

Het vermoeden dat partijen de woorden 
gebruikt hebben in hun gebruikelijke en 
normale beteekenis of dat zij aan de 
woorden een andere, met hun gewoonten 
of die van hun omgeving overeenstem
mende beteekenis hebben gegeven, is ge
grond op aan de akte extrinsiek gebleven 
gegevens. Het vermoeden dat dit of dat 
woord deze of gene g;edachte. weergeeft 
vindt zijn grond buiten de akte, in de 
algemeene regelen van het spraakgebruik 
of iii de tradities die eigen zijn aan de par
tijen of hun omgeving. 

Om de akte te begrijpen, en zelfs inge
val de rechter zich niet genoodzaakt vindt 
de akte te verklaren, is hij verplicht te 
redeneeren door vermoedens uitgaande 
van feiten, die buiten de akte liggen ; het 
Wetboek verbiedt hem znlks des te minder 
daar het hem zulks niet zou kunnen ver
boden hebben. 

Dtl aanwending van vermoedens, ge
grond op feitelijke extrinsieke gegevens, 
buiten de akte, is verplichtend en wette
lijk. Maar zulks is slechts het geval in 
zoover de rechter zich van die vermoedens 
bedient om de akte te begrijpen en te ver
klaren, om de draagwijdte van de akte te 
bepalen, om vast te stellen wat partijen 
gewild hebben dat in de akte geschreven 
zou zijn. De aanwending van vermoedens 
zou echter onwettelijk zijn en veroor-
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deeld worden door de regelen van he t 
schriftelijk bewijs, indien de rechter zich 
daarvan zou bedienen, niet om de akte te 
begrijpen en te verklaren, maar om den 
inhoud en de modaliteiten van de over
eenkomst buiten de akte op te sporen, om 
het bewijs van den inhoud en de moda
liteiten van de overeenkomst, onafhan
kelijk van de akte, aan te nemen. 

De leer van uwe arresten is trouwens 
zeker ; herhaalde malen hebt U verklaard 
dat de rechter de akte kan verklaren door 
vermoedens gegrond op extrinsieke feite
lijke omstandigheden (1). 

U zegt ook soms dat de rechter, om de 
akte te verklaren, kan steunen 'op de uit
voering die partijen aan de overeenkomst 
gaven. 

Bij dit punt verlang ik een oogenblik stil 
te blijven, want de vraag stelt zich of de 
rechter op die wijze niet den inhoud en 
de modaliteiten van de overeenkomst 
zoekt, onafhankelijk van de aide, in 
plaats van op te sporen wat partijen ge
wild hebben dat in de aide zou geschreven 
zijn? Schendt de rechter niet de regeien 
van het schriftelijk bewijs, wanneer hij 
de draagwijdte van de akte bepaait door 
de draagwijdte van de overeenkomst, in 
plaats van de draagwijdte van dff over
eenkomst te bepaien door de draagwijdte 
van de akte? · 

Moet alles wat ik U daareven heb uit
eengezet mij er niet toe brengen om deze 
wijze van verklaring van de akte onver
biddelijk te verwerpen? 

Verstaan wij maikander goed. 
De rechter mag den inhoud en de moda

liteiten van de overeonkomst niet zoeken 
onafhankelijk van de ::~kte, om daarna 
aan de aide de draagwijdte toe te kennen 
die hij bij de overeenkomst vond onder 
miskenning van de regeien van het schrif
telijk bewijs, omdat in beginsei, zooais 
wij hooger hebben aangetoond, de draag
wijdte van de akte en de draagwijdte van 
de overeenkomst niet noodzakelijk de
zelfde zijn en omdat, wanneer de akte 
ais bewijs wordt ingeroepen, de rechter 
aan de overeenkomst geen andere draag
wijdte mag toekennen dan degene die uit 
de akte biijkt. 

Maar indien vaststaat dat partijen ge
wiid hebben dat, betreffende het bestre
den punt, de akte de geheele en voikomen 
weergave zij van de overeenkomst, in
dien vaststaat dat, aangaande het be
streden punt, de draagwijdte van de akte 

(1) Zie onder andere : Verbr., 17 Novem
ber 1932 (Bull. en PAsrc., 1933, I, 9), en 
2 Februari 1938 (ibid., 1938, I, 66). 

Gil die van de overeenkomst dezelfde zijn, 
dan zai het verbod om de draagwijdte van 
de akte te bepaien door de draagwijdte 
van de overeenkomst zijn reden van be
staan verliezen. 

Bijgevolg, op voorwaarde dat de feiten 
den rechter doen vermoeden dat, aan
gaande het bestreden punt, aangaande de 
termen van de te verklaren akte, de 
draagwijdte van de akte en die van de 
overeenkomst dezelfde zijn, kan de rech
ter, met het oog op zijn te geven ver
kiaring van de aide, zich bedienen van 
vermoedens gegrond op de uitvoering 
van de overeenkomst door de partijen, 
gegrond op de draagwijdte van de over-
eenkomst. -

De zaak Collard tegen Gaillard en an
deren biedt mij nogmaais een voorbeeld 
hetweik U, ik hoop het, zai aantoonen dat 
mijn betoog niet verdwaait in de neveien 
van de abstractie en het geval in 't geheei 
niet louter theoretisch is. 

De te verkiaren akten zijn akten van 
verkoop van onroerende goederen, het 
bestreden punt, de termen van de akte 
die behoord verklaard te worden, zijn de 
woorden waardoor daarin de verkochte 
en gekochte goederen werden aangewezen. 
Zou het geen zuivere dwaasheid zijn te 
onderstellen dat verkoopers en koopers 
zouden kunnen gewild hebberi dat de 
verkochte en gekochte goederen niet op 
volledige en voikomen wijze in de akten 
werden aangewezen? Zou het geen zuivere 
dwaasheid zijn te onderstellen aat zij 
zouden kunnen gewild hebben dat in de 
akten niet werden aangewezen al de ver
kochte en gekochte onroerende goederen, 
of dat in de akten zouden worden aange
wezen andere onroerende goederen dan 
de verkochte en gekochte? Is het inte
gendeel niet noodzakelijk, om de in de 
aanwijzing van de gekochte en verkochte 
goederen gesiopen vergissing te verbeteren, 
de akten te verklaren door hun de door de 
partijen gewilde draagwijdte toe te ken
nen, te vermoeden dat hetgeen zij gewild 
hebben dat in de akte geschreven ·zou 
worden, die woorden zijn welke normaal 
de onroerende goederen konden aanwijzen, 
over weike zij, door de uitvoering van de 
overeenkomsten, den wil hebben laten 
blijken om te verkoopen en te koopen? 

Logisch komen ais uitzonderlijk voor de 
gevallen waarin de rechter, om dusdanig 
de akte te verkiaren, zal moeten verwijzen 
naar de uitvoering die aan de overeen
komst door partijen werd gegeven, en 
waarin hij de draagwijdte van de akte zal 
moeten zoeken in de draagwijdte van de 
overeenkomst. Practisch echter zullen die 
gevallen niet zoo uitzonderlijk zijn ais 



-M-
friert geneigd is aan te nemon, want dik
wijls zal het geheuren dat, aangaande het 
bestreden punt, partijen niet hebhen kun
nen willen dat in de akte iets anders zou 
geschreven zijn dan datgene waaromtrent 
zij hebben willen overeenkomen; het 
zal derhalve dikwijls voorkomen dat de 
rechter zal moeten vermoeden dat partijen 
gewild bebben dat in de akte zou zijn 
geschreven juist datgene waarover zij heb
ben willen overeenkomen. 

Een andere reden trouwens zal den 
rechter zeer dikwijls opleggen acht te 
slaan op de uitvoering, die de partijen aan 
de overeenkomst hebben gegeven. 

Ik heb U tot nu toe den rechter g•etoond, 
terwijl hij zich bezig houdt met de ver
klaring van de akte en dus de regelen van 
het schriftelijk bewijs toepast om den in
houd en de modaliteiten van de over
eenkomst op te sporen. Ik heb U getoond 
dat, wanneer een geschreven akte als be
wijs van een overeenkomst wordt inge
roepen, de regelen van het schriftelijk be
wijs den rechter gebieden in de akte het 
bewijs van de overeenkomst te zoeken en 
hem verbieden op andere yermoeders te 
steunen dan die welke noodzakelijk zijn 
tot het begrijpen van de akte. Ik heb mijn 
hetoog• gestaafd met de beschouwing dat 
de wetgever, ten einde de zekerheid van 
de overeenkomsten te waarborgen, aan 
heL schriftelijk hewijs een zoodanige 
kracht had toegekend dat het gelden zou 
tegen geLuigenissen en vermoedens. lk heb 
op die wijze de kracht van het schriftelijk 
bewijs met betrekking tot het bewijs door 
getuigen of door vermoedens behandeld. 

Maar zoo de wetgever het schriftelijk 
bewijs gesteld heeft hoven het bewijs door 
getuigen of vermoedens, zoo hij het schrif
telijk bewijs zeer hoog heeft geplaatst in 
de hierarchie van de bewijzen, toch heeft 
hij het niet gesteld boven al de bewijzen, 
en heeft hij het niet geplaatst op den top 
in de hierarchic der bewijzen; het bewijs 
door bekentenis haalt het hoven het 
schriftelijk hewijs : men kan door heken
tenis bewijzen hetzij tegen, hetzij hoven 
den inhoud van een akte. 

Wanneer derhalve de uitvoering, die 
door de partijen aan een overeenkomst 
werd gegeven, een hekentenis uitmaakt 
aangaande den inhoud en de modaliteiten 
van de overeenkomst, dan zuilen deze 
inhoud en deze modaliteiten op die wijze 
wettelijk bewezen zijn, welke overigens de 
draagwijdte van de akte ook weze. 

W anneer de rechter aan de dad en van 
uitvoering van de overeenkomst, verricht 
door de partijen, de waarde toekent van 
een buitengerechtelijke bekentenis, zal hij 
uit deze bekentenis het bewijs van den 

inhoud en van de modallteiten der over
eenkomst afleiden ; hij zal den inhoud en 
de modaliteiten van de overeenkomst als 
bewezen beschouwen, maar hij zal niet de 
regelen van het schriftelijk bewijs hebben 
toegepast; hij zal de alde niet verklaard 
hebben; hij heeft de alde ter zijde gelaten 
om de regelen van het bewijs door beken
tenis toe te passen, welke bewijs gaat 
hoven het schriftelijk bewijs ... 

De H. Eerste advocaat generaal Leon 
Cornil handelt verder over de grenzen der 
cont1·ole-bevoegdheid van het Hof van ver
breking, te dezer zake, en eindigt als volgt: 

Vatten wij samen : 
U zult vooreerst moeten nagaan of de 

rechter het bewijs van de overeenkomst 
van haar inhoud en haar modaliteiten af
geleid heeft uit de akte of uit een beken
tenis. Heeft de rechter het bewijs getrok
ken uit een bekentenis - zooals de bui
tengerechtelijke bekentenis blijkend uit 
de uitvoering die partijen aan de over
eenkomst hebben gegeven, - dan zal er 
voorzeker geen schending bestaan van de 
regelen betreffende het schriftelijk bewijs, 
en U zult aileen te onderzoeken hebben of 
de regelen aangaande het bewijs door be
kentenis al dan niet werden geschonden. 

Heeft de rechter het hewijs van den 
inhoud en de modaliteiten van de over
eenkomst afgeleid uit de akte, dan zult 
U moeten nagaan of hij niet de regelen 
van het schriftelijk bewijs geschonden 
heeft. 

De akte wordt aileen beschouwd, de 
woorden worden genomen in hun gebruike
lijke en normale beteekenis, zij is duide
lijk. De rechter heeft geenerlei feitelijke 
vaststelling gedaan aangaande afwijkin
gen in de taal van de partijen of aangaande 
andere omstandigheden, die de akte ge
schikt maken om op verschillende wijzen 
te worden begrepen of om haar de duide
lijkheid te ontnemen. De akte kan slechts 
op een enkele wijze worden begrepen, 
maar desniettemin heeft de rechter ze op 
een andere wijze verstaan : dan miskent 
de verklaring, die de rechter verleent, de 
bewijskracht van de akte en zult U de 
verbreking hevelen op grond van de 
schending van artikelen 1319 en volgende. 

Wanneer integendeel de akte, aileen be
schouwd, niet duidelijk is en vatbaar om 
op verschillende wijzen te worden be
grepen, of wanneer, wegens vaststellingen 
van den rechter, zij ophoudt duidelijk te 
zijn, zult U de bewijskracht moeten aan
nemen van de vermoedens, die de rechter, 
met het oog op verklaring, gesteund heeft 
op extrinsieke feiten, maar U zult behooren 



nate g'aan of de rechter wei tot verklaring 
van de akte is overgegaan door zich te 
bedienen van die vermoedens, en of hij 
niet, onder miskenning van de regelen 
betreffende het schriftelijk bewijs, het 
bewijs van den inhoud en de modaliteiten 
der overeenkomst gezocht heeft in ver
moedens, met terzijdestelling van de akte, 
in welk geval U de verbreking zult bevelen 
wegens schending van de artikelen 1319 
en volgende, 1341 en 1,353. 

Na op zoo overdreven wijze misbruik te 
hebben gemaakt van uw geduld, voel ik 
wei eenig bezwaar om te zeggen dat ik dit 
zeer eenvoudig vind ... 

Wellicht hebt U al deze zaken reeds ge
zegd wanneer U te kennen gaaft dat de 
door den rechter verleende verklaring 
bindend is, mits zij niet klaarblijkelijk 
strijdig weze/met de termen van de akte 
of onvereenigbaar zij met deze termen. 
Wellicht zegt U nog al deze zaken, wan
neer U bevestigt dat de door den rechter 
verstrekte verklaring bindend is, op de 
eenige voorwaarde dat zij met redenen 
omkleed weze ; men kan inderdaad uit de 
nota van den H. Advocaat generaal 
Raoul Hayoit de Termicourt, die uw 
arrest van 13 Juli 1939 (1) toelicht, af
Ieiden dat U als redenen enkel zult be
schouwen degene die U aantoonen waar
om de rechter de aide verklaard heeft 
zooals hij deed, dat U de voorziening 
slechts zoudt verwerpen omdat. de ver
klaring met redenen werd omkleed, indien 
U zoudt vaststellen dat de rechter aan· 
nemelijke redenen heeft opgegeven, zoowel 
aangaande de noodzakelijkheid om de 
akte te verklaren als aangaande de aan de 
akte verleende beteekenis. 

Maar zouden de. rechtzoekenden en de · 
rechter, die van uwe arresten het meest 
gezaghebbend commentaar der wet ver
wachten, er geen baat bij vinden indien 
U uw gedachte op minder sibyllynsche 
wijze zoudt uitdrukken, in bewoordingen 
die hen niet tot moeizame verklaringen 
zouden noodzaken? 

Eel'ste a1'1'est. 

(BECKERS EN ANDEREN, T. CLOES·MICHAUX.) 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
26 Mei 1939 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Luik, statueerende 
in graad van hooger beroep ; 

Over het eerste middel tot verbreking : 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, hoewel het 

(1) Bull. en PAsw., 1939, I, 367, nota I. 

VERBR., 19U.- 6 

beslist dat artike; 11 van het authentiek 
huurcontract in dato 31 Mei 1921, waar
van het vonnis de bewoordingen weer
geeft, geenszins een eenzijdige belofte van 
huur uitmaakt, - nochtans aan dit be
ding der overeenkomst de rechtelijke uit
werksels toekent welke verbonden zijn aan 
een eenzijdige belofte van huur; doordat 
deze tegenstrijdige, of ten minste dubbel
zinnige redenen, het toezicht onmogelijk 
maken dat het Hof van verbreking moet 
kunnen uitoefenen over de wettelijke 
kwalificatie door den rechter aan de door 
hem vastgestelde feiten gegeven, en gelijk 
staan met ontstentenis van redenen; 

Overwegende dat, aan de be13lissing dat 
de overeenkomst vastgesteld in de authen
tieke acte van 31 Mei 1921 een huur is 
met onzekeren termijn, vijftien of dertig 
jaar naar keuze van den huurder, en geen 
huur van vijftien jaar, met daarbij een 
belofte van een nieuwe huur van vijftien 
jaar, de rechter toevoegt dat, «in strijd 
met een eenzijdige belofte ll, deze over
eenkomst, van het oogenb!ik af dat ze 
gesloten werd, « een verplichting ten laste 
van den verhuurder, en een zeker recht 
voor den huurder " heeft doen ontstaan; 

Overwegende dat, zooals de voorziening 
het staande houdt, het eerder in 't geval 
is waarin de overeenkomst een huur van 
vijftien jaar met daarbij een be!ofte van 
een nieuwe huur zou uitgemaakt hebben, 
dat men die overeenkomst in rechte z66 
zou kunnen gekenschetst hebben als van 
het oogenblik af dat ze gesloten werd, voor 
het tweede tijdperk van vijftien jaar « een 
verp!ichting ten Jaste van den verhuurder 
en een zeker recht voor den huurder "heb
bende doen ontstaan ; 

Maar overwegende dat, uit de samen
hang der bestreden beslissing en uit de 
verwijzingen naar de rechtsleer we!ke er 
in voorkomen, k!aar blijkt dat de rechter 
het z66 heeft opgevat, dat beide partijen, 
vanaf 31 Mei 1921, zich had den verbonden 
voor vijftien of dertig jaar naar keuze van 
den huurder, door een enkel huurcontract 
waarvan ze heiden de verplichtingen op 
zich namen, zoowel de eene, deze van den 
huurder, als de andere, deze van den ver-
huurder; · 

DRt de aangeklaagde zinsnede het ge
dacht van den rechter slecht heeft weer
gegeven, zonder nochtans dat het ophoudt 
met voldoende klaarheid voor te komen; 

Dat er, in deze omstandigheden, hoege
naamd geen duisterheid of tegenstrijdig
heid in de redenen is, WRt zou ge!ijk staan 
met ontstentenis van redenen, en bijge
volg, geen schending van artikel 97 der 
Grondwet; 

Over het tweede middel : schending van 
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artfkelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1737 
van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoo
vee! als noodig, 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden vonms beslist dat de over
eenkomst vastgesteld bij akte in dato 
31 Mei 1921 aileen een huur uitmaakte 
waarvan de duur vijftien jaar of dertig 
jaar was, naar keuze van den huurder, 
- dan wanneer : 1° artikel 2 van gezegd 
huurcontract uitdrukkelijk zegt dat « die 
huur een duur van vijftien achtereenvol
gende jaren zal hebben, te rekenen met 
terugwerking vanaf 16 September 1930 >>; 
2o artikel '11 zich ertoe beperkt aan den 
huurder « het recht voor te behouden 
onderhavige huur te verleng'en tegen 
dezelfde voorwaarden voor een nieuwen 
termijn van vijftien jaar, door de ver
hurende vennootschap ten minste drie 
maand voor het verstrijken van bet vijf
tiende jaar van deze huur te verwit
tigen >>; 3° het door de partijen aldus be
paald uitgedrukt inzicht was, zich heiden, 
vanaf 31 Mei 1921, door de banden van 
een wederkeerig huurcontract, slechts te 
verbinden voor een duur van vijftien jaar, 
de verhuurder aileen zich daarenboven 
verbindende het huurcontract voor een 
tweeden termijn van vijftien jaar te ver
nieuwen indien later, onder zekere voor
waarden, de huurder daartoe zijn wil te 
kennen g'af, doch zonder dat deze eenig
zins, door het contract zelf, na het ver
strijken van het vijftiende jaar, tot ver
plichtingen wegens haar gehouden was ; 
doordat het bestreden vonnis aldus zoo
wei de bewijskracht der authentieke acte 
van 31 Mei 1921 als de bindende kracht 
der overeenkomst tusschen partijen door 
die akte vastgesteld, miskend heeft, door 
in de plaats van hun gemeenschappelijken 
wil een wil te stellen die daarvan verschilt, 
en onvereenigbaar is met de door hen 
gebezigde bewoordingen ; doordat bet 
daarenboven het uitwerksel miskend heeft 

· dat de wet zelf (artikel 1 ?37 van het 
Burgerlijk Wetboek) toekent aan de huur
overeenkomst vastgesteld door ge~chrift 
en gesloten voor een bepaalden duur : 

Overwegende dat, wanneer een akte tot 
bewijs eerier overeenkomst is ingeroepen, 
de rechter verplicht is de juiste draag
wijdte op te zoeken welke de partijen, die 
de akte hebben doen opmaken, aan deze 
hebben willen geven ; 

Overwegende dat, het beding van arti
kel 11 der akte in dato 31 Mei 1921 de 
schijnbare klaarte van artikel 2 weg·
nemende, de recbter, bij verwijzing naar 
den gebruikelijken en normalen zin der 
gebezigde bewoordingen, doet opmerken 
dat die akte eerder voorziet een huur met 
onzekeren termijn - vijftien of dertig 

jaar, naar keuze van den huurder- dan 
een huur van vijftien jaar, met daarbij 
een belofte van een nieuwe buur van 
vijftien J aar ; 

Overweg•ende dat hij, daarna op uit
wendige feitelijke b.estanddeelen waarvan 
hij, op bindende wijze het bestaan vast
stelt, vermoedens grondt, waarvan hij sou
verein de bewijskracht waardeert, en dat 
hij daaruit het bewijs afleidt, dat, naar het 
gemeenschappelijk inzicht, de betwiste 
akte een huur met onzekeren duur- vijf
tien of dertig jaar, naar keuze van den 
huurder - bewijst; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat gemotiveerd is, een juiste toepassing 
maakt van de regels over het schriftelijk 
bewijs, en dat het niet weigert aan de 
overeenkomst, zooals ze bewezen is, haar 
uitwerksels te geven; dat het, bijgevolg, 
g'een enkele der in het middel aangehaalde 
beschikkingen schendt; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1102, 1108, 113t., 1135, 1709 
en 1728 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 der Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis beslist dat het beding 11 van het 
contract, bij de authentieke akte in dato 
31 Mei 1921 vastgesteld, waarvan het de 
bewoordingen weergeeft, geenszins een 
eenzijdige belofte van huur was, maar 
een overeenkomst, waarbij, voor een 
tweede tijdperk van vijftien jaar, in voege 
was gehouden de huur welke, in voor
noemde akte, tusschen de partijen voor 
een duur van vijftien jaar was gesloten; 
zoodat gezegde overeenkomst, in haar ge
heel, een en dez~lfde huur uitmaakte, die 
door zich zelf, voor den huurder, als een 
regelmatigen titel tot bezetting gedurende 
dertig jaar gold; dan wanneer : 1° het 
kwestieus contract, in zijn artikel 2, uit
drukkeliJk voorzag dat de huur ~;lechts 
een duur van vijftien jaar zou bebnen; 
2o ui aen ;ekst zelf van heL beding der 
overeenkomst blijkt dat de huurder geens
zins de verplichting aanging na het ver
strijken van het vijftiende jaar, de huur 
en de betaling der huur voort te zetten ; 
se indien het vonnis zelf bepaalt dat het 
betwist bedirig « vanaf het sluiten der 
huur op 31 Mei 1921, een verplichtin·g ten 
laste van den verhuurder. en een zeker 
recht voor den huurder >> heeft doen ont
staan, het geenszins vaststelt dat, op den
zelfden datum, in hoofde van dezen 
laatste, een correlatieve verplichting be
stand de huur te betalen ; dat, alzoo, bij 
ontstentenis van alle door den verwerrder 
in verbreking aangegane verplichting na 
den duur door artikel 2 bepaald, den prijs 
der huur te betalen, het contract vastge
steld bij de akte in dato 31 Mei 1921, zooals 
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cieze door het bestreden vonnis is ge!nter
preteerd, voor de partijen geen weder
keerig contract van huur kon uitmaken 
voor het tijdperk volgende op den termijn 
van vijftien jaar dat bij artikel 2 was 
voorzien ; dat het bestreden vonnis, door 
anders uit te spreken, de wetsbepalingen, 
die de wederkeerige coritracten en het 
huurcontract bepalen, verkeerd toegepast, 
en, b1jgevolg·, geschonden heeft, en ook de 
bindende kracht der overeenkomsten heeft 
miskend; dat het, ·in bijkomende orde, 
niet ten genoegen van recht gemotiveerd 
is : 

Overwegende dat de rechter, wettelijk 
beslist hebbende dat de partijen een huur 
met onzekeren termijn - vijftien, of 
dertig jaar, naar keuze van den huur
der - hadden gesloten, aan dit contract 
de rechtelijke uitwerksels toekent die uit 
zijn kwalificatie voortvloeien ; dat uit het 
bestreden vonnis geenszins blijkt dat de 
verweerder de verplichtingen van den 
huurder niet zou aangegaan hebben voor 
een tweede tijdperk van vijftien jaar; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt de aanleggers tot 
de kosten en tot de vergoeding van 
150 frank jegens den verweerder. 

Tweede arrest. 

{COLLARD, T. GAILLARD EN ANDEREN.) 

GeJet op het vonnis der rechtbank van · 
eersten aanleg te Verviers, op 18 October 
1938 gewezen; 

Over het eenig middel tot cassatie : 
scherr ding van artikelen 1317, 1319 
1320 en 1602 van het Burgerlijk Wetboek, 
1315,1316,1347, 1348,1353,1355 en 1356 
van hetzelfde Wetboek; 1341 van het
zelfde Wetboek, en 97 der Grondwet, door
dat het aangeklaagd vonnis beslist dat 
aanlegger gekocht heeft van den H. De
many, en deze laatste van verweerders, 
niet het perceel ingeschreven op het 
kadaster der gemeente Olne, onder nr 673a 
van sectie A, doch we! een stuk grond dat 
zich niet verder dan den molenwaterloop 
van den aanlegger uitstrekt en dee! uit
maakt der gekadastreerde perceelen 673/a 
en 674/2, het vonnis alzoo de bewijskracht 
van de duidelijke en nauwkeurige bewoor
dingen schendende van de door den aan
legger ingeroepen authentieke akten, ont
vangen, de eerste door den notaris Regnier, 
te Olne, op 3 Augustus 1926, en, de tweede, 
door den notaris J amoulle, te Luik, op 
19 Augustus 1918, en inhoudende ver
koop, - de eerste door den H. Demany 
aan aanlegger, en de tweede aan den 
H. Dern,any door verweerders- van een 

percecl ingeschreven op het kadaster der 
gemeente Olne, onder nr 673a, sectie A 
(schending van artikelen 1317, 1319, 1320 
en 1602 van het Burgerlijk Wetboek), en 
doordat, om alzoo er over te beslissen, het 
aangeklaagd vonnis : a) eenerzijds, bij 
aanneming der redenen van den eersten 
rechter en van het deskundig verslag, op 
het feit steunt dat het betwiste gedeelte, 
gelegen over den molenwaterloop, van het 
perceel gekadastreerd sectie A, nr 673/a, 
gedurende twintig jaar bezet zou geweest 
zijn door de oorspronkelijke verkoopers, 
verweerders, en niet door den aanlegger; 
dan wanneer dit feit, betwist door den 
aanlegger, en waarvan de verweerders het 
bewijs niet hadden aangeboden, noch bij 
middel van een geschrift, noch ·door ge
tuigen, noch door vermoedens, noch door 
eenig door de wet toegelaten bewijsmid
del, werd vastgesteld, doch, ex officio werd 
bevestigd door het aangeklaagd vonnis, 
vertrouwende op een " zeggen » van de 
verweerders gedurende het deskundig on
derzoek, zeggen dat door den aanlegger 
betwist werd en waarvan overigens, het 
niet-ontkennen, van wege dezen laatste, 
niet zou kunnen weerhouden worden als 
een buitengerechtelijke bekentenis (scherr
ding der artikelen 1315, 1316, 1341, 1348, 
1353, 1355 en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek); b) en, anderzijds, verklaart dat 
het bewezen is dat partijen, door het per
ceel 673a, een stuk grand hebben willen 
aanduiden op den rechter oever van den 
waterloop gelegen en deel uitmakende van 
de perceelen 673a en 674/2, zonder de 
bewijsgronden aan te duiden op dewelke 
het· steunt, alzoo het Hof van verbreking 
in de onmogelijkheid stellende zijn toe
zicht uit te oefenen nopens het punt te 
weten of het vonnis geen bewijsgronden 
heeft weerhouden die volgens de \Vet niet 
konden in aanmerking komen om tegen 
en hoven de hierboven genoemde authen
tieke akte verleden voor de notarissen 
Regnier en J amoulle, te bewijzen (scherr
ding der artikelen 97 der Grondwet, 
1341, 1347, 1348 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat het kadastrale per
ceel 673a in de twee achtereenvolgende 
akten van verkoop onder de verkochte 
goederen is aangeduid, en dat er van het 
perceel 674/2 geen melding is gemaakt; 
dat het bestreden vonnis niettemin beslist 
dat hetgeen verkocht is geweest, een stuk 
grand is dat deel uitmaakt van de twee 
perceelen 673a en 674/2 ; 

Overwegende dat, wanneer akten tot 
bewijzen van overeenkomsten ingeroepen 
zijn, de rechter verplicht is de juiste 
draagwijdte op te zoeken welke de ;par-



tijen, die de akte hebben doen opmaken, 
aan deze hebben willen g•even ; 

Qverwegende dat beide alden, de eene 
en de andere, zeggen dat de herstelling 
der muren, aan den wateruitloop van den 
molen, ten laste van den verkrijger valt ; 

Overwegende dat de rechter op bin
dende wijze vaststelt dat deze muren en 
de gronden die ze tegenhouden, zich in het 
perceel 673a bevinden, en dat, indien het 
van den verkoop van de geheelheid van 
het enkel perceel 673a was, dat de akten 
het bewijs leverden, het beding betreffende 
de verplichting van herstelling dai1 geen 
enkel gevolg zou kunnen voortbrengen ; 

Overweg'ende dat de rechtbank, zich 
gedragende naar de vaststellingen gedaan 
door den eersten rechter tijdens een be
zoek ter plaatse, beslist dat een mate
rieele vergissing bij de aanduiding der 
verkochte goederen werd begaan, en dat 
wat partijen hebben willen verkoopen en 
koopen, en wat zij in de akten als ver
kocht en gekocht hebben willen bewezen 
zien, een gedeelte der perceelen 673a en 
674/2. is; 

Overwegende dat alzoo de rechter op 
uitwendige feitelijke bestanddeelen waar
van hij, op bindende wijze het bestaan 
vaststelt, vermoedens grondt,.waarvan hij 
soeverein de bewijskracht waardeert, om 
een materieele vergissing te verbeteren 
welke hij in de akten had ontdekt, en orr{ 
aan deze alden de door partijen ge
wenschte draagwijdte toe te kennen; 

Overwegende dat de .rechtbank haar 
beslissing vestigt niet aileen, zooals in 
't middel wordt aangevoerd, op een zeg
gen van de verweerders, voor den deskun
dige, doch op de uitslagen van het bezoek 
ter plaats waartoe de eerste rechter was 
overgegaan ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat met redenen omkleed is, aldus de 
regelen van het schriftelijk bewijs JUist 
toepast, en dat het niet weigert aan de 
overee.nkomsten zooals zij bewezen zijn, 
hun mtwerksels te geven; dat het, dien
volgens, geen enkel der in 't middel aan
gehaalde beschikkingen schendt ; 

Dat het middel in feite en in rechte niet 
opgaat; 

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

4 April 1941. - 1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend. 
voorzitter. - Verslaggever, H. Soenens 
(in de eerste zaak) en Louveaux (in de 
tweede z-aak). - Gelijkluidende conclusie 
H. Leon Cornil, eerste advocaat generaal: 

2e KAMER. - 7 April 194i. 

'[O OORLOG. - WET BETREFFENDE DE 
OVERDRACHT VAN MACHT IN TIJD VAN 
OORLOG. - DRAAGWIJDTE. - AARD 
VAN DE AAN DE SECRETARISSEN-GENE
RAAL TOEGEKENDE MACHT. 

2° POLITIE VAN DEN HANDEL. 
MAXIMAPRIJZEN VOOR DE MELK. 
WETTELIJKHEID. 

1° Artikel 5 van de wet van 10 Mei 1940 
betre ffende de uverdracht van macht i1~ 
tijd V?n oorlog, heeft. tot doel, onder de 
bezettmg, de regelmattge voortzetting van 
het openbaar leven, door Belgen, te ver
zekeren, overeenkomstig de nationale in
st~llingen; te dien einde machtigt zij, 
btnnen bepaalde grenzen, de magistraten 
en ambtenaren, die binnen het bezette 
gebied in functie bleven, de overheden 
te .'l!ervan~en,, met wel{ce zy, wegens de 
lcnJ gsvernchttngen, met m betrekking 
lcunnen staan, of die hun ambtsverrich
tingen gestaalct hebben. 

De m?cht, door die bepaling aan de sec1'e
lanssen- generaal toegelcend, is van zoo
danigen aard dat zij hun toelaat, binnen 
het raam van hun ambtsverrichtingen en 
in spoedeischende gevallen, met het oo g 
op het bestuur van het land, .alle maatre
gelen le nemen die wettelijk hadden kun
nen getrofl'en worden door hun in functie 
g~.bleve.n mini~t~r,. hetzij uit hoof de van 
ZtJn etgen bedtemng, hetzij uit lcracht 
van een delegatie van een hoogere over
heid die afwezig is; binnen het raam van 
de ambtsverrichtingen van bedoelde amb
tenaren vallen, naar den zin van de wet, 
de "!!'a?tregelen. bij .wier voorbereiding, 
besltsstng of uttvoenng de minister, als 
hoofd van het departement, en de diensten 
van het departement, in nonnalen ttjd, 
zouden te handelen hebben. (Wet van 
10 Mei 1940, art. 5.) 

2° Het besluit-wet van den secretaris-gene
ra~l van he~ A!finis.terie van volksgezond
hetd en ravttatlleenng, van 13 Juli 1940 
wanrbij mctxima-prijzen worden gesteld 
voor den verkoop van melk aan den 
verbruiker, valt binnen het raam van de 
nwatregelen die door artikel 2 van het 
besluit-wet van 27 October 1939 mogen 
worden genomen, welk artikel de daarin 
vermelde ministers machtigt om, ieder 
wat hem aangaal, den maximumprijs te 
bepalen van de do01· hen aangewezen 
waren en goederen, zonder beperking of 
voorbehoud door verwijzing naar de nor
male prijzen. (Besl.-wet van 27 Octo
ber 1939, art. 2; min. besl. van 13 Juli 
19(L0.) 
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{ANTHOINE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden arresten op 24 Oc
tober 1940 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen : 

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen identische arresten gericht zijn 
Ail de behandeling derzelfde vragen mede
brengen; dat ze verknocht zijn en dienen 
samengevoegd ; 

Over "4et derde middel : schending der 
wet van 10 Mei 1940, en, in 't bijzonder, 
artikel 5 dezer wet, doordat de bestreden 
arresten deze laatste bepaling z66 heb
ben verstaan als zou ze een overdracht 
van macht op de secretarissen-generaal 
der ministeries behelzen, dan wanneer, 
en uit het voorwerp dezer wet, zooals het 
nauwkeurig' bepaald wordt in haar arti
kel1, en uit de vergelijking harer verschil
lende bepalingen b!ijkt dat ze in werke
lijkheid slechts maatregelen van adminis
tratieve voogdij voorzien heeft, dat, in 
aile geval, artikel 5 aan de secretarissen
~eneraal de macht toekent om de bevoegd
heden der hoogere overheid waarvan ze 
afhang'en uit te oefenen, doch slechts "bin
nen hun beroepswerkzaamheden n, wat 
niet de macht behelst besluiten te nemen 
van algemeen bestuur, daar die macht 
slechts aan de ministers is toegekend ; dat 
de secretarissen-generaal dergelijke be
sluiten niet mog'en nemen, zonder zich de 
ambten der. ministers van wien ze afhangen 
aan te matigen : 

Overwegende dat, h\idens artikel 5 der 
wet van 10 Mei 1940, betreffende over
dracht van macht in oorlogstijd, " wan
neer, ten gevolge van de militaire opera
ties, een magistraat of een ambtenaar, 
een korns van magiotraten of van ambte
naren, buiten de bij voormelde artike
len 2 en 3 voorziene gevallen, beroofd is 
van aile verkeer met de hoogere overheid 
waarvan hi.i /het afhangt, of wanneer deze 
overheid niet meer functionneert, oefent 
hij l het, binnen zi.in beroepswerkzaam
heden en in de dringende gevailen. de 
heele bevoegdheid van bewuste overheid 
uit "; 

Overwegende dat deze tekst geen twijfel 
laat best.aan nopens den aard en de sfeer 
der macht.en toegekend aan de magistra
ten en ambtenaren die er in bedoeld zijn ; 
dat deze machten hoofdzakelijk bestaan 
in het vervangen der overheden, binnen 
de gestelde perken, wanneer zij beroofd 
zi.in van aile verkeer met die overheden 
of wanneer deze niet meer functionneeren ; 

Dat, indel'daad, artikel5, tot doe! heeft, 
onder de vreemde bezetting, de regelma· 

tige werking van het publiek Ieven door 
Belgen, en overeenkomstig de nationale 
instellingen te verzekeren; dat het, te 
dien einde, aan de in het bezet gebied in 
dienst gebleven ambtenaren, bevoegd
heid verleent om de afwezigheid der hoo
gere overheid aan te vullen, om de voort
zetting van het publiekleven te verzekeren 
zooals het is ingericht door de Grondwet 
en het Belgisch wettenstelsel; 

Dat, alzoo, bovengenoemd artikel 5, in 
de nationale wetgeving ingevoerd, inge
geven is door de Internationale Conventie 
te Den Haag, op 18 Oktober 190? getee
kend, waarvan artikel 43 (voorkomend 
in de afdeeling "Van het Militaire gezag 
op grondgebied van den vijandelijken 
Staat n), van het Reglement betreffende 
de wetten en gebruiken van oorlog, aan 
het verdrag als bijlage toegevoegd, zegt : 
« Wanneer het gezag van de wettelijke 
overheid feitelijk is overgegaan in handen 
van dengene die het gebied bezet heeft, zal 
deze aile maatregelen nemen die in zijn 
vermogen zijn, ten einde zooveel mogelijk 
de openbare orde en het publieke Ieven te 
herstellen en te verzekeren en zulks, be
houdens bepaalde verhindering, met eer
biediging van de in het land geldende 
wetten,; 

Overwegende dat deze bepaling behelst 
dat het publieke Ieven in aan een vreemde 
bezetting onderworpen grondgebied, in 
zoo groote maat mogelijk, voort moet 
worden uitgeoefend door de nationale 
organen, handelende in die hoedanigheid ; 

Overwegende dat de wet van 10 l\iei 
19<JO,- door aan de agenten der openbare 
besturen, zonder betrekking met de over
hPden waarvan ze afhangen achtergeble
ven, de mogeliikheid te Iaten hun opdracht 
en deze der afwezige hoogere overheid te 
vervullen - , dus voorkomt als in volle
dige overeenstemming met den geest der 
Conventie van Den Haag; 

Overwegende dat uit den nauwkeurigen 
tekst van artikel 5 der wet van 10 Mei 
1940, en namelijk uit de uitdrukking « de 
heele bevoegdheid van bewuste overheid n, 
die er het laat~te dee! van is, blijkt dat de 
aard der aan de secretarissen-generaal der 
ministeries toegekende macht z66 is, dat 
ze, binnen de beroepswerkzaamheden en 
in de dringende gevallen, hun de mar~ht 
verleent, op het gebied van het bestunr 
van 't land, deze!fde maatregelen te tref
fen die hun in dienst gebleven ministers 
zouden kunnen treffen hebben, hetzij 
krachtens hun eigen functies, hetzij krach
tens een overdracht van een hoogere af
wezige overheid; dat de secretarissen-ge
neraal, die, na den minister de verschil
lende diensten van het departement be-
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sturen, << binnen hun beroepswerkzaam
heden " in den zin der wet handelen, tel
kens zij maatregelen treffen waarvan, in 
gewonen tijd, de voorbereiding, de be
slissing of de uitvoering de tusschenkomst 
van den minister als hoofd van het depar" 
tement en deze der diensten van het de
partement, zouden kunnen vergen ; 

Dat het in dien geest is dat een Konink
lijk besluit in dato 15 Mei 1940, medeon
derteekend door den eersten minister en 
den minister van justitie, en waarbij een 
dienstdoende secretaris-generaal werd be
noemd, besluit « dat hij, binnen het kader 
zijner ambtsbedrijvigheid en voor de drin
gende gevallen, al de bevoegdheid van 
den minister of van den secretaris-gene
raal zal uitoefenen >> ; 

Overwegende dat het middel in rechte 
niet opgaat ; 

Over de eerste twee middelen, het eer
ste, in zijn eerste onderdeel : schendiri.g 
van artikel107 der Grondwet, doordat de 
arresten de wettelijkheid hebben gehul
digd van het besluit van 13 J uli 19~0 tot 
vaststelling der maximaprijzen in zake 
verkoop van de melk aan den verbruiker, 
dan wanneer dit besluit, alhoewel het ver
wijst naar het voorafgaand besluit van 
3 Juli waarin het zijn macht put, met dit 
laatste geenszins overeenstemt ; 

Dat, inderdaad, - indien artikel ~ van 
het besluit van 3 Juli voor den waarne
menden secretaris-generaal van het minis
terie van volksgezondheid en ravitaillee
ring of den waarnemenden secretaris-ge
neraal van het ministerie van economische 
zaken het recht voorzag een verhooging 
van de prijzen toe te staan en er het ma
ximum van te bepalen -, dit recht noch
tans voor 1eder der gezegde secretarissen
generaal slechts de macht bevatte, de 
maximaprijzen te bepalen bij verhooging 
op deze welke normaal op 10 Mei 19~0 
werden toegepast ; dat uit sommige ver
klaringen- die van administratieve over
heden uitgaan en aan het Hof van beroep 
werden voorgelegd blijkt, dat de maxi
mumprijzen door het betwist besluit be
paald, in werkelijkheid, in vermindering 
zijn op deze welke op 10 Mei 1940 normaal 
werden toegepast ; 

In zijn tweede onderdeel : scbending 
van artikel 97 der Grondwet doordat het 
Hof van beroep in plaats van te onder
zoeken zooals de aanleggers het in hun 
conclusies vroegen, of het besluit van 
13 Juli overeenstemde met dat van 3 Juli, 
zich beperkt heeft tot de verklaring dat 
die vraag van belang ontbloot was omdat, 
in alle geval, « het bestreden arrest binnen 
het kader der wetsbepalingen valt die 
.\{rachtens artikel 2 der wet van 27 Oc-

tober 1939 mochten genomen worden »: 
En het tweede, in zijn eerste onderdeel : 

schending van artikel 107 der Grondwet, 
doordat de bestreden arresten erkend heb
ben-dat dit beslmt,- alhoewel het steunt 
op bet besluit van 3 Juli dat zelf genomen 
is in uitvoering van de besluit-wet van 
27 October 1939, -niet overeenstemt met 
deze laatste die, luidens haar inleiding en 
haar eerste artikel, enkel werd voorge
schreven met het oog op het beteugelen 
van de misbruiken, namelijk den vcrkoop 
van zekere koopwaren aan een hoogeren 
prijs dan den normalen prijs ; dat daaruit 
volgt dat, indien artikel 2 der besluit-wet 
van 27 October 1939 den minister van 
economische zaken en middenstand en 
den minister van ravitailleering toelaat den 
maximum-verkoopprijs-vast te stellen van 
de door hen aangeduide eetwaren het hun 
nochtans de macht niet geeft willekeurige 
maximaprijzen te bepalen, doch normale 
maximaprijzen, in den zin van artikel 1, 
de rechtbanken aileen bevoegd blijvende 
om te oordeelen of de prijzen normaal of 
niet normaal zijn ; 

ln zijn tweede onderdeel : scbending 
van artik,el 97 der Grondwet, doordat de 
bestreden arresten, zonder stil te blijven 
bij het voorgesteld onderscheid, zich be
perkt hebben bij de bevestiging dat arti
kel 2 der besluit-wet in dato 27 October 
1939 aan den minister van ravitailleering 
de macht gaf de maximaprijzen vast te 
stellen « zonder eenigszins rekening te hou
den met wat een normale en niet normale 
prijs is " ; 

Over de eerste onderdeelen der twee 
middelen : 

Overwegende· dat, - indien artikel 1 
der besluit-wet van 27 October 1939 ver
biedt op de nationale markt eet- of koop
waren te verkoopen of te koqp aan te 
bieden aan een hoogeren prijs dan den 
normalen prijs, - artikel 2 derzelfdr, be
sluit-wet de door deze aangeduide minis
ters, elk wat hem betreft, toelaat den 
maximumprijs vast te stellen van de door 
hem aangeduide eet- of koopwaren ; dat 
de algemeenheid der bewoordingen dezer 
laatste bepalingen geen beperking noch 
voorbeboud bij verwijzing naar normale 
prijzen behelst; dat het besluit van 13 Juli 
1940 aldus binnen het leader valt der bij 
artikel 2 der besluit-wet van 27 Octo
ber 1939 toegelaten maatregelen; 

Dat de middelen in hun eerste onder
deelen niet opgaan ; 

Over het tweede onderdeel van het 
eerste middel : 

Overwegende dat de bestreden arresten 
de door de aanleggers op dat punt ge
nomen conclusies hebben beantwoord door 
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de beschouwingen waarvan de bewoor
dingen in dit onderdeel en h!lt middel zijn 
aangehaald ; dat het middel, in zijn tweede 
onderdeel, in feite niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat de arresten, - door 
te bevestigen dat artikel 2 der besluit-wet 
van 27 October 1939 aan den minister van 
ravitailleering de macht verleent den 
maximum-verkeiopprijs vast te stellen der 
eet- of koopwaren, zonder in het minst 
rekening te houden met wat normale of 
niet normale prijzen zijn,- het door aan
Jeggers voorgesteld onderscheid van de 
hand gewezen hebben ; dat ze derhalve 
wettelijk gemotiveerd zijn, en dat het 
tweede middel, eveneens in zijn tweede 
onderdeel, in feite niet opgaat ; 

Over het vierde middel : schending van 
artikelen 1 der besluit-wet van 27 Octo
ber 1939 en 107 der Grondwet, doordat de 
bestreden arresten geweigerd hebben : 
1° na te gaan of de door het besluit van 
13 Juli 1%0 bepaalde maximumprijs nor
maal was overeenkomshg den tekst van 
artikel 1 van voornoemde besluit-wet, en 
volgens de beoordeelingselementen aan
geduid in alinea 3 van gezegd artikel; 
2° de wettelijkheid te onderzoeken van 
het hiervoren aangehaald besluit van 
13 J uli, 't is te zeggen zijn overeenkomst 
met de besluit-wet van 27 October 1939 
en met het besluit van 3 Juli 1%0 die als 
grond van dat besluit dienen en uit de
welke het zijn kracht haald : 

Overwegende dat uit het verband der 
hiervoorgaande beschouwingen blijkt dat 
dit mid del geen nut meer heeft ; 

Om die redenen, het Hof voegt de voor
zieningen samen, verwerpt ze; veroor
deelt de aanleggers tot de kosten. 

7 April 19M. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. -
Verslaggevers, HH. Louveaux, Deleuze 
en Wouters. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
ca8t generaal. 

28 KAMER. - 8 April 1941. 

1° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935 VAN TOEPASSING OP DE 
MAGISTRATEN DER RECHTERLIJKE ORDE. 

2° OORLOG.- WET VAN 5 MAART 1935. 
- VERPLICHTINGEN OPGELEGD AAN DE 
MAGISTRATEN DER RECHTERLIJKE ORDE. 

3° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - OOGENBLIK
KELIJK MISDRIJF, - BESTANDDEELEN. 

- MATERIEEL BESTANDDEEL : VERLA
TING VAN RET AMBT, ZONDER BEVEL OF 
MACf!TIGING. - ZEDELIJK BESTAND
DEEL : ALGEMEEN OPZET, EVENTUEEL 
OPZET. 

lo0 MISDRIJF. - GROND VAN RECHT
VAARDIGING. - DWANG, ONTSTAAN NA 
VOLTOOIING VAN RET MISDRIJ:F, HEEFT 
GEEN GEVOLG. 

5° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEVOEGD
HEID VAN DEN RECHTER ACHT TE SLAAN 
OP ANDERE BEWIJSMIDDELEN DAN DIE 
WELKE IN ARTII(ELEN 154o EN 189 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING 
ZIJN AANGEWEZEN. 

6° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST.- 0PROEP DOOR 
DE REGEERING GERICHT TOT DE MAN
NEN VAN 16 TOT 35 JAAR. - Is GEEN 
OPROEP ONDER DE WAPENEN. - BE
KLAAGDE DIE DEZEN OPROEP DOET GEL
DEN ALS BEVEL VAN DE OVERHEID. 
- VERLATING VAN DEN POST,HIERVAN 
FEITELIJK NIET DE UITVOERING. -
GEEN GROND TOT RECIITVAARDIGING. 

1° De wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten van de arnbtenaren in o~rlogs
tijd is van toepassing op de rnagistraten 
van de rechterlij ke or de. (Eerste en 
tweede arrest.) 

2° Daar de aan een rn'agistraat toever
t7'ouwde bediening uiteraard en v66r alles 
de bediening is, welke hij als lid van de 
rechterlijke orde uitoefent, legt de wet hern, 
wannee1· zij voorschrijft op- zijn post te 
blijven, de verplichting op orn zijn bedie
ning te blijven uitoefenen zonder onder
b1·eking, behoudens bevel of rnachtiging 
tot het tegendeel; de rnagistraat kan, orn 
aan die verplichting te ontsnappen, geens
zins de rninder strenge bepalingen van 
de wet op de rechterlijke inrichting in
roepen. (Wet van 5 Maart 1935, artt. 1 
en to; wet van 18 Juni 1869, art. 213.\ 
(Eerste en tweede arrest.) 

3° Het rnisdr~jf van verlating van den post 
is rnaterieel en oo gen blikkelij k voltooid 
wanneer de dader, zonder bevel of rnach
tiging te hebben ontvangen, al ware het 
slechts tijdelijk, zijn bediening verlaat 
en zich op die wijze aan zijn arnbtsplich
ten even als aan de gebe1trl~jke bevelen 
van zijn overheid ontt1·ekt. Het is niet 
vereischt dat hij van deze overheid het 
bevel heeft ontvangen orn zijn bediening 
te blijven waarnernen. 

Het algerneen opzet, dat alleen vereischt 
wordt als zedelijk bestanddeel van het 
rnisdr~jf, is verschillend van de reden 
waarorn de dader heeft gehandeld; voor 
het bestaan van dat opzet'is het voldoende 
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dat de dader, b~j het vrij willi ge verlaten 
van z#n verblijfplaats, wist of moest 
weten dat de verlating van zijn ambt daar
van het mogelijk qevolg kon ziin, waar
aan hfi zich op die wijze heeft blootge
steld. (Eerste en tweede arrest.) 

~0 Dwang, ontstaan na het voltooien van 
het misdrijf, kan niPt als grond van recht
vaardiging worden ingeroepen. (Strafwb., 
art. 71.) (Eerste arrest.) 

5° Wel mag de rechter zfin beslissing niet 
steunen op persoonlijke kennis of op 
~nlichtingen die buiten de terechtzitting 
zijn verkregen, maar hij kan zijn over
tuiginq vormen op qrond van andere be
wijsmiddelen dan die welke b~i de arti
lceten 154 en 189 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn aangewezen. (Eerste 
arrest.)· 

6° De oproep, die door den Minister van 
Landsverdediging werd gericht tot de 
mannen van 16 tot 35 .faar, was qeen 
« oproep onder de wapenen "; ook al kon, 
bij onderstelling, die oproep gelden als 
een bevel van de overheid, dan noq wordt 
dam·door niet de verlating van den post 
f!erechtvaardigd, welke verlatin.q feitelijk 
van zoodanig bevel geenszins de uitvoe
ring is geweest. (Wet van 5 Maart 1935, 
artt. 1 en~; Strafwb., art. 70.) (Tweede 
arrest.) 

EERSTE ARREST : 

(x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door de 
eerst.e Kamer van het Hof van beroep te 
Luik den 9 J anuari 19H gewezen ; 

Ovllr het eerste middel : schending van 
artikPlen 97 der Grondwet, 163 van 
het Wetboek van Strafvordering, vervan
gen door het eenig artikel der wet in dato 
2 J anuari 192~, 1 en ~ der wet. in dato 
5 Maart 1935, doordat het bestreden arrest 
niet wettelijk met redenen omkleed is, 
deze wet verkeerd interpreteert en, dien
volgens, verkeerd toepast, wet die g'eens
zins het materieel feit van de afwezigheid 
of van de niet toegelaten verwi.idering 
van den zetel van het ambt bestraft, zon
der rekening te houdep. met de drijfveer 
van den schuldige, doch, integendeel, het 
verlaten van post beotraft, 't is te zeggen, 
hetzij de weigering, hetzij de onthouding 
van de ontvangen bevelen of instructies 
nit te voeren, ofwel, bij gebrek aan bij
zondere 1nstructie, zooals in casu, het 
inzicht zijn gewoon ambt te verlaten, dan 
wanneer het bestreden arrest nochtans 
vaststelt dat de beklaagde zulk inzicht 
niet heeft gehad : 

I. Overwegende dat een arrest in den 
zin van de artikelen 97 en 163, in 't middel 
bedoeld, met redenen omkleed is, wan
neer de rechter duidelijk en zonder dub
belzinnigheid de redenen aanduidt,- zelfs 
indien ze valsch of onwettelijk waren -, 
welke hem ertoe hebben aangezet te sta
tueeren zooals hi.i het gedaan heeft; 

Overwegende dat deze regel van vorm 
in zake nageleefd werd en dat de aan
legger niet bepaalt hoe het arrest dien 
regel zou overtreden hebben ; 

Dat het middel in feite niet opgaat voor 
zoover het op de schending der twee voor
noemde teksten steunt ; 

II. Aangaande de aangevoerde schen
ding van artikelen 1 en ~ der wet in dato 
5 Maart 1935 betreffende de plichten der 
ambtenaren in oorlogstijd : 

Overwegende dat het onbetwistbaar 
is dat deze beschikkingen van toepassing 
zijn op de magistraten van de rechter
lijke orde, die in den zin van artikel1 een 
openbaar functie waarnemen ; dat de uit
eenzetting der redenen van de wet het, 
overigens, in uitdrukkelijke bewoordin
gen, verklaart; 

A. Aangaande de materieele elementen 
van het misdrijf : 

Overwegende dat het artikel ~ bestraft 
« ieder bij artikel1 bedoelden persoon die, 
in geval van mobilisatie van het leger, den 
hem toevertrouwden post verlaat, zonder 
bevel of zonder toelating van de overheid 
waarvan hij afhangt " ; 

Overwegende dat de aan een magistraat 
t.oevertrouwde post, in wezen en vooral, de 
functie is die hi.i in zijn hoedanig'heid van 
lid der rechterlijke orde uitoefent; dat, 
de wet, door hem den strikten plicht. op 
te legg'en op zi.in post te blijven, hem dus 
ook de verplichting oplegt de openbare 
functie, die hi.i waarneemt, zonder schor
sing te bekleeden, en hem slechts toelaat 
zich eraan te onttrekken wanneer de over
heid, waarvan hij afhangt, hem het bevel 
of de toelating' ertoe heeft gegeven ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
misdrijf van het verlaten van post mate
rieel en oogenblikkelijk voltrokken is door 
het feit dat de dader zijn ambt verlaat, 
zelfs indien het slechts voor een oogen
blik ware, en zich alzoo aan de plichten 
van zijn ambt onttrekt evenals aan de 
eventueele bevelen welke zijn chefs, op 
aile oogenblikken, kunnen geroepen zijn 
hem te geven ; dat dienvolgens, het mate
rieel bestaan van het misdrijf op geener
lei wijze afhangt van de voorwaarde dat 
de dader het uitdrukkelijk bevel in functies 
te blijven van zijn overste zou gekregen 
hebben, vermits dit bevel hem door de 
wet zelf gegeven wordt ; 
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Overwegende dat deze uitlegging, die 
klaarblijkelijk uit de teksten en de me
morie van toelichting voortspruit, boven
dien en zonder twijfel aan den geest der 
wet beant.woordt; dat, door ieder bij 
artikei 1 bedoelden persoon te dwingen 
op zijn post te blijven, de wetgever als 
doe! heeft nagestreefd voor de door de 
mobilisatie gestoorde N a tie haar ge
raamte, haar kaders, haar raderwerk tot 
de kleinste toe, zooals die in haar dienst 
staan in vredestijd, te behouden, om, 
niettegenstaande de gebeurtenissen, en in 
zoo groote maat mogelijk, een inrichting, 
een bestuur en een tucht te behouden, 
wat onontbeerlijk is voor het behoud van 
haar onafhankelijkheid en haar sonve
reiniteit, en voor het voortbestaan, op 
aile gebied, van een scheppende en vrucht
bare werkzaamheid; 

Overwegende dat het verbod aan ieder 
door artikel1 bedoelden persoon opgelegd 
zijn post te verlaten door het uitoefenen 
van zijn ambt of bediening te schorsen, 
alzoo het karakter aanneemt van een 
maatregel van nationaal algemeen belang 
en van openbare orde, maatregel, die door 
zijn aard aile andere private rechten of 
belangen beheerscht welke hem noodza
kelijk moeten ondergeschikt blijven ; 

Overwegende dat het bij toepassing 
van deze beginsels is dat bestreden arrest 
namelijk en ten rechte verklaart dat 
« zoodra de staat van oorlog bestond, 
ieder ambtenaar op zijn post mpest zijn 
om Belgie te dienen ; ... dat wegens den 
staat van oorlog, de door de wet van 
5 Maart 1935 bedoelde personen zich ter 
beschikking van hun oversten moesten 
houden en zich geheel moesten wijden 
aan het vervullen van den plicht die ze 
hadden het vaderland te dienen ; dat hun 
eerste plicht dus was : op hun post te 
blijven om elken dienst te kunnen ver
vullen, welke de omstandigheden op elk 
oogenblik konden vereischen, indien ze 
geen tegenstrijdig bevel of toelating bad
den gekreg'en; dat, namelijk, de burger
lijke mobilisatie, aan dengene die ervan 
het voorwerp was, niet meer toeliet de 
beschikkingen van artikel 213 der wet 
in dato 18 Juni 1869, betreffende een af
wezigheid van drie dagen, te doen gelden; 
dat ze hem evenmin toeliet de gelegen
heid van een week-end of der Pinkster
dagen waar te nemen, om, handelende 
volgens persoonlijk gemak en zooals bet 
hem gelegen voorkwam in tijd van vrede, 
den zetel van zijn ambt te verlaten »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzoo en terecht aan elken magistraat bet 
recht weigert bovengezfgde wet in dato 
18 Juni 1869 in te roepen om zich te ont-

trekken aan de meer gebiedende verplich
tingen, ontstaan uit de wet van 5 Maart 
1935; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
na de rechtelijke beginsels te hebben be
paald welke tot grond van zijn beslissing 
dienen, in feite souverein vaststelt dat de 
aanlegger, vrederechter te N ... , deze stad 
op 12 Mei 1940 heeft verlaten, en dat uit 
den samenhang der bestanddeelen der 
zaak, waarvan het onderzoek ter terecht
zitting werd gedaan, voortvloeit dat hij 
zijn post heeft verlaten zonder het bevel 
of de toelating ervan te hebben gekregen 
van de overheid waarvan hij afhing ; 

Overwegende dat deze vaststellingen, 
in casu, het bestaan van al de materieele 
elementen van bet hem verweten misdrijf 
vaststellen ; 

B. Aangaande het zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf : 

Overwegende dat, buiten de gevallen 
waar het misdrijf uit een eenvoudige fout 
voortspruit, aile misdrijf van zijn dader 
een strafbaar inzicht vereischt; dat, noch
tans, zooals het arrest bet juist opmerkt 
<< dit inzicht bestaat in het algemeen op
zet, daar het bijzonder opzet », of, in 
andere woorden, het bestaan van een 
bepaalde drijfveer, " slechts een nood
zakelijk bestanddeel van het misdrijf 
uitmaakt wanneer bet door den wetgever 
in terminis vereiseht is ... of uit den aard 
zelf van bet misdrijf voortvloeit, wat in 
zake het geval niet is >> ; 

Overwegende dat, vermits het door de 
wet van 5 Maart voorzien misdrijf geen 
enkel bijzonder opzet vereiseht, de bij
zondere drijfveer, hoe loffelijk ook, waar
aan de dader bij het verlaten van zijn 
post heeft kunnen gehoorzamen, zonder 
belang voorkomt en het strafbaar karak
ter van bet hem ten laste gelegd feit niet 
zou kunnen wegnemen ; 

Overwegende dat, anderzijds, bet alge
meen opzet, in casu aileen vereisebt, niet 
noodzakelijk veronderstelt dat de aan
Iegger, door zich van den zetel zijner func
ties te verwijderen, het inzicht of den 
beslisten wii heeft gehad de uitoefening 
zijner funcbes definitief of tijdelijk te 
staken ; dat het volstaat dat hij door de 
daad te voltrekken waardoor hij zijn 
woonplaats vrijwillig en zonder dwang 
verlaat, geweten of moeten weten heeft 
dat het verlaten zijner functies een mo
gelijk gevolg van deze daad was, gevolg 
waarvan hij alzoo de eventualheit aan
nam· 
- O~erwegende dat, overeenkomstig deze 

beginselen, en na zorg ervoor te hebben 
gedragen te doen opmerken dat de aan
legger vrijwillig zijn post heeft verlaten · 
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zonder bevel of toelating, en zonder dat 
een overmacht hem ertoe dwong, bet 
arrest daar bijvoegt « dat de aanlegger, 
door alzoo te handelen, vrijwillig een 
daad heeft volbracht die hij strafbaar 
kende; dat namelijk, gezien zijn beroep, 
hij niet onwetend mocht zijn aangaande 
de strenge plichte11, hem door den staat 
van oorlog opgelegd; dat hij bovendien 
en zcer overbodig, houder zijnde van een 
burgerlijk mobilisatieboekje, met voile 
kennis van zake het bijzonder streng 
karakter van zijn verplichtingen had 
kunnen waardeeren; dat, in feite, zijn 
herhaalde pogingen om sedert 13 Mei naar 
N ... terug te keeren bewijzen dat de be
klaagde zrch ten voile rekenschap gaf dat 
hij op zijn post moest zijn " ; 

Dat, eindelijk, het arrest meerdere om
standigheden opgeeft waaruit voor hem 
moest blijken dat de mogelijkheid van 
zijn aanstaanden terugkeer op zijn post 
ten zeerste twijfelachtig was ; 

Overwegende dat de rechter door zich 
aldus uit te drukken klaar toont dat in 
zijn gedacht, indien de daad van den aan
legger, 't is te zeggen, zijn vertrek, niet 
begaan werd met den wil zijn post te ver
laten, noch ingegeven werd door het recht
streeksch en noodzakelijk inzicht de on
wettelijke gevolgen van die daad te ver
wezenlijken, de beklaagde deze gevolgen 
ten minste toch kon en moest in acht 
nemen en voorzien; dat, dus, het wanbe
drijf, alhoewel eventueel, rechtstreeks in 
zijn inzicht begrepen was, wat volstaat 
om, in zijnen hoofde, het bestaan van het 
moreel bestanddeel der inbreuk te be
wijzen; 

Dat het middel dus niet mag aangeno
men worden; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 71 van het Str8fwetboek, doordat 
na het geval van heirkracht vastgesteld 
te hebben, dat te wijten is aan de Fransche 
troepen welke aan den beklaagde verba
den hebben van Virelles naar N ... , zetel 
van zijn functies, terug te keeren en hem 
gedwongen hebben zich naar Frankrijk 
te begeven, het arrest niettemin verzuimt 
deze gewettigde verschooning in acht te 
nemen : 

Overwegende dat indien bet arrest inci
denteel vaststelt dat de aanlegger, door 
N ... te verlaten, het inzicht had er snel 
terug te komen en dat hij, tegen zijn wil, 
erin belet is geweest, deze omstandigheid 
onverschillig is wat betreft het bestaan 
zelf van het misdrijf, dat bestaat, niet in 
gedraald te hebben op zijn post terug te 
keeren, doch in hem te hebben verlaten, 
vermits de wet geen onderscheid maakt 
naargelang dit verlaten plaats heeft gehad 

met of zonder inzicht terug te keeren of 
naargelang die terugkeer onmiddellijk of 
na vertoef gebeurt ; dat bet dus terecht 
is dat het arrest beslist dat « het misdrijf 
voltrokken was wanneer de beklaagde 
naar zijn post heeft willen terugkeeren " ; 

Overwegencle dat artikel 71 van het 
Strafwetboek noodzakelijk veronderstelt 
dat de dwang, waaraan de beklaagde ge
hoorzaamd heeft, is uitgeoefend geweest 
« op he" oogenblik van bet feit "; dat een 
dwang', na het voltrekken van het misdrijf 
dienvolg·ens niet zou kunnen ingeroepen 
worden als een grond van rechtvaardi
ging; waaruit volgt dat het middel niet 
opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 151! en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering, doordat het bestre
den arrest vermeldt dat de belemmering 
der wegen den beklaagde had moeten doen 
inzien dat de mogelijkheid van zijn aan
staande terugkeer op zijn post ten zeerste 
twijfelachtig' was, dan wanneer deze om
standigheid door geen enkel der bewijs
middelen bewezen is geweest die voorko
men in de bij het middel bedoelde arti
kelen; dat, indien nopens dit punt eenig 
onderzoek was ingesteld geweest, de be
klaag·de zou kunnen bewijzen hebben dat, 
op Zondag 12 Mei omtrent 8 uur 's mar
gens, de door hem gevolgde wegen om 
zich van N ... langs Chi may naar Vireiles 
te begeven, integendeel zeer verlaten 
waren: 

Overwegende dat, behoudens het ver
bod zijn beslissing te steunen op zijn per
soonlijke bevinding of op inlichtingen 
buiten de terechtzitting ingewonnen, -
wat niet aangevoerd is en uit de rechtsple
ging niet voortspruit - de rechter vrij is
zijn overtuiging te putten uit andere be
wijsgronden dan deze door bovengezegde 
artikelen 151± en 189 aangeduid, welke 
al!eenlijk aanwijzend zijn; 

Dat in casu, bet arrest steunt op << den 
samenhang der elementen van de zaak 
waarover ter terechtZitting onderzoek 
werd ingesteld "; dat bet middel in rechte 
niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men nageleefd werden en dat de uitge
sproken straffen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

8 April 191±1. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. - Ver-
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daggever, H. Fauquel. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat generaal. 

TWEEDE ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 9 Ja
nuari 1941 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 1 en ~ der wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd, doordat het arrest den aan
Iegger veroordeelt wegens overtreding 
dezer bepalingen, dan wanneer : 

Eerste onderdeel : in strijd met wat den 
rechter beslist, de wet aan de in haar 
artikel 1 bedoelde personen niet verbiedt 
zich eenigzins te verwijderen van de plaats 
waar zij hun ambt vervullen, doch zich 
ertoe beperkt hun de verplichting, op te 
leggen de bevelen uit te voeren die hun, 
dienaangaande, door hun chefs worden 
gegeven; 

Tweede onderdeel : deze verwijdering, 
in den zin der wet, slechts een verlaten 
van post uitmaakt wanneer die personen 
weten of moeten voorzien dat zij door hem 
te verlaten, zich in de onmogelijkheid 
kunnen bevinden de plaats hunner ambts
bezigheden terug te bekwamer tijde te 
bereiken; 

Derde onderdeel : de aanlegger, op het 
oogenblik der feiten, nog geen 35 jaar oud, 
ten gevolge van den oproep officieel tot 
de mannen van zijn ouderdom gericht, de 
verplichting had dien oproep te beant
woorden en, bijgevolg, zijn post van sub
stituut-procureur des Koning's te N ... te 
verlaten : 

Overwegende dat het onbetwistbaar is 
dat de wet van 5 Maart 1935, betreffende 
de plichten der ambtenaren in oorlogs
tijd van toepassing is op de magistraten 
der rechterlijke orde, die in den zin van 
artikel1 een openbare functie waarnemen ; 
dat de uitzetting der redenen van de wet 
het, overigens, in uitdrukkelijke bewoor
dingen, verklaart ; 

I. Over de eerste twee onderdeelen van 
het middel: 

A. Aangaande de materieele elementen 
van het misdrijf : 

Overwegende dat het artikel ~ bestraft 
" ieder bij artikel 1 bedoelde persoon die, 
in geval van mobilisatie van het Ieger, 
den hem toevertrouwden post verlaat, 
zonder bevel of zonder toelating' van de 
overheid waarvan hij afhangt »; 

Overwegende dat de aan een magis
traat toevertrouwde post, in wezen en 
vooral, de functie is die hij in zijn hoeda
nigheid van lid der rechterlijke orde uit-

oefent ; dat de wet, door hem den strikten 
plicht op te leggen op zijn post te blijven, 
hem dus ook de verplichting oplegt de 
openbare functie, die hij waarneemt, zon
der schorsing te bekleeden, en hem slechts 
toelaat zich eraan te onttrekken wanneer 
de overheid waarvan hij afhangt, hem het 
bevel of de toelating ertoe heeft gegeven ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
misdrijf van het verlaten van post mate
rieel en oogenblikkelijk voltrokken is door 
het feit dat de dader zijn ambt verlaat, 
zelfs indien bet slechts voor een oogen
blik ware, en zich alzoo aan de plichten 
van zijn ambt onttrekt, evenals aan de 
eventueele beve!en welke zijn chefs, op 
alle oogenblikken, kunnen geroepen zijn 
hem te geven; dat, dienvolgens, het ma
terieel bestaan van bet misdrijf op geener
lei wijze afhangt van de voorwaarde dat 
de dader het uitdrukkelijk bevel in functies 
te blijven van zijn overste zou gekregen 
hebben, vermits dit bevel hem door de wet 
zelf gege' en wordt ; 

Overwegende dat deze uitlegging, oie 
klaarblijkelijk uit de teksten en de me
morie van toelichting voortspruit, boven
dien en zonder twijfel aan den geest der 
wet beantwoordt; dat, door ieder bij arti
kel 1 bedoelden persoon te dwingen op 
zijn post te blijven, de wetgever als doe! 
heeft nagestreefd voor de door de mobi
lisatie gestoorde Natie haar geraamte, 
haar kaders, haar raderwerk tot de kleinste 
toe zooals die in haar dienst staan in vre
destijd, te behouden, om, niettegen
staande de gebeurtenissen, en in zoo groote 
maat mogelijk, een inrichting, een bestuur 
en een tucht te behouden, wat onontbeer
Iijk is voor het behouden van haar onaf
hankelijkheid en haar souvereiniteit, en 
voor het voortbestaan, op alle gebied, van 
een scheppende en vruchtbare werkzaam
heid; 

Overwegende dat het verbod aan ieder 
door artikel 1 bedoelden pel'soon opge
legd zijn post te verlaten door het uitoe
fenen van zijn ambt of bediening te schor
sen, alzoo het karakter aanneemt van 
een maatregel van nationaal algemeen 
belang en van openbare orde, maatregel 
die door zijn aard alle andere private 
rechten of belangen beheerscht welke 
hem noodzakelijk moeten ondergeschikt 
hlijven; 

Overwegende dat bet bij toepaosing 
van deze beginsels is dat bestreden arrest 
namelijk en ten rechte verklaart dat 
" zoodra den staat van oorlog bestond 
ieder ambtenaar op zijn post moest zijn 
om BelgHi te dienen; ... dat wegens den 
staat van oorlog, de door de wet van 
5 Maart 1935 bedoelde :personen zicl;l ter 
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beschikking van hun oversten moesten 
houden en zich geheel moesten wijden 
aan het vervullen van den plicht die ze 
hadden het Vaderland tE' dienen; dat hun 
eerste plicht dus was : op hun post te 
blijven om elken dienst te kunnen ver
vullen welke de omstandigheden op elk 
oogenblik konden vereischen, indien ze 
geen tegenstrijdig bevel of toelating had
den gekregen; dat, namelijk, de burger
lijke mobilisatie, aan dengene die ervan 
het voorwerp was, niet meer toeliet de 
beschikkingen van artikel 213 der wet 
in dato 18 Juni 1869, betreffende een afwe
zigheid van drie dagen, te doen gelden; 
dat ze hem evenmin toeliet de gelegenheid 
van een week-end of der Pinksterdagen 
waar te nemen om, handelende volgens 
persoonlijk gemak en zooals het hem 
gelegen voorkwam in tijd van vrede, den 
zetel van zijn ambt te verlaten » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzoo, en terecht, aan elken magistraat 
het recht weigert bovengezegde wet in 
dato 18 Juni 1869 in te roepen om zich 
te onttrekken aan de meer gebiedende 
verplichtingen, ontstaan uit de wet van 
5 Maart 1935 ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de rechtelijke beginsels te hebben be
paald welke tot grond van zijn beslissing 
dienen, in feite souverein vaststelt dat de 
a?nlegger, substituut-procureur des Ko
nings te N ... , deze stsd op 11 Mei heeft 
verlaten, en dat uit den samenhang der 
bestanddeelen der zaak, waarvan het 
onderzoek ter terechtzitting werd gedaan, 
voortvloeit dat hij zijn post heeft verlaten 
zonder het bevel of de toelating ertoe te 
hebben gekregen van de overheid waar
van hij afhing ; 

Overwegende dat deze vaststellingen, 
in casu, het bestaan van al de materieele 
e"ementen van het hem verweten misdrijf 
vaststellen ; 

B. Aangaande het zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf : 

Overwegende dat, buiten de gevallen 
waar het m1sdrijf uit een eenvoudige fout 
voortspruit, alle misdrijf van zijn dader 
een strafbaar inzicht vereischt; dat, 
nochtans, zooals het arrest het juist op
merkt " dit inzicht bestaat in het alge
meen opzet, daar het bijzonder opzet », 
of, in andere woorden, het bestaan van 
een bepaalde drijfveer, "slechts een nood
zakelijk bestanddeel van het misdrijf uit
maakt, wanneer het door den wetgever 
in terminis vereischt is ... of uit den aard 
zelf van het misdrijf voortvloeit, wat in 
zake het gev&l niet is '' ; 

Overwegende dat, vermits het door de 
wet van 5 Maart voorzien misdrijf geen 

enkel bijzonder opzet vereischt, de bij· 
zondere dcijfveer, hoe loffelijk ook, waar
aan de dader biJ het verlaten van zijn post 
heeft kunnen gehoorzamen, zonder be
lang voorkomt en het strafbaar karakter 
van het hem ten laste gelegd feit niet zou 
kunnen wegnemen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het alge
meen opzet, in casu aileen vereischt, niet 
noodzakelijk veronderstelt dat de aan
leg·ger, door zich van den zetel zijner func
ties te verwijderen, het inzicht of den he
slisten wil heeft gehad de uitoefening zijner 
functies deflnitief of tijdelijk te staken ; 
dat het volstaat dat hij, door de daad te 
voltrekken waardoor hij zijn woonplaats 
vrijwillig en zonder dwang verlaat, ge
weten of moeten weten heeft dat het ver
laten zijner functies een mogelijk gevolg 
van deze daad was, gevolg waarvan hij 
alzoo de eventualiteit aaimam; 

Overwegende dat, overeenkomstig deze 
beginselen, en na zorg ervoor te hebben · 
gedragen te doen opmerken dat de aan
legger vrijwillig zijn post heeft verlaten 
zonder bevel of toelating, en zonder dat 
een overmacht hem ertoe dwong, het 
arrest daar bijvoegt " dat de aanlegger, 
door alzoo te handelen, vrijwillig een daad 
heeft volbracht die hij strafbaar kende ; 
dat, namelijk, gezien zijn beroep, hij niet 
onwetend mocht zijn aangaande de strenge 
plichten, hem door den staat van oorlog 
opgeleg·d ; dat hij bovendien en zeer over
vloedig, houder zijnde van een burger
lijk mobilisatieboekje, met voile kennis 
van zake het bijzonder streng karakter 
van zijn verplichtingen had kunnen waar
deeren; dat de beklaagde, alhoewel hij 
staande houdt dat hij op 11 Mei niet van 
dienst was, feitelijk toch het als plicht 
geacht heeft aan zijn eersten substituut 
te vrag'en of er bezwaar was dat hij zich 
naar Gembloers begaf, wat beteekent dat 
die reis hem nu niet voorkwam als toege
laten zooals naar gewoonte » ; 

Dat emdelijk het arrest meerdere om
standigheden opgeeft waaruit voor hem 
moest blijken ,dat de mogelijkheid van 
zijn aanstaanden terugkeer op zijn post 
ten zeerste twijfelachtig was ; 

Overwegende dat de rechter door zich 
aldus uit te drukken klaar toont dat in 
zijn gedacht, indien de daad van den aan
legger, 't is te zeggen, zijn vertrek, niet 
werd bei"nvloed door den wil zijn post te 
verlaten, noch ingegeven werd met het 
rechtstreeksch en hoofdzakelijk inzicht 
de onwettelijke gevolgen van die daad te 
verwezeniijken, de beklaagde deze ge
volgen ten minste toch kon en moest in 
acht nemen en voorzien ; dat, dus, het 
wanbedrijf, alhoewel eventueel, recht-
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streeks in zijn inzicht begrepen was, wat 
volstaat, om, in zijnen hoofde, het be
staan van het moreel bestanddeel der 
inbreuk te bewijzen; 

Dat het middel in zijn eerste twee on
derdeelen dus niet mag aangenomen wor
den· 

n'. Over het derde onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat de aanlegger in zijn 
conclusies tot zijn verdediging inriep dat 
«de radio, op 15 Mei, terwijl de beklaagde 
zich in De Panne bevond, het ministerieel 
aanschrijven heeft bekendgemaakt waar
bij de mannen van 16 tot 35 jaar bevolen 
werd zich naar leper te beg'even en zich 
aan de gevangenneming door den vijand 
te onttrekken; dat de beklaagde, die geen 
35 jaar oud was, de verplichting had het 
grondgebied te verlatim "; 

Overwegende dat uit de conclusies blijkt 
dat de aanlegger dien oproep tot de man
nen van 16 tot 35 jaar niet heeft be
schouwd als een oproeping onder de wa
pens, wat hij ten andere niet was ; 

Overwegende dat, moest men, bij ver
onderstelling, het hierboven bedoelde 
aanschrijven en de bekendmaking per 
radio ervan aanschouwen als, in den zin 
van artikelen 1 en t. der wet van 5 Maart 
1935 en van artikel 70 van het Strafwet
boek, een bevel zijnde waaraan de aan
legger moest gehoorzamen, zonder, daar
enboven, daartoe het bevel of de toela
ting te krijgen van de rechterlijke over
heid waarvan hij afhangt, dan nog' uit 
zijn eigen door andere elementen niet 
tegengesproken verklaringen blijkt dat 
die beweerde oproep den aanlegger slechts 
op 15 Mei heeft bereikt, hetzij meerdere 
dagen nadat hij zijn post van substituut 
te ... verlaten had, dat hij aldus het te 
zijnen laste gelegd oogenblikkelijk wan
bedrijf voltrokken had ; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
aanlegger, door zijn post te verlaten, feite
lijk den oproep van het gouvernement 
niet heeft beantwoord en dat het verlaten 
van den post, wat hem verweten wordt, de 
uitvoering niet is geweest van een bevel 
der overheid ; 

Dat het arrest, inderdaad, de conclusies 
van den aanlegger beantwoordende, te
recht doet opmerken dat «de dagvaar
ding den beklaagde een verlaten van 
post ten laste legt begaan te ... " en dat, 
« dus, wat daarna is voorgekomen, name
lijk in De Panne en in Frankrijk, aan
gaande de mobilisatie der mannen van 
min dan 35 jaar, hier niet te pas komt )) 
vermits zooals de rechter ten andere be
slist, het wanbedrijf dan voltrokken was; 
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Dat daaruit volgt dat het middel in 
geen enkel zijner onderdeelen mag' aan
genomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet ziJn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger 
tot de ko~ten. 

8 April 1941. - 26 Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, eer·ste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Fauquel. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 17 April 1941. 

HOOFDELIJKHEID.- PAND GESTELD 
DOOR EEN DERDE, WIENS VERHAAL GE
WAARBORGD IS DOOR EEN HYPOTHEEK 
EN DOOR EEN HOOFDELIJKE VERBIN
TENIS. - PANDGEVENDE DERDE DIE 
DEN SCHULDEISCHER BETAALD HEEFT. 
- RECHT VAN DEN PANDGEVENDEN 
DERDE OM DE TERUGBETALING TE 
EISCHEN TEGEN EEN HOOFDELIJKEN ME
DESCHULDENAAR, ZONDER VOORAFGAAN
DELIJKE UITOEFENING VAN ZIJN HYPO
THEEKRECHT. 

De pc~ndgevend~ derde die zich tegen het 
verhes, dat u~t de tegeldemaking van het 
pand kan volgen, door een op de goederen 
van den schuldenaar gevestigde hypotheek 
en door een hoofdel'ijke verbintenis van 
dezen schuldenaar en van een derde heef~ 
verzekerd, en die, om de tegeldemaking 
van het pand te voorkomen, den pand
houdenden schuldeische1· betaald heeft 
kan zijn verhaal tegen den ande1·e~ 
hoofdelijken medeschuldenam· uitoefenen, 
zonder voorafgaandelijk zijn hypotheek
recht te moeten doen gelden. 

(DIENST VOOR VEREFFENING VAN CRISIS
CREDIETVERLEENINGEN, T. QUOILIN EN 
ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest tusschen partijen 
door het Hof van beroep te Luik, op 
24 November 1939 op tegenspraak ge
wezen; 

Over bet eerste en het tweede middel 
samen : 

Het ecrste : schending van artikel 97 
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der drondwet, doordat het bestreden ar
rest, na in feite te hebben vastgesteld : 
1° dat de door den Staat vereischte zeker
heden moesten dienen om dezen laatste 
te vrijwaren tegen het verlies dat hij zou 
ondergaan door het te gelde maken van 
het pand door den Staat ten voordeele 
der samenwerkende vennootschap Sint
Jozef gevestigd; 2° dat deze zekerheden 
bevatten, eenerzijds, een hoofdelijke en 
ondeelbare verbintenis vanwege de samon
werkende vennootschap Sint-J ozef en van 
den H. Chanteux, anderzijds, een hypo
theek gevestigd door gezegde samenwer
kende vennootschap ; 3° dat deze zeker
heden m werkelijkheid slechts mochten 
dienen binnen de maat van het verlies 
door den Staat ondergaan ; uit deze 
premissen afleidt dat de bepaling van dit 
verlies « noodzakelijk veronderstelt uat 
" de Olic " voorafgaandelijk haar rechten 
doet gelden tegen de vennootschap Sint
Jozef "; gevolgtrekking die onbegrijpelijk 
en onlogisch is, daar het te gelde maken 
der hypotheek, 't is te zeggen van eene 
der twee zekerheden d1e de schuldvorde
ring van den Staat waarborgen - geens
zins noodzakelijk was om het verlies te 
bepalen dat uit het te gelde maken van 
het pand voortsproot, 't is te zeggen, het 
bedrag der schuldvordering door de twee 
zekerheden gewaarborgd, doordat die 
dmstere en tegemtrijdige redenen gelijk
staan met de ontstentenis van redenen ; 

Het tweede : schending van artikelen 97 
der Grondwet, 113~, 1200, 1203, 120~ 
et 2021 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, na te hebben 
vastgesteld dat de samenwerkende ven
nootschap Sint-Jozef en de H. Chanteux 
zich als hoofdelijke schuldenaars jegens 
den Staat hadden gesteld, ten einde dezen 
laatste te vergoeden voor het verlies dat 
voor- hem zou voortspruiten uit het ge
beurlijk te gelde maken van het pand, 
door hem, ten voordeele van de Nationale 
maatschappij voor Krediet aan de Nijver
heid, gesteld, nochtans beslist dat de 
schuld van Chanteux slechts zal kunnen 
bepaald worden nadat de Staat (rechts
voorganger van den aanlegger in verbre
king) zijn rechten zal uitgeoefend hebben 
tegen de samenwerkende vennootschap 
Sint-Jozef; wat men niet kan begrijpen 
tenzij de H. Chanteux geenszins een hoof
delijke medeschuldenaar was, doch enkel 
een borg voor gezegde vennootschap, en 
als dusdanig tegen den schuldeischer het 
voorrecht van uitwinning kan inroepen ; 
doordat het arrest aldus op tegenstrijdige 
redenen steunt wat gelijk staat met ont
stentenis van redenen, of, althans, de 
hierboven bedoelde bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek verkeerd heeft. toe
gepast op de feiten welke het heeft vast
gesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite op bindende wijze vaststelt dat de 
Staat, in wiens rechten het Bureau ter 
Vereffening van Crisiscredietverleeningen 
(OLIC), aanlegger in verbreking, optreedt, 
twee zekerheden had geeischt om gedekt 
te zijn tegen het gebeurlijk verlies dat kon 
voortspruiten uit bet te gelde maken van 
het pand door hem ten voordeele van de 
samenwerkende vennootschap « Associa
tion ouvriere catholique de Saint-Joseph>> 
gesteld, tot waarborg eener leening aan 
deze laatste door de « Nationale msat
schappij voor krediet aan de nijverheid "• 
toegestaan; dat de twee zekerheden be
stonden : de eene uit een hypotheek op de 
onroerende goederen der samenwerkende 
vennootschap Sint-Jozef, en de andere uit 
een hoofdelijke en ondeelbare verbintenis 
door deze laatste en Chanteux jegens den 
Staat aangegaan ; 

Overwegende dat het arrest, - na, 
terecht, uit die vaststellingen het gevolg 
te hebben afgeleid dat de bedongen zeker
heden ten voordeele van het Bureau ter 
vereffening slechts in werkelijkheid kunnen 
dienim binnen de perken van het verlies 
door den pandgever ondergaan, en daaraan 
oe hebben toegevoegd dat dit verlies 
eerst moet worden bepaald, - besluit dat 
deze lepaling noodzakelijk veronderstelt 
dat bet Bureau voorafgaandelijk zijn 
rechten tegen de Vennootschap Sint-Jozef 
doet gelden ; 

Maar dat die gevolgtrekking in strijd is 
met deze die redelijkerwijze uit de vast
stellingen van het arrest voortspruit; 

Overwegende dat het verlies door de 
twee zekerheden gewsarborgd, slechts 
deze kan zijn welke door het te gelde rna
ken van het pand ontstaat, en, wat op 
hetzelfde neerkomt, door de betaling 
aan den pandhebbenden-schuldeischer ge
daan om deze tenuitvoerlegging te ver
mijden; 

Overwegende dat dit verlies voltrokken 
was en dat het cijfer ervan zeker was 
vanaf den dag waarop de pandhebbende 
schuldeischer voldaan was geweest en dat 
het pand los was ; 

Dat, om dit verlies, en, bijgevolg, het 
bedrag der schuldvordering te bepalen 
door de twee zekerheden gedekt, het dus 
hoegenaamd niet noodig was vooraf
gaandelijk het hypotheekrecht, eene der 
twee zekerheden, uit te oefenen ; 

Dat het vestigen van een hypotheek op 
de goederen van een der hoofdelijke mede
schuldenaars de rechten van den schuld-



eischer jegens den andere in niets kan 
verrninderen ; _ 

Overwegende dat het bestredev arrest, 
- vastgesteld hebl.ende dat de verplich
ting den aanlegger te vergoeden voor het 
verlies hoofdelijk op Chcmteux en op de 
sarnenwerkende vennootschap Sin t-J ozef 
woog -, de uitoefening van het verhaal 
van den aanlegger tegen het failliet Chan
teux niet heeft kunnen do en afhangen van 
de voorafgaandelijke uitwinning van haar 
rnedeschuldenaarster, zonder gezegde vast
stelling tegen te spreken ; 

Waaruit volgt dat de tegenstrijdige 
redenen van het arrest gelijk staan met de 
ontstentenis van redenen; wat het Hof 
belet zijn toezicht uit te oefenen ; 

Om die redenen, en zonder tot het on
derzoek over te gaan van het derde mid
del, het Hof verbreekt het bestreden ar
rest ; beveelt dat onderhavig arrest Z8l 
overgeschreven worden op de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gernaakt worden op 
den kant der vernietigde beslissing; ver
oordeelt de aanleggers qualitate qua tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

17 April 1941. - 1e Karner, - Voot
zitte-r, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve-rsla.ggeve1·, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H, Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. -
Pl., HH. Marcq en Simont. 

2e KAMER. - 21 April 1941. 

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
DIE EEN WANBEDRIJF BIJ DE POUTIE
RECHTBANK AANHANGIG MAAKT, ZONDER 
UITSPRAAK TE DOEN OVER ANDERE MIS
DRIJVEN BEHOOREND TOT DE BEVOEGD
HEID VAN DE POLITIERECHTBANK. -
VERVOLGING AMBTSHALVE INGESTELD 
DOOR DEN AMBTENAAR VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE. - WETTELIJKHEID. 

Na verwijzing van een wanbednjf naar de 
politietechtbank, bevolen door de mad
kamer, kan de ambtenaar van het open
baar ministerie bij de politietechtbank 
ambtshalve, v661· deze techtbank, vetvol
ging instellen wegens tot haat bevoegdheid 
behoo-rende misdrijven die, al dan niet 
samenhangend met bedoeld wanbedrijf, 
dnor de raadkamer niet in haar uitspmak 
zijn begrepen (1). 

(I) Verbr., 28 Maart 1938 (A1'1'esten van het 
Hof van vm·breking, 1938, biz. 69; Bull. en 
;E'Asrc., 1938, I, 118). 

(LAMBERMONT, T. BOVY.j 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep teLuik, op 16 November 
1940 gewezen ; 

Wat betreft de beslissing gewezen op 
de publieke vordering : 

Over het eenig middel tot cassatie, afge
leid uit het feit dat het openbaar minis
terie bij de politierechtbank, builen zijn 
macht gaande, de betichting ten laste 
van Larnbermont bij de zaak Bovy heeft 
gevoegd, dan wanneer de raadkarner al- · 
leen bevoegd was om -te beslissen dat 
Larnberrnont cfiende vervolgd te worden 
en dit terzelfdertijd als Bovy : 

Over het eerste onderdeel van het 
rniddel, waarbij de niet-ontvankelijkheid 
wordt opgeworpen van de vordering door 
het openbaar ministerie tegen den aan
legger ingesteld : 

Overwegende dat de verweerder Bovy 
v66r de politierechtbank te Luik vervolgd 
werd hoofdens het gecontraventionali
seerd wanbedrijf van onvrijwillige slagen 
en verwondingen jegens den aanlegger en 
hoofdens inbreuk op de politie van het 
vervoer; 

Overwegende dat de aanlegger v66r 
dezelfde rechtbank rechtstreeks en terzelf
dertijd als den verweerder werd g'edag
vaard, om den rijweg te hebben overge
stoken in overtreding van artikel 3 van 
het Koninklijk besluit in data 1, 7 Januari 
1936 op de politie van het vervoer en het 
verkeer, feit behoorende tot de bevoegd
heid van de politierechtbank; 

Overwegende dat de aanlegger, t"n on
rechte, staande houdt dat, vermits .de be
schikking - waarbij de raadkamer den 
verweerder v66r deze politierechtbank 
verwees - geen uitspraak had gedaan 
over het hem verweten feit, het openbaar 
ministerie bij deze rechtbank niet gemach
tigd was om hem rechtstreeks, hoofdens 
het hem ten laste gelegd wanbedrijf, te 
ver:volgen ; 

Overwegende, inderdaad, dat deze amb
tenaar van het openbaar rninisterie ver
plicht is ex officio de inbreuken te vervol
gen welke tot zijn bevoegdheid behooren 
en over dewelke de raadkamer, zooals in 
casu, geen uitspraak heeft gedaan, waren 
deze inbreuken al dan niet verknocht met 
wanbedrijven gepleegd door een persoon 
die het voordeel van de contraventionali
seering geniet of door een derde ; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
in rechte niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel, betreffende 
de sam.envoeging der vervolgingen inge-
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steid tegen den aanlegger en tegen den 
verweerder : 

Overwegende dat, v66r den rechter over 
den grond, de aanlegger noch geprotesteerd 
heeft, noch tot de splitsing heeft besloten ; 

Dat het middel dus nieuw en niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat de substantieele 
rechtsvormen en deze op straf van nietlg
heid voorgeschreven nageleefd werden ; 
dat de uitgesproken straf wettelijk is ; 

Wat betreft de beslissing gewezen oo de 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat het in hoedanigheid 
van burgerlijke partij is dat de aanlegger 
zijn voorziening tegen den verweerder 
Bovy heefd inged1end ; 

Overwegende dat het niet blijkt dat hij 
hem zijn verhaal zou beteekend hebben ; 
dat deze rechtsvorm door artikel 418 van 
het Wetboek van Strafvordering voor
geschreven is op straf van niet-ontvanke
lijkheid der voorziening ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

2.1 April 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 21 April 1941. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
- VERWEER VAN BEKLA,AGDE. - NIET 
BEANTWOORD DOOR ARREST. - GE
BREK A,A,N REDENEN. 

2o RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - VERMOGEN VAN HET VONNIS
GERECHT OM DE BENA,MING VAN HET 
STRAFBAAR FElT TE WlJZIGEN.- NIET 
VASTGESTELD DAT HET BlJ DEN RECH
TER AANHANGIG GEMAAKTE FElT EN 
HET FElT DAT DE RECHTER BEHOUDT 
HETZELFDE IS. - BEKLAAGDE DIE ZICH 
NIET OP DE NIEUWE BENAMING HEEFT 
KUNNEN VERDEDIGEN. - SCHENDING 
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING. 
- VERBREKING. 

1° Wanneer beklaagde, tegen de telastlegging 
op 1. Augustus 1.940, in stnjd met de 
besluiten van 2n en 1.0n Juli 1.940, « specu
laas " te hebben ve1·vaardigd, doet gelden 
tot- zijn verweer dat, we gens de noodza
ke.ijkheid om het deeg langen tijd te 
kneden, de eigenlijke vervaardiging niet 
ueschied is op den bij de telastlegging) 

opgegeven datum, maar vroeger dan het 
in werking treden van die besluiten had 
plaats gehad, is het vonnis niet wettelijk 
met 1·edenen omkleed, indien het, om de 
veroordeeling te staven, eenerzijds, een 
ander besluit inroept, waarvan het de 
toepassing op de vervolgde f'eiten met 
rechtvaardigt, en anderzijds slechts ver
lclaart dat te rekenen van 1.5 Juli alle 
vervaardiging van « speculaas " verboden 
was, zonde1· verder te onderzoeken of de 
telastgelegde vervaardiging geschied was 
sedert dezen datum. 

2° De l'echter rnag de oorspr(lnlcelijke telast
legging niet vervangen doo1· een nieuwe, 
tenzij wanneer het onder de nieuwe be
naming behouden f'eit hetzelfde is dan 
datgene hetwellc bij hem weTd aan
hangig gemaalct, en op voorwa(Jrde dat 
beklaagde in de gelegenheid werd gesteld 
orn over de nieuwe telastlegging zijn ver
dediging voor te dragen (1). 

(CAULINE.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest, op 19 De
cember 1940 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen; 

Over het middel ex officio : schending 
van· artikel 97 van de Grondwet, en van 
de rechten der verdediging : 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
en veroordeeld werd wegens inbreuk op 
de artikelen een der besluiten nrs 309 
en 327 van 2. en 10 Juli 1940, om, op 
1 Augustus 1940 : a) tarwe-, rogge-, spelt
of mengkorenm,eel te hebben gebruikt 
voor andere doeleinden dan voor het ver
vaardigen van gewoon brood ... ; b) be
schuiten, speculaas, koeken en gelijk
aardige met tarwebloem berejde producten 
te hebben vervaardigd ; 

Overwegende dat de aanlegger, in 't 
bijzonder beticht van vervaardiging van 
speculaas in voorwaarden welke in strijd 
zijn met de twee hiervoren aangehaalde 
besluiten, in v66r het Hof van beroep 
genom,en conclusies had staande gehou
den : « dat de deegen bestemd tot het 
vervaardigen van speculaas gedurende 
omtrent twee maanden moeten gisten en 
rijzen »; dat daar de besluiten van 2 en 
10 Juli onderscheidenlijk slechts op 15n 
en 20sten derzelfde maand in werking zijn 
getreden, hij (< geen enkel misdrijf had be
gaan met op 1 Augustus speculaas te 

(1) Verbr., 22 November 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 360); 13 October 1936 (ibid. 
1936, I, 383); 20 Juni 1934 (ibid., 1934, I, 334). 
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vervaardigen die, op dat oogenblik, sedert 
ten minste vijftien dagen te weeken lag n, 
dat hij, voor 't overige, het aanbod deed 
om, door deskundigen, de echtheid zijner 
bewering te bewijzen; 

Overwegende dat die conclusies aan het 
Hof de dubbele vraag stelden : 1° of het 
den aanlegger ten laste gelegde feit, 't is 
te zeggen, tarw:emeel voor andere doel
einden te hebben gebruikt dan voor het 
vervaardigen van gewoon brood, begaan 
was geweest sedert de inwerkingtreding 
van het besluit van 10 Juli 1940; 2° of 
de voorbereiding van speculaasdeeg, val
gens het beweerd procede, niet de bijzon
derste bewerking uitmaakte van de eigen
lijke vervaardiging van bedoeld product, 
zoodat, indien deze voorbereiding heeft 
plaats gehad op een 9-atum waarop het 
besluit van 2 Juli 1940 nog niet in werking 
was getreden, de aanlegger aan alle straf 
moest ontsnappen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder in 't bijzonder de bewering van den 
aanlegger nopens het procede van vervaar
digen te verwerpen, zich beperkt tot de 
bemerking aangaande de betichting A: 
dat, reeds v66r het besluit van 10 Juli, 
het besluit van 6 Juni 1940, waarbij het 
gebruik van broodmeel wordt geregeld, en 
" dat aan de bakkers toeliet slechts huis
houdelijk brood van een enkel type te 
verkoopen, den verkoop van koeken en 
andere gelijkaardige producten verbood, 
en den verkoop door de banketbakkers 
beperkte tot zekere producten waaronder 
de speculaas niet voorkwam » ; 

Overwegende dat die beschouwingen 
niet juist antwoorden op de conclusies 
van den aanlegger; dat zij, voor 't over
rige, in feite neerkomen op een wijziging 
van betichting waarbij de oorspronkelijke 
betichting, de vervaardiging, wordt ver
vangen door een nieuwe betichting, den 
verkoop; dat het arrest niet vaststelt dat 
het onder deze nieuwe betichting ten laste 
gelegd feit hetzelfde was als dat wat hem 
werd verweten ; dat de aanlegger niet uit
genoodigd werd noch om den toestand 
uiteen te zetten, noch om zich te verde
digen aangaande deze nieuwe betichting; 
dat, ten andere, uit geen enkele vaststel
ling van het arrest kan worden afgeleid 
dat, in onderhavig geval, het vervaardigd 
product tot den verkoop bestemd was ; 

Overwegende, aangaande de betich~ 
ting B, dat het arrest eenvoudig opmerkt 
dat, indien het besluit van 2 Juli toelaat 
de bij het artikel een vermelde producten 
te verkoopen gedurende een periode van 

' twee maanden, te rekenen van den dag 
waarop het in werking treedt (art. 4), 
« het alle vervaardiging nochtans uitdruk-

VERBR., 1941.- 7 

kelijk verbiedt vanaf 15 Juli, zonder het 
minste onderscheid te maken tusschen 
oude deegen en nieuwe deegen ; wel inte
gendeel, het voorziet in zijn overgangs
bepalingen de bestemming der voor
raden die op den dag van de inwerking
treding van dit besluit, door de fabri
canten nog niet gebruikt zijn »; 

Overwegende dat deze redenen even
min de conclusies van den aanlegger op 
bet betwistP punt beantwoorden, daar de 
rechter over den grond verzuimd heeft na 
te gaan en te zeggen of de vervaardiging 
van « speculaas » had plaats gehad sedert 
de inwerkingtreding van het besluit van 
2 Juli 19t,o; dat de rechter over den gron:d 
eveneens te vergeefs, tot staving zijner 
bewijsvoering, artikel 5, alinea een' van 
gezegd besluit inroept, waarbij voorzien 
is dat door het verbond der Belgische 
Molenaars de op den datum zijner inwer
kingtreding niet gebruikte voorraden tar
webloem worden overgenomen, daar een 
voorbereid deeg niet kan aangezien wor
den als niet gebruikte bloem in den zin 
dezer bepaling ; 

Overwegende dat uit het verband dezer 
beschouwingen blijkt dat het arrest niet 
ten genoegen van artikel 97 der Grand
wet gemotiveerd is, en dat het de rechten 
der verdediging geschonden heeft ; 

Om die redenen, en zonder dat de in de 
voorziening ingeroepen middelen dienen 
onderzocht, het Hof verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Luik, 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op den kant van het vernietigd ar
rest ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep t€ Brussel; legt de kosten ten laste 
van den Staat. 

21 April 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggez•er, H. Lambinet. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - ·21 April 1941. 

RECHTERLIJKE INRICHTING.- VA
CANTIEKAl\IER. - NIET VAN RECHTS
WEGE ONTBONDEN BIJ HET EINDIGEN 
DER VACANTIE. - ZAAK BEHANDELD 
DOOR VACANTIEKAl\IER EN IN BERAAD 
GENOl\IEN.- VERl\IOGEN OM UITSPRAAK 
TE. DOEN NA DE OPENING VAN HET 
RECHTERLIJK JAAR. 

Geenerlei wetsbepaling schr~jft voor dat de 
vacantiekamet van rechtswege ontbonden 



-98-

· 'is op den dag die bepaald is voor het ein
digen van de rechterlijke vacantie; die 
kamer is geen bijzondere rechtsmacht die 
onder een eigen regime staat. Niets ver
hindert dat zij over een door haar tijdens 
de vacantie behandelde en in beraad [Je
nomen zaak uitspraak doet na de opemng 
van het rechterlijk jaar· (1). (Keizerlijk 
decreet van 30 Maart 1808, artt. 40 
tot 45; wet van 18 Jllni 1 f\69, artt. 216, 
en 21 8 ; wet van 25 October 1919, 
eenig artikel, § XII.) 

(CHAUVEAU, 
T. 10 DASSONVILLE, WEDUWE GEOFFROID, 

EN 2° GEOFFROID.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door de 
eerste vacantiekamer van het Hof van 
beroep te Brussel, op 16 Septemner 19~0 
geveld; 

Over de beslissing op de publieke vor
dering; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikel 216 (gewijzigd door artikel 1 van 
de wet in dato 31 Maart 1926), artikel217 
(gewijzigd door artikel 5 van de wet in 
dato 22 Februari 1908) en artikel 218 van 
de wet in dato 18 Juni 1869, betreffende 
de rechterlijke inrichting, doordat de 
eerste vacantiekamer van het Hof van 
beroep te Brussel, zetelende in correc
tioneele zaken, over de zaak heeft beraad
slaagd en ter terechtzitting in dato 16 Sep
tember 1%0 het bestreden arrest he eft 
uitgesproken, alhoewel deze kamer van 
rechtswege ontbonden was en van alle 
rechtsmacht beroofd werd vanaf 14 Sep
tember, laatsten dag van de rechterlijke. 
vacantie voor het j aar 1939-1%0 ; 

Overwegende dat noch de in bet middel 
aangeduide, noch eenige andere wets
bepaling zegt dat de vacantiekamers van 
rechtswege ontbonden zijn van den datum 
af waa!'op de wet het einde van de rechte
lijke vacantie bepaalt ; 

Overwegende dat artikel 217 van de 
wet in dato 18 Juni 1869 en het eenig 
artikel, §XI I, van de wet in dato 25 Octo
ber 1919 samengeschakeld bepalen dat in 
de hoven van beroep en in de rechtban ken 
een of meerdere vacantiekamers bestaan, 
zonder hun bestaan aan een beperkten 
duur te onderwerpen ; dat, indien het 
artikel 41 van het Keizerlijk decreet in 
dato 30 Maart 1808 en het artikel 217 van 

(1) Zie het bij dit arrest gegeven advies van 
den H. advocaat generaal R. Janssens de 
Bisthoven in Bull. en PASIC., 1941, I, blz. 151. 

de wet in dato 18 Juni 1869, vierde alinea, 
gewijzigd door artikel 5 van de wet in 
dato 22 Februari 1908, voorzien dat de 
kamer van vacantie ieder jaar hemieuwd 
wordt, deze maatregel als ehkel voorwerv 
heeft : dat al de leden van het Hof b1j 
deze kamer er beurtelings dienst doen ; 
en dat men daaruit niet mag afleiden dat 
de vacantiekamer een intermitteerende en 
tijdelijke inrichting· zou uitmaken, noch, 
a fortiori, dat haar bestaan automatisch 
zou ophouden op den dag voor de her
opening der hoven en rechtbanken be
paald; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
voorziening ten onrechte staande houdt 
dat de vacantiekamer een bijzondere 
jurisdictie zou uitmaken ; dat in tegen
deel de in het middel aangeduide teksten 
en de artikelen 41, 42 en 43 van het 
Keizerlijk decreet in dato 30 Maart 1808 
en het eenig arhkel, §XII, van de wet in 
dato 2.1 October 1919, doen blijken dat de 
vacantiekamer - ver van als een juris
dictie te mogen beschouwd worden die 
buit.en, en volledig onafhankelijk vah, de 
gewone jurisdicties wordt uitgeoefend, -
door het feit zelf dat zij, hetzij aan het 
Hof van beroep, hetzij aan de rechtbank 
van eersten aanleg verbonden is, geen 
afzonderlijke jurisdictie uitmaakt, die 
onder zelfstandig stelsel zou werken ; dat 
zij de reden van haar bestaan slechts in het 
kader van de gEwone jurisdictHin vindt, 
en dat daaruit voortvloeit dat, behalve 
wat door de wet voorzien is voor de wer
king van de vacantiekamer, de oplossing 
van de vorderingen voor haar aanhangig 
gemaakt slechts mag gezocht worden 
overeenkomstig de organieke regels van 
de rechterlijke inrichtingen waarvan zij 
afhangt; 

Overwegende dat, in dit opzicht, niets 
in de in het middel aangeduide teksten 
belet dat, wanneer het onderzoek van een 
voor de vacantiekamer aanhangig ge
maakte zaak voor het einde der vacantie 
niet kan gceindigd worden, dit onderzoek 
voortgezet wordt v66r deze kamer van 
het Hof van de rechtbank samengesteld 
door dezelfde rechters ; dat inderdaad 
artikel 43, alinea 2, van het decreet van 
30 Maart 1808 slechts van toepassing is 
op de zaken die op de rol van de vacantie
kamer gebracht zijn E'll waarvan het onder
zoek nog niet begonnen was; 

Overwegende dat aile strijdige beslissing, 
zonder steun in de wetten betreffende de 
rechterlijke inrichting, de regelen van een 
wijs beleid van gerecht zou schenden, 
waarbij vereischt wordt dat de zaak 
beslecht wordt door de magistraten die" 
het onderzoek begonnen hebben ; 
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Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 73 tot 78, 153 tot 155 en 190, 
210 en 211 van het Wetboek van Straf
vordering, van artikel 97 der. Grondwet, 
doordat het bestreden arrest als bewijs der 
onvoorzichtigheid een der bestanddeelen 
van de betichting (te weten : de over
dreven en voor het verkeer gevaarlijke 
snelheid, geschat, door getuige Fontaine, 
die zelf autovoerder is, tusschen 70 
en 80 km. per uur), de verklaring weer
houden heeft door gezegden Fontaine op 
16 November 1939 v66r den onder
zoeksrechter afgelegd, aldus de verbe
tering van de hand wijzende, zonder ten 
andele daarvoor redenen aan te geven, 
welke dezelfde getuige Fontaine ter 
terechtzitting der rechtbank op 6 Januari 
1940, aan die getuigenis toevoegde : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
den aanlegger ten laste legt, in hoofd
orde wegens het feit dat hij zich op het 
kruispunt begeven heeft, waar de aan
rijding voorkwam, dan wanneer het 
lichtsignaal hem den doorgang verbood ; 
dat de rechter over den grond daaraan 
toevoegt " dat de aanlegger overigens het 
kruispunt is komen opgereden met een 
overdreven en voor het verkeer gevaar
lijke snelheid " ; 

Overwegende dat de aanlegger, in zijn 
v66r het Hof genomen conclusies, bekent 
dat de ten laste legging der aansprakelijk
heid voor het ongeval aileen afhangt « van 
de bepaling van het recht van verkeers
voorrang voor het groen signaal " ; dat hij 
niet eens zinspeelt op de snelheid waar
mede de aanlegger reed ; 

Dat daaruit volgt dat de bijzonderste 
reden van het arrest door de voorziening 
niet bestreden wordt ; 

Dat, indien de rechter over den grond 
er bijvoegt dat dit voorbijsteken met een 
overdreven snelheid is gebeurd, die bij
komende bemerking zonder invloed is 
op de beslissing die door de andere redenen 
overeenkomstig de wet met redenen om
kleed is; 

Dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 

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

II. Over de beslissing op de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de aanlegger tot sta
ving zijner voorziening geen enkel mid-

del inroept en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

21 April 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 

Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. - Pl., H. Ladeuze. 

1 e KAMER. - 24 April 1941. 

F AILLISSEMENT. - BETWISTING OVER 
DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN, OP 
EEN GEGEVEN TIJDSTIP. -- STRAF
RECHTELIJKE VEROORDEELING, OP DIT 
TIJDSTIP, WEGENS BANKBREUK. - EN
KEJ HET BESTAAN EN DEN DATUM VAN 
DE STRAFRECHTELIJKE VEROORDEELING 
VASTGESTELD. - BEWI.JST NIET DAT 
BEKLAAGDE NOG KOOPMAN WAS OP DE
ZEN DATUM. 

De enkele vaststelling dat een strafrechte
lijke t>eroordeeling op een bepaalden 
datum wegens bankbreuk werd uitge
sproken bewijst niet dat beklaagde op 
dezen datum nog koopman was (1). 

(GOEMANS, T. COLLARD EN ANDEREN.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest, op 28 Juni 
1939 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 1 , 2 en 3 van het 
eerste hoek, titell, van het Wetboek van 
Koophandel, 437 en 442, in 't bijzonder 
437, aline a 2, en 442, alinea 3, 438, 573, 
574 en 577 van het Wetboek van Koop
handel (wet van 18 April1851 op de fail
lissement, bankbreuken en uitstellen) ; 
489 van het Strafwetboek van 1867; 1107, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 der Belgische Grondwet, schending 
van het gerechtelijk contract en gebrek 
aan redenen, doordat het bestreden arrest 
de beslissing van den eersten rechter wij
zigende, op 28 Juni 1939, den aanlegger 
in verbrekking failliet heeft verklaard en 
het tijdstip waarop de betalingen gestaakt 
werden op 30 De~ember 1938 bepaald 

(1) Zie de nota bij dit arrest, van den H. R. 
Hayoit de Termicourt, in Bull. en PAsrc., 
1941, I, blz. 156. 
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heeft, zonder evenwel vast te stellen 
dat de eischer op dat oogenblik nog koop
handelaar zou geweest zijn of dat hij 
gedurende het tijdperk van zes _maanden, 
dat de uitspraak van het arrest vooraf
ging, een daad van koophandel gesteld 
heeft, wat in onderhavig geval geloochend 
werd, en zonder wat de faillietverklaring 
niet wettelijk kon plaats hebben; en er 
aldus over beslist heeft onder het eenig 
voorwendsel dat de eischer in verbreking 
als eenvoudige bankbreukige zou veroor
deeld geweest zijn door een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis door de correc
tioneele rechtbank te Antwerpen in dato 
20 December 1938 uitgesproken, wat in de 
zaak niet van pas kwam en niets bij
droeg om de conclusien van den aanlegger 
te beantwoorden, die uitdrukkelijk loo
chende een daad van koophandelaar te 
hebben verricht sedert het jaar 1925 en 
de wettelijke onmogelijkheid inriep om 
geldig zijn failliet te verklaren, daar hij 
sedert meer dan zes maanden v66r het 
tijdstip der verklaring• g•een enkele daad 
van koophandel gesteld had : 

Overwegende dat de aanlegger bij door 
hem v66r het Hof van beroep genomen 
conclusien staande hield dat hij geen en
kele daad van koophandel had verricht 
sinds het oogenblik waarop hij de firma 
<< De Wael-Goemans n had verlaten, name
lijk sinds het jaar 1925; dat het, gelet op 
artikel lt42 der wet van 18 April 1851, 
onmogelijk was thans- in Juni 1939-
het faillissement uit te spreken, daar hij 
sedert meer dan zes maanden g•een daad 
van koophandel had verricht (wet van 
18 April 1851, art. 437, alinea 2, en lt42, 
alinea 3) ; 

Overwegende dat tot antwoord op dat 
verweermiddel het bestreden arrest enkel 
en aileen vaststelt dat de aanlegger « bij 
vonnis der correctioneele rechtbank te 
Antwerpen in dato 20 December 1938 
veroordeeld werd wegens eenvoudige bank
brenk ... en dat dit vonnis in kracht van 
gewijsde gegaan was n; 

Overwegende dat uit die vaststelling 
aileen het bestreden arrest niet wettelijk 
kon afleiden dat aanlegger nog handelaar 
was op 30 December 1938, datum door 
het arrest bepaald als deze van de staking 
der betalingen ; 

Dat, inderdaad, een veroordeeling we
gens bankbreuk niet noodzakelijk insluit 
dat de betichte, tot op het tijdstip dezer 
veroordeeling, de hoedanigheid van han
delaar zou behouden hebben ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen heeft gesr.honden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest in zoover het in zake 
van den aanlegger werd gewezen ; beveelt 
dat het onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel, en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
der gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de verweerders tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. -

2ft April 1%1. - 1 e Kamer. - Voor
sitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. -
Pl., H. Delacroix. 

1 e KAMER. - 24 April 1941. 

1° SCHEEPVAART. - VERVOER VAN 
KOOPWAREN PER ZEESCHIP.- BOEK II, 
TITEL II, VAN HET WETBOEK VAN 
KOOPHANDEL, ARTIKEL 91, § 3, 2° EN 8°. 
- BEPALINGEN DIE OP DWINGENDE 
WIJZE DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
DEN KAPITEIN EN VAN HET SCHIP RE
GELEN. - DOCH ENKEL TE REKENEN 
VAN HET BEGIN VAN HET INLADEN AAN 
BOORD VAN HET SCHIP TOTDAT HET 
GEHEEL IS .UITGELADEN. 

2° SCHEEPVAART. - VERVOER VAN 
KOOPWAREN PER ZEESCHIP. - WERKE
LIJKE AFLEVERING VAN DE II.OOP
WAREN. - KAN GESCHIEDEN NADAT 
HET SCUIP GEHEEL IS UITGELADEN. 

1° De bepalingen van a1·tikel 91, § 3, 2o 
en 8°, van titel II, Boek II van het 
Wetboek van Koophandel, gewijzigd door 
de wet van 28 November 1928, regelen o;p_ 
dwingende wijze de verantwoordelijkhetd 
van den kapitein en van het schip, ten 
aanzien van de aan de vervoerde koop
waren veroorzaakte schade, te rekenen 
van het oogenblik waarop het inladen 
aan bo01·d van het schip aanvangt tot op 
het oogenblik waarop het volkomen is uit
geladen. Die bepalingen zijn niet van toe
passing wanneer de schade veroorzaakt 
is hetzij voor het inladen, hetzij na het 
uitladen. 

2° De werkelijke aflevering van de per zee
schip vervoerde koopwaren en hun uit
lading geschieden niet noodzakelijk te 
gelij ker tij d; de aflevering kan ook ge
daan worden nadat het schip geheel is 
uitgeladen. 
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(COMPAGNIE MARITIME BELGE DE TRANS
PORTS MARITIMES, T. VENNOOTSCHAP 
" FACTORY OF MIRRORS », TE JAFFA, EN 
ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis door de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen 
op 30 J uni 193 7 gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 1 der wet van 28 November 1928, 
ten doel hebbende de Belgische wetgeving 
in overeenstemming te brengen met het 
internationaal verdrag tot het vaststellen 
van eenig•e eenvormige regelen in zake 
cognossementen geteekend te Brussel, op 
25 Augustus 1924, gezegd artikel gewor
den zijnde artikel 91 van de samen
geordende wetten over de scheepvaart, 
welke hoek II van het Wetboek van koop
handel uitmaken, bijzonder sectie A, 
eerste lid, § I, eerste lid, en lid. a, b, d 
en c, § 2, § 3, 2°, 6° en 8°, § 7 van 
gezegd artikel 91, voor zooverre het be
streden vonnis geweigerd heeft rekening 
te houden met de bepaling'en van het 
cognossement, volgens welke de verant
woordelijkheid van den kapitein ophoudt 
van het oogenblik af waarop de koopwaar 
op het dek gepresenteerd wordt om door 
de geadresseerden te worden ontvangen en 
de koopwaar op hun risico in de door den 
kapitein bevrachte lichters verblijft om 
reden dat " de ingeroepen bepaling als 
niet beschouwd moet worden krachtens 
artikel 91A, § 3, 2° en 8° der maritime 
wet, dat de aansprakelijkheid slechts op
houdt op het oogenblik der wezenlijke 
aflevering der koopwaren aan den geadres
seerde, wanneer toch integendeel, volgens 
het stelsel van artikel 91 de lossing heel 
wei kan voltooid zijn voor dat er wezen
lijke aflevering hebbe plaats gehad en de 
reederij zich rechtsgeldig kan ontlasten 
van aile verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de verrichtingen welke van de lossing 
deel uitmaken, maar die, krachtens de 
overeenkomst, niet meer ten laste vallen 
van de reederij doch wel van in de lading 
belanghebbende of van derden, bijzonder 
de verrichtingen komende na het oogen
blik waarop de goederen het schip heb
ben verlaten : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de verweerders de betaling 
door de aanlegster vorderen van een geld
sam van 2.42Ci frank zijnde de waarde van 
een kist spiegelglas, den 6n J uni 1935 ge
laden aan board van den aan aanlegster 
toebehoorend S/S " Egypte ,, met bestem
ming naar Jaffa, en aldaar niet afgeleverd ; 

Overwegende dat, bij conclusies v66r 
de rechtbank van koophandel genomen, 

de aanlegster staande hield dat die kist 
t.e niet was gegaan, toen ze zich reeds 
buiten het sc4.ip en op een lichter bevond ; 
dat, volgens de clausulen van het cognos
sement " de aansprakelijkheid van den 
kapitein ophield van het oogenblik af dat 
de vervoerde goederen op het dek van. het 
schip waren gepresenteerd » en dat deze 
« in P.e door den kapitein bevrachte lich
ters verbleven voor risico der ontvan
gers »; 

Overwegende dat het vonnis, zonder na 
te gaan of de aangevoerde feiten met de 
werkelijkheid strookten, en, evenmin, of 
de schade v66" of na het voltooid lassen 
der vervoerde waren veroorzaakt werd, op 
bovenstaande conclusie enkel en aileen 
geantwoord heeft dat " de ingeroepen 
clausule als nietig beschouwd moest wor
den krachtens artikel 91 A, § 3, 2° en 
8° der maritieme wet, daar de aan
sprakelijkheid van den kap1tein slechts 
ophoudt op het oogenblik der wezenlijke 
atlevering der koopwaren aan den gea
dresseerde » ; 

Overwegende dat, zoowel mt den tekst 
v:m artikel 91A, § 3, 2° en 8° van den 
titel II, boek II, van het Wetboek van 
koophandel, gewijzigd door artikel 1 der 
wet van 28 .November 1928, als uit het 
bij artikel 91A, § 1, litt. e bepaalde 
voortvloeit dat de wetsbepalingen, waar
op het bestreden vonnis zich beroept, op 
gebiedende wijze regeling houden van de 
aansprakelijkheid van den kapitein of van 
het schip, voor de schade aan de vervoerde 
waren veroorz11akt, van het oogenbllk af 
waarop het laden der waren in het schip 
een aanvang neemt, tot dit waarop de 
lossing uit het schip voltooid is ; dat ze, 
daarentegen, niet toepasselijk zijn op het 
verlies of op de beschadiging van de ver
voerde waren, veroorzaakt hetzij v66r de 
lading, hetzij na. de lossing ervan ; 

Overwegende, trouwens, dat de § 7 van 
hetzelfde artikel 91A, uitdrukkelijk erop 
wijst dat cc geen van de in dit artikel vr.r
vatte bepalingen belet dat een vervoerder 
of inlader treedt in eenige overeenkomst, 
bpding, voorwaarde, voorbehoud of vrij
stelling met betrekking tot de verplichting 
en aansprakelijkheid van den vervoerder 
of van het schip, voor het verlies ot de 
beschadiging van of met betrekking tot 
goederen of voor de bewaking, verzorging 
en behandeling van goederen, v66r de 
lading in en na de lossing mt het schip 
waarin de goederen over zee worden ver
voerd »; 

Overwegende dat de werkelijke afle
vering der vervoerde waren en de lossing 
er van niet noodzakelijk gelijktijdig ge
schieden ; dat de vervoerde waren, inzon~ 
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derheid, den geadresseerde werkelijk kun
nen afgeleverd worden slechts na de vol
tooide lossingverrichtingen ; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt, dat het bestreden vonnis, door 
zonder eenig voorbehoud te beslissen dat, 
luidens artikel 91A, § 3, 2° en so, van 
den titel II, boek II, van het Wetboek 
van koophandel, de aan~prakelijkheid 
van den kapitein slechts ophoudt op het 
oogenblik der werkelijke aflevering der 
waren aan den geadresseerde, die wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Dat, derhalve, het eerste onderdeel van 
het middel in rechte opgaat ; 

Overwegende dat het onderzoek nopens 
de andere middelen der voorziening van 
belang ontbloot wordt; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
besireden vonnis; beveelt dat het onder
havig arrest in de registers der rechtbank 
van koophandel te Antwerpen zal over
geschreven worden, en dat melding er van 
op den kan f der vernietigde beslissing zal 
gemaakt worden ; veroordeelt de ver
weerders tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de rechtbank van koophandel te 
Gent. 

2lo April 1941. - 1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal.- Pl., 
H. Veldekens. 

2e KAMER. - 28 April. 1941. . 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - MISDRIJF. - VERBEURDVER
KLARING VOORZIEN BIJ HET BESLUIT
WET VAN 2? OCTOBER 1%9, ARTIKEL 9, 
§ 2.- VOORWAARDEN. 

2° BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER.- STRAFZAKEN. -
BEOORDEELING VAN DE DRAAGWIJDTE 
VAN DE STATUTEN Elo:NER VENNOOT
SCHAP. - FEITELIJKE VRAAG. - BIN
DENDE BEOORDEELING VAN DEN RECH
TER. 

1° De b~j artikel 9, § 2, van het besluit-wet 
van 27 October 1939 op 's lands bevoor
rading voorziene verbeurdverklaring kan 
door de Hoven en !'echtbanlcen worden 
uitgesproken ook dan wanneer de waar 
of lcoopwaar, voorwerp van het misdrijf, 
cigendom is van een derde (1). 

(1) Zie Verbr., 23 December 1940 (Bull. en 
PASIC., 1940, I, 325; An·esten van het Hof van 
verbreking, 1940, blz. 139). 

2° De rechter kan op bindende wijze de in 
feite bestaande draagwijdte van de sta
tuten eener vennootschap beoordeelen (2). 

(RAES.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 28 No
vember 1940 gewezen, door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 9 der Grondwet, lo2 van het Straf
wetboek en 195 van het WetboPk van 
Strafvordering, daar de verbeurdverkla
ring der inbeslaggenomen koopwaren be
volen werd zonder dat het bestaan der 
door de wet vereischte voorwaarden vast
gesteld werden,namelijk dat de koopwaren 
de eigendom van den aanlegger waren : 

Overwegende dat de verbeurdverkla
ring door het bestreden arrest uitgespro
ken werd op grond van artikel 9 der be
sluitwet van 2? October 1939; 

Da,, luidens de tweede alinea van dit 
artikel, door het arrest aangeduid, de 
Hoven en rechtbankeil ertoe gemachtigd 
zijn de verbeurd verklaring der eet- of 
koopwaren, die het voorwerp van het mis
drijf zijn, uit te spreken, zelfs wanneer .de 
eigenaar dezer waren een derde persoon IS ; 

Dat het middel aldus rechtelijken grand
slag mist; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 9? der Grondwet, daar het bestre
den arrest enkel op de redenen door den , 
eersten rechter opgegeven gesteund is, 

· zonder verdere motiveering, dan wanneer 
conclusies, in een andere zaak genomen, 
ook voor deze zaak geldig waren : 

Overwegende dat uit geen enkel aan 
het Hof voorgelegd stuk blijkt, dat con
clusies, op de onderhavige zaak toepasse
lijk, zouden genomen geweest zijn ; 

Dat het middel, derhalve, feitelijken 
grondslag mist ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen Hi en 14lo tot 146 der samen
geordende wetten op de handelsvennoot
schappen, 9? der Grondwet, en 2 rler be
sluitwet van 2? October 1939, daar de 
Samenwerkende Vennootschap « Samen
koop "• waarvan aanlegger de bestuurder 
was, de waren niet « verkoopt "• maar 
alleenlijk '' verdeelt , onder de vennooten : 

Overwegende dat de rechter over den 
grond der zaak door waardeering iD feite 
der standregelen der vennootschap ge
oordeeld heeft dat de aangevoerde « ver
deeling der koopwaren wei degelijk als 

(2) Zie het hiernavolgend arrest. 
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€en verkoop moest aangezien worden » 
()n dat de vennootschap « ongetwijfeld 
als grossier moest worden beschouwd » ; 

Dat die beslissing souverein is en dat 
mitsdien het middel in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd, en de uitgesproken ver
Dordeelingen overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

28 April 19H. - 26 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

26 KAMER. - 28 April 1941. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE WAARBIJ, ZONDER OPGAVE 
VAN REDENEN, DE SAMENVOEGING VAN 
TWEE ZAKEN WORDT AANGEVRAAGD. -
RECHTER BESLISSEND DAT ER GEEN 
AANLEIDING BESTAAT TOT SAMENVOE
GING. - VOLDOENDE BEANTWOORD. 

'2° BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. -
BEOORDEELING VAN DE DRAAGIVIJDTE 
VAN DE STATUTEN EENER VENNOOT
SCHAP. - F'EITELIJKE VRAAG. - BIN
DEND BEOORDEELD DOOR DEN RECHTER. 

1° Wanneer eene partij bij conclusie vor
dert dat twee zalcen worden samengevoegd, 
zonder nochtans de redenen tot staving 
er van op te geven, beantwoordt de rechter 
op voldoende wijze deze conclusie door te 
beslis~e1!' dat er tot samenvoeging geen 
aanletdtng bestaat. 

2° De rechter beoordeelt op bindende wijze 
de in feite bestaande draagwijdte van de 
statuten eener vennootschap ( 1). 

(RAES.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 28 No
vember 1%0 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, daar het bestre
<:l.en arrest het samenvoegen dezer zaak 

(I) Zie het vorig arrest. 

met een andere van de hand heeft gewe
zen, zonder deze beslissing te motiveeren : 

Overwegende dat de aanlegger, in 
conclusies ter zitting van het Hef van be
roep genomen, de samenvoeging der hoo
gerbedoelde. zaken heeft gevorderd, zon
der eenige reden tot staving van die 
aanvraag in te roepen; 

Dat derhalve de rechter het verwerpen 
van dien eisch op voldoende wijze heeft 
gemotiveerd, door de feitelijke vaststel
ling, dat er tot samenvoeging geen aan
leiding bestond ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen Hi en HA tot 1!.6 samengeor
dende wetten op de handelsvennootschap
pen, 97 der Grondwet en 2 der besluitwet 
van 27 October 1939, daar de Samenwer
kende Vennootschap' Samenkoop », waar
van aanlegger de bestuurder is, de waren 
niet " verkoopt », maar alleenlijk « ver
deelt » onder de vennooten : 

Overwegende dat de rechter over den 
grond der zaak door waaFdeering in feite 
der standregelen der vennootschap ge
oordeeld heeft « dat de vennootschap ten 
doel had winsten te maken bij den weder
verkoop der door haar aangekochte pro
dukten; dat zij dus niet als bemiddelaar
ster, doch wei als grossicr optrad » ; 

Dat die beslissing souverein is en dat 
derhalve het middel feitelijken grondslag 
mist; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 26 van het Handelswetboek, en 
97 der Grondwet, daar het bestreden 
arrest de schikkingen eener factuur,- die 
melding droeg van het ontvangen der 
koopwaar " voor eigen gebruik », - zon
der wettige motiveering heeft verworpen : 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt dat het « op willekeurige wijze » 
is dat de factuur de melding draagt dat 
de verkochte waar << voor eigen gebruik » 
moest dienen ; 

Dat aldus het verwerpen van de in het 
middel aangeduide vermelding met vol
doende redenen omkleed is ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven. rechtsvormen 
werden nageleefd, en de uitgesproken ver
oordeelingen overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

28 April 1941. - 26 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 
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2e KAMER. - 28 April 1941. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
HET GEBREK AAN BEANTWOORDING OP 
DE CONCLUSIE WORDT INGEROEPEN. -
CONCLUSIE BEANTWOORD OP AFDOENDE 
WIJZE. - MIDDEL DAT FEITELIJKEN 
GRONDSLAG MIST. 

2o VERANTWOORDELIJKHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR DEN DADER VAN EEN DIEFSTAL EN 
DOOR DEN DADER VAN EEN HELING. -
0NDERSCI-IEIDEN MISDRIJVEN.- HOOF
DELIJKE VEROORDEELING TOT SCI-IADE
VERGOEDING. - KAN NIET WORDEN 
TOEGEPAST KRACHTENS ARTIKEL 50 
VAN HET STRAFWETBOEK. 

so VERANTWOORDELIJ KHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR DEN DADER VAN EEN DIEFSTAL EN 
DOOR DEN DADER VAN EEN HELING. -
BENADEELDE PARTIJ VROEG NIET DE 
HOOFDELJJKE VEROORDEELING VAN DE 
BEKLAAGDEN TOT SCI-IADEVERGOEDING. 
- HOOFDELIJKE VEROORDEELING KAN 
AMBTSHALVE NIET WORDEN UITGESPRO
KEN DOOR DEN RECI-ITER, OOK NIET 
OP GROND VAN ARTIKEL 1S82 VAN I-lET 
BURGERLIJK WETBOEK. 

1 o Mist feitelijken grondslag het middel 
waarbiJ het ontbreken van antwoord op 
de conclusie wordt ingeroepen, dan wan

'' neer deze conclusie op afdoende wijze 
werd beantwoord. (1) 

2o Artikel 50 van het Strafwetboek, op 
grond waarvan de wegens hetzelfde m~?
drijf veroordeelde personen hoofdehJ.k 
gehouden ztjn tot schadevergoedtng, ts 
niet van toepassinq in .. geval ~an veroor
deeling wegens mtsdrtJVe'l'f dte, van het 
strafrechtelijk standpunt utt, van elkander 
onderscheiden misdrijven zijn, zooals 
diefstal en heling (2). 

so Ook indien moest worden aangenomen 
dat de dader van een diefstal en de dader 
van een heling, op grond van artikel1382 
van het Burgerlijk Wetboek, hoof'delijk 
kunnen ve1·oordeeld worden tot vergoe
din g van de door die misdr~jven veroor
zaakte schade, dan nog kar~F zoodanige 
hoofdelijke veroordeeling niet . ambts
halve door den rechte1· worden uttgespro-

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. a. cass., 
13 l\1aart 1939 (Bull. en PAsiC., 1939. I, 134. 

(2) Verbr., 20 .Tuli 1929 (Bull. en PAsiC., 
1929, I, 305); 17 Maart 1930 (ibid., 1930, I, 
168, A, 9°). 

ken; deze veroo1·deeling moet aange
vmagd worden door de benadeelde 
part~j. 

(DE CORTE EN MAES, T. LOOTENS.) 

Kunnen de daders van strafrechtelijk ?n
derscheiden misdrijven (bij vo?:beeld d~.ef
stal en heling), die een bnrgerhJkrechteltJke 
en gemeenschappelijke font ten aanzien van 
den benadeelde uitmaken, hoofdelijk worden 
veroordeeld tot schadevergoeding jegens laatst
genoemde, op !Jrond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek? 

Tot beantwoording van deze vraag wo1:dt 
het hierna volgende ontleend aan het advte:; 
bij bovenstaand arrest ge geven do01· den 
H. advocaat generaal Raoul Hayoit de Ter
micourt: 

Nopens de beslissing over de burger
lijke vordering : 

De aanlegger Maes voert tegen die be
slissing aan dat de eerste aanlegger, De 
Corte en andere betichten veroordeeld 
werd~n om ten nadeele van de burgerlijke 
partij een paard bedrieglijk weggenomen 
te hebben, terwijl hijzelf dit paard zou 
hebben geheeld. Daar die misdrijven af
zonderlijk en verschillend zijn, was het 
Hof van beroep door artikel 50 van bet 
Strafwetboek niet gemachtigd om al de 
betichten solidair te verwijzen tot de 
geheele herstelling der aan de burgerlijke 
partij toegebrachte schade. 

Terecht houdt de aanlegger staande dat 
artikel 50 van het Strafwetboek geen 
solidaire veroordeeling tot schadevergoe
ding kan gronden in geval van misdrijven 
die, uit strafrechtelijk oogpunt bescho~wd, 
afzonderlijk of van elkander onderschei~en 
zijn. De toepassing van voormeld artJkel 
vereischt immers het plegen van een en het
zelfde misdrijf, waaruit volgt dat de.stra~
rechter in geen enkel geval gemachtJgd IS 

om den dader van diefstal en den dader 
van he ling solidair in de kosten der publieke 
vordering te verwijzen. 

W anneer het echter over een hurger
lijke vordering g'aat, ~ie . op " afzonder
lijke misdrijven " steunt, IS het dan ook 
den rechter verboden, in om het even welk 
geval, een solidaire veroordeeling uit le 
spreken ook indien de daders van de 
schade 'een "gemeenschappelijke " fout 
hebben begaan en de geheele schade aan 
ieder van hen te wijten is, zoodat de on
rechtmatige daden door de veroordeel~en 
volbracht ten aanzien van de burgerhJke 
partij, :ids een. enkel -~eit . worden b~
schouwd? Kan m dergehJk geval een soh
daire veroordeeling niet gerechtvaardigd 
worden door de bepalingen van artike-
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len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek? 

Nopens de oplossing van dit vraagstuk 
is de rechtsleer verdeeld : 

Antwoorden bevestigend : COLIN en 
CAPITANT (b. II, blz. 202 en 210), J. REY 
(<< De la responsobilite solidaire des coau
teurs de delits et quasi-delits », Betg. jnd., 
1926, col. 513 en volg'.). Zijn van oordeel 
dat de daders tot de geheele schadcloos
stelling kunnen veroord.eeld worden (ver
oordeeling in solidum), doch wijzen de 
" solidaire " veroordeeling van de hand : 
LAROMBIERE (b. III, blz. 416), DEMO
LOMBE (T1'aite des obligations, b. III, 
nr 295), BAUDRY-LACANTINERIE en BARDE 
(b. XIII, blz. 412 en volg.), PLANIOL 
(b. III, blz. 281), J. CANIVET («La respon
sabilite in solidum des coauteurs de quasi
delits "• Belg.jud., 1935, col.161 en volg.). 
Professor DE PAGE, Traite elem. de droit 
civil belge, b. II, 2e uitg., blz. 996), vraagt 
zich 8f of er te dezer zake sprake is van 
" werkelijke hoofdelijkheid "ofwel van " ve1'
bintenis in solidum "• ofwel nog van een 
" verbtntenis om de geheele schade te he1'
stellen, verbintenis die op de oorzakelijk
heid is gegrond », en hij voegt er aan toe : 
"La solidarite veritable .ne rencontre 
guere de partisans. En France !'obligation 
in solidum semble prevaloir en jurispru
dence. En Belgique on peut se demander 
si, independamment de toute solidarite, 
quelle qu'elle soit, ce n 'est pas la theorie 
de la causalite qui a prevalu. II y a obli
gation au tout a l'egard de la victime, 
sauf a regler la question de la contribu
tion entre les coauteurs ». 

De door de rechtspraak ingenomen stel
ling laat zich moeilijk bepalen. Hct arrest 
van15 Februari 1886 (1), dat ten opzichte 
van een dief en van een heler is gewezen, 
steunt op de vaststellmg, door het be
streden arrest, dat de schade " est la suite 
d'un fait unique imputable in solidum a 
chacun des prevenus >>. Het Hof voegt er 
aan toe : " Attendu que si plusieurs per
sonnes ont par un dol commun ou par une 
faute commune cause un dommage a 
autrui, ce prejudice peut etre 1mpute en 
entier a chacune d'elles et chacun doit 
equitablement en supporter la responsa
bilite entiere ». Volgens het arre~t geldt 
het hier "een soort hoofdelijkheid », " une 
espece de solidarite "· 

Het tweede arrest in dato 31 Januari 
1887 (2), beslist dat de daders van een 

(1) Bull. 18S6, blz. 76. 
{2) Bull. 1887, blz. 97. 
{3) Bull. 1898, blz. 284. 
( 4) Bull. 1907, biz. 160. 

schadelijk feit " solidai1' » verplicht zijn om 
de schade te herstellen wegens de cndeel
baarheid van het feit . 

Het derde arrest in dato 18 Juli 1898 (3), 
ten opzichte van een dief en van een heler 
gewezen, herinnert er a an dat, volgens het 
Romeinsch recht, wanneer verschillende 
personen deel hebben genomen aan een 
bedrieglijk feit (fait doleux), dat aan een 
derde een schade veroorzaakte, ieder van 
hen" in solidum » instaat v66r de vergoe
ding der veroorzaakte schade. Nadien wijst 
het Hof daarop dat het bestreden arrest 
tegelijk inroept en ((de geheele en soliclaire 
vergoeding » en " de vergoeding in soli
dum ». En het Hof besluit : « Attendu 
qu'en s'exprimant en ces termes la cour 
d'appel a decide que le vol et le recel 
incrimines constituent, dans l'espece, un 
fait doleux unique dont la reparation est 
due in legralement par le demandeur ». 
Het springt in het oog dat het Hof van 
verbreking de uitdrukking " solidail" » of 
in solidum niet tot de zijne maken wil. 

Vierde ~.rrest in dato H Maart 1907 (4) : 
" Overwegende dat die gezamenlijke ver
antwoordelijkheid het kenmerk draagt 
van de eigenlijk gezegde hoofdelijkheid » 
(presente les caracteres de la solidarite 
proprement dite). En het Hof drukt zich 
op dezelfde wijze uit in de arresten van 
3 Januari 1922 (5) en 24 Januari 1924 (6). 

Soort van hoofdelijkheid - eigenlijk 
gezegde hoofdelijkheid - verbintenis om 
de geheele schade te vergoeden, ziedaar 
de verschillende uitdrukkingen waartoe 
het Hof zijn toevlucht neemt. 

Rijk aan beteekenis is het arrest van 
26 Januari 1922 (?), dat de "solidaire » 
veroordeeling, in den werkelijken zin van 
het woord, klaarblijkelijk van de hand 
wijst : 

" Attendu qu'en decidant d'apreR ces 
constatations souveraines que les deman
deurs devaien t tons reparer pOU1' le tout les 
effets de leur negligence la cour d'appel 
s'est en realite bornee a faire application 
du principe depose dans !'article 1383 du 
Code civil; 

"Attendu que c'est dans ce sens, defini 
par l'arret lui-meme, que doit s'entendre 
la condamnation " solidaire » aux dam
mages et interets prononcee contre les 
demandeurs dans le dispositif de la deci
sion attaquee; qu'ainst interpretee, cette 
condamnation ne constitue la violation 
d'aucun des textes invoques au moyen » 

{5) B11ll .. 1922, blz. 117. 
(6) Bull. 1924, blz. 159. 
(7) Bull. 1922, blz. 143. 
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·{art. 50 van het Strafwetboek en art. 1382 
van het Burgerlijk Wetboek) . 
• Het arrest in dato 2 April 1936 {1), 

beoogt eveneens de "geheele vergoeding » 
waartoe elke dader van het onrechtmatig 
feit gehouden is, doch onthoudt er zich 
van de woorden " hoofdelijkheid » of 
« verbintenis in solidum» te gebruiken. 

Ten slotte, het arrest van 1 April 
19t.O {2), dat de hoogervermelde uitdruk
kingen beslist en duidelijk verwerpt : 

« Overwagende, aldus het arrest, dat 
indien maerdere (sic) personen verplicht 
zijn, elk afzonderlijk, de geheele schade te 
vergoeden, zij allen jegens het slacht.offer 
er toe verplicht zijn, onverminderd hun 
.gebeurlijke verhalen onder elkander; 

« Overwegende dat, welke ook de bena
ming weze die de rechter aan deze ver
plichting heeft gegeven, het bij toepas
sing is van dit principe dat het arrest den 
aanlegger heeft veroord(:leld tot de geheele 
schadeloosstelling van de burgerlijke par
tijen » (3). 

Uit die uiteenzetting' kunnen wij be
sluiten dat de meerderheid der schrijvers 
en de jongste rechtspraak niet van oordeel 
zijn dat artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek een soltdatre veroor
deeling tot schadevergoeding zouden recht
vaardigen ten laste van den dief en van 
den heler. Zij nemen echter aan dat dezen 
in solidum of eerder « ieder tot de geheele 
-vergoeding » kunnen worden veroordeeld. 

Waarin ligt nu het belang van dit on
derscheid? Waar bestaat het verschil 
tusschen een solidaire veroordeeling en 
een veroordeeling in solidum of een ver
oordeeling van ieder dader tot de geheele 
vergoeding? 

De sol·idaire veroordeeling, eenerzijds, 
en de veroordeeling in solidum of de ver
oordeeling tot de geheele vergoeding, 
anderzijds, zijn verschillend in dezen zin 
dat de bepalingen van artikelen 1205, 
1206, 120? en 1285 van het Burgerlijk 
Wetboek enkel toepasselijk zijn op de 
solidaire verbintenissen. De veroordee
ling in solidum, of van ieder dader tot 
de geheele vergoeding, is, aldus LAROM
BIERE (t.), de eenvoudige toepassing van 
artikel 1382, zonder verwijzing naar de 
bijzondere regelen die door den wetgever 
enkel gesteld werden in verband met wel 
bepaalde rechtelijke instellingen, bij voor-

(1) Bull. 1936 blz. 208. 
(2) Bull. 1940, blz. 201, kol. 2. 
(3) Zie ook cass., 10 November 1936 (Bull. 

1936, blz. 413), arrest dat echter « een ver
.oordeeling tot herstelling in solidurn » betreft. 

(4) Boek III, blz. 416. 

beeld de hoofdelijkheid. In het onderhavig 
geval stelt het bestreden :c~rrest vast dat 
" de diefstal en de heling in een zoodanig· 
verband met elkaar staan dat beide mis
drijven mogen beschouwd worden als 
zijnde samen · de ondeelbare oorzaak der 
schade die aan de burgerlijke partij be
rokkend werd ». 

Die vaststelling kon ongetwijfeld een 
veroordeeling van ieder betichte tot de ge
heele vergoeding der schade rechtvaar
digen. Daarentegen ben ik de meening 
toeg'edaan dat er hier ten onrechte toe
passing werd gemaakt van de " hoofde
lijkheid ». En buiten kijf staat dat het 
arrest aldus een werkelijke hoofdelijk
heid heeft willen bedoelen, dewijl het 
uitdrukkelijk verwijst naar artikel 50 
van het Strafwetboek, dat een werkelijke 
hoofdelijkheid huldigt. 

Het middel is dus mijns inziens ge
grond. 

* * * 
Echter vestig ik Uw aandacht hierop 

dat het onderzoek naar dit middel- aileen 
door den tweeden aanlegger voorgesteld -
van belang ontbloot zal wezen, zoo het 
tweede mid del, door beide aanleggers voor
gedragen, ook gegrond is. 

Namen we zelfs aan, aldus de aanleggers, 
dat ter zake een solidaire veroordeeling 
wettelijk zou kunnen uitgesproken wor
den, alhoewel de weerhouden misdrijven 
afzonder-lijke misdrijven waren, dan toch 
warehet vereischt dat dergelijke veroor
deeling door de burgerlijke partij zelf zou 
gevorderd worden, wat hier het geval 
niet is. 

Inderdaad, het arrest van het Hof van 
beroep stelt uitdrukkelijk vast da• " de 
burgerlijke partij geen solidaire veroor
deeling heeft gevorderd "· Desondanks 
sprak het Hof die veroordeeling uit, om
dat de " solidaire verplichting van voile 
rechtswege voortvloeit uit artikel 50 van 
het Strafwetboek "· 

Zooeven heb ik daarop gewezen dat 
dergelijke zienswijze verkeerd was. Arti
kol 50 van het. Stratwetboek vindt geen 
toepassing in geval van misdrijven die, 
uit strafrechtelijk oogpunt bAschouwd, 
afzonderlijk of van elkander onderscheidcn 
zijn. Wat betreft artikelen 1382 en 1383 
van net Burgerlijk Wetboek, ben ik ook van 
oordeel dat die wetteksten geen hoofde
lijkheid, in den bepaalden zin van het 
woord, huldigen. Maar in elkgav al staat het 
vast dat die bepalingen gecn hoofdelijlcheid 
van ambtswege opleggen, dat z1j den rechter 
niet bevelen, en zelfs niet toelaten, de 
hoofdelijkheid uit te spreken, wanneer de 
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l:Jetrokkene partij het voordeel er van niet 
l1ee(t gevc·rderd. . 

Artikelen 1382 en 1383, zelf~ m den 
l:Jreedsten zin verklaard, wijken geenszins 
af van den regelluidens welken een pa~tij, 
wat hare private belangen betreft, mets 
meer kan bekomen dan hetgeen ze den 
rechter heeft aangevraagd (1). 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 20 Ja
nuari 19ld gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; . . 

I, Wat aangaat de beshssmg over de 
publieke vordering : 

Over het middel door den aanlegger 
De Corte voorgedragen en gegrond op de 
.schending van artikelen 97 der Grondwet, 
66 461 en 463 van het Strafwetboek, daar 
het bestreden arrest geen bescheid geeft 
aan de conclusie waarbij de aanlegger 
.staande hield dat hij wegens den te Ma
riakerke (bij vergissing vermeldt het mid
del : Drongen) gepleegden diefstal niet 
kon veroordeeld worden, dewijl hij geen 
positieve daad van medewerking, in den 
zin van artikel 66 van het Strafwetboek, 
)lad gesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het niet kan worden aangeno
men dat de aanlegger geen daad verricht 
]lad om aan het plegen van den diefstal 
mede te werken ; dat, tot staving van die 
beslissing het arrest daarop wijst dat de 
aanlegger' « den halsriem over den kop 
van het paard gestoken heeft en den draai
boom opgedraaid heeft, terwijl een mede
)Jetichte het paard wegleidde » ; 

Overwegende dat het arrest. aldus ~en 
eisch van den aanlegger op nauwkeui'!ge 
wijze beantwoord heeft en dat het middel 
feitelijken grondslag mist ; 

Overwegende, voor het overige_, ~at 1e 
substantieele of op straf van metrgherd 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de uitgesproken straffen 
Dvereenkomstig de wet zijn ; 

II. Wat aangaat de beslissing over de 
door de burgerlijke partij ingestelde vor
dering : 

Over het middel door beide aanleggers 
voorgesteld en daarop gesteund dat, moest 
men aannemen dat in het onderhavig 
geval de hoofdelij~heid voor .. het beta! en 
der schadevergoedmg wettehJk voorzren 
is dan toch door de wet zou vereischt wor
d~n dat de burgerlijke partij die solidaire 
veroordeeling zou hebben gevorderd, wat 
ter zake niet het geval was ; 

(1) Verbr., 2 October 1939 (Bull. 1939, 
hlz, 396), 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
lingen door het bestreden arrest, De Corte 
en Maes onderscheidenlijk veroordeeld 
werden, de eerste, om een paard bedrieglijk 
te hebben weggenomen en, de tweede, om 
dit paard te hebben geheeld ; 

Dat het arrest erop wijst dat de burger
lijke partij geen solidaire veroordeeling 
heeft gevorderd ; 

Overwegende dat desondanks het arrest 
de aanleggers solidair veroordeelt om de 
aan de burgerlijke partij toegekende geld
som te betaleir, omdat " de solidaire ver
plichting van voile rechtswege voort-

. vloeit uit artikel 50 van het Wetboek van 
Strafrecht en dat de diefstal en de heling 
in een zoodanig verband met elkaar staan 
dat beide misdrijven mogen beschouwd 
worden als zijnde samen de ondeelbare 
oorzaak der schade die aan de burgerlijke 
partij berokkend werd >> ; 

Overwegende, eenerzijds, dat artikel 50 
van het Strafwetboek enkel van toepas
sing is op de personen die wegens een en 
hetzelfde misdrijf veroordeeld zijn ; dat 
de diefstal en de heling, uit strafrechte-· 
lijk oogpunt beschouwd, verschillende 
misdrijven zijn ; 

Overwegende anderzijds, dat moest 
men zelfs aann~men dat de solidaire ver
oordeeling door het arrest uitg:?proken 
op artikel 1382 van het BurgerhJk Wet
hoek zou kunnen gegrond worden, het dan 
toch vereischt ware dat de betrokken 
partij die veroordeeling zou hebben 
geeischt; . 

Dat, inderdaad, voormeld artJkel 1382 
geen afwijking inhoudt van den regel, 
luidens welken de rechter aan den aan
legger, wa:t zijn private belangen betref!1 
niets meer mag toekennen dan hetgeen hiJ 
aangevraagd heeft ; . 

Dat het middel derhalve gegrond rs ; 
Overwegende dat het onderzoek naar 

het tweede middel, door den aanlegger 
Maes voorgelegd, zonder belang wordt; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest in zoover het de aan
leggers " hoofdelijk » veroorde:It tot het 
betalen van de schadevergoedmg aan de 
burgerlijke partij toe~~kend als~ede v.a.n 
de kosten der burgerlrJke vordermg vo.or 
den eersten rechter ; verwerpt de voorzre
ningen voor het overige, wat ~etreft zoo
wei de beslissing over de pubheke vo~~e
ring als de beslissing over de burgerhJ~e 
vordering; beveelt dat het. onderhavrg 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Gent 
en dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant der gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de aanlegge;s tot 
twee derden der kosten, het ovei'lge te 
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dragen door de burgerlijke partij ; ver
wijst de zaak aldus bepaald naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

28 April 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitte?·, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 1 Mei 1941. 

VERVOER PER SPOOR. - Koor
WAREN. - VERLIES OF AVERIJ.- BE
DING VAN NIET-VRIJWARING.- DRAAG
WIJDTE. - GEEN VRIJSTELLING VAN 
ELKE VERANTWOORDELIJKHEID. - EN
KEL OPHEFFING VAN HET VERlVIOEDEN 
VAN SCHULD. - VERANTWOORDELIJK
HEID BEHEERSCHT DOOR HET GE;viEENE 
RECHT, INGEVAT~ SCHULD BEWEZEN IS. 

Naar de wet van 25 Augustus 1891 op het 
ver·voe?·contract, hebben de bedingen van 
niet-vrijwaring niet tot doel noch tot 
gevolg den vervoerde1· van ellce verant
woordelijkheid vrij te stellen; zij do en 
enlcel het door de wet gevestigde vermoeden 
van schuld wegvallen; wanneer de schuld 
van den vervoerder bewezen is, wordt zijn 
verantwoordelijkheid beheerscht door de 
regelen van het gemeene recht (artikel t.5 
der wet en Internationale Overeenkomst 
betreffende het vervoer van koopwaren 
per spoor, goedgekeurd bij de wet van 
17 September 1936, art. 53.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. NAAlVILOOZE VENNOOT
SCHAP VAN NEDERLANDSCH RECHT« NA
TIONALE LLOYD "·) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis, op 7 J uli 
1938 door de handelsrechtbank van Ant
werpen gewezen ; 

Over de beide middelen samengevat, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
artikelen 113t. en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 13 en 14 der wet van 25 Oogst 
1891, op het vervoercontract, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat aanlegster in verbreking be
weerde dat luidens bewoordingen der bij 
verdrag bedongen clausulen, welke de 
rechten en verplichtingen der partijen van 
het geding bepalen (Internationale Over
eenkomst betreffend het wederzijds ge
bruik van wagens in den internationalen 
dienst, art. 14), zij slechts aansprakelijk 
was (( de ravarie grave ou de la perte du 

wagon "• en dat (( sera considere comm& 
avarie gravement un wagon qui, par suite 
de ses avaries, doit etre charge sur un 
autre wagon , en verzocht zijnde door 
aanlegster vast te stellen dat dit het geval 
in casu met was, het niettemin aanlegster 
aansprakelijk verklaard heeft over de be
schadiging van den kwestieuzen wagen, 
een andere bedongen clausule inroepende, 
welke de wederzijdsche verplichtingen der
partijen beheerscht (het artik I 151a,. 
van het Algemeen reglement voor het 
materieel der Nationale vennootschap der
Belgische spoorwegen) luidens hetwelk ~ 
(( en trafic international, une voiture doit 
etre consideree comme gravement avariee, 
si elle subit, par suite d'un accident d'ex
ploitation, des avaries a la caisse, au 
chassis ou aux organes de roulement, qui 
rendent impossible son utilisation en ser
vice , wanneer deze badongen omschrij
ving, op geenerlei wijze, volgens haar be
woordingen zelf in casu haar toepassing 
kon vinden vermits zij uitsluitelijk de 
zware beschadiging van eene " voiture » 
betreft, het is te zeggen een vervoer
middel voor het vervoer van waren be
stemd; dat, aldus beslissende, de rechter 
ten gronde het verdrag der partijen, zooals 
dit uit de woorden door partijen benuttigd 
voortvloeide, heeft ontaard, en aldus de 
bepalingen in het middel aangeduid heeft 
geschonden; 

Het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat, na 
vermeld te hebben, zonder ze te betwisten, 
de bewering van aanlegster, volgens de
welke de kwestieuze wagen op het Belgisch 
spoornet reed onder de voorwaarden der 
Internationale Overeenkomst voor het 
wederzijdsch gebruik der voertuigen in 
internationalen dienst, en na het artikel14o 
dezer overeenkomst, bijzonderlijk inge
roepen door aanlegster, te hebben her
haald, het bestreden vonnis voortgaat met 
artikel151a van het reglement op het ma
terieel te herhalen, en, vervolgens, op de 
zaak deze bij verdrag vastgestel.de bedin
g'ing toegepast heeft, zonder eenigszins uit 
te leggen om welke reden van feite of van 
rechte het het artikel 14 van ·de interna
tionale overeenkomst doen overheerschen 
heeft; dat deze rlubbelzinnige en onvol
ledige redenen gelijk staan met het ont
breken van middelen : 

Overwegende dat, beneven5 de beweeg
redenen door beide middelen betwist, het 
bestreden vonnis vaststelt dat de schade· 
waarvan het de vergoeding beveelt, door
een fout van het personeel der Nationale· 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
werd veroorzaakt ; 

Overwegende dat, in het stelsel der wet 
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van 25 Oogst 1891 op de vervoerovereen
komst de bedingen van niet-aansprake
lijkheid noch tot doel, noch als uitwerksel 
hebben den vervoerder van aile verant
woordelijkheid te ontlast.en; dat ze enkel 
als bereik hebben, het vermoeden van fout 
te doen wegvallen, dat tegen hem door de 
wet is ingesteld ; dat, in geval de fout van 
,den vervoerder bewezen is, zijn verant
woordelijkheid beheerscht wordt door de 
regelen van het gewo~n re?ht.; . . . 

Overwegende dat d1t prmc1pe blJ arb
kel t.5 van hoogerbedoelde wet van 1891 
is gehuldigd ; . . . 

Overwegende, anderzlJds, dat de mter
nationale overeenkomst betreffende het 
vervoer van koopwaren per spoorweg 
(C. I. M.), goedgekeurd door de wet van 
17 September 1936. (overeenkomst ter za~e 
toepasselijk), op dlt pu.nt geen enke~ WlJ
:ziging brengt aan de natwnale wetgevmgen 
der contracteerende partijen; 

Overwegende dat, luidens artikel 53 van 
gezegde overeenkomst, « bij gebrek aan 
bedingen in onderhavige overeenkomst, de 
schikkingen der nationale wetten en 
reglementen betreffende .het ::ervoer in 
elken Staat, van toepassmg ZlJn »; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
volgt dat de vaststelling, door den rechter, 
van de fout door aanlegster begaan, vol
staat om de beslissing te rechtvaardigen, 
in zoover deze de vergoeding beveelt van 
de schade door die fout veroorzaakt, en 
dat derhalve, de middelen der voorziening 
var{ be1ang ontbloot zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; verwijst aanlegster in de 
kosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens de verweerders. 

1 Mei 1%1.- 1" Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
:zitter. - Verslaggever, H. Fontaine. -
Gelijlduidende conclusie, H. Gesche, pro
cureur generaal. 

1 e KAMER. - 1 Mei 1941. 

1o DUITSCHE TAAL (GEBRUIK VAN 
DE). - BESTRlmEN BESLISSING GE
STELD IN HET DurTSCH. - RECHTS
PLEGING DIE DE ZAAK AANHANGIG 
MAAKT BIJ HET HOF VAN VERBREIONG. 
- DUITSCHE TAAL OPGELEGD OP STRAF
FE VAN NIETIGHEID. - NIETIGHEID 
AMBTSHALVE UIT TE SPREKEN, EN DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR
ZIENING MEDEBRENGEND. 

2o TALEN (GEBRUIK VAN DE). -
RECHTSPLEGING IN VERBREKING. -
MEMORIE OPGEMAAKT EN BETEEKEND 

IN HET FRANSCH, ALS ANTWOORD OP 
EEN VOORZIENING DIE IN HET DUITSCH 
l\IOEST GESTELD EN BETEEKEND WOR
DEN. - NIETIGHEID. 

3° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LUKE ZAKEN. - MEMORIE OPGEMAAKT 
EN BETEEKEND !VIET SCHENDING VAN 
DE REGELEN BETREFFENDE HET GE
BRUIK DER TALEN. - KOSTEN TEN 
LASTE VAN VERWEERDFR. 

1° Wanneer de bestreden beslissing in het 
Duitsch is gesteld, moet de rechtspleging, 
die de zarik bij het Hof aanhangig maakt, 
namelijk het exploct tot beteekening van 
de 1 oorziening, in het Duitsch geschied 
zijn, op straffe van r ietigheid. De nietig
heid wordt ambtshalve uitgesproken en 
brengt de niet-ontvankelijkheid mede 1>an 
de voorziening. Het feit dat een vertaling 
in het Duitsch bij het exploot van betee
kentng werd gevoegd en aan den betee
kende werd afgeleverd, heeft geen~rlei 
in1'loed. 

2° Wanneer het gebruik van de Duitsche 
taal is opgelegd voor het opst~llen .en de 
beteekentng van de voorzwmng, ts het 
gebruik van deze taal eveneens, op 
straffe van nietigheid, verplichtend voor 
het opstellen en de beteelcening van de 
memorie tot antwoord. 

3° Wanneer een memorie tot antwoord opge
maakt en beteekend werd in een ander 
taal dan de bij de wet voorgeschreven taal, 
komen de kosten er van ten laste van den 
verweerder. 

{SERVATY EN LAMPERTZ, T. SERVATY 
EN BREUER.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis den 
12 Juli 1938 door de rechtbank van eersten 
aanleg te Verviers gewezen ; 

Over de ontvankelijkheid der voorzie
ning : 

Overwegende dat de zaak den 3n Juli 
1936 ingediend werd en dat het bestreden 
vonnis in de Duitsche taal is gesteld ; 

Dat, bijgevolg, luidens artikel 27 ~er 
wet van 15 Juni 1935, de rechtsplegmg 
waarbij de zaak v66r het Hof van ver
breking aanhangig was gemaakt, in de 
Duitsche taal moest geschieden ; 

Overwegende dat de beteekening der 
voorziening een bestanddeel is der rechts
pleging in cassatie; dat, bijgevolg, in zake, 
het exploot waarbij ze gedaan en vast
gesteld werd, in 't Duitsch moest gesteld 
en beteekend worden ; 

Overwegende dat dit exploot in 't 
Fransch gesteld en beteekend werd ; dat 
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het feit, dat een geschreven stuk, als 
vertaling (iibersetzung) betiteld, er bij
gevoegd is, en in afschrift aan de aange
zegden afgegeven werd, hier niet dienstig 
is en een nietigheid niet kan dekken, welke, 
luidens artikel t.O der voormelde wet, vol
strekt is, en door den rechter van ambts
wege moet uitgesproken worden ; 

Overwegende dat de voorziening, om 
niet geldig befeekend te zijn geweest, niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de beteekening van 
het vertoogschrift in antwoord op de voor
ziening in cassatie ook in 't Fransch werd 
gedaan en, dienvolgens, om de hierboven 
uiteengezette redenen, door hetzelfde ge
brek is aangetast; dat het Hof aldus geen 
acht er op mag slaan, evenmin alsop het 
vertoogschrift dat er het voorwerp van 
uitmaakt; dat de kosten dus door de 
verweerders moeten gedragen worden ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eischers tot de 
vergoeding van 150 frank jegens de ver
weerders, alsook tot de kosten, uitge
zonderd de zen in verb and met het vertoog 
in antwoord en met beteekening er van 
welke ten laste van de verweerders blij
ven. 

1 Mei 1%1. -1" Kamer.- Voorzitter, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslagge-cer, H. Fauquel. -
Gelijkluidende concZ.usie, H. GescM, pro
cureur generaal. 

1 e KAMER. - 1 Mei 1941 

MILITAIRE PENSIOENEN. - VER
MEERDERING TEN VOORDEELE VAN ZE
KERE OORLOGSINVALIDEN.- WET VAN 
21 JULI 1930 EN KONINKLIJIC BESLUIT 
VAN 12 NOVEMBER 1930 (ART. t.). -
0VERHEID DIE OVER HET RECHT TOT 
VERMEERDERING BESLIST. - AMBTE
NAAR DIE OPDRACHT KREEG VAN DEN 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING OF, 
BIJ VOORKOMEND GEVAL, « BIJZONDERE 
COMMISSIE "· - BEVOEGDHEID VAN 
DEZE. 

Krachtens de wet van 21 Juli 1930 en het 
Koninklijk besl'Uit van 12 November 
1930 (art. 4) behoort het aan den ambte
naar, die daartoe door den Minister van 
Landsverdediging opdracht kreeg, te be
slissen of een oorlogsinvalide al de 
vereischte bijzondere voorwaarden ver
vult om de bij deze wet en dit besluit 
voorziene vermeerdering van pens1:oen te 
verk1·~jgen. Indwn de ambtenaar in be
vestigenden zin beslist, levert hij een be
w~js af' waar'Uit het recht op vermeerdering 

blijkt. Slechts ingeval hij twijfelt of 
ingeval de invalide, aan wien hij de
aflevering van dit bew~js weigert, betwist, 
is een bijzondere commissie geroepen om 
over de zaalc uitspmak te doen. Eens het 
bewtjs afgeleverd, is de commissie niet 
bevoegd om te beslissen dat het voordeel 
van de vermeerdering moet herroepen 
worden, inzonderheid wanneer, zooals in 
het hier behandelde geval, de invalide· 
zich aan veinzerij had schuldig ge
maakt (1). 

(JADOUL, T. BELGISCHEN STAAT.) 

ARREST. 

Gelet op .het bestreden arrest VA.D het 
Hof van beroep te Brussel, in dato 
20 December 1938 ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 1 en t. der wet van 21 Juli 1930· 
tot verhooging van sommige pensioenf'n 
en toelagen voorzien bij titels ll en Ill 
van de samengeordende wetten op de 
militaire pensioenen; van artikelen 1, 2, 

· 4, 5 en 6 van het Koninklijk hesluit van 
12 November 1930 tot toepassing van het 
eerste artikel der wet van 21 J uli 1930 ; 
van artikelen 92, 9t. en 97 der Grortdwet; 
van artikel 32 van het Koninklijk besluit 
van 14 NovEmber 1923, en van artikel 4 
der wet van 30 Juli 1929 op de herziening
der pensioenen, doordat het bestreden 
arrest, alhoFwel het erkent dat de wet van· 
21 Juli 1930 ten voordeele van den inva
lide een burgerlijk recht doet ontstaan tot 
verhooging van pensioen, en dat dit recht 
aan den invalide Jadoul werd.toegrkend 
door de overheid die, krachtens artikel 4c 
van het Koninklijk besluit van 12 No
vember 1930, bevoegd is om het te be
vestigen, de vordering van gezegden 
Jadoul nochtans verwerpt, omdat die 
verhooging hrm werd ontnomen door de 
Bijzonderr Commissie, ingesteld bij arti
kel 5 der wet van 12 November 1930, en 
omdat deze commissie zou bevoegd zijn 
om te statueeren op een verhaal ingesteld 
tegen de beslissing .van den ambtenaar 
afgevaardigd om vast te stellen dat de 
voorwaarden tot verhooging vervuld zijn; 
dan wanneer artikel 1, § c, der wet van 
21 Juli 1930 de tusschenkomst der orga
nismes bevoegd om uitspraak te doen 
over het recht van den invalide op ver
hooging, slechts voorziet in geval de be
voegde administratieve overheid de ver-

(1) Zie het ad vies bij dit arrest, v:cn d "D 

H. procureur generaal Gesche, in B'Ull. en 
PASIC., 1941, I, 169. 
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klaring niet heeft afgeleverd waarbij be
vestigd wordt dat de voorwaarden ver
vuld waren, 't is te zeggen, " in geval van 
twijfel of betwisting )), en dat, in onder
havig geval, de verklaring, in de voor
ziene vormen en door den te dien einde 
afgevaardig·den beambte, afgeleverd ge
weest zijnde, het recht van den invalide 
Jadoul niet meer kon betwist worden, 
daar de "Bijzondere Commissie », name
lijk onbevoegd was het hem te ontnemen : 

Overwegende dat door de wet van 
21 Juli 1930, aan de oorlogsinvaliden, wier 
kwetsuren of lichaamsgebreken bewezen 
zijn voort te komen hetzij uit den tus
schen 1 Augustus 191!. en 30 September 
1919 volbrachten dienst bij een eenheid 
of dienst die wezenlijk de krijg·sverrich
tingen van het gemobiliseerd Ieger heeft 
medPgemaakt, h~tzij uit krijgsgevangen
schap, een pensioensverhooging wordt 
verleend ; dat de wet er aan toevoegt dat 
een Koninklijk besluit de administratieve 
overheid zal aanduiden, bevoegd om te 
bevestigen dat gezegde vereischten vol
daan zijn en de samenstelling en de wer
king zal regelen der organismes die, in 
geval van twijfel of betwisting, aileen 
oordeelens bevoegd zullen zijn ; 

Overwegende dat artikel 4 van het 
Koninklijk besluit van 12 November 1930, 
genomen in uitvoering van voornoemde 
wet, beveelt dat, " wanneer uit de dossier
gegevens genoegzaam blijkt dat een oor
logsinvalide of gelijkgestelde aan de bij 
artikelen 2 of 3 van onderhavig besluit 
gestelde vereischten voldoet, de Minister 
van landsverdediging den algemeen-be
stuurder burgerlijk administrateur van 
zijn departement, of de bij name aange
wezen ambtenaren, met ten minste rang 
van bestuurder, in dienst bij het beheer 
der militaire pensioenen afvaardigt, om 
er, op eigen verantwoordelijkheid, bewijs 
van af te leveren » ; dat het besluit bepaald 
zegt dat bet de verklaring van dezen 
ambtenaar is waaruit het recht op pen
sioensverhooging blijkt ; 

Overwegende dat artikel 5 van gezegd 
besluit daaraan toevoegt dat «in geval 
van twijfel bij de onder voorgaand arLikel 
bedoelde afgevaardigde overheid, of van 
betwisting van weg.e een oorlogsinva
lide wien bedoelde overheid het ver
eischte bewijs niet heeft afgeleverd, 
het geschil voorgelegd wordt aan een bij
zondere commissie voor toepassing van 
de wet van 21 J uli 1930, die zonder be
beroep uitspraak doet » ; 

Dat bij artikel 6 bepaald wordt dat de 
bij voorgaand artikel ingestelde bijzon
dere commissie voor eenige opdracht heeft, 
in de haar voorgelegde gevallen van 

twijfel of betwisting uit te maken of een 
oorlogsinvalide of gelijkgestelde al dan 
niet aan de bij artikelen 2 of 3 van onder
havig besluit opgelegde voorwaarden vol
doet; 

Dat aldus de bij voornoemd besluit 
ingestelde bijzondere commissie slechts 
in twee nauwkeurig bepaalde gevallen 
bevoegd is om haar eenige opdracht te 
vervullen, opdracht bestaande in te be
vestigen of een oorlogsinvalide ja dan 
neen de vereischte voorwaarden om een 
pensioensverhooging te bekomen vervult : 
1° wanneer de te dien einde afgevaardigde 
overheid wegens twijfel niet in staat is te 
beslissen; 2o wanneer die overheid dit 
bewijs weigert af te leveren en dat de 
inva!ide de gegrondheid dier weigering 
betwist; 

Dat uit het bestreden arrest en uit de 
stukken der rechtspleging blijkt dat, in 
onderhavig geval, de te dien einde afge
vaardigde bestuurder op 16 Januari 1933 
bevestigd had dat de belanghebbende de 
vereischte voorwaarden vervulde en, bij
gevolg, het bestaan erkend had van het 
recht van den invalide op de pensioens
verhooging; 

Dat, eenigen tijd daarna, de Staat, bij 
het ontvangen van een ongeteekenden 
brief, waarin Jadoul als veinzer werd aan
geklaagd, de betalingen der pensioens
verhooging schorste, en dat de bijzondere 
commissie op 2 J uli 1934, besliste dat het 
voordeel der gezegde verhooging hem 
diende geweigerd; 

\Vaaruit volgt dat de bijzondere com
missie niet in een der twee eenige gevallen 
waarvoor ze was ingesteld geweest, uit
spraak heeft gedaan; en dat, bijgevolg, 
het bestreden arrest, de in het middel be
doelde bepalingen geschonden heeft door 
te beslissen dat gezegde bijzondere com
missie in onderhavig geval bevoegd was; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onder havig 
arrest zal O':'ergeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op den kant der vernietigde be
slissing; veroordeelt den verweerder tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

1 Mei 19H. - 1 e Kamer. - Voorzitter 
en verslaggPver, H. Waleffe, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Gesche, procureur generaal. 
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2e KPMI':R.- 5 Mei 1941. 

1o VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST.- ONAFZET
BAAR MAGISTRAAT. - MISDRIJF. 

2o VERLATING VAN DEN TOE-
VERTROUWDEN POST. - OoGEl\
BLIKKELIJK MISDRIJF. 

3o RECHTERLIJKE INHJCHTING. -
VERBOD AAN DE MAGISTRATEN OM, 
ZONDER MACHTIGING, ZICH GEDUHENDE 
DRIE DAGEN UF MINDER TF VERWIJ
DEREN, INGEVAL VAN MOBILISATIE VAN 
HET LEGER. 

40 VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST.- ZEDELIJK 
BESTANDDEEL. - ALGEMEEN OPZET. 

so MISDRIJF. - ALGE!V'EEN OPZET. -
EVENTUEEL OPZET. - BEGRIP. 

flo VERLATING VAN DEN TOE-
VERTROUWDEN POST. - VAST
STELLINGEN WAARUIT BLIJKT DAT HET 
TOT HET MISDRIJF VEREISCHTE 0PZET 
BESTAAT. 

1 o Pleegt het wanbedrijf van ver_latin_g v_~n 
den toevertrouwden post, de met uu ZtJn 
amb• afzetbare magistraat (ter zake, een 
ondervoorzitter van een rechtbank van 
eersten aanleg) die, na me bilisatie van 
het Zeger, z~in post verl0a~ zonder daar
toe ee11ig bevel of machttgtng te hebben 
gekregen. (Wet van 5 Maart 1935 be
treffende de plichten van de ambte
naren in oorlogstijd, art. 4.) 

2o Het wanbedrijf va?'!' verlat~ng van den 
toevertrouwden post ts mateneel en oogen
blikkelij k voltooid dom· het feit dat de 
dader, zonder hiertoe eentg bevel of mach
tiging te hebben ontvangen,_ ~~ch ver
wijdert uit de _plaf!~S wa_m· htJ ZtJn ambt 
uitoefent, op dte WtJze dtt ambt, ware het 
slechts tijdelijk, verlaat en ~ich onttr~~t 
aan de voortgezette waarnemtng van ~~Jn 
ambtsve1-richtingen en aan de gebeurltJke 
bevelen die zij n chefs te allen tij de kun" 
nen verplicht zijn hem te geven. (Wet 
van 5 Maart 1935 betreffende de plich
ten van de ambtenaren in oorlogstijd, 
art. 4.) 

e~o In geval van mobilisatie van het Zeger, 
mogen de magistraten van de rechtertijke 
orde zich niet, zooals in tijd van vrede, 
gedurende drie dagen of' minder verwij
deren, zonder machtiging. (Wet van 
18 Juni 1869, art. 213; wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten van de 
ambtenaren in oorlogstijd, artt.1 en 4.) 

4o Het wanbedrijf van verlating van den 
toevertrouwden post vereischt bij den dader 
het algemeen opzet; het bijzonder opzet 

wordt daartoe niet vereischt. (Wet van 5 
Maart 1935 betreffende de plichten van 
de ambtenaren in oorlogstijd, art. 4.) 

5o Het algemeen opzet bestaat wanneer de 
dader van het misdrijf weet, of' moet 
weten, dat, op het oogenblik waarop hij 
vriiwillig handelt, de ongeoo1·loo{de ge
volgen van zi.in daad mogelijk zijn en 
het gebeurliike plaatshebben van deze 
gevolgen aanvaardt. 

6o Het arrest dat · vaststelt dat, indien de 
daad van den beklaagde, dit wil zeggen 
het veTtrekken uit zijn verblijfplaats, niet 
gevolgd is uit den wil om zijn ambt te 
verlaten noch uit het rechtstTeeksch en 
hoofdzakelijk voornemen om de verlating 
van ziin ambt te 1'eTwezenlijken, beklaagde 
dan tach ten minste zoodanige gevolgen 
van zijn daad heeft moeten overwegen, 
geeft de bestanddeelen op van het alge
meen opzet dat voor het bestaan 'llan het 
wanbedrijf van verlating van zijn post 
vereischt is. (Wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten van de ambte
naren in oorlogst.ijd, art. 4.) 

(x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 13 Fe
bruari 1941 door het H of van beroep te 
Luik gewezen ; . 

Over het eerste middel : schendmg van 
artikelen 1, 2, 3 en 4 der wet van 5 Maart 
1935 en 100 der Grondwet, doordat het 
bestr'eden arrest beslist heeft dat de aan
legger in verbreking " die n_iet onder de 
wapens was gero~_pen verphc?t was, op 
10 Mei 1940 op ZlJn post te ZlJn en er te 
blijven ten einde al zijn krachten te. beste
den aan het uitvoeren der bevelen die hem 
zouden gegeven worden door zijn chefs of 
door de chefs tot wier beschikking hij 
regelmatig zou gesteld worden ~ dat de 
burgerlijk gemobiliseerde dus. met enkel 
verplicht was, de gewone phchten van 
staat, in de gewone voorwaarden te ver
vullen ; dat hij daarenboven mo~<>t gereed 
zijn de bevelen uit te ~?eren che _zouden 
gegeven worden, en, blJgevolg, zlCh ge
durig ter beschikking moest houden van 
zijn chef, zonder zich aan zijn overheid te 
onttrekken door een afwezigheid, zelfs 
van korten duur »; dan wanneer de wet 
van 5 Maart niet van toepassing is op de 
<< zittende '' onafzetbare magistraten, die 
geen chefs hebben naar wiers bevelen ze 
zich moeten schikken : 

Overwegende dat de aanlegger, bij toe
passing van artikelen 1 en 4 der wet van 
5 Maart 1935 veroordeeld werd om, te 
.... in 1940, gedurende de mobilisatie van 
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bet leger, persoon zijnde die een openbare 
functie, een openbaren post of een open
baar ambt waarneemt, " 1:n casu onder
voorzitter der rechtbank van eersten aan
leg " en niet onder de wapens geroepen 
zijnde, zonder bevel of zonder toelating 
van de overheid waarvan hij afhangt den 
hem toevertrouwden post te hebben ver
laten; 

Overwegende dat ieder magistraat, hij 
weze rechter of ambtenaar van het open
baar ministerie, onbetwistbaar een per
soon is die een openbare functie waar
neemt, en, als dusdanig, door artikel 1 
der wet rechtstreeks bedoeld is ; dat de 
memorie van toelichting uitdrukkelijk 
zegt dat deze van toepassing is op de 
magistraten en tusschen deze laatsten 
geen enkel onderscheid maakt ; 

Overwegende dat de aan den rechter 
toevertrouwden post, in wezen en vooral 
deze is tot denwelke hij in die hoedanig
beid benoemd werd en welke hij, door 
zijn eedlegging, vrij heeft aangenomen ; 

Dat, door het uitwerksel dezer begeving, 
en zonder dat hem daarvoor in 't biizon
der moet bevolen worden zijn plicht te 
vervullen, de rechter als eerste plicht heeft 
op zijn post te blijven; dat hij daartoe 
verplicht is, zelfs zonder de wet van 
5 Maart 1935, die dienaangaande, zich 
ertoe baperkt, in oorlogstijd, hem dien 
hoofdzakelijken plicht te herinneren, dezen 
plicht nog meer bindend te maken, en de 
niet-naleving er van met een correctio
neele straf te beteugelen, onverminderd 
de tuchtstraffen welke aileen van toe
passing zijn in vredestijd; dat, behalve de 
uit het gemeen recht voortspruitende 
gronden van rechtvaardiging, het verlaten 
van een post aan de beteugeling niet ont
snapt, tenzij zulks bevolen of toegelaten 
werd door de overheid waarvall de titu
laris afh angt ; 

Overwegende dat de aanlegger geen 
enkel bevel of toelating van dien aard 
inroept ; dat hij enkel vervolgd en veroor
deeld werd om, gedurende de mobilisatie 
van het Ieger, zonder bevel noch toelating, 
:zijn gewone functies van ondervoorzitter 
der rechtbank te hebben verlaten ; 

Overwegende dat, in dien feitelijken 
toestand, het zonder belang is te onder
zoeken of, zooals de voorziening het 
staande houdt, de wet van 5 Maart 1935 
niet in strijd zou zijn met artikel100 der 
Grondwet en met den wil van den wet
ge ver zelf, en dit in de maat waarin die 
wet de verplichting of ae benoeming tot 
andere functies zou toelaten van een onaf
zetbaren magistraat, die er niet in heeft 
toegestemd, enhem zou onderwerpen aan 
bevelen uitgaande van overheden, waar-

VERBR., 1941. - 8 

aan hij, in zijn onafhankelijkheid, niet 
moet gehoorzamen ; 

Overwegende dat deze veronderstellin
gen met het onderhavig geval geen ver
band hebben, dat het middel, voor zoo
ver het betrekking er op heeft, derhalve 
in feite, en voor 't overige, in rechte niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1, 2, 3 en 4 der wet van 5 Maart 
1935, en 213 der wet van 18 Juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, doordat het 
arrest beslist dat de " mobilisatie aile 
krachten van· den aanlegger opeischte en 
aan den magistraat, die het voorwerp 
ervan was, niet meer toeliet, vanaf 10 Mei 
1940, de beschikkingen van artikel213 der 
wet van 18 Juni 1869 betreffende een af
wezigheid van drie dagen, in te roepen; 
dat ze hem evenmin toeliet de gelegenheid 
van een week-end of der Pin.ksterdagen 
waar te nemen, om, handelende volgens 
persoonlijk gemak en zooals het hem gele
gen voorkwam in tijd van vrede, den zetel 
van zijn ambt te verlaten ,, dan wanneer 
artikel 213 der wet van 18 Juni 1869 van 
toepassing bleef en dat de aanlegger, al
dus, mocht afwezig zijn zonder beperking 
voor een duur van minder dan drie dagen ; 
doordat het arrest beslist heeft dat het 
wanbedrijf bestaat zoodra het feit van 
het verlaten begaan werd en dat « het 
inzicht van den aanlegger om in een na
bije toekomst terug te keeren het wanbe
drijf niet wegneemt " ; dan wanneer de 
aanlegger ... kon verlaten met het in
zicht er terug te keeren v66r dat drie 
dagen verloopen waren, wat, naar zijn 
verklaring, altijd zijn bedoeling is ge
weest : 

Overwegende dat, volgens den zin der 
artikelen 1 en 4 der wet van 1935 met el
kaar vergeleken, het misdrijf van het ver
laten van post materieel en oogenblik
kelijk voltrokken is door het feit dat de 
dader, zonder gekregen bevel of toelating, 
zich van de plaats verwijdert waar hij zijn 
ambt uitoefent, en het aldus verlaat al 
ware het maar voor een oogenblik, en zich 
daardoor onttrekt aan de ononderbroken 
vervulling zijner ambtsplichten en aan de 
mogelijke bevelen die zijn chefs aile oogen
blikken kunnen geroepen zijn hem te 
geven; 

Overwegende dat deze strenge verplich
ting, voor ieder titularis eener openbare 
functie, in oorlogstijd, zonder onderbre
kmg op den zetel zijner functie te verblij
ven, hem in het hooger belang van het 
lalld is opgelegd ; dat ze aldus het karakter 
aanneemt van een maatregel van natio
naal, coilectief en openbaar belang, die 
door zijn aard en zijn doel aile andere 

.! 
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private rechten en belangen beheerscht 
welke aan dien maatregel noodzakelijk 
moeten ondergeschikt blijven ; 

Overwegende dat deze regel, die vol
strekt is en geen uitzonderingen duld t, even 
zwaar op den rechter als op de andere bij 
artikel 1 bedoelde personen weegt ; dat 
hij, evenmin als deze laatsten, zich, om 
redenen van persoonlijk be lang, in oorlogs
tijd van zijn zetel mag verwijderen, alzoo 
zijn post verlaten, en zkh, zelfs momen
teel, onttrekken aan de bevelen en onder
richtingen die zijn hierarchieke overheid 
hem, namelijk betreffende de inrichting of 
de wijzigingen in de rechterlijke diensten, 
elk oogenblik, bet recht hebben hem spoe
dig te geven op de plaats waar de wet hem 
verplicht te verblijven; 

Overwegende dat het dus terecbt is dat 
het bestreden arrest aan elken magistraat 
het recht weigert artikel 213 der wet van 
18 Juni 1869 in te roepen om zich te ont
trekken aan de zwaarder wegende ver
plirhtin~:ten ontstaan uit de WtJt van 
5 Maart 1935 ; 

Dat het middel derhalve in rechte niet 
opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1, 2, 3 en 4 der wet van 5 Maart 
'1935, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft « dat, indien zelfs de beklaagde den 
wil niet heeft gehad de gevolgen van zijn 
vertrek te verwezenlijken, hij ze nocbtans 
kon en had moeten voorzien, en, bijge
volg, er rekening mede houden, dat, inder
daad, de uittocht der bevolking, de belem
mering der barren, en het eventueel ver
bod van verkeer vanwege de militaire 
overheid hem moesten doen inzien heb
iben dat de mogelijkheid van een · terug
keer in de nabije toekomst zeer twijfelach
tig was; dat hij, ten onrechte, de oorlogs
omstandigheden oppervlakkig schijnt op
genom~n te hebben; zoodat bet misdrijf 
voltrokken was wanneer de heklaagde 
zich naar zijn post heeft willen begeven »; 

Overwegende dat de aanlegger, alhoewel 
hij met reden erkent dat het bij de wet 
van 5 Maart 1935 voorziene misdrijf 
slechts het algemeen opzet vereischt, 
staande houdt dat, in onderhavig geval, 
dit zedelijk bestanddeel der inbreuk ont
breekt; 

Overwegende dat het algemeen opzet, 
alleen door de hierboven aangeduide wet 
vereischt, niet noodzakelijk veronderstelt 
dat de aanlegger, door zich van den zetel 
zijner functies te verwijderen, het inzicht 
of den beslisten wil heeft gehad de uit
oefening zijner functies definitief of tij
delijk te staken; dat bet volstaat dat hij, 
door de daad te voltrekken waardoor hij 
zijn woonplaats vrijwillig en zonder dwang 

verlaat, geweten of moeten weten heeft 
dat het verlaten zijner functies een moge
lijk gevolg van deze daad was, gevolg 
waarvan hij alzoo de eventualiteit aannam; 

Overwegende dat overeenkomstig deze 
beginselen, en na zorg ervoor te hebben 
gedragen te doen opmerken dat de aan
legger, vrijwillig, zonder bevel of toelating, 
en zonder dat een overmacht hem ertoe 
dwong, zijn post heeft verlaten het arrest 
daarbij voegt « dat de aanlegger door 
alzoo te handelen, vrijwillig een daad heeft 
volbracht die hij strafbaar kende ; dat, na
melijk, gezien zijn functies, hij niet onwe
tend mocht zijn aangaande het streng ka
rakter der hE'm door den staat van oor1og 
opgelegde plichten ; zoodat hij, en daaren
boven, drager zijnde van een burgerlijk 
mobilisatieboekje, de hem streng opge
legde verplichtingen had moeten in
dachtig zijn ; dat hij feitelijk verklaard 
heeft dat hij aan zijn echtgenoote de ge
volgen van zijn vertrek heeft uiteenge
zet »; dat, eindelijk, het arrest meerdere 
in het middel aangehaalde omstandigheden 
opgeeft, waaruit voor hem moest blijken 
dat de mogelijkheid van zijn aanstaanden 
terugkeer op zijn post ten zeerste twijfel
achtig was » ; 

Overwegende dat de rechter, door zich 
aldus uit te drukken klaar toont dat, in
dien de daad van den aanlegger, 't is te 
zeggen, zijn vertrek, niet gepleegd were! 
met den wil zijn post te verlaten, noch 
ingegeven werd door het rechtstreeksch 
en hoofdzakelijk inzicht de onwettelijke 
gevolgen van die daad te verwezenlijken, 
de beklaagde deze gevolgen ten minste 
toch als mogelijk moest in acht nemen ; 
dat uit deze bindende vaststellingen blijkt 
dat het misdrijf, alhoewel eventueel, 
rechtstreeks in het inzicbt van den da
der begrepen was, wat volst::~at om in 
zijnen hoofde, het bestaan van het zede
lijk bestanddeel der inbreuk te bewijzen ; 

Dat het middel dus niet kan aange
nomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd werden en dat de uit
gespruken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

5 Mei 1941.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, eerste voorzitter. - Ver.~lag
gever, H. Fauquel. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaa t 
generaal. - Pl. H. Resteau. 
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2° KAMER. - 5 Mei 1941. 

1° VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST.- UIT ZIJN 
AMBT NIET AFZETBAAR MAGISTRAAT. 
- WANBEDRIJF. 

2° VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST. - OoGEN
BLIKKELIJK MISDRIJF. 

3° VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST.- TITULARIS 
VAN EEN PUBLIEK AMBT INGESCHRE
VEN IN DE WERVINGSRESERVE. - 0M
STANDIGHEID DIE HET WANBEDRIJF NIET 
WEGNEEMT. 

~o VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST. - 0PROE
PING ONDER DE WAPENEN NA VOL· 
TOOliNG VAN HET WANBEDRIJF.- GEEN 
GROND VAN RECHTVAARDIGING. 

so VERLATING VAN DEN TOE
VERTROUWDEN POST. - MIDDEL 
ONTLEEND DAARAAN DAT HET WAN
BEDRIJF GERECHTVAARDIGD WAS WE
GENS EEN BEVEL TOT ONTRUIMING 
- ARREST VASTSTELLEND DAT ZOODA
NIG BEVEL NIET WERD GEGEVEN. -
MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG 
MIST. 

1° Pleegt het wanbedrijf van verlating van 
den toevertrouwden post, de ~tit zijn ambt 
niet afzetbare magistraat (ter zake een on
derzoeksrechter) die, na mobilisatie van het 
leger, zijn post verlaat, zonder eenig 
bevel of eenige machtiging te hebben 
ontvangen. (Wet van S Maart 193S be
treffende de plichten van de ambtena
ren in oorlogstijd.) 

2° De verlating van den toevertrouwden post 
is een oogenblikkelijk misdrijf dat voltooid 
is door de verwijdering uit de plaats waar 
men zijn ambt uitoef'ent. (Wet van S 
Maart 193S betreffende de plichten van 
de ambtenaren in oorlogstijd, art. ~.) 

3° De mobilisatie van het leger brengt niet 
de oproeping onder de wapenen met zich 
van hen die in de wervingsreser·ve zijn 
ingeschreven; de omstandigheid dat de 
titularis van een publiek ambt in de 
wervingsreserve is ingeschreven, laat hem 
niet toe zijn post te verlaten in geval van 
mobilisatie van het leger. (Wet van 
S Maart 193S betreffende de plichten 
van de ambtenaren in oorlogstijd, 
artt. 1 en ~; wetten op de militie geor
dend den 1S Februari 1937, art. 82b.) 

~0 De oproeping onder de wapenen na de 
voltooiing van het wanbP-drijf van vetrla
ting van zijn post kan het plegen van dit 
wanbedrijf niet rechtvaardigen. (Wet van I 
S Maart 193S betreffende de plichten 

van de ambtenaren in oorlogstijd, 
artt. 1 en ~.) 

S0 Mist feitelijken grondslag het middel 
ontleend daaruit dat de verlating van 
zijn post zou gerechtvaardigd zijn door 
een bevel tot ontruiming, wanneer uit 
het arrest blijkt dat zoodanig bevel niet 
werd gegeven. 

(x ... ) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest op 21 No· 
vember 1940 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikelen 100 der Grondwet, 1 en ~ der 
wet van S Maart 193S, doordat het bestre
den arrest na te hebben vastgesteld dat de 
aanlegger, op het oogenblik der feiten, 
onderzoeksrechter was te ... dezen toch 
veroordeeld heeft . tot een gevangenis
straf omdat hij zijn post heeft verlaten, 
dan wanneer het klaar blijkt dat de wet 
van 193S niet van toepassing is op de 
magistraten, en, in alle geval, niet op de 
« zittende » magistraten : 

Overwegende dat de aanlegger, bij toe
passing van artikelen 1 en ~ der wet van 
S Maart 193S veroordeeld werd om, te 
Luik, in 1940, gedurende de mobilisatie 
van het leger, persoon zijnde die een open· 
bare functie, een openbaren post of een 
openbaar ambt waarneemt, in casu, 
onderzoeksrechter in de rechtbank van 
eersten aanleg te ... en niet onder de wa· 
pen~ geroepen zijnde, zonder bevel of 
zonder toelating van de· overheid waar
van hij afhangt den hem toevertrouwden 
post te hebben verlaten ; 

Overwegende dat ieder magistraat, hij 
weze rechter of ambtenaar van het open
baar ministerie, onbetwistbaar een per
soon is die een openbare functie waar
neemt, en, als dusdanig, door artikel1 der 
wet rechtstreeks bedoeld is ; dat de me
marie van toelicht,ng uitdrukkelijk zegt 
dat deze wet van toepassing is op de ma
gistraten en tusschen deze laatsten geen 
enkel onderscheid maakt ; 

Overwegende dat de aan den rechter 
toevertrouwde post, in wezen en vooral, 
deze is tot denwelke hij in die hoedanig· 
heid benoemd werd en wel)<.e hij, door 
zijn eedlegging, vrij heeft aangenomen ; 

Dat, door het uitwerksel dezer bege· 
ving, en zonder dat hem daarvoor in 't 
bijzonder moet bevolen worden zijn plicht 
te vervullen, de rechter als eerste plicht 
heeft op zijn post te blijven ; dat hij 
daartoe verplicht is, zelfs zonder de wet 
van S Maart 193S, die dienaangaande, 
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zich ertoe beperkt, in oorlogstijd, hem 
dien hoofdzakelijken plicht te herinneren, 
dezen plicht nog meer bindend te maken, 
en de niet-naleving er van met een correc
tioneele straf te beteugelen, onverminderd 
de tuchtstraffen welke aileen van toepas
sing zijn in vredestijd; dat, behalve de 
uit het gemeen recht voortspruitende 
gronden van rechtvaardiging, het verlaten 
van een post aan de beteugeling niet on t
snapt, tenzij zulks bevolen of toegelaten 
werd door de overheid waarvan de· titu
laris afhangt ; 

Overwegende dat de aanlegger geen 
enkel bevel of toelating van dien aard 
inroept ; dat hij enkel vervolgd en veroor
deeld werd om, gedurende de mobilisatie 
van het Ieger, zonder bevel noch toelating, 
zijn gewone functies van onderzoeks
rechter te ... te hebben verlaten ; 

Overwegende dat, in dien feitelijken toe
stand, het zonder belang· is te onderzoeken 
of, zooals de voorziening het staande 
houdt, de wet van 5 Maart 1935 niet in 
strijd zou z:jn met artikel100 der Grond
wet en met den wil van den wetgever 
zelf, en dit in de maat waarin die wet de 
overplaatsing of de benoeming tot andere 
functies zou toelaten van een onafzet
baren magistraat, die er niet in heeft toe
gestemd, en hem zou onderwerpen aan 
bevelen uitgaande van overheden, waar
aan hij, in zijn onafhankelijkheid, niet 
moet gehoorzamen ; 

Overwegende dat deze veronderstel
lingen met het onderhavig geval geen 
verband hebben ; dat bet middel, voor 
zoover het be trekking erop heeft, derhalve 
in feite, en voor 't overige, in recbte niet 
opgaat, 

Over bet tweede middel : scbending van 
artikelen 1, 2, 3 en ~ der- wet van 5 Maart 
1935, doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de aanlegger te 
,., in Belgili, op ... geboren is uit een Fran
scherr vader en een Belgische moeder, en 
dat hij de Belgische nationaliteit ver
worven heeft door nationaliteitskeuze, 
op hem de wet van 5 Maart 1935 heeft 
toegepas., onder voorwendsel dat h,j, 
bij toepassing ner militiewet in dato 
1 October 1913, definitief van allen mili
tairen dienst werd vrijgesteld, zelfs in 
oorlogstijd, dan wanneer, zelfs indien de 
aanlegger de Belgische nationaliteit slechts 
door nationaliteitskeuze verworven had, 
hij nog, bij toepassing van artikelen 2 
en 3 der wet van 10 Maart 19?3, bij de 
werfreserve ingedeeld moest worden, dan 
wanneer ook, bij toepassing der wet van 
8 Juni 1909, op de nationaliteit (art. 7), 
de aanlegger van recbtswege Belg was na 

het verstrijken van ziJn twee en twintigst.e 
jaar : 

Overwegende dat, krachtens het ver
band tusschen de artikels 1 en ~. de bij de 
wet van 5 Maart 1935 voorziene san0tie, 
op den rechter even als op ieder titularis 
van een openbare functie, slechts van toe
passing is voor zoover hij, op het oogen
blik waarop hij zijn post verlaat, niet 
onder de wapens is geroepen , 

Overwegende dat de aflnlegger, uit de 
in het middel bedoelde teksten beweert 
te kunnen atleiden dat bij, op 11 Mei 1%0, 
datum van zijn vertrek uit ... wettelijk 
in de werfreserve was ingeschreven, of 
ten minste het had moeten zijn, en dat 
bij zich als zoodanig, onder de wapens 
bevond; , 

Maar overwegende dat de in de werf
reserve ingeschrevenen geen militairen zijn 
en slechts onder de wapens worden geroe
pen door het verzoek zich op een bepaalde 
plaats te begeven op straf als deserteur 
te worden aangezien indien ze niet bin
nen de drie dagen aan dat bevel beant
woorden (samengeschakeld Koninklijk be
sluit van 15 Februari 1937, art. 82, b) ; 

Overwegende dat noch uit de vermel
dingen van het arrest, noch uit de andere 
stukken der rechtspleging blijkt dat de 
aanlegger v66r zijn vertrek uit ... derge
lijk verzoek of bevel ontvangen heeft ; 
dat de aanlegger zulks zelfs niet be
weert ; dat hij dus niet kan aangezien 
worden als onder de wapens geroepen op 
het oogenl: lik waarop hij het oogenblik
kelijk misdrijf heeft begaan dat hem wordt 
ten laste gelegd en dat zijn vertrek heeft 
voltrokken ; dat het middel, voor zoover 
het in die omstandigheden staande houdt 
dat de aanlegger nochtans onder de wa
pens was geroepen door het enkel feit 
dat hij tot de werfreserve behoorde, in 
rechte niet. opgaat ; · 

Over het derde middel : schending van 
artlkelen 1, 2, 3 en~ der wet van 5 Maart 
1935, doordat het bestreden arrest, na 
den ouderdom van den aanlegger te heb
ben vastgesteld, en na ook te hebben vast
gesteld dat de. regeering, bij middel van 
aanplakbrieven en radio, aan de burgers 
van 17 tot ~5 jaar bevolen heeft zich naar 
Roesselaere te hegeven om zich ter be
schikking te stellen van den Minister van 
landsverdediging, daarom niettemin den 
aanlegger veroordeeld beeft bij toepassing 
der wet van 1935, onder voorwendsel dat 
de oproep der regeering geen oproeping 
onder de wapens uitmaakt en dat, voor 
't overige, de aanlegger geen militaire 
verplichtingen meer had : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de aanlegger op het oogenblik der 
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strafhare daad 43 jaar oud was, daar hij 
op . . . geboren is ; 

Dat het arrest vaststelt dat hij zijn post 
van onderzoeksrechter te ... verlaten heeft 

· op 11 Mei 1940, dat het slechts meerdere 
dagen daarna is (14 Mei, luidens de con
clusies van den aanlegger), dat de oproep 
der regeering, waarvan gewag in het mid
del, zou tusschengekomen en belrendge
maakt geweest zijn ; 

Overwegende dat die oproep, wel~e. er 
ook de bewoordingen, de aard en de JUiste 
draagwijdte ervan waren, dus het straf
baar karakter niet heeft kunnen weg
nemen van het verlaten van den post, 
wat sedert meerdere dagen voltrokken 
was· · 
D~t het middel, bijgevolg, niet gegrond 

is · 
Over het vierde middel : schending van 

artikelen 1, 2, 3 en 4 der wet van 5 Maart 
1935 doordat het bestreden arrest, al
hoe~el het erkent dat de administrntieve 
overheid op de eenzelvigheidskaart van 
den aanleg<;rer een stempel had gedrukt 
met de woorden « evacue onligatoire », de 
aanlegger daarom niettemin veroordet>ld 
heeft omdat hij zijn post heeft _verlaten, 
dan w::tnneer het drukken van d1en stfm
pel wil zeggen dat de aanlegger de stad 
moet verlaten zoodra de vijandelijkheden 
heginnen : 

Overwegende dat het arrest ~e hekent:
nis niet behelst welke het m1ddel er m 
ziet · dat het, integendeel, verklaart dat 
de ~erplichte ontruiming, indie~ ze als 
mogelijk beschouwd is geweest, met heeft 
plaats gehad en dat de aanlegg'er de 
stad heeft verlaten uit zijn eigen beweging 
alleen · · 
Wa~ruit volgt dat het middel in feite 

niet opgaat ; 
En overwegende dat de bestreden be

slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefd werden en dat de ui~gesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; . 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

5 Mei 1941.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Fauquel. - Gel-tjkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
generaal. - Pl. H. Resteau. 

2e KAMER. -- 5 Mei 1941. 

10 BELASTINGEN. - BELASTINGEN OP 
DE INKOMSTEN. - BEROEP VAN DEN 
BELASTINGPLICHTIGE TEGEN DE BE
SLISSING VAN DEN DIRECTEUR DER BE
LASTINGEN. - UITGESTREKTHEID VAN 
DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
BEROEP. 

20 BELASTINGEN. - BELASTINGEN OP 
DE INKOMSTEN. - BESLISSING VAN 
DEN DIRECTEUR DER BELASTINGEN UIT·· 
SPRAAK DOENDE TEN GRONDE OVER.HET 
BEZWAAR VAN DEN BELASTINGPLICH
TIGE. - BEROEP VAN DEZEN BIJ HEr 
HOF VAN BEROEP. - 0NWETTIGHEID 
VAN HET ARREST DAT HET BEZWAAR 
ALS TE_ LAAT INGEDIEND VERKLAART. 

1 o Het beroep van den belastingplicht·1:ge 
tegen de beslissing van den directeur d_er 
belastingen die over het bezwaaT u~t
spraak doet, maakt bij het Hof van be
roep aanhangig de vraag aangaande het 
verschuldigd zijn van de belasting, in 
haa1' geheel; het onderzoek van h~t H of 
moet zich niet beperken tot de nnddelen 
die in overweging werden genomen dour 
den directeur of v66T hem werden aange
voerd. Nochtans verzet de aaTd t•an de 
instantie zich er tegen dot het Hof aan 
den fiscus meer zou toekennen dan het
geen 'de beslissing van den di1·ecteur be
droeq. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen geordend den 12 Sep
tember 1936, artt. 66 en 67). 

2o lngeval de directeur der rechtstreeksche 
bclastingen ten grande uitspraak heeft, 
gedaan over het bezwaar van den belas
tingplichtige, heeft hij daardoor de ont
vanlcelijjcheid van het bezwaar aangeno
men; op het beroep van den belf!sling
plichtige lean het Hof van beroep me~ ver
klaren dat het bezwaar te laat werd mge
diend (1). 

(DENISTY,. ARMAND 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 27 Novem-
ber 19!.0 gewezen ; . 

Over het eenig middel : schendmg van 
artikel 97 der Grondwet; van artikelen 10, 
13, en, in t' bijzonder, 13, § 1; 61, en, 
in 't bijzonder, 61, §§ 3 en 4; 65, 66 en 67 

(1) Zie het ad vies bij dit arrest gegeven door 
den H. eerste advocaat generaal Leon CornU, 
in Bull en PASIC., 1941, I, 177. 
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der wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld door Koninklijk besluit 
in dato 6 Augustus 1931, en, voor zooveel 
als noodig, van dezelfde wetten samen
geschakeld door Koninklijk besluit in 
dato 12 September 1936; van artikelen 5, 
6, 7, 9 en 10 der wet in dato 6 September 
1896 betreffende de fiscale aanslagen in 
zake rechtstreeksche belastingen ; van 
artikel 9 van het Koninklijk besluit in 
dato 13 J anuari 1933 betreffende de natio
nale crisisbijdrage; van artikelen 1317, 
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest verklaard heeft dat de aan
legger in cassatie geen enkel regelmatig 
bezwaarschrift tegen zijn aanslagen be
treffende het dienstjaar 1933 te bekwamer 
tijd had ingediend, en dienvolgens zijn 
verhaal heeft afgewezen, door als reden 
te geven dat het bescheid van het admi
nistratief dossier en getiteld cc uittreksel » 
noch een zekeren datum noch een hand
teekening draagt, de belastingen waarvan 
de terugbetaling gevraagd is en de dienst
jaren waarop ze betrekking hebben niet 
aanduiden en, bijgevolg, geen gemotiveerd 
bezwaarschrift kan uitmaken, dan wan
neer de beslissing van den directeur, waar
tegen het Beheer van financien geen ver
haal kan instellen, uitdrukkelijk het be
staan erkent van een bezwaarschrift door 
den aanlegger in den wettelijken termijn 
voor het dienstjaar 1933 ingesteld, dat 
het bestaan en de regelmatigheid van het 
bezwaarschrift ook niet werden betwist 
in de door partijen v66r het Hof genomen 
besluiten, authentiesche akten het gerech
telijk contract uitmakende, waaruit volgt 
dat het Hof, door te beslissen zooals het 
heeft gedaan, buiten de perken van het 
v66r hem gebracht geschil is getreden en 
de mach ten, die hem door de in 't middel 
bedoelde beschikkingen verleend zijn, te 
hoven is gegaan : 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen, bij zijn beslissing in dato 2 De-

. cember 1927 aan het Hof van beroep on
derworpen, een bezwaarschrift had ver
worpen betreffende zekere aanslagen in 
de belastingen voor het dienstjaar 1933, 
doch alleenlijk door den grondslag en het 
percentage dezer belastingen te ontleden 
en te waardeeren, alzoo, impliciet maar 
duidelijk, het bestaan en de regelmatig
heid van het bezwaarschrift zelf aan
nemende; 

Dat het Hof van l;>eroep, waar de par
tijen dit bestaan en deze regelmatigheid 
niet meer mogen betwisten, buiten de 
perken van het geschil is gegaan door de 
directoriale beslissing nietig te verklaren 
en door, bijgevolg, het tegen deze gericbt 

verhaal nietig te verklaren, om reden dat 
geen enkel regelmatig bezwaarscbrift inge
diend zou geweest zijn tegen aanslagen in 
belastingen voor het dienstjaar 1933; 

Om die redenen, en overwegende dat de 
voorziening tegen de bestreden beslissing 
slechts gericht is voor zooverre deze de 
aanslagen voor het dienstjaar 1933 be
treft, bij uitsluiting van deze v66r het 
dienstjaar 1932, het Hof verbreekt be
streden arrest, doch slechts voor zooverre 
het de aanslagen voor het dienstjaar 1933 
betreft ; zegt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op 
den kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak alzoo bepaald 
naar het Hof van beroep te Luik ; veroor
deelt het verwerende Beheer tot de kosten. 

5 Mei 1941.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Jamar, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Wouters. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
generaal. - P. H. de Mey (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 13 Mei 1941. 

1 o RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN.- ZAAK IN BERAAD GEHOUDEN. 
- UITSPRAAK OP EEN NIET VOORAF 
BEPAALDE TERECHTZITTING, ZONDER 
DAGVAARDING OF WAARSCHUWING VAN 
DE PARTIJEN. - GEEN NIETIGHEID. 

20 BEROEP. - STRAFZAKEN. - TER
MIJN VERSTREKEN. - VERVAL BIJ 
GEBREKE VAN BEHOORLIJK VASTGE
STELD GEVAL VAN OVERMACHT. 

3° BEROEP. - STRAFZAKEN. - TER
MIJN VERSTREKEN. - 0P TEGENSPRAAK 
GEWEZEN VONNIS UITGESPROKEN OP 
EEN TERECHTZITTING GEHOUDEN OP 
EEN LATEREN DATUM DAN EERST BE
PAALD WERD. 

1 o W anneer een strafzaak, na behandeling 
op tegenspraak, in beraad werd gehouden 
en de uttspraak op een lateren datum 
werd gesteld, bestaat er geen oorzaalc van 
nietigheid indien de uitspraak niet op 
den bepaalden datu.m, maar wel op een 
buitengewone, niet vooraf aangewezen 
terechtzitting geschied is, zonder vooraf
gaande dagvaarding of verwittiging van 
de partijen (1). 

(1) Verbr., 22 Juni 1914 (Bull. en PASIO., 
1915-1916, I. 14). 
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2° De regel waarnaar, in straf'zaken, het 
recht van beroep vervallen is, indien de 
verklaring tot beroep niet werd gedaan op 
de gritfie van de rechtbank die het vonnis 
heeft gewezen, binnen de bij wet bepaalde 
termijnen, heeft geen andere uitzondering 
dan degene die volgt uit hct behoorlijk 
vastgesteld geval van overmacht (1). (Wet 
van Strafv., art. 203.) , 

ao Wanneer het vonnis, na de behandeling 
op tegenspraak, uitgesproken werd op 
een terechtzitting van een lateren datum 
dan eerst bepaald werd, kan het enkel feit 
dat de belanghebbenden, bij gebreke van 
kennisgeving van den datum der uit
spraak, hierbij niet lconden tegenwoordig 
zijn, niet worden beschouwd als een geval 
van overmacht dat hen verhinderd heeft 
beroep in te stellen binnen den wettelijken 
termijn; dit feit kon niet beletten dat zij, 
met aanwending van de noodige waak
zaamheid, te bekwamer tijd de te hunnen 
laste gewezen beslissing konden ken
nen {2). 

(CLAES V. EN A., T. VANDERVELDEN.) 

ARREST, 

Over de twee samengevoegde midde
Jen, het eerste : schending van artikel 97 
der Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de besluiten van den aanlegger niet 
heeft beantwoord, en het tweede : scherr
ding van de rechten van de verdediging, 
doordat het arrest het b9roep door de 
aanleggers op 16 September 1940 inge
steld tegen de beslissing van den kinder
rechter te Nijvel, waarbij de minderjarige 
Claes Adolphe tot zijn meerderjarigheid 
ter beschikking van de regeering w9rd 
gesteld, als te laat ingesteld onontvanke
lijk heeft verklaard, dan wanneer, daar 
deze beslissing niet op den eerst vastge
stelden datum van 21 Mei 1940 uitgespro
ken is geweeRt maar op een buitengewone 
terechtzitting in dato 16 Augustus 1940, 
oe aanleggers in de onmogelijkheid zijn 
geweest de uitspraak der beslissing bij te 
wonen en bijgevolg belet zijn geweest in 
den wettelijken termijn beroep in te 
stellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder nopens dit punt betwist 
tP. zijn, dat de bestreden beslissing gewe
zen werd na debatten op tegenspraak, en 
dat, alhoewel ze uitgesproken werd zonder 
dat de aanleggers tegenwoordig waren, 

(1) en (2) Verbr., 28 Januari 1924 (Bull. en 
PASIC., 1924, I, 171); 30 April 1928 (ibid., 
1928, I, 149). 

~a tG hunnen opzichte op tegenspraak 
heeft plaats gehad ; 

Overwegende dat, luidens artikel 203 
van het Wetboek van Strafvordering, het 
beroep van de aanleggers tegen die be
slissing op straf van verval uiterlijk tien 
dagen na den dag van de uitspraak moest 
ingesteld worden ; dat deze regel geen 
andere afwijking mag dulden dan deze 
die uit de b~hoorlijk vastgestelde over
macht voortvloeit ; 

Overwegende dat de aanleggers in hun 
besluiten, - steunende op het feit dat de 
bestreden beslissing op een buitengewone 
terechtzitting was uitgesproken geweest, 
welke op voorhand niet aangeduid was, 
en zonder dat ze ervan zouden verwit
tigd geweest zijn, - beweerden dat de 
rechtspleging nietig was en dat hun ver
haal, ingediend na den verloop van den 
door artikel 203 van het Wetboek van 
Strafvordering vastgestelden termijn, ont
vankelijk was ; 

Overwegende dat het arrest deze be
sluiten beantwoordend, terecht verklaart 
dat de ingeroepen omstandigheid geen 
oorzaak van nietigheid der rechtspleging 
of van het vonnis is; 

Overwegende, inderdaad, dat de ter
mijn van uitspraak der vonnissen, be
paald bij artikel 190 van het Wetboek 
van Strafvordering, niet op straf van 
nietigheid .is voorgeschreven; dat er, 
overigens, geen enkele wetsbepaling be
staat, krachtens dewelke na rlebatten op 
tegenspraak, de partijen zouden moeten 
hetzij gedagvaard worden voor de terecht
zitting waarop in hun zaak zal uitgespro
ken worden, hetzij verwittigd worden van 
den datum der uitspraak ; 

Overwegende, anderzijds, dat de voor
waarden in dewelke de bestreden beslis
sing werd gewezen, te veronderstellen dat 
ze den aanlegg?r in de onmogelijkheid zou
den gesteld hebben de uitspraak ervan 
bij te wonen, hen nochtans niet beletten, 
indien ze de noodige waakzaamhpid aan 
den dag hadden gelegd, van de te hunnen 
laste gewezen beslissing, op den behoor
lijken tijd, kennis te nemen ; dat deze 
enkele omstandigheid dus niet mocht 
WP.erhouden worden als hen belet te 
hebb9n in den termijn der wet hooger 
b~roep in te stellen ; dat ze slechts gepast 
zou gewcest zijn indien de beslissing ware 
uit.gesproken geweest v66r den eersten 
datum waarop de uitspraak was vastge
steld geweest, wat het geval niet is, zoodat 
de beklaagden alzoo belet zouden geweest 
zijn hun recht van verhaal tot op dien 
datum uit te oefenen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de aanleggers _niet beweerd hebben 
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en dat, overigens, niets toelaat te beves
tigen dat ze, wegens een geval van over
macht, in de onmogelijkheid zouden ver
keerd hebben hun recht van hoo~er be
roep binnen den wettelijken term1jn uit 
te oefenen; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen yolgt dat de rechter over den grand, 
op gepaste wijze, de verdediging der aan
leggers heeft beantwoord ; dat zijn beslis
sing, in den zin van artikel 9'7 der Grand
wet gemotiveerd, daarenboven wettelijk 
gerechtvaardigd is; dat de middelen dus 
niet kunnen aangenomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men nageleefd werden en dat de bestre
den beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers tot 
de kosten. 

13 Mei 1941. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggevcr, H. Waleffe. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 13 Mei 1941. 

DIEFSTAL. - ARREST DAT NIFT BE
PAALT HOEVEEL VOORWERPEN WERDEN 
WEGGENOMEN EN WELKE HUN WAARDE 
WAS.- vVETTELIJK. 

Tot de wettelijkheid van een veroordeeling 
wegens diefstal is het niet ve1·eischt dat 
het arrest zou bepalen hoeveel voorwerpen 
bedrieglijk 1perden weggenomen en welke 
hun waarde was. 

DE BniE. 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door bet 
Hof van beroep te Brussel op 15 Fe
bruari 1 9H gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat de aan
legger, beticht van bedrieglijke ontvreem
ding van huishoudelijke voorwerpen van 
een onbepaalde waarde ten nadeele van 
Struyck, veroordeeld werd zonder dat bet 
bestreden arrest den aard, het aantal en 
de waarde zou bepaald bebben der voor
werpen, welke werkelijk zouden ont-
vreemd geweest zijn : · 

Overwegende dat, om een strafbaren 
diefstal uit te maken, drie voorwaarden 
terzelfdertijd nioeten bestaan en tevens 

volstaan, te weten : 1 o dater ontvreemding 
van een om 't even welke roerende zaak 
weze; 2° dat de ontvreemding bedrieglijk 
weze en, 3° dat de ontvreemde zaak aan 
een ander toebehoore ; 

Overwegende dat het niet altijd moge
lijk en overigens niet noodzakelijk is met 
nauwkeurigheid bet aantal en de waarde 
der gestolen voorwerpen te bepalen ; 

Overwegende dat, in zake, de betich
ting in de bewoordingen der wet was ge
steld en dat, bij gebrek aan besluiten, 
het bestreden arrest er zich heeft mogen 
bij bepalen vast .te stellen dat het feit 
door den eersten rechter vaststaand ver- .. 
klaard, door het onderzoek v66r bet Hof 
bewezen is gebleven ; 

Dat het bestreden arrest in den zin der 
wet met redenen omkleed is ; 

Overweg·ende, voor 't overige, dat de 
bestreden beslissing geveld werd op een 
recbtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Om die redenen het Hof verwerpt de 
voorziening ; legt de kosten ten laste van 
den aanlegger. 

13 Mei 1941. - 2" Kamer. - Vou!'
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzietter- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 13 Mei 194i. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING TOT VER
WIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDVERKLARING. - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED. 

Wanneer de correctioneele !'echtbanlc, na 
de dor1· de madkame!' verleende beschik
king tot ve!'wijzing, zich onbevoegd ver
klaa!'t op g!'ond daa!'van dat de eenige 
te behouden feiten gepleegd werden op 
een tijdstip waa!'op de beklaagde niet ten 
volle zestien jaa!' oud was, regelt het Hof 
van ve!'bl'eking het !'echtsgebied : het ver
nietigt de beschikking en verwijst be
klaagde nam· den kinder!'echte!' in de
zelfde !'echtbank, die, indien hij de be
schikking heeft verleend, zal ve!'vange·n 
worden ove!'eenkomstig artikel 11 der 
wet van 15 Mei 1912 (1). 

(1} Verbr., 10 Mei 1938 (Bull. en PABIC., 
1938, I, 164, 4o). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK, 
T •. DE CUYPER.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot regeling 
van rechtsgebied door den procureur des 
Konings te Doornik ingediend ; 

Overwegende dat, bij beschikking der 
raadkamer der rechtbank van eersten 
aanleg te Doornik in dato 29 October 
1940, De Cuyper, Louis-Joseph, geboren 
te Hertain op 1 Maart 1924, bij toepassing 
van verzachtende omstandigheden, v66r 
de correctioneele rechtbank te Doornik 
werd verwezen, uit hoofde van, te Blan
dain : 1° tusschen 1 Augustus 1939 en 
11 April 1940, verscheidene mal en, de 
daad van vleeschelijke gemeenschap tus
schen de geslachten te hebben gepleegd op 
den persoon van het kind Decuyper, Ju
liette, dat op bet oogenblik der feiten den 
vollen leeftijd van 14 jaar niet had be
reikt doch den '<Ollen leeftijd van 10 jaar 
had bereikt, vermits het op 11 April1926 
geboren was ; 2° tusschen 11 April en 

. 1 Augustus 1940, verscheidene malen, een 
aanranding- der eerbaarheid zonder ge
weld noch bedreigingen te hebben ge
pleegd op den persoon of met behulp van 
den persoon van het kind Decuyper, Ju
liette, dat op het oogenblik der feiten 
niet den vollen leeftijd van 16 jaar had 
bereikt, vermits het op 11 April 1926 
geboren was ; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Doornik, waarbij de ver
volging aanhangig werd gemaakt, zich 
bij vonnis in dato 8 November 1940 on
bevoegd heeft verklaard, door te steunen 
op het feit dat de eenige te weerhouden 
daden v66r den 1n Maart 1940 hadden 
plaats gehad, datum waarop de be
klaagde den vollen leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt ; 

Overwegende dat deze twee beslissin
gen, die kracht van gewijsde hebben ver
kregen, een negatief geschil van rechts
gebied doen ontstaan dat den gang van 
het gerecht belemmert ; 

Om d1e redenen, het Hof, het rechts
gebied regelend, vernietigt bovengemelde 
beschikking; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de registers 
der rechtbank van eersten aanleg te Door
nik en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van de vernietigde 
beschikking; verwijst Decuyper, Louis
Joseph, hierboven aangeduid, v66r den 
kinderrechter bij deze rechtbank die, in
geval hij de vernietigde beschikking heeft 
uitgesproken, overeenkomstig artikel 11 

der wet in dato 15 Mei 1912 zal vervangen 
worden. 

13 Mei 1941. - 2e Kamer. -· Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 13 Mei 194L 

VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - ALGEMEEN 
OPZET. - EVENTUEEL OPZET. 

Tot het bestaan van het algemeen opzet, dat 
alleen is ve1·eischt als zedelijk bestanddeel 
van het wan bedrij f van ve1·latin g van den 
toevertrouwden post, is het voldoende dat 
de dade1·, toen hij zich vr#willig en vrij 
van den zetel, waar hij zijn functie 
uitoefende, heeft verwijderd, wist of 
moest weten dat verlating van zijn post 
dam·van een mogelijk gevolg was, welk 
gevolg hij aldus aanvaardde. (Wet van 
5 Maart 1935, art. 4.) 

(x ... ) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Luik op 9 Januari 1941 
gewezen; 

Over de twee samengevoegde middelen : 
schending van artikelen 1 en 2 v:m het 
Strafwetboek, 1 en 4 der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plicbten der ambte
naren in oorlogstijd, 97 der Grondwet en 
163'van bet Wetboek van Strafvordering,. 
gewij zigd door de wet van 2 Jan uari 1924 : 
1° doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de aanlegger in ver
breking nooit het inzicht heeft gehad zijn 
post te verlaten, verklaart dat dit inzicht 
niet vereischt is voor de verwezenlijking 
van het bij de wet in dato 5 Maart 1935 
voorzien wanbedrijf, vermits deze wet 
slechts het algemeen opzet en niet het 
bijzonder opzet vereischt en dat, bijge
volg, alleen dient geoordeeld te wo~den 
het felt bestaande in de« verwijdering van 
den zetel der functies » en den wil het te· 
plegen, dan wanneer het ongeoorloofd 
feit, door deze wet beteugeld, bestaat niet 
in de enkele verwijdering van den zetel' 
der functies, doch wei in het feit zelf van 
het verlaten van post, 't is te zeggen het 
feit van in gebreke te zijn gebleven zijn 
ambt waar te nemen of bevelen uit te 
voeren, en dat het inzicht van den dader
van bet misdrijf dus op di.t feit moet 
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.slaan, zonder dat de wet daarvoor het 
llijzonder opzet moet vereischen; 2° door
.dat het bestreden arrest, - na vastgesteld 
te hebben dat de annlegger in cassatie 
... slechts had verlaten met het inzicht 
indien mogelijk er terug te keeren en 
zoodra mogelijk zijn ambt waar te nemen, 
en alhoewel het aanneemt dat deze mo
menteele afwezigheid niet volstaat om op 
zich zelf het misdrijf van verlaten van 
post uit te maken, - het misdrijf niette
min als bewezen beschouwt wegens het 
feit dat de aanlegger momenteel is heen
gegaan op een oogenblik waarop hij er 
zich rekenschap moest van geven dat de 
gebeurtenissen van aard waren om hem 
de middelen te on tnemen welke hem 
:zouden toegelaten hebben zijn plan van 
terugkeer ten uitvoer te brengen en dat 
deze terugkeer alzoo twijfelachtig en on
zeker werd, dan wanneer het feit de moge
lijke doch niet zekere gevolgen van een 
daad niet te hebben voorzien of geen reke
ning ermede te hebben gehouden, geen 
opzet kan uitmaken, en hoogstens een 
fout uitmaakt, en dat de fout slechts de 
s trafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
zijn dader medesleept in de door de wet 
in 't bijzonder voorziene gevallen, uit 
enkele schuld ontstane misdrijven of on
vrijwillige misdrijven genoemd, wat in 
casu het geval niet is : 

Overwegende dat het door de wet van 
.5 Maart voorzien misdrijf geen enkel bij
zonder opzet vereischt ; dat het algemeen 
·Opzet, in casu alleen vereischt, niet nood
zakelijk veronderstelt dat de aanlegger, 
door zich van den zetel zijner functies te 
"Verwij deren, het inzicht of den beslisten 
wil heeft gehad de uitoefening zijner func
ties defmitief of tijdelijk te staken; dat 
bet volstaat dat hij, door de daad te vol
trekken waardoor hij den zetel van zijn 
ambt vrijwillig en zonder dwang verlaat, 
.geweten of moeten weten heeft dat de 
staking of het verlaten van dit ambt een 
mogelijk gevolg van deze daad was, gevolg 
-waarvan hij alzoo de eventualiteit aan
nam· 

ov'erwegende dat, na zorg ervoor te 
hebben gedragen te doen opmerken dat 
de aanlegger vrijwillig zijn post te ... heeft 
"Verlaten, zonder bevel of toelating, het 
arrest daar bijvoegt '' dat hij vrijwillig een 
daad heeft volbracht die hij strafbaar 
kende; dat namelijk, gezien zijn beroep, 
hij niet onwetend mocht zijn aangaande 
den strengen plicht, hem door den ,:;taat 
van oorlog opgelegd; dat hij bovendien 
en zeer overbodig, houoer zijnde van een 
lmrgerlijk mobilisatieboekje, met voile 
kennis van zaken het bijzonder streng 
karakter van zijn verplichtingen had kun-

nen waardeeren ''; dat, eindelijk, het 
arrest meerdere omstandigheden opgeeft 
waaruit voor hem moest blijken dat de 
mogelijkheid van zijn aanstaanden terug
keer op zijn post ten zeerste twijfelachtig 
was; 

Overwegende dat de rechter door zich 
aldus uit te drukken, klaar toont dat, 
indien de daad van den aanlegger, 't is te 
zeggen, zijn vertrek, niet begaan werd met 
den wil zijn post te verlaten, zich aan de 
eventueele bevelen van zijn chefs te ont
trekken, noch ingegeven werd door het 
rechtstreeksch en hoofdzakelijk inzicht de 
onwettelijke gevolgen van die daad te 
verwezenlijken, de beklaagde deze gevol
gen ten minste toch als mogelijk moest 
beschouwen ; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen en bindende beoordeelingen blijkt 
dat, in casu, het misdrijf, alhoewel even
tueel, rechtstreeks in het inzicht van den 
dader lag, wat volstaat om, in zijnen 
hoofde, het bestaan van het morepl be
standdeel der inbreuk te bewijzen; dat de 
middeleTJ. dus niet opgaan ; 

En overwegende dat de bestreden he
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men nageleefd werden en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

13 Me1 194-1. - 28 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslagget•er, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 19 Mei 1941. 

1° HELING. - MISDRIJF VASTGESTELD 
IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. -
BEVAT IN ZICH DAT BEKLAAGDE DE 
STRAFBARE HERKOMST VAN DE GE
HEELDE ZAAK KENDE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARREST EN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE GENOMEN VOOR DEN EER
STEN RECHTER. - NIET HERNOMEN 
VOOR DEN RECHTER IN BEROEP.- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DEZEN DAAROP TE 
ANTWOORDEN. 

1° Door het bestaan van het misdrijf van 
heling vast te stellen in de bewoordingen 
van de wet, geeft de rech_ter impliciet te 
kennen dat beklaagde wtst dat de her-
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komst van de geheelde zaak een strafbare 
herkomst was (1). (Strafwetb., art. 505.) 

~o Het Hof van beroep is niet verplicht de 
v66r den eersten rechter genomen con
clusies, die voor het Hof niet 'lQerden her
ltaald, te beantwoorden (2). 

(CORNET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Luik op 27 Februari 
1941 gewezen; . . 

Over het middel : schendmg van artl
kel 505 van het Strafwetboek, doordat het 
l>estreden arrest in terminis niet vaststelt 
dat de beklaagde << met zijn weten ,, bet 
voorwerp van het misdrijf had geheeld, 
dan wanneer deze kwestie in de besluiten 
in eersten aanleg behandeld en in beroep 
uitdrukkelijk door den bek!aagde betwist 
was; ' · 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in de bewoordingen zelf der wet, bet be
staan vaststelt van het wanbedrijf van 
heling ten laste van den aanlegger weer
·bouden; dat uit deze vaststelling noodza
kelijk voortvloeit, zonder dat de rechter 
QVer den grond gehouden is het in terminis 
te melden, dat de aanlegger een heling 
neeft gepleegd zooals de wet ze bestraft, 
•t is te zeggen al wetende dat de oorsprong 
-der geheelde zaak strafbaar w.as ; 

Overwegende, wei is waar, dat. de ~an
legger v66r den eersten rechter beslmten 
had genomen waarin hij betwistte dat hij 
den oorsprong der geheelde zaak had 
gekend; 

Doch overwegende dat, daar deze be
sluiten v66r den rechter in hooger beroep 
niet herhaald zijn geweest, deze laatste 
niet gehouden was ze te beantwoorden; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
noch artikel 97 der Grondwet noch arti
kel 505 van het Strafwetboek .heeft ge
:;cbonden; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een recbtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgescbreven rech.tsvor
men nageleefd werden en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

{1) Verbr. 8 Augustus 1924 (Bull. en PAsrc., 
1924, I, 519). 

(2) Verb1•., 12 December 1939 (Bull. en 
l'ASIC., 1939, I, 514); 15 Januari 1940 (ibid., 
1940, I, 13). 

19 Mni 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsbeer waarnrmend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wald'fe.--:
Gel~ikluidende conclusie, H. Raoul Hay01t 
de Termicoqrt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 19 Mei 1941. 

1o MEDEPLICHTIGHEID. - DADERS 
VAN EEN- MISDRIJF, IN DEN ZIN VAN 
ARTIKEL 66 VAN HET STRAFWETBOEK.
HOOFDDADERS EN BIJKOMENDE DA
DERS. - 0NDERSCHEID DAT DE WET 
NTET KENT. 

2o MEDEPLICHTIGHEID.- VERSCHIL
LENDE DADERS VAN EEN MISDRIJF. -
VEROORDEELING VAN DE EENEN NIET 
AFHANKELIJK VAN DE VEROORDEELING 
OF DE VERVOLGING VAN DE ANDEREN. 

1 o Onder de personen die, luidens artikel 66 
van het Strafwetboek, een misdrijf uit
voeren of aan de uitvoering er van recht
streeks medewerlcen, en derhalve daders 
van het misdrijf zijn, maakt de wet ge~!" 
onderscheid tusschen hoofddaders en btJ
komende daders (3). 

2o Wanneer een misdrijf gepleegd werd 
door meer daders is de wettelijkheid van 
de veroordeeling ~an de eenen niet afhan
kelijk van de veroordeeling of de vervol
ging van de anderen (4). 

(KLAS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door bet 
Hof van beroep te Brussel in dato 14 Maart 
1941 geveld ; 

Over het mid del door de twee aanleggers 
afgeleid uit de omstandigheid dat bet 
bestreden arrest hen heiden beeft veroor
deeld als mededaders van een door Erhlicb, 
medebetichte, gepleegden diefstal, zon~er 
zicb uit te spreken over de vervolgmg 
tegen dezen laatste gericht ; 

OverwPgende dat de eischers en. ~e ge
noemde Erhlicb vervolgd geweest ZIJn. om, 
hetzij om het misdrijf te hebben mtge
voerd, betzij om aan de uitvoering er van 

(3) Verbr., 19 December 1921 (Bull. en 
PAsrc., 1922, I, 111); 11 December 1933 (ibid., 
1934, I, 103) ; 28 Februari en 16 Mei 1939 
(Arresten van het Hoi van verbreking, 1939, 
blz. 69 en 164; Bull. en PAsrc., 1939, I. 106 
en 253). 

(4) Verbr., 13 December 1926 (Bull. en 
PAsro., 1927, I, 108, 11°). 
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rechtstreeks te hebben medegewerkt, een 
diefstal te hebben gepleegd ten nadeele 
van Druger, Martha; 

Overwegende dat de zaak van de a~n
leggers en deze ·van genoemde Erhhch 
later werden gesplitst ; dat de aanleggers 
veroordeeld werden wegens het te hunnen 
laste gelegd misdrijf; . . 

Overwegende dat deze d1e een m~s
drijf uitvoeren of rechtstreeks aan de mt
voering er van medewerken, luidens arti
kel 66 van het Strafwetboek, daders zijn 
van het misdrijf ; dat de wet geen on~.er
scheid maakt tusschen de hoofdzakehJke 
daders en de bijkomende daders ; 

Overwegende, bovendien, dat, wanneer 
een misdrijf meer daders heeft; .de wet 
de wettelijkheid der veroordeelmg der 
eenen niet doet afhangen van de omstan
digheid dat de anderen ook veroordeeld 
of ten minste vervolgd worden ; 

Waaruit volgt dat het middel in rechte 
niet opgaat ; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
bestreden beslissing geveld werd op. een 
rechtspleging in dewelke de substantleele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

19 Mei 1%1. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H, Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2° KAMER. - 19 Mei 1941. 

1o VERLATING VAN DEiN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKELEN 1 EN 4. -
UITDRUKKINGEN " CHEFS » EN " OVER
HElD WAARVAN HIJ AFHANGT ».-REB
BEN DEZELFDE WAARDE. - GEVOLGEN. 

2o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935. - DEURWAARDER. -
0VERHEID WAARVAN HIJ AFHANGT. 

3° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935. - DEURWAARDER. -
TOEVERTROUWDE POST.- BETEEKENIS. 

4° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - VERBOD BE
PAALD DOOR WET VAN 5 MAART 1935, 
ARTIKEL 4. - NIET ONDERWORPEN 
AAN INSCHRIJVING VAN BELANGHEB-

BENDE OP EEN MOBILISATIEREGISTER 
OF AAN DE AFGIFTE VAN EEN MOBILI
SATIEBOEKJE. 

5o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935.- MATERIEEL BESTAND
DEEL VAN HET WANBEDRIJF. - BE
GRIP. 

6° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN. POST. - WET VAN 
5 MAART 1935. - ZEiiELIJK BESTAND
DEEL VAN HET WANBEDRIJF. - ALGE
MEEN OPZET ALLEEN VERETSCHT. ~ 
BEGRIP. 

1 o H.et woord " chefs », in artikel 1 van de· 
wet van 5 Maart 1935, betreffende de· 
plichten van de ambtenaren in oorlogs
tijd, en de uitdrukking " de overheir! 
waarvan hij afhangt », in m·tikel 4 va?" 
die wet hebben dezelfde waarde; het ~s 
voldoende dat een persoon, bedoeld bij 
m·tikel 1, afhangt van een ov.erheid opdat 
hij, zonder bevel of machtigtng van deze 
overheid, den hem toevertrouwden post, 
in geval van rnobilisatie van het leger· 
niet moge Vt!'laten. 

2° Een deurwaarder hangt af van de recht
bank van eersten aanleg t>oor all~s wr:t 
z~jn verblijf betreft; ~~j is bovend~en; ~n 
de uitoefening van Z~Jn openbare bed~~
ning, onderworpen aan het bestend~rr 
toezicht van den procureur generaal en 
aan het gezag van den minis~er van 
justitie. (Decreet van 14 Jum 1813, 
artt. 16 en 39; decreet van 30 Maart 
1808, art. 103; wet van 18 Juni 1869, 
art. 155.) . 

3o De aan een deurwaarder toevertrouwde 
post is hoofzakel#k, naar den zin van .die 
in de wet van 5 Maart 1935 gebru~kte 
uitdrukking, de open bare bedienin_g waar
toe de deurwaarder als zoodamg werr! 
benoemd, die hij vr~j heeft aanvadrd door 
zijn eedaflegging, en waartoe het ver
blijf werd aangewezen doo1· de rechtbank. 

4o De wetgever heeft het verbod van ve1·lating 
van den toevertTouwden post, gesteld ir" 
artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935, 
niet onderworpen 'aan de voo1·waarde dat 
de belanghebbenden ingeschreven werden 
op een rnobilisatieregister of dat hun een 
mobilisatieboekje werd afgegeven. 

5o H et materieel bestanddeel van verlatin g 
van den toevertrcuwden post, bepaald b~j 
artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935, 
bestaat in het feit dat een pers~on, be
doeld bij artikel 1 van deze wet, tn geva[ 
van mobilisatie van het leger, zonder 
bevel of machtiging, zich van den hem 
toevertrouwden post verwijdert in. zoo
danige voorwaarden dat het zeker ~s dat 
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:hij zich aldaar niet meer zal bevinden 
telkens wanneer zijn aanwezigheid nood
zakelijk zal zijn, of althans, de om
standigheden zoodanig zijn dat zij een 
hindernis of een beletsel, om er op het 
gepaste oogenblik terug te komen, als 
mogelijk moeten doen inzien. 

<6° Het wanbedrijf van verlating van den 
toevertrouwden post, bepaald bij artikel 4 
van de wet van 5 1\llaart 1935, vereischt 
als zedelijk element enkel het algemeen 
opzet. Dit opzet onderstelt niet noodza
kelij k dat een pe1·soon, bedoeld in arti
Jcel1 der wet van 5 Maart 1935, het t•oor
nemen heeft gehad voor altijd of slechts 
voor een t~jd zijn ambtsverrichtingen te 
staken; voldoende is het dat die per soon, 
1·rijwillig en zonder dwang zich uit zijn 
post verwijderend, geweten heeft of moest 
weten dat het mogelijk was dat hij zijn 
post niet weder op elk oogenblik zou 
kunnen ·vervoegen. 

(X ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 17 J a
nuari 194o1 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel : schending' der 
artikelen 1, 4o en 5 der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten der ambte
naren in oorlogstijd, doordat het bestre
den arrest, om de betichting bewezen te 
verklaren, beslist dat de aanleg'ger al zijn 
krachten moest besteden aan de uitvoe
ring der bevelen die hem zouden gegeven 
worden door zijn chefs en dat hij den hem 
toevertrouwden post niet mocht verlaten 
zonder bevel op zonder toelating van de 
.overheid waarvan hij afhing, dan wanneer 
de aanlegger, in zijn hoedanigheid van 
deurwaarder, geen enkel chef had die hem 
mocht bevelen geven en dat hij, voor 
't overige, van geen overheid afhing die 
zou bevoegd geweest zijn om hem te 
l>evelen of toe te Iaten een post te ver
laten die hem nooit werd toevertrouwd ; 

Op het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 1 der wet van 

5 Maart 1935, waarbij aan de opgesomde 
personen de verplichting wordt opgelegd, 
in geval van mobilisatie van het Ieger, al 
hun krachten te besteden aan de uitvoe
ring der bevelen die hun gegeven worden 
door hun chefs, niet als voorwaarde 
zijner toepassing vereischt dat die per
sonen een chef hebben die over een macht 
l>eschikt om te besturen en te bevelen 
voor elke daad die zij verrichten ; 

Dat uit de voorbereidende werken der 
wet blijkt dat de woorden « zijn chefs " 

in bet eerste artikel en << de overheid waar
van hij afhangt " in artikel 4o dezelfde 
draagwijdte hebben; 

Overwegende dat het dus volstaat dat 
de in artikel 1 bedoelde persoon van een 
overheid afhangt, opdat hij, zonder bevel 
of zonder toelatmg, in geval van mobili
satie van het Ieger, den hem toevertrouw
den post niet moge verlaten ; 

Overwegende dat de deurwaarder van de 
rechtbank van eersten aanleg afhangt voor 
a!les wat de aanwijzing van zijn verblijf
plaats betreft (decreet van H Juni 1813, 
artt. 16 en 19); dat hij, daarenboven, zoo
wei krachtens artikel 103 van het decreet 
van 30 Maart 1808 als krachtens artikel155 
der wet van 18 Juni 1869, in de uitoefe
ning van zijn publiek ambt onderworpen 
is aan het bestendig toezicht van den pro
cureur generaal en aan bet gezag van den 
minister van justitie ; 

Dat aldus het middel, voor zoover het 
beweert dat geen enkele overheid aan
maningen en bevelen mag geven aan de 
deurwaarders, in rechte niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de aari een deur

waarder toevertrouwde post eerst en 
vooral het openbaar ambt is waartoe 
hij in die noedanigheid benoemd is, dat 
hij door zijn eedaflegging vrij heeft aan
genomen en waarvan de zetel door de 
rechtbank aangeduid werd ; 

Dat uit de vaststellingen van het bestre
den arrest blijkt dat de aanlegger, deur
waarder bij de rechtban.k van eersten 
aanleg te ... , dit openbaar ambt nog be
kleedde op den dag der inbreuk ; 

Waaruit volgt dat het middel, in zijn 
tweede onderdeel, niet opgaat, noch in 
feite, noch in rechte ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 1 en 4o der wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd, 1 en 3 van het Koninklijk 
besluit van 6 Juli 1936 waarbij een mobi
lisatieboekje wordt ~ngesteld, 2.5 van het 
reglement op de burgerlijke opeischingen 
gehecht aan bet Koninklijk beslmt van 
1 Februari 1938, doordat het bestreden 
arrest den aanlegger veroordeelt wegens 
bet verlaten van post, dan wanneer hem 
door de bevoegde administratie nooit een 
mobilisatieboekje werd afgeleverd : 

Overwegende dat, zelfs indien de op
stellers der wet van 5 Maart 1935 de aan 
de bepalingen deze wet onderworpen per
sonen op een mCJbil!satieblad hadden willen 
zien inschrijven, dan toch deze wet noch 
eenige latere bepaling, van het volbrengen 
dezer formaliteit of van het afleveren van 
een mobilisatieboekje geen voorwaarde 
hebben gemaakt waarvan het uitdrukke-
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lijk verbod, bij bet in bet middel bedoeld 
artikel 4 vermeld, afhangt ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het derde middel : schmding van 

artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935, 
betrEffende de plichtm der ambtenaren 
in oorlogstijd, 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, - om het middel te 
beantwoorden door den aanlegger hieruit 
afgeleid dat het uit het inzicht ontstane 
element der te zijnen la,stegelegde in
breuk niet bewezen is, - verklaart dat 
«bet eventueele opzet met het .materieel 
element volstaat omdat de inbreuk straf
baar weze, en dat deze, bijgevolg, bestaat 
wanneer de dader de daad heeft bE gaan 
waarvaii hij de mogelijke gevolgen kwde 
of had moeten kennen », dan wanneer bet 
misdrijf, een oogenblikkelijke inbreuk zijn
de welke bij haar dader em zeker inzicht 
de wet te overtreden vereischt, door den 
aanlegger al of niet begaan was op het 
oogenblik van dezes vertnk, en dat dus, 
het bestaan van gezegde inbreuk niet kon 
afhangen van de mogelijke gevolgen van 
dat vertrek; dat, anderzijds, het even
tueel opzet ve1·onderstelt dat de dader een 
bepaald misdrijf wil plegen, maar dat de 
gevolgen zijner daad verder gaan dan zijn 
inzicbt, dat daaruit volgt dat, - daar in 
onderbavig geval het vertnk van den 
aanlegger op zich zelf geen inbreuk uit
maakt, waarbij, bij toEpassing van het 
begrip van eventueel opzet, het wanbe
drijf zich zou komen voegen zijn van· het 
verlaten van post dat door de wet van 
5 Maart 1935 is beteugeld, - de rechter 
over den grond artikelm 4 en 5 dezer wet 
beeft overtreden, en zijn beslissing niet 
overeenkomstig de wet beeft gemotiveerd, 
omdat bij bij den aanlEgger het bestaan 
niet beeft gevonden van het uit bet in
zicbt voortspruitende element der te zijnen 
laste gelegde inbreuk ; 

Overwegende, eenerzijds, dat bet mate
rieel element van het bij artikel 4 der wet 
van 5 Maart 1935 voorzim misdrijf be
staat niet aileen in het feit dat een bij 
artikel 1 bedoelde persoon, in geval van 
mobilisatie van het leger, zonder bevel of 
toelating, den hrm toevertrouwden post 
verlaat, in zoodanige omstandigbeden dat 
het zeker is dat hij er zicb niet meer zal 
bevinden telkenmaal zijn aanwezigbeid 
zal noodig zijn, maar ook in het feit dat 
hij zich van zijn post verwijdert, qan 
wanneer de omstandigheden een hindernis 
of een beletsel, om er op het gepaste 
oogenblik terug te komen, als mogelijk 
moeten doen inzien ; 

OverwPgende, anderzijds, dat dit mis
drijf gf:'enszins als moreel bestanddeel een 
bijzonder opzet vereiscbt ; 

Dat het algemeen opzet, aileen vereiscbt, 
niet noodzakelijk onderstelt dat de aan
legger door zicb van zijn post te ver
wijderen, den beslistm wil heeft gebad 
de uitoefening zijner functies definitief 
of tijdelijk te staken; dat bet volstaat 
dat hij, door zich vrijwillig en zonder 
dwang van zijn post te verwijderen, ge
weten of moeten weten heeft dat hij er 
niet op elk oogenblik kon terug komen ;. 

Dat hij, door die eventualiteit aan te 
nemen, noodzakelijk de door de wet ver
boden daad heeft gewild ; 

Overwegende dat het bestaan van bet 
materieel bestanddeel en van bet algemeen 
opzet, beide aldus bepaald, in onderhavig 
geval door het bestreden arrest is vastge
steld; 

Dat het middel terzelfdertijd, noch in 
rechte noch in feite opgaat ; 

En overwegende ... (zonder belang) ; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt den aanlegge1· 
tot de kosten. 

19 Mei 1941. - 2• Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsbeer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. -
Pleiter M• Simont. 

2• KAMER. - 26 Mei 1941. 

1o NOTARIS.- Is OPENBAAR oFFICIER. 
2° VERLATING VAN DEN TOEVER

TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935. - VAN TOEPASSING 
OP DE NOTARISSEN. 

so VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKELEN 1 EN 4. -
«CHEF» EN « OVERHEID WAARVAN HIJ 
AFHANGT ». - DEZE UITDRUKKINGEN 
HFBBEN DEZELFDE WAARDE.- GEVOLG. 

4o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKELEN 1 EN 4. -
NOTARIS. - 0VERHEID WAARVAN Hl.f 
AFHANGT. 

5o VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL 3. - TER
BESCHIKKINGSTELLING TEN EINDE, IN 
OORLOGSTIJD, DE TEKORTKOMINGEN TE 
VOORKOMEN DIE ZOUDEN ONTSTAAN UIT 
DE ONBEKWAAMHEID, VOOR ZEKERE 
TITULARISSEN VAN OPENBARE AMBTEN~ 
DIENSTEN OF BEDIENINGEN, OM OF WEL 
HUN NORMALE WERKZAAMHEDEN, OF 
WEL DIE WAARTOE ZIJ OVEREENKOM-
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STJG ARTJKELEN 1 EN 2 WERDEN AAN- ' 
GEWEZEN, TE VERRICHTEN. 

6° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - VERBOD GE
STELD IN ARTIKEL to DER WET VAN 
5 MAART 1935. - NIET ONDERWORPEN 
AAN DE VOORWAARDE DAT BELANG
HEBBENDE WERD · INGESCHREVEN IN 
EEN MOBILISATIEREGISTER OF DAT HEM 
EEN MOBILISATIEBOEKJE WERD AFGE
LEVERD. 

7° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935, ARTIKEL to. - ZEDELIJK 
BESTANDDEEL VAN HET WANBEDRIJF.
ALGEMEEN OPZET ALLEEN VEREISCHT. 
- BEGRIP. 

1° De notaris is een openbaar officier. 
2° De wet van 5 Maart 1935 betreffende de 

pltehten t'an de ambtenaren in oorlogstijd 
is van toepassing op de notarissen. 

3° Het woord « chefs " in artikel 1 der wet 
van 5 Maart 1935, betreffende de plichten 
van de ambtenaren in oorlogstijd, en de 
uitdrukking « waarvan hij afhangt », in 
artikel 4 derzelfde wet, hebben gelijke 
waarde; voldoende is het dat een in 
artikel 1 bedoeld persoon van een overheid 
afhangt, opdat hij, zonder bevel of machti
ging vanwege deze overheid, in geval van 
mobilisatie van het Zeger, den hem toever
trouwden post niet moge verlaten. 

to 0 De notaris hangt af van de regeering 
voor alles wat de aanwijzing van zijn 
verblijfplaats betreft; hij is bovendien, 
in de uitoefening van zijn openbare be
diening, onderworpen aan het bestendig 
toezicht van den procureur generaal, van 
de overige officieren ·van j ustitie, a~smede 
van de Hoven en rechtbanken. (Wet van 
25 ventose, jaar XI, art. to5 ; besluit van 
12 September 1822, art. 7) ; de notaris 
heeft derhalve « chefs » en « hangt af van 
een overheid " in den zin van de arti
kelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstij d. 

.5° De wet van 5 Maart 1935 bet!·effende de 
plichten der ambtenaren in oorlogstijd 
heeft willen voorkomen dat, in tifd van 
oorlog, tekortkomingen zouden ontstaan 
ten gevolge van de onbekwaamheid waarin 
zekere titularissen van openbare ambten, 
diensten of bedieningen zich zouden be
vinden om hetzii de werkzaamheden van 
hun normale functie, hetzij de hun over
eenlcomstig artikelen 1 en 2 toevert1·ouwde 
werkzaamheden waar te nemen ,· te dien 
einde werd in artikel 3 bepaald dat, tn 
geval van mobilisatie van het leger, de 
terbeschiklcingstelling kan worden opge-

legd, wellce terbeschikkingstelling een
maatregel is van openbare orde, die lean. 
toegepast worden op de notarissen even. 
als op de titularissen van functies, dien
sten of openbare bedieningen. 

6° De wetgever heeft het verbod den toever
trouwden post te verlaten, gesteld in 
artilcel 4 van de wet van 5 Maart 1935· 
op de verplichtingen der ambtenaren ·in 
oorlogstijd, niet onderworpen aan de 
voorwaarde dat belanghebbende in een 
mobilisatieregister werd ingeschreven of' 
dat hem een mobilisatieboekje werd afge
leverd. 

7° Het wanbedriif van verla.ting t'an den 
toevertrouwden post, bepaald bii artikel 4· 
van de wet van 5 Maart 1935 op de ver
plichtingen van de ambten aren . in oor
logstifd, vereischt als zedeliflc bestanddee[ 
enkel het algemeen opzet. Dit opzet on
derstelt niet noodzakelijlc dat een bij
artikel 1 van die wet bedoeld persoon, 
door zich uit zifn post te verw1jderen, het 
inzicht moet gehad hebben om de uitoefe
ning van zijn functie hetzij voor altijd, 
hetzij slechts tiJdelijk te staken; vol
dcende is het dat hij, bij de verwijderinq 
uit zijn post, vrijwillig en zonder dwang 
geschied, geweten heeft of moeten weten 
heeft dat hij dezen post m1 gelijk niet weder 
op elk oogenblik zou lcunnen vervoegen. 

(x ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel in dato 2t, J a
nuari 19loi gewezen; 

Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 1 en to der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten der ambte
naren in oorlogstijd en 97 der Grondwet,. 
doordat bet bestreden arrest : a) aanlegger 
heeft veroordeeld hoofdens het verlaten 
van zijn post van notaris, dan wanneer 
de wetgever uitdrukkelijk heeft te ken
nen gegeven dat de wet van 5 Maart 1935-
de notarissen niet bedoelt; b) aanlegger 
heeft veroordeeld boofdens bet verlaten 
van zijn post van notaris, zonder vastge
steld te hebben dat bij het inzicbt zou 
gehad hebben een hem door de hoogere 
overheid toevertrouwden post te verlaten 
en door, integendeel, te beslissen dat het 
eenvoudig aannemen van de eventuali
teit op z1jn verbhjf niet te kunnen terug
keeren het intentioneel bestanddeel uit
maakte dat vereischt is voor het bestaan 
van het wanbedrijf van het verlaten van 
post : 

Wat den eersten tak van bet mid del be
treft : 

Overwegende dat aanlegger beweert dat 
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het opschrift der wet in dato 5 Maart 1935 
slechts de « ambtenaren » bedoelt en dat 
de notaris aan zulke kwalificatie ont
snapt; · 

Overwegende dat artikelen 1 et ~ 7 van 
de organieke wet van 25 ventOse, jaar XI, 
aan de notarissen de hoedanigheid van 
'' openbare ambtenaren » toekent; dat 
ariderzijds, artikel 1 der wet van 1935, 
dat de toepassingsfeer ervan beperkt, 
tusschen degenen die er aan onderworpen 
zijn, niet aileen de << ambtenaren » maar 
ook, namelijk, ieder titulal'is van een 
" openbaar ambt » erin begrijpt ; 

Overwegende dat de notaris, zonder 
twijfel, een openbaar officier is daar hij 
g'elast is de authenticiteit te verleenen 
aan de v66r hem verleden alden en dat, 
luidens artikel 1317 van het Burgerlijk 
Wetboek, het karakter van authenticiteit 

' aan de akte verleend wordt juist door het 
feit dat ze v66r een openbaar officier ver
leden is; 

Overwegende dat het middel daaren
boven beweert dat uit het noodzakelijk 
verband tusschen de artikelen 1 en 4 
blijkt dat de eenige door de wet bedoelde 
personen deze zijn die zich onder het gezag 
bsvinden van chefs die wettelijk bevoegd 
zijn om hun bevelen te geven en dat de 
notaris geen « chefs » heeft noch << bevelen >> 

van wie ook te ontvangen heeft; 
Overwegende dat artikel 1 der wet van 

5 Maart 1935, waarbij aan de opgesomde 
personen de verplichting wordt opgelegd, 
in geval van mobilisatie van heL leger, 
al hun krachten te besteden aan de uit
voering der bevelen die hun gegeven wor
den door hun chefs, niet als. voorwaarde 
zijner toepassing vereischt dat die per
sonen een chef hebben die over een macht 
beschikt om te besturen en te bevelen 
voor elke daad die ze verrichten ; 

Dat uit de voorbereidende werken der 
wet blijkt dat de woorden << zijn chefs >> 

in het eerste artikel en << de overheid waar
van hij afhangt >> in artikel ~ dezelfde 

, draagwijdte hebben; 
Overwegende dat het dus volstaat dat 

de in artikel 1 bedoelde persoon van een 
·OVerheid afhangt, opdat hij, zonder bevel 
of zonder toelating, in geval van mobili
satie van het leger, den hem toevertrouw
den post niet moge verlaten ; 

Overwegende dat de notaris van het 
gouvernement afhangt voor alles wat de 
aanwijzing van zijn verblijfplaats betreft 
(wet van 25 ventose, jaar XI, art. M>); dat 
hij, daarenboven, in de uitoefcning van 
zijn publiek ambt, onderworpen is aan het 
bestendig toezicht van den procureur 
generaal, van de andere officieren van 
het gerecht evenals van de Hoven en 

rechtbanken (besluit in dato 12 September 
1822, art. 7); 

Dat aldus, het middel, voor zoover het 
beweert dat geen enkele overheid aan
maningen en bevelen mag geven aan de 
notarissen, in rechte niet opgaat ; 

Overwegende dat aanlegger eindelijk 
beweert dat artikel 3, betreffende de « ter 
beschikkingstelling >> in het belang van 
den dienst van ieder bij artikel bedoeld 
persoon een maatregel van hoofdzakelijk 
administratieven aard is, waarvan de toe
passing op een notaris niet te begrijpen is ; 
dat de aanlegger daaruit afleidt dat, arti
kel3 op hem niet toepasselijk zijnde, arti
kelen 1 en ~ noodzakelijk het ook niet 
zijn, vermits deze verschillende bepalingen 
dezelfde personen bedoelen, bij uitslui
ting van allen anderen ; 

Overwegende dat de premissen van deze 
redeneering ongegrond zijn ; dat de wet 
van 1935, - door de terbeschikkingstel
ling van ambsthalve toe te laten van ieder 
bij artikel 1 bedoeld persoon die onbe
kwaam bevonden is om zijn werk voort te 
zetten, - zich laten leiden heeft door de 
noodzakelijkheden die uit den staat van 
oorlog' konden ontstaan, fln dat artikel 3 
van gemelde wet, voo£ den tijd van oorlog, 
de ontstentenis hfleft willen verhelpen 
voortspruitende uit de onbekwaamheid 
van dezen persoon, hetzij zijn dienst, 
normaal gevolg van zijn functie, hetzij 
zijn post, die hem bij bijzondere opdracht, 
overeenkomstig artikelen 1 en 2 van de 
wet toevertrouwd werd, te vervullen ; dat 
de bepaling van artikel 3 dus geen maat
regel is van louter administratieven aard, 
maar van algemeenen aard die wordt toe
gepast op de notarissen zooals op alle 
andere personen die een functie of een 
openbaar ambt waarnemen ; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening nog steunt op het feit dat het bur
gerlijk mobilisabeboekje, door Konink
lijk besluit in dato 17 Maart 1936 inge
steld, aan de notarissen niet afgeleverd 
werd; . 

Overwegende dat, zelfs indien de op
stellers der wet van 5 Maart 1935 de aan 
de bepalingen dezer wet onderworpen per
sonen op een mobilisatieblad hadden 
willen zien inschrijven, dan toch deze wet 
noch eenige latere bepaling, van het vol
brflngen dezer formaliteit, of van het 
afleveren van een mobilisatieboekje geen 
voorwaarde hebben gemaakt waarvan het 
uitdrukkelijk verbod, bij het in het middel 
bedoeld artikel ~ vermeld, afhangt; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Wat betreft den tweeden tak van het 

middel: 
Overwegende dat het door artikel ~ der 
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wet in dato 5 Maart 1935 voorzien mis
drijf geenszins als moreel bestanddeel een 
bijzonder opzet vereischt ; 

Dat het algemeen opzet, aileen vereischt, 
niet noodzakelijk onderstelt dat de aan
legger door zich van zijn post te ver
wijderen den beslisten wil heeft gehad de 
uitoefening zijner functies definitief of 
tijdelijk te staken ; dat het volstaat dat 
hij, door zich vrijwillig en zonder dwang 
van zijn post te verwijderen, geweten of 
moeten weten heeft dat hij er niet op elk 
Dogenblik kon terug komen; dat hij, door 
die eventualiteit aan te nemen, noodza
kelijk de door·de wet verboden daad heeft 
gewild; 

Overwegende dat het bestaan van het 
materieel bestanddeel en van het alge
meen opzet, beide aldus bepaald, in on
derhavig geval door het bestreden arrest 
is vastgesteld; 

Dat het middel in geen enkel zijher 
takken kan aangenomen worden ; 

En overwegende... (zonder belang) ; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorzieuing; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten ; 

26 Mei 19M. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. - Pleiter, 
H. Struye. 

2e KAMER. - 26 Mei 1941. 

1° OORLOG. - TERMIJNEN VERLEEND 
OM TEGEN DE VONNISSEN OP TE KOMEN. 
- SCHORSING. - BESLUIT-WET VAN 
15 MEl 1%0. - NIET VAN TOEPASSING 
OP VONNISSEN VAN DE STRAFRECHT
BANKEN. 

2° OORLOG. - ONDER DE WAPENs op
GEROEPEN BURGER.- WET VAN 24 JuLI 
1939, ARTIKEL 3.- SCHORSING VAN TER
MIJNEN NEEMT EEN EINDE WANNEER 
DE BURGER NAAR ZIJN HAARDSTEDE IS 
TERUGGEZONDEN HETZIJ DOOR BEL
GISCHE OVERHEID,_ HETZIJ DOOR BE
ZETTENDE OVERHEID. 

1 o Het besluit-wet van 15 Mei 1940 be
treffende de schorsing, gedurende oorlogs
tijd, van de termijnen verleend om tegen 
de rechterlijke beslissingen op te lcomen, 
was niet van toepassing op de beslissingen 
van de strafrechtbanken (1). 

2o De terug onder de wapens geroepen burger 
geniet de gunst. van de schorsing der ter-

(I) Verbr., 6 Januari 1941, supra, biz. 4. 
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mijnen, die hem in strafzaken worden 
verleend, slechts tot den dag waarop hij 
naar zijn haardstede wordt teruggezon
den, onverschillig of dit geschied is door 
de Belgische overheid of door de bezet
tende overheid. (Wet van 24 Juli 1939 
tot vrijwaring van de rechten der terug 
onder de wapens geroepen burgers, 
art. 3.) 

(TORFS, T. VAN KERCKHOVEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, door het 
Hof van beroep te Brussel geveld, in dato 
24 J anuari 1941 ; 

Omtrent het eerste middel : schending 
van het besluit van 15 Mei 1940 en van 
de wet van 24 Juli 1939, doordat het be
streden arrest het beroep laattijdig en 
onontvankelijk verklaart : 

Overwegende dat het vonnis a quo op 
tegenspraak uitgesproken werd den 27 Oc
tober 1939 ; dat op dit oogenblik aanvra
ger onder de wapens was ; dat hij op 
11 Juli 1940 terugkeerde, en slechts den 
gn Augustus het beroep heeft geteekend 
dat laattijdig verklaard werd ; ' 

Omtrent den eersten tak van het mid
del : schending van de besluitwet van 
15 Mei 1940: 

Overwegende dat die besluitwet de 
schorsing betreft van verjaringen en ver
vallenverk!aringen, tijdens den duur van 
den oorlog, slechts in burgerlijke en han
delszaken, Il)aar niet in strafzaken ; 

Omtrent den tweeden tak van het mid
del: schending van de wet van 24 Juli 
1939, daar het arrest op een « afzwaaien » 
steunt dat niet door de bevoegde Belgische 
militaire overheid bevolen werd : · 

Overwegende dat, luidens artikel 3 der 
wet, de termijnen in strafzaken geschorst 
worden, ten behoeve van den wederopge
roepen burger, tot den dag waarop hij 
afzwaait (renvoi dans son foyer) ; 

Overwegende dat die wetsbepaling tot 
doel heeft te verhinderen dat de afwezig
heid, - door het roepen onder de wapens 
opgelegd, - de rechten van den belang
hebbende in gevaar brengen zou ; 

Dat de schorsing der termijnen gerecht
vaardigd zijnde alleenlijk door de aanwe
zigheid onder de Wapens, die schorsing 
ophoudt zoodra de wederopgeroepene 
afzwaait; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanvrager, sedert 11 Juli 
1%0, niet meer onder de wapens is; 

Dat bet zonder belang is na te zien of 
het afzwaaien het gevolg is van een bevel 
van de Belgische overheid, of van de be
zettende overheid ; 
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Dat het middel dus, in geen van beide 
takken, mag aangenomen worden ; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van dezelfde wetsbepaling·en en van arti
kel 20S van het WetboEk van strafvor
dering, daar de omstandigheden tusschen 
11 Julien 8 Augustus 1940 als heirkracht 
moesten beschouwd worden ten opzichte 
van de mogelijkheid der beroepsindie-
ning: · 

Overwegende dat bet arrest geen enkele 
omstandigheid in feite vaststelt, die als 
heirkracht zou moeten beschouwd wor
den; dat overigens uit geen enkel stuk 
blijkt dat aanvrager zulke omstandig
heid voor bet Hof zou ingeroepen hebben ; 

Dat het middel dus grondslag mist in 
feite; 

En overwegende dat de ondernomen 
beslissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd werden en dat de uit
gesproken veroordeeling• overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

26 Mei 1941. - 2e Kamer. - Ycor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Yerslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conClusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 5 Juni 1941. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - .BIJ TE 
VOEGEN STUKKEN. 

1° FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- BESTREDEN 
ARREST IN HE'!' FRANSCH. - lNLEIDEND 
VERZOEKSCHRIFT TOT VOORZIENING IN 
HET FRANSCH. - BETEEKENING IN 
EEN VLAAMSCHE GEMEENTE BUITEN DE 
BRUSSELSCHE AGGLOMERATIE. - VER
PLICHTING EEN VERTALING IN HET NE
DERLANDSCH VAN VERZOEKSCHRIFT BIJ 
TE VOEGEN, WANNEER VERWEERDER 
NIET HET FRANSCH, ALS TAAL DER 
RECHTSPLEGING HEEFT GEKOZEN OF 
AANGENOMEN. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GESTEUND OP VERKEERDE VERKLARING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. -MID
DEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST. 

40 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMST.- ALLEEN DE « AKTE ll 

ALS BEWIJS ER VAN INGEROEPEN. --' 
REGEL DIEN DE RECHTER TE VOLGEN 
HEEFT OM DE DRAAGWIJDTE VAN DE 
OVEREENKOMST TE BEPALEN. ' 

5o VERSLAGEN VAN DESKUNDI
GEN.- REGELEN VAN HET WETBOEK 
VAN BURGE'RLIJKE RECHTSVORDERING .. 
- ENI{EL VAN TOEPASSING OP DE DES-' 
KUNDIGE ONDERZOEKEN BIJ VONNIS 
BEVOLEN. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERWER
PING VAN HET AANGEVOERDE MIDDEL. 

1° In betwiste zaken moet het exploot, 
waarbij de beteekening van de voorzie
ning wordt vastgesteld, bij het verzoek
schrift tot verbreking worden gevoegd, 
op straffe van nietigheid. (Wet van 
25 Ff bruari 1925, art. 10.) · 

2° Wanneer het in het Fransch gesteld 
inleidend verzoekschrift tot voorziening 
in verbreking tegen een eveneens in het 
Fransch gesteld arrest beteekend moet 
worden in een andere Vlaamsche ge
meente dan een gemeente van de Brus
selsche agglomerat1:e, moet daarbij ver
plichtend een Nederlandsche t•ertaling 
worden gevoegd, indien de partij, aan 
welke de beteekening wordt gedaan, niet 
de Fransche taal, als taal der rechtsple
ging heeft gekozen of aangenomen. (Wet 
van 15 Juni 19S5, art. S8, a!. 2 en 5; 
art. 40, a1.1.) · 

S0 Wordt verworpen, als feitelijken grand
slag missend, het mtddel dat steunt op 
een verkeerde verklaring van de bestreden 
beslissing. 

4° Wanneer eene akte als eenig bewijs t•an 
een overeenkomst wordt ingeroepen, moet 
de rechter onderzoeken de juiste draag
wijdte welke partijen, die ze hebben opge
maakt of Iaten opmaken, er aan hebben 
willen geven, met dien verstande dat hij 
zich moet houden aan de gewone en nor
male beteekenis van de woorden, indien 
de akte niet aantoont dat aan deze woorden 
een andere beteekenis moet worden gege
ven (1). 

5° De regelen vervat in her Wetboelc van 
Bu1·gerlijke rechtsvordering onder den 
titel « Berichten van deskundigen ll, in
zonderhe1:d de regel van artikel 321, zijn 
enlcel van toepassing op het deskundige 
onderzoek dat bij vonnis wordt bevolen. 

6° Moet worden verworpen het middel dat 
als grief tegen den rechter aanvoert dat 
hij noch het bestaan, en evenmin den 

(1) Zie Verbr., 4 April1941 en de conclusie 
van den H. eerste advocaat gene:r:aal Leon 
Cornil, supra, biz. '12. . 
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datum, van de beteekening van een des
kundig verslag heeft 'Vastgesteld, betee
kening wellce noodzakelijk was om een 
tusschen partijen overeengekomen ter
mijn van zes maanden tot verval te doen 
loopen, dan wanneer de bestreden beslis
sing vaststelt dat de partij, die dezen grief 
aanvoert, gedurende negen maanden niets 
heeft gedaan, ofschoon zij van de beslis
sing der deskundigen kennis droeg. 

(MOLLET, T. COMPAGNIE D'ASSURANCES 
D'ANVERS (( SECURITAS)) EN ANDEREN.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest op 7 Juli 
1939 door het Hof van beroep te Brus
sel gewezen ; 

I. Wat de ontvankelijkheid der voor
ziening betreft voor zoover ze gericht is : 

A. Tegen de eerste en de derde verwe
rende vennootschap : 

Overwegende dat bet exploot tot vast
stelling der beteekening, aan de partijen, 
van het verzoekschrift tot verbreking, niet 
bij het verzoekschrift is gevoegd dat door 
den aanlegger ter griffie van dit Hof werd 
overgelegd ; 

Overwegende dat, in betwiste zaken, 
het toevoegen van dit exploot, luidens 
artikel 10 der wet van 25 Februari 1925, 
is voorgeschreven op straf van nietigheid ; 

Overwegende dat het niet-naleven van 
deze formaliteit de nietigheid der voor
ziening voor gevolg heeft ; 

B. Tegen de tweede en de vijfde ver
werende vennootschap : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in het Fransch is opgesteld ; 

Overwegende dat het in het Fransch 
opgesteld verzoekschrift tot verbreking 
aan de verweersters werd beteekend, tm
derscheidenlijk te Antwerpen en t\) Gent, 
Vlaamsche gemeenten; dat die beteeke
ning gedaan werd, voor de eerste, in 
't Fransch, voor de tweede in 't Fransch 
en in 't Nederlandsch, zonder dat uit de 
exploten van beteekening blijkt dat, aan 
het eerste dezer, een Nederlandsche verta
ling dier akte, en, aan een of andere van 
heiden, een Nederlandsche vertaling van 
het heteekend verzoekschrift zou toege
voegd geweest zijn ; dat uit de aan bet Hof 
overgelegde stukken ook niet hlijkt dat de 
verweersters, voor de rechtspleging, de 
Fransche taal hebben gekozen of aan
vaard; 

Overwegende dat de regels op straf van 
nietigheid bij artikelen 38 en 40 der wet 
van 15 Juni 1935 voorgeschreven dus niet 
werden nageleefd en dat, hijgevolg, de 
voorzie~ing niet ontvankelijk is ; 

_ _I 

II. Wat de voorziening hetreft gericht 
tegen de vierde verweerster : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, gehrek aan mo
tiveering of, in aile geval, tegenstrijdig
heid in de beweegredenen, wat met gebrek 
aan beweegredenen moet worden gelijk
gesteld, doordat het bestreden arrest, om 
te beslissen dat de vordering van aan
legger in cassatie door conventioneele ver
jaring te niet gegaan was, zijn beslissing 
steunt op redenen die hem eigen zijn, 
verklarende dat « de laatste daad van 
vervolging het aanstellen der deskundigen 
is, en dat, de termijn van zes maanden 
gedurende het deskundig onderzoek ge
stuit werd >>, maar daarenboven de be
weegredenen der scheidsrechters over
neemt, dan wanneer deze laatsten ver
klaard hadden dat bet de « schatting der 
schade op 11 Juli 1934, door een college 
van drie deskundigen » was, die het 
karakter van verj aring-stuitende daad 
heeft, zoodat deze beweegredenen tegen
strijdig zijn en dat men niet kan weten 
wat de rechter over den grond als stui
tende daad heeft willen aanzien : 

Overwegende dat de betwiste verkla
ring den zin en de draagwijdte niet heeft 
die de aanlegger haar toekent ; dat die 
verklaring, vergeleken met de andere 
beweegredenen van bet arrest, klaar aan
toont dat, naar de meening van den rech
ter, indien de aanstelling der deskundi
gen een vervolging heeft uitgemaakt, in 
den zin van artikel 33 van de verzeke
ringsovereenkomst, ze dit kenmerk heeft 
bebouden tot op den dag waarop de des
kundigen hun taak hebben geeindigd, 
't is te zeggen, zooals het arrest he.t be
paR.lt, tot op 11 Juli 1934, en dat, bijge
volg, slechts van af dien dag de termijn 
van het conventioneel verval is begonnen 
te loopen. 

Overwegende dat, volgens deze inter
pretatie, die zich opdringt, geen enkele 
tegenstrijdigheid bestaat tusschen de ver
klaring van bet arrest : dat de aanstelling 
der deskundigen « de laatste daad van 
vervolging » is geweest, en de beweeg
reden van de scheidsrechterlijke beslis
sing, zeggende dat de op 11 Juli 1934 
door een college van drie deskundigen 
gedane « schatting der schade » « de ver
jaring stuitende daad » uitmaakt; dat, 
inderdaad, het gedacht der scheidsrech
ters en dit van den rechter in hooger 
beroep, alhoewel in verschillende vormen 
uitgedrukt, toch geheel overeenstemmen, 
te weten, dat het op den datum is waarop 
de deskundigen de schade hebben geschat, 
dat heeft plaats gehad wat artikel 33 der 
overeenkomst << de laatste vervolgingen » 
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noemt; dat het, bijgevolg, zes maanden 
na dezen datum is dat de aanlegger van 
zijn vordering tot schadevergoeding ver
vallen is; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel : schending van 

artikelen 1101, 113~, 1156, 1159, 1317, 
1318, 1319, 1320, 1322 en 227~ van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikelen ·1, 25, 
en 32 der wet van 11 Juni 1sn, op de ver
zekeringen in 't algemeen en van artikel 97 
der Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, om te beslissen dat de vordering 
van den aanlegger door de conventioneele 
verjaring, in de polissen voorzien, te niet 
was gegaan, aanneemt dat het vertrek
punt van den termijn de dag der laatste 
vervolgingen is, 't is te zeggen, <<de dag 
waarop de verzekerde de laatste daad 
stelde waardoor hij voldoening trachtte 
te bekomen », en als deze laatste daad 
aanziet de aanstelling der deskundigen 
met de schatting der schade belast, dan 
wanneer de gesloten overeenkomsten voor
zien dat de termijn zalloopen « vanaf den 
dag van den brand of van de laatste ver
volgingen », en niet vanaf de laaisLe daad 
van vervolging, en dan wanneer l~et in
dienen van een eisch -en de aanstelling, 
door de partijen, van deskundigen, belast 
met het schatten der schade, de gez!"gde 
vervolgingen inzetten, wtllke eerste ein
digen wanneer een beslissing is tusschen
gekomen, zoodat de hetwiste verjaring, 
gestuit door het indienen van den eisch 
tot scharlevergoeding, slechts terug kon 
beginnen te loopen na de eindbeslissing, en 
niet tdkens terug liep vanaf elke daad van 
rechtsplegmg of van vervolging : 

Overwegende dat het bezwaar tegen het 
arrest aangevoerd hier in bestaat, dat het 
de bewijskracht der geschreven verzeke
rmgsovereenkomst hee!'t geschonden, en 
in 't. bijzonder van hnr artikel 33, door 
te beslissen dat de termijn van verval, 
welke er in voot'Zien is, z.ich na elke daad 
van vervolging vernieuwde ; 

Overwegende dat, wanneer een rtkte, 
zooals in onderhavig geval, als eenig be
wijs van c;en overeenkomst wordt inge
roepen, de rechter verplicht is de juisie 

_ draagwiJdte op te zoeken welke de par
tijen, die ze hebben opgesteld of doen op
stellen, eraan hebben willen geven, behalve 
dat hij zich, he eft te houden a an de ge
wone en norma1e beteekenis der woorden, 
indien geen enkel element der akte oplegt 
aan die woorden een versehillende betee
kenis te geven ; 

Overwegende dat dit artikel 33, waar
van het arrest de bewoordingen over
neemt, zegt dat « alle vordering tot beta
ling van schade vervallen is na een ter-

mijn van zes maanden te rekenen van af 
den dag van den brand of van de laatste 
vervolgingen ... )) ; 

Overwegende dat die woorden " laatste 
vervolgingen )) op zich zelf klaar zijn, en 
beteekenen dat de partijen de mogelijk· 
heid hebben ingezien · van verscheidene 
achtereenvolgende vervolgingen; dat, bij 
gebrek aan al ander element waarbij men 
zou kunnen aannemen dat de partijen 
aan die woorden een anderen zin hebben 
willen geven dan hun gewonen en norma
len zin, de eenige beteekenis waarvoor de 
kwestieuze tekst vatbaar is, en, die bij
gevolg ook de beteekenis is der overeen
komst welke hij vaststelt, deze is die het 
a~rest er aan toekent ; 

Overwegende dat aldus, deze wijze 
waarop het recht van den_ verzekerde 
vervalt, alhoewel van het gemeen recht 
afwijkende, deze is die de partijen hebben 
aangenomen, en die, daar ze met de open
bare orde niet in strijd is, krachtens arti
kel 113~ van het Burgerlijk Wetboek, 
voor hen als wet geldt ; 

Dat, derhalve, door da.t te beslissen op 
grond van de juiste beteekenis welke het 
aan de bewoordingen der litigieuse akte 
toekent, het arrest, dat daardoor zelf 
gemotiveerd is, noeh de bewijskracht dier 
akte heeft kunnen miskennen, noch eeni
gen der teksten in, het middel bedoeld, 
heeft kunnen schenden, en dat het middel 
dus niet kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1101, 113~ en 2.251 van het Bur
gerlijk Wetboek, 321 van het Wetboek 
van Burgerlijke rechtspleging en 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
vaststellende dat de laatste daad van ver
volging de aanstelling der deskundigen is, 
aanneemt dat gedurende den tijd van het 
deskundig onderzoek, de termijn van ver
jaring van zes maanden gestuit werd, 
maar verklaart dat deze stuiting opge
houden heeft den 11 J uli 193~, datum 
waarop de deskundigen de schade hebben 
geschat, dan wanneer de sehatting door de 
deskundigen op zichzelf de stuiting der 
verjaring niet kon doen ophouden, daar 
aileen de beteekening dezer sehatting aan 
den aanlegger, eventueel dit uitwerksel 
kon hebben, en dan wanneer noch het 
bestaan eener dergelijke beteekening, en 
nog minder de -datum ervan, door den 
reehter zijn vastgesteld ; 

Overwegende dat artikel 321 van het 
Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, 
waarop het middel steunt, op onderhavig 
geschil niet van toepassing is ; dat, inder
daad, zooaJs artikel 303 van hetzelfde 
Wetboek het toont, die bepaling veron
derstelt drtt het deskundig verslag, dat ze 
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beoogt, bij vonnis :ver?- bevo~en ; . dat 
zulks bier het geval met Is, verm1ts mt de 
vaststellingen der do?.r het ar~es_t bekr?;cb
tigde scheidsrechternJke beshssmg DhJkt, 
dat " in J anuari 1934 >>, 't is te zeggen 
v66~ elke rechtsvordering, partijen " overc 
eengekomen zijn zicb te ge~~agen n~ar. de 
bindende en onherroepehJke besh~smg 
der twee deskundigen >>; dat bet deskundig 
onderzoek waarover het bier gaat dus 
niet bij gerecht werd bevolen, maar dat 
daarover spontarm en door overeenkomst 
werd beslist ; 

Overwegende nochtans, dat, opdat bet 
verslag der deskundigen kon aangezien 
worden als in den zm van artikel 33 der 
polis, ,; de laatste vervolgingen >> uitma
kende en kon dienen als vertrekpunt van 
den t~rmijn van verval, het. wel vereischt 
was dat de aRnlegger dit verslag kende ; 
maar dat deze voorwaarde vervuld is 
geweest verm1ts het arrest vaststelt dat 
de app~lant, tusschen dezen datum ('t is 
te zeggen den 11 Juli 1934, datum waarop 
het deskundig verslag werd neergelegd) 
en 20 April1935, 'tis te zeggen gedurende 
meer dan negen maanden, hoegenaamd 
niet verroerd heeft, niettegenstaande hij 
van de beslissing der deskundigen kennis 
had gekregen ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
toL de kosten en tot een vergoeding van 
150 frank jegens de tweede, de vierde en 
de vijfde verwerende partij. 

5 Juni 1941. -1e Kamer.- Vootzittet, 
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vetslaggevet, H. Fauquel. -
Gelijkluidende conclusie, H. Gesch8, pro
cureur generaaL 

2e KAMER. - 9 Juni 1941. 

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE 
MEEST GUNSTIGE STRAFWET. - GELDT 
NIET TEN AANZIEN VAN DE REGLEMEN
TAIRE MAATREGELEN DIE VAN VERAN
DERLIJKEN EN TIJDELIJKEN AARD ZIJN. 

Reglementaite maattegelen tot stand ge
bmcht bij wetsbepalingen die van vemn
detlijken en tijdelijk~n aard zijn, v0llen 
niet ondet de toepasswg van het begtnsel 
gesteld in · attikel 2, alinea 2, van het 
Strafwetboek (1). 

(1) Verbr., 12 Juni 1922, twee arresten 
(Bull. en PAsiC., 1922, I, 204 en 205 en nota 1 

(DEVROYE.J 

ARREST. 

. I 

Gelet op het bestreden arrest gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel den 
16 Januari 1941; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 2, alinea 2, van bet Strafwet
boek; 1, 2 en 1 0 van de besluit-wet van 
27 October 1939; 1 en 2 van het minis
terieel besluit van 10 Mei 1940 gewijzigd 
door de besluit-wet van 14 Mei 1940 ; 
artikelen 1 en 5 van het besluit van 
3 J uli 1940 betrEffende de vaststelling 
der prijzen, gewijzigd door besluit van 
31 J uli 1940 ; schending van het besluit 
van 2 September 1940 en van dit van 
28 October 1940, waarbij de maximum
prijzen voor slacbtvee en dergelijke pro 
dukten vastgesteld worden, namelijk van 
artikelen 1 en 2 van meergemeld besluit 
en van artikel 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden arrest eischer tot cassatie 
veroordeelt om rundvleesch te koop aan
geboden te hebben tegen hoogere prijzen 
dan deze normaal toegepast op 10 Mei 
1940, dan wanneer op 16 Januari 1941, 
datum van het arrest, de toegelaten ver
koopprijzen voor rundvleesch de bij 
besluiten van 2 September 1940 en 28 Oc
tober 1940 voorziene waren, waaruit volgt 
dat bet aan betichte verweten feit geen 
misdrijf meer uitmaakte dat slechts de 
voor hem minst zware wet toe·passelijk 
was en dat de uitgesproken straf niet 
gerechtvaardigd is : . 

Overwegende dat de veroordeeling in 
de wettelijke bewoordingen werd geveld ; 

Dat een wettelijke regeling van veran
derlijken en tijdelijken aard, zooals deze 
door het arrest toegepast, niet onderhevig 
is aan den grondregel van artikel 2, § 2, 
van het Strafwetboek ; dat de omstan
digbeid dat het besluit van 28 October 
1940, na het plegen van het misdrijf, 
maximumprijzen vastgesteld heeft in 
plaats van de vroegere normaalprijzen, de 
strafbaarheid van net feit geenszins weg
neemt ; dat, van een anderen kant, het 
besluit van 2 September 1940, betref
fende de prijzen van sommige slacht
dieren, vreemd is aan onderhavige betich-
ting; · · 

Dat het middel rechtelijken grondslag 
mist; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten ; 

op biz. 204); 8 Januari 1923 (ibid., 1923, 
I, 141); 17 Mei 1926 (ibid.; 1926, I, 377); 
20 October 1930 (ibid., 1930, I, 322). 
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9 Juni 19q,1, ~2" Kamer.- Voorzitter, 
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau 
des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat 
generaal. 

2° KAMER. - 9 .Juni. 1941. 

1° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935 VAN TOEPASSING OP DE 
MAGISTRATEN DER RECHTERLIJKE ORDE. 

2° OORLOG.- WET VAN 5 MAART 1935 
NIET OPGESCHORT DOOR DEN INVAL EN 
IlE BEZETTING VAN HET GRONDGEBIED, 

3° VERLATTNG VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - VOORWAAH
DEN. 

4.0 VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - OPROEPING 
DOOR REGEERING VAN DE MANNEN VAN 
16 TOT 4.5 JAAR. - GEEN OPROEPING 
ONDER DE WAPENS. 

1° De wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten van de ambtenaren in oorlogst~jd 
is van toepassing op de magistraten der 
rechterl1;jke orde. . 

2° De inval en de bezetttng van het grondge
bied door een vreemd leger schorten de 
toepassing van de wet van 5 Maart 1935 
betre ffende de plichten van de ambtenaren 
in oorlo gstijd niet op. 

3° Tot het bestaan van het wanbedrijf van 
verlating van den toevertrouwden post is 
het niet vereischt dat belclaagde bijzonder 
bevel heeft gekregen om op zijn post te 
blijven, daar dit bevel doo1· de wet zelf is 
gegeven. 

:4.0 De oproep door de regeering gericht in 
Mei 1940, tot de mannen van 16 tot 
45jaar was geen oproep onder de wapens. 

(x ... ) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest, door het 
·Hof van beroep te Gent gewezen, in dato 
19 December 19q,o ; 

Omtrent het eerste middel : schending 
·van artikelAn 1 en q, der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten der ambte

!naren in oorlogstijd, en van artikel 97 der 
Grondwet, eerste lid : doordat het bestre
den arrest besluit dat de magistraten onder 
.de toepassing dezer wet vallen, en tweede 
lid : doordat het arrest de argumentatie 
·van de conclusies onjuist beantwo.ordl : 
: Op het eerste lid : 

Overwegende dat de in artikel1 der wet 

bedoelde personen zijn « ieder persoon die 
een openbare functie, een openbaren post 
of een openbaar ambt waarneemt )) ; 

Overwegende dat het buiten discussie is 
dat de wet van 5 Maart 1935 op de magis
traten van de rechterlijke orde toepasse
lijk is ; dat zij titularissen zijn van een 
openbare functie in den zin van artikel1 ; 
dat de memorie van toelichting het ove
rigens in uitdrukkelijke bewoordingen be
vestigt; 

Op het tweede lid : 
Overwegende dat de aanlegger beweert 

in zijn voorgelegde conclusies te hebben 
doen gelden waarop het arrest niet heeft 
geantwoord : a) dat de wet niet voorc 
zien was voor het geval van overrompe
ling van het grondgebied; en b) dat hij 
geen speciaal bevel had gekregen om op 
zijn post te blijven : · 

Overwegende dat, wat punt a) betreft, 
het arrest op dit argument heeft geant" 
woord met te zeggen dat « de wet zoowel 
tijdens als v66r de bezetting toepasselijk 
is »; · 

Overwegende, inderdaad, dat geen en
kele bepaling van de wet de overrompe
ling van het g•rondgebied als schorsing 
voorziet voor hare toepassing, die met de 
mobilisatie aanvang neemt ; dat integen·
deel bijzonder gedurende een overrompe
ling van h'lt grondgebied het algemeeh 
belang eischt dat de organisatie, het 
bestuur en de tucht ongeschonden blijven, 
als onontber,rlijke voorwaarden tot's lands 
on'l.fhankelijkheid ; 

D ctt, op dit punt, het mid del rechte
lijk'ln en feitelijken grondslag mist ; 

Overwegende, wat punt b) betreft, dat 
zulke argumentatie in de neergelegde con
clu~ies niet voorkomt ; 

Overwegende, overigens, in rechte, dat 
de post, aan een magistraat toevertrouwd, 
de functie is die hij als lid van de rechter
lijke macht waarneemt ; dat, met hem den 
plicht op te leggen op zijn post te blijven, 
de wet hem verplicht zijn functie zonder 
onderbrekingen waar te nemen; dat dus 
het bestaan van het wanbedrijf niet af
hangt van een speciaal bevel om op zijn 
post te blijven ; dat dit bevel door de wet 
gegeven werd ; 

Overwegende dat, op dit punt, het 
mid del in feite en in rechte niet opgaat; 

Omtrent het tweede middel (eerste 
mid del van tweede memorie) : sch,mding 
van artikelen 1 en q, der wet van 5 Maart 
1935,97 der Grondwet, 1, 2, 3, 4, 1°, en 
7q, der wet op de militie bij Koninklijk 
besluit van 15 Februari 193 7 samengeor
dend, daar het bestreden arrest, na aan
genomen te hebben dat de regeering een 
oproep gedaan heeft tot de weerbare 
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roannen .van 16 tot ~5 jaar, beweert dat 
aanlegger nooit het voorwerp is geweest 
eener oproeping : 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt dat een oproep der regeering tot 
de weerbare mannen van 16 tot ~5 jaar 
zonder bepaalde doeleinden gedaan werd ; 
.dat het arrest daaruit wettelijk heeft 
mogen afleiden dat eene " oproeping onder 
de wapens " niet gedaan werd ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Omtrent het derde middel (tweede 
middel van tweede memorie) : schending 
van artikel 70 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest zegt dat de op
roep van de regeering niet als grond van 
rechtvaardiging kan gelden, daar aan
legger in feite niet is vertrokken om aan 
den oproep gevolg te geven : 
_ Overwegende dat het noch uit het arrest, 
noch uit stukken die het Hof in acht zou 
kunnen nemen, blijkt dat de oproeping 
tot de mannen van 16 tot ~5 jaar een bevel 
:zou geweest zijn in den zin van artikel 70 
van het Strafwetboek; 

Dat het dienvolgens zonder belang is 
dat, om de toepassing van artikel 70 van 
het Strafwetboek te weigeren, het arrest 
het bestreden motief zou ingeroepen heb
ben dat aanlegger niet is vertrokken om 
.aan den oproep gevolg te geven ; 

Omtrent het vierde middel (derde mid
del van de tweede memorie) : schending 
van artikelen 1, 5, 6 en 7 der wet van 
10 Mei 1940 op de overdracht van bevoegd
heid in oorlogstijd, 213 der wet van 
18 Juni 1869 op de gerechtelijke irtrich
ting, 25, 26, 29, 30 en 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, aannemende 
dat de overheid waarvan aanlegger afhing 
afwezig was, .en dat hij dus zelf op eigen 
initiatief kon handelen, zegt dat het aan 
de strafrechtbanken behoort over de 
.geschikthr,id (opportuniteit) van de geno
mene beslissing te oordeelen alswanneer, 
luidens artikel 6 der wet van 10 Mei 19~0, 
over zulke beslissing slechts kan geoordeeld 
worden door de overheden van wie de 
genomene beslissing zou afgehangen heb
ben, indien bet mogelijk ware geweest ze 
te raadplegen, en dat de scheiding der 
machten zich ertegen verzet dat de recht
banken over de opportuniteit eener admi
nistratieve beslissing oordeelen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat aanlegger de toelating 
tot vertrekken niet heeft kunnen bekomen 
<Jmdat de overheid van wie hij afhing 
afwezig was ; 

Dat, bij gebrek aan die vaststelling, 
het dus zonder belang is dat de rechter 
:zou beweerd hebben dat, bij afwezigheid 

der overheid, aanvrager op eigen initiatief 
kon h'lndelen, maar dat in dit geval zijn 
beslissing aan 's rechters qordeel onder
worpen bleef ; 

D :~.t het mid del dus feitelijken grand
slag mist; 

Omtrent het vijfde middel (vierde in 
eerste memorie) : schending van artikel97 
der Grondwet, daar het arrest op tegen
strijdige motieven steunt, te weten : 
1° dat aanlegger geen aa:nnemelijke r,eden 
opg9eft om het verlaten ·van zijn post te 
rechtvaardigen, en 2° dat er gevaar be-
stand te Nieuwpoort : -

Overwegende dat die tweede omstan
dlgh3id als verzachtende omstandigheid 
aangenomen:, met 1 o niet in strijd is; 

Omtrent het zesde middel (vijfde in 
eerste memorie) : luidende als volgt : 
"Het bestreden arrest beweert dater geen 
opzet noodig is opdat de wet zou toege
p 1st worden. Waarom zou de wet waarvim 
spraak on tsnappen aan de algemeE)ne 
regelen die op de wanbedrijven van toe-
pa<><;ing zijn ?" · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet beweert dat " er geen opzet noodig is » 
opdat de wet zou toegepast worden, maar 
wei dat cc een bijzonder opzet niet ver
eischt is "; 

D 1t het middel dus feitelijken grondslag 
mist; 

Omtrent het zevende middel (zesde in 
eerste memorie) : schending van artikel 97 
der Grondwet en 190 van het Wetboek 
van Strafvordering, daar de processen
verb::tal en verslagen niet door den griffier 
werden gelezen, en het arrest niet uitge
sproken werd onmiddellijk, noch ter zit
ting nadat bet onderzoekgeeindigd werd: 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
p'llingde n1levingvan zulken regel op straf 
van nietigheid eischt ; 

En ov9rwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dew9lke de substantieele of op straf :van 
nietigheid voorgeschreven _ -rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; . . 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 Juni 19!..1.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Hodi).m, r::t::tdsheer wa'l.rnr,mend voor
zitter. - Verslaqqever, H. Wouters. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 
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1 e KAMER. - 12 Juni 1941. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLJJKE ZAKEN. - TERJIUJN. 
- BESLISSING VERLEEND DOOR RECHT-
BANK IN HET MOEDERLAND. - WOON
PLAATS VAN EISCHER GEVESTIGD IN 
CONGO. - ZES MAANDEN. - NEGEN 
MAANDEN IN GEVAL VAN OORLOG OP ZEE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
-BURGERLIJKE ZAKEN.- TERMIJN.
BESLISSING- VERLEEND DOOR RECHT
BANK IN HET MOEDERLAND. - WOON
PLAATS VAN EISCHER GEVESTIGD BUITEN 
EUROPA, IN EEN OVERZEESCH LAND. -
ZES MAANDEN. - NEGEN MAANDEN IN 
GEVAL VAN OORLOG OP ZEE, ZELFS IN
DIEN DEZE DE BETREKKINGEN TUSSCHEN 
DE WOONPLAATS VAN EISCHER EN BEL
GIE NIET ONDERBROKEN HEEFT. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEEN VER
l'LICHTING VAST TE STELLEN DAT DE 
VROEGERE STUJ{KEN VAN DE RECHTS
PLEGING BIJ DEN RECHTER WERDEN 
OVERGELEGD. 

40 VONNISSEN EN ARREST EN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEROEP. -
BIJ DE WET VOORGESCHREVEN OVER
LEGGING VAN ZEKERE STUKKEN VAN 
DE VOORGAANDE RECHTSPLEGING. -
GEEN VERPLICHTING IN HET ARREST 
VAST TE STELLEN DAT DEZE STUKKEN 
IN BEROEP WERDEN OVERGELEGD. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
GENOMEN DAARUIT DAT DE BIJ DE 
WET VOORGESCHREVEN OVERLEGGING 
VAN ZEKERE STUKKEN VAN DE VOOR
GAANDE RECHTSPLEGING NIET IS GE
SCHIED IN BEROEP.- EISCHER DIE HET 
DEBAT VOOR HET HOF VAN BEROEP, 
ZONDERPROTESTDESAANGAANDE,HiEFT 
AANVAARD. - MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK. 

6° ECHTSCHEIDING. - VERPLICHTING 
VOOR DEN RECHTER OM AMBTSHALVE 
NA TE GAAN OF HET PERSOONLIJK STA
TUUT VAN DE ECHTGENOOTEN DEZE 
WIJZE VAN ONTBINDING VAN HET HTJWE
T.IJJ{ NIET VERHINDERT. 

1° De termijn verleend a an eischer, wiens 
woonplaats in .Congo gevestigd is, om 
zich te voorzien tegen een door een recht
bank van het moederland gewezen beslis
sing in burgerl~ike zaken, is zes maanden; 
die termijn is negen maanden, in geval 
van oorlog op zee. (Wet van 25 Fe
bruari 1925, artt .. 1 en 3.) 

2° De termijn van zes maanden, verleend 
aan den eischer wiens woonplaats geves-

tigd is buiten Europa in een overzeesch 
land, om zich te voorzien tegen een door 
een rechtbank van het moederland gewezen 
beslissing in burgerlijke zaken, wordt 
verlengd met drie maanden in geval van 
oorlog op zee, zelfs indien deze oorlog de 
betrekkingen tusschen de woonplaats van 
eischer en Belgie niet heeft verhinderd. 
(Wet van 25 Februari 1925.) 

3° Het vonnis of het arrest in burgerlijke 
zaken moeten niet vermelden dat de 
stukken van de voorgaande rechtspleging 
bij den rechter werden ove1·gelegd. (Wetb. 
van Burgeri. Rechtv., artt. 14 en 142 
[Kon. besl. nr 224, van 24 December 
1935, art. 1].) 

4° In beroep mag over burgerlijke zaken 
geen beslissing w:•rden verleend dan op 
11e1·toon, bij uitgifte of bij regelmatige 
kopij, van de bestreden beslissing, van 
het slot de1· conclusie en, bij voorkomend 
geval, van de uittreksels der overige akten 
van rechtspleging, die nocdzakelijk zijn 
tot het bepalen van het voorwerp en de 
redenen der eischen; het arrest moet echter 
niet vennelden dat de stukken van de vror
gaande rechtspleging bij het Hof' van 
beroep werden overgelegd. (Wetb. van 
Burgeri. Rechtv., artt. 142 en 143 [Kon
besl. nr 224, van 24 December 1935, 
art. 1].) 

5° Is niet ontvankelij k het middel tot ver
breking ontleend daaman dat over het 
beroep in een burgerlijke zaak werd uit
spraak gedaan, zonder dat de bij de wet 
voorgeschreven overlegging van de stuklcen 
der voorgaande rechtspleging is geschied 
bij het Hof van beroep, wanneer eischer 
het debat v66r dit Hof, zonder protest 
desaangaande, heeft aanvaard. (Wetb. 
van Burgeri. Rechtv., art. 143 [Kon. 
tesl., nr 224, van 24 December 1935, 
art. 1].) 

6° De rechter die kennis neemt van een eisch
tot echtscheiding moet ambtshalve ondei'
zoeken of het persoonlijk statuut van de 
echtgenooten zich tegen de ontbinding van 
het huwelijk door de echtscheiding niet 
verzet. 

(FIORINI, T. HUBERTY.) 

ARREST (1). 

Gelet op het bestreden arrest op 23 Mei 
1939 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over den grond van niet-ontvankelijk-

(1) Zie de conclusie van den H. eerste 
advocaat gimeraal Leon Cornil, bij dit arrest 
gegeven, en' gedrukt in Bull. en PAsiC., 1941, 
I, 224. 
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beid afgeleid uit bet feit dat de voorziening 
laattijdig zou zijn omdat ze op H Maart 
1940 werd -ingediend tegen een arrest op 
tegenspraak gewezen, dat op 19 Juni 1939 
was beteekend geworden, dan wanneer de 
aanlegger gehuisvest, buiten Europa in 
eett overzeesch land, Belgiscb Congo, de 
termijnverlegging voorzien voor bet geval 
van oorlog ter zee, niet genoot, omdat 
deze op dat tijdstip het verkeer tusschen 
de Colonie en bet moederland niet belem
merde: 

Overwegende dat, luidens artikel 3 der 
wet van 25 Februari 1925, de gewone ter
mijn voor bet beroep in cassatie met drie 
maand wordt verlengd indien de aan
legger zijn woonplaats buiten Europa heeft 
en deze termijnverlenging bij oorlog ter zee 
verdubbeld wordt waar bet overzeesche 
landen geldt ; 

Overwegende dat, indien een oorlog ter 
zee uitbreekt voor het verstrijken der zes 
maanden welke werden toegestaan aan 
den aanlegger die zijn domicilie buiten 
Europa beeft, deze,- op voorwaarde dat 
zijn domicilie zich in een overzeesch land 
bevindt - een aanvullenden termijn van 
drie maand geniet, en . dit (volgens de 
nadere bepalingen van het verslag aan de 
memorie van toelicbting toegevoegd) zon
der daartoe eenig bewijs te moeten leve
ren; 

Overwegende dat niets, noch in den 
tekst, noch in de voorbereidende werken 
der wet, bet toestaan van dezen aanvul
lenden termijn doet afbangen van het 
bewijs dat de oorlog ter zee het verkeer 
tusschen bet domicilie van den aanlegge.· 
en Belgie feitelijk beeft belemmerd ; 

Dat die exceptie van niet-ontvankelijk
beid in recbte niet opgaat ; 

Over bet eerste middel : schending van 
·artikel143 van het Wetboek van Burger
Iijke Recbtspleging, gewijzigd bij artikel1 
van het Koninklijk besluit nr 224 van 
24 December 1935, van artikel 4 70 van 
betzelfde Wetboek, en van artikel 97 der 
Grondwet, doordat bet Hof van beroep, 
waar het hooger beroep van den aanlegster 
aanbangig was gemaakt, door bet bestre
den arrest ·over dat hooger beroep heeft · 
gestatueerd, en, er recht op doende, bet 
bestreden vonnis gewijzigd beeft zonder 
dat werden overgelegd de uitgifte of bet 
regelmatig afschrift van dat vonnis en van 
de slotsom der conclusies, en uittreksels 
uit akten van rechtspleging, noodig om 
het voorwerp en de gronden van den 
eiscb te bepalen, en, in aile geval, zonder 
vast te stellen dat die stukken voor het 
Hof werden overgelegd : 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling den rechter verplicht in de beslis
sing op beroep vast te stellen dat de 
vroegere akten der zaak voor hem werden 
overgelegd ; 

Overwegende dat, indien bet nieuw 
artikel 143 van net W etboek van Burger
lijke Rechtspleging (art.1 van het Konink
lijk besluit nr 224 van 24 December 1935} 
voorschrijft dat over bet booger beroep 
geen uitspraak wordt gedaan dan op over
legging, bij uitgifte of regelmatig afscbrift 
van de bestreden beschikking, van de 
slotsom der conclusies en, in voorkomend 
geval, van de uittreksels uit de andere 
akten van de recbt~pleging die noodig 
zijn om bet voorwerp en de gronden van 
den eisch te _bepalen, dan nog de partij, 
die zonder dienaangaande bezwaar aan 
te voeren, de behandeling der zaak voor 
het Hof van beroep beeft aangenomen, 
geen middel tot verbreking kan afleiden 
uit het feit dat de overlegging der vorige 
akten niet zou plaats gebad hebben of op· 
onvolledige wijze zou gebeurd zijn ; 

Dat bet middel in rechte niet opgaat 
voor zoover het bet niet-vaststellen inroept 
van de overlegging der vorige akten van 
rechtspleging, en dat bet niet ontvankelijk 
is voor zoover bet de niet-overlegging dier· 
stukken inroept ; · 

Over het tweede middel : scbending van 
artikelen 3, 6, 229 en 231 van bet Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest 
de ecbtscbeiding tusscben partijen heeft 
toegelaten, dan wanneer de aanlegger in 
verbreking, verweerder in den eisch tot 
echtscheiding, van Italiaansche nationa
liteit was, en, als dusdanig, wat zijn per
soonlijk statuut betreft, onderworpen 
bleef aan zijn nationale wet, die de echt
scheiding onder echtgenooten verbiedt ~ 
dat de echtscheiding en bet huwelijk 
elkander uitsluiten, en dat de ecbtschei
ding dus niet kan toegelaten wOl'den wan
neer de in de zaak betrokken partijen 
vreemdelingen zijn die in bet l::md hun 
domicilie hebben, maar wier persoonlijk 
statuut de definitieve onttinding van het 
huwelijk niet toelaat : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest niet blijkt, hetzij 
dat de aanlegger van Italiaansche natio
naliteit is, hetzij dat zijn persoonlijk sta
tuut de echtscheiding niet duldt; 

Dat het middel aldus in feite niet op
gaat; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr. 
jegens de verweerster. 
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12 Juni 1941. - 16 Kamer. - Voor
.zitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Soenens.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. - Pl. HH. De-
lacroix en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 17 Juni 1941. 

to PLEITBEZORGER. '-- AARD VAN 
ZIJN AMBT. - Is GEEN AMBTENAAR OF 
OPENBAAR OFFICIER EN GEEN PERSOON 
MET EEN OPENBARE BEDIENING BE
KLEED. 

2° VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - WET VAN 
5 MAART 1935,- ARTil{EL 4o- NIET VAN 
TOEPASSING OP DEN PLEITBEZORGER. 

-1° De pleitbezorger bij een rechtbank van 
eersten aanleg of bij een Hof van beroep 
is geen ambtenaar of openbaar officier 
en geen met een openbare bediening be
kleed persoon. Hij verleent zijn ambts
diensten niet aan den rechter zelf, handelt 
niet uit naam van het npenbaar gezag en 
is slechts de lasthebber- of vertegenwoor
diger van de partijen (1). 

'2° De pleitbezorger biJ een rechtbank van 
eersten aanleg of bij een Hof van beroep 
valt, als zoodanig, niet onder de toepas
sing van de strafsancties gesteld in arti
kel 4 van de wet van 5 maart 1935 betref
fende de plichten van de ambtenaren in 
oorlo gstii d. 

(x ... ) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest op 17 Ja
nuari 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd, doordat de bestreden 
arresten, om de betichting bewezen te 
verklaren, beslissen dat de aanleggers in 
verbreking, die het beroep van pleitbe
'Zorger uitoefenen, moeten beschouwd 
worden als openbare officieren, in den zin 
der wet van 5 Maart 1935, dan wanneer 
-de functie van openbaar officier met zich 
brengt dat de titularis ervan een deel der 

(1) Zie de nota bij dit arrest, van den 
·H. advocaat generaal Raoul Hayoit de Ter
=icourt, in Bull. en PAsr., 1941, I, 231. 

openbare macht bezit en dat zulks het 
geval niet is voor de ministerieele officieren 
die, zooals de pleitbezorgers, geen deel 
hebben in de souvereiniteit der natie : 
· Overwegende dat de bestreden arresten 
beslissen dat artikel 4 der wet van 5 Maart 
1935 betreffende de plichten der ambte, 
naren in oorlogstijd, op de aanleggers van 
toepassing is, om reden dat dezen, in hun 
hoedanigheid van pletbezorger bij de 
rechtbank van eersten aanleg of bij het 
Hof van beroep, openbare officieren zijn ; 

Overwegende dat aan de pleitbezorgers 
geen het minste deel van de uitoefening 
der openbare macht is opgedragen ; 

Overwegende dat, alhoewel de partijen, 
v66r zekere rechtsmachten en voor het 
onderzoek en het vonnis van bepaalde 
eategorien van zaken, door de wet ver
plicht zijn zich door pleitbezorgers te doen 
vertegenwoordigen, die daarom de hoeda
nigheid van ministerieel officier hebben, 
deze laatste toch hun ambt verleenen niet 
aan de rechters zelf,niet handelen uit naam 
der openbare macht, en slechts de last
hebbers der partijen zijn; 

D at bijgevolg de pleitbezorger hoege
naamd niet belast is met de openbare 
belangen; 

Ov-erwegende dat reeds het decreet van 
29 Januari-20 Maart 1791 tot inrichting 
der pleitbezorgers, onderscheid maakte 
tusschen de pleitbezorgers, ministerieele 
officieren die de partijen vertegenwoor
digen (art. 3), en de openbare officieren 
wier ambt vereischt was voor de dagvaar
dingen, beteekenii:J.gen en tenuitvoerleg
gingen (art. 2 van het decreet) ; 

Dat het privaat karakter der tusschen
komst van den pleitbezorger nog meer 
opvalt door de omstandigheid dat een 
pleitbezorger zich in die hoedanigheid mag 
aanstellen in zijn eigen zaak; dat, integen
deel, niet zou kunnen aangenomen wor
den dat een openbaar officier, in die hoeda
nigheid, in zijn eigen belang zou kunnen 
optreden ; . . 

Overwegende dat, daarenboven, uit 
artikel 1317 van het BurgerlijkWetboek 
blijkt dat de openbare officier, die bevoegd 
is om een akte op te maken, aau deze het 
authentiek karakter verleent, mits het in 
acht nemen der vereischte vormen ; dat 
ook de memorie van toelichting der wet 
van 5 Maart 1935 als waarnemer van een 
openbaren post slechts personen aanduidt 
die bevoegd zijn om aan de akte de authen-
ticiteit te verleenen ; . 

Overwegende dat de wet. aan de akten 
van den pleitbezorger het karakter van 
authentieke akte niet verleent; 

Dat uit deze beschouwingen voortspruit 
dat de bestreden arresten, door te beslisseh 
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da~ de aanl~ggers wegens hun hoedanig
hmd van ple1tbezorger openbare officieren 
waren, de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden hebben ; 

Overwegende dat de pleitbezorgers ook 
geen openbare ambtenaren of bedienden 
zi_jn ; dat ze ook geen met een openbaren 
d~enst belaste personen zijn, dewijl ze 
met tot opdracht hebben den Staat of de 
publieke zaak, zelfs gedeeltelijk, te bestu
ren of te beheeren; 

Waaruit volgt dat het feit voor een 
pleitbezorger zich ontijdig van den zetel 
te verwijderen der rechtsmacht waarbij 
pij zijn beroep uitoefent, alhoewel het hem 
a~n een burgerlijke vordering vanwege 
·ziJn lastgevers en zelfs aan een tuchtvor
dering blootstelt, toch geen overtredin()' 
:van de strafwetuitmaakt · - " 
. Om die redenen, en zo~der de andere 
middelen in overweging te nemen, het Hof 
verbreekt de bestreden beslissingen ; be
:veelt dat onderhavig arrest zal o:verge
schreven worden op de registers van het 
Hof van b9roep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
der vernietigde beslissingen ; kosten ten 
la~t~ van den Staat; zegt dater geen aan
leidmg bestaat tot verwijzing. 

' . 17 Ju'li 19H. - 2" Kamer. - Voor
•ntter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
:voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Wouters.
Gel~ikluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 

<fe Termicourt, advocaat generaal. - Pl. 
H. Simont. 

28 KAMER .. - 18 Juni 1941. 

'l 0 AMNESTIE.- WET VAN 28 AUGUS
TUS 1919.- NIET VAN TOEPASSING OP 
DE DADEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT 
DE MAATREGELEN VAN BEWARING OP
VOEDING EN BESCHERMING BED;lELD 
BIJ DE WET VAN 15 MEI 1912. 

2° LANDLOOPERIJ. - STELLING TER 
BESCHIKKING VAN DE REGEERING. -
UITGESPROKEN OVEREENKOMSTIG DE 
WET VAN 27 NOVEMBER 1891 ARTI
KEL H. - MAATREGEL VAN BESTUUR. 

1° De we~ van 28 Augustus. 1919, waarbij 
amnest~e wordt verleend ~s niet van toe
passing op de feiten die 'aanleiding geven 
to.t de maatregelen. van bewaring, opvoe
d~ng en bescherm~ng, zooals bedoeld bij 
de wet van 15 Mei 1912 op de kinder
bescherming. (Wet van 15 Mei 1912, 
art. 10.) 

2° .pe stelling ter beschikking van de regee
nng, uitgesproken bij toepassing van 
artikel14 der wet van 27 November 1891 

betreffende landlooperij en bedelarij, is 
enkel een maatregel van bestuur (1). 

(SANDORFF.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest van het 
Hof van beroep te Luik in dato 5 Ja
nuari 19H; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel1 der wet in dato 28 Augustus 1919 
en van artikel 25 der wet in dato 9 April 
1930, doordat het bestreden arrest den 
a.anlegger ter beschikking van de regee
rmg heeft gesteld door namelijk te steunen 
op twee uittreksels uit het Strafboek, die 
ten laste van den aanlegger twee veroor
deelingen vermelden welke door de wet 
in dato 28 Augustus 1919 werden kwijt
gescholden : 

Overwegende dat de eerste beslissing, 
naa~ ~ewelke het middel verwijst, een 
beshssmg van den kinderrechter te Ver
viers in dato 7 Februari 1916 is die den 
aanlegger wegens zijn tuchteloosheid tot 
zijn meerderjarigheid ter beschikking van 
de regeering stelt ; 
.Overweg~nde dat dergelijke beslissing, 

lmdens arhkel 12 der wet in dato 28 Au
~ustus 1919, van de amnestie uitgesloten 
IS' 

Dat het middel, in dit onderdeel in 
rechte niet opgaat ; ' 

Overwegende dat, volg·ens den aan
legger, de tweede beslissing een vonni 
der correctioneele rechtbank te Verviers 
in dato 24 Augustus 1917 is, dat ten laste 
van den aanlegger, wegens diefstallen 
vier gevangenisstraffen uitspreekt en he~ 
bove~die.n tot zijn meerderjarigheid ter. 
besch1kkmg van de regeering stelt (wet 
in dato 27 November 1891, art. 14); 

Overwegende dat, in strijd met de bewe
ring van .het middel, de alzoo opgelegde 
g'evangemsstraffen op de uittreksels van 
het Strafboek niet voorkomen · dat ze 
aileen vermeld zijn op staten v~n inlich
tingen die, door de politie opgesteld, door 
het bestreden arrest niet ingeroepen zijn ; 

Dat. de terbeschikkingstelling van de 
regee_rmg, uitgesproken bij toepassing der 
wet m dato 27 November 1891 slechts 
een. administ~atieve maatregel uitmaakt ; 
dat ze dus met als grond dient voor de 
beslissing genomen door het Hof van 
beroep, dat slechts wijst op het vorig 
gedrag van den aanlegger, met betrek
king tot het gerecht ; 

(1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie bij Verbr., 30 October 1916 (Bull. 
en PASIC., 1917, I, 294). 
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. Overwegende, bijgevolg, dat het mid del, 
in zijn tweede onderdeel, in feite niet 
opgaat; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging · 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefd werden en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

18 Juni 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat g'eneraal. 

2e KAMER. - 18 Juni 1941. 

1° VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 36, 4o. 
- VOORBIJSTEKEN OP EEN KRUISPUNT 
VERBODEN ZONDER ONDERSCHEID OF 
UITZONDERING. 

2° MISDRIJF. - GROND VAN RECHT
VAARDIGING. - ONWETENDHEID OM
TRENT HET FElT. - RECHTVAARDIG;ING 
INDIEN ONOVERKOMELIJI{. 

2° VERKEER. - VERBOD VOORBIJ TE 
STEKEN OP KRUISPUNT. - ONWETEND
HEID AANGAANDE HET BESTAAN VAN 
HET KRUISPUNT. - VOORWAARDEN OM 
GROND VAN RECHTVAARDIGING OP TE 
LEVEREN. 

1° Artikel 36, 4°, van het Koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934, verbiedt, zon
der onderscheid of uitzondering, het voor
bijsteken op een lcruispunt. Dit verbod is 
namelijk niet onderworpen aan het be
staan van een waarschuwingsteeken, zoo
als bedoeld bij artilcel 131, II, 3°, van 
hetzelfde Koninklijk besluit. 

2° Onwetendheid aangaande het feit is, in 
het strafrecht, alleen dan een grand van 
rechtvaardiging, wanneer zij onoverkome
lijlc is. 

3° Opdat de bestuurde!" van een voertuig, 
die voorb~jsteekt op een lcruispunt, niet 
de bij artilcel 36, 4°, van het Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 voorziene 
overtreding zou begaan, is het vereischt 
eenerzijds dat hij onwetend was aan
gaande het bestaan van dit lcruispunt, en 
anderzijds dat het hem, bij het naderen 
er van, onmogelijk was het bestaan van 
het kruispunt te bernerken. 

(FALIZE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 31 No
vember 1941 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

I. Wat de voorzienmg betreft der aan
leggers Falize, Marthe, en Hasse tegen het 
openbaar ministerie en tegen de verweer
ders Tibo en Warnant: 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek; 97 der Grondwet; 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek; 
56, 4°; 57, 2°, en 131, 3°, van het Konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, doordat 
het bestreden arrest, : o) den eischer der 
aanleggers heeft afgewezen die ze als bur
gerlijke partijen hadden ingespannen tegen 
den beklaagde Tibo en tegen de burger
lijk verantwoordelijke partij Warnant; 
b) de aanlegster Marthe Falize heeft ver
oordeeld omdat ze zich schuldig gemaakt 
heeft aan een gebrek aan vooruitzicht en 
voorzorg, waaruit de aanrijding en de ge
volgen dezer ontstaan zijn, doordat ze de 
vrachtauto van Tibo heeft willen voor
steken op de kruising van clen radialen 
weg nr" en den weg der Dooden, alhoewel 
deze kruising door geen kenteeken was 
aangeduid en dat ze weinig zichtbaar was 
tenzij op korten afstand, dan wanneer 
artikel 36, 4°, van het Koninklijk besluit 
op het verkeer, waarbij het voorsteken op 
de kruisingen verboden is, slechts voor
ziet en slechts kan voorzien die kruisingen 
welke dooreen teeken zijn aangeduid val
gens het voorschrift van artikel 131, 3°, 
van den Code op het verkeer, of althans 
de kruisingen welke de weggebruikers van 
op een voldoende afstand kunnen opmer
ken, omstandigheid welke de bestreden 
beslissing, ver van te vermelden, tegen
spreekt, en dan wanneer, bij ontstentenis 
van dergelijke signalisaties of zichtbaar
heid, de aanlegster het recht van voor
steken bleef genieten terwijl de beklaagde 
Tibo haar den doorgang naar links niet 
mocht afsnijden (art. 57, 2°, van het 
reglement op het verkeer); 

Overwegende dat artikel 36, 4°, van het 
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
zonder eenig onderscheid noch voorbe
houd, het voorsteken op alle kruising ver
biedt ; dat dit verbod hoegenaamd niet 
afhangt van het bestaan van een bi.f 
artikel 131, II, 3°, van hetzelfde besluit 
bedoeld waarschuwingsteeken voor ge
vaar; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat de fei
telijke onwetendheid, wanneer ze onover-
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komelijk is, in het strafrecht een grond 
van rechtvaardiging is ; 

Dat er dus geen overtreding van voor
noemd artikel 36, 4o, bestaat wanneer, 
~enerz1jds, de bestuurder van het voe~: 
tuig de kruisingen niet kende ~aar hiJ 
:zijn manceuvre van voorsteken mtvoer~e 
en dat hij, anderzijds, op het oogenbhk 
dat hij de kruising naderde, in de onmoge
lijkheid was deze te bemerken; 

Maar overwegende dat uit de bindende 
vaststellingen van het bestreden arrest 
hlijkt dat de kruising ih onderhavig geval 
niet onoverkomelijk was, maar " weinig 
zichtbaar, tenzij op tamelijk korten af
stand » ; dat het arrest, daarenboven op
merkt dat verschillende werklieden, die 
achteraan in den vrachtwagen zaten van 
den verweerder Tibo, vrachtwagen die 
v66r de auto der aanlegster, Falize Marthe, 
reed, aan deze met geschikte teekens het 
nakend gevaar hebben gesignaleerd ; 

Dat het bestreden arrest, - door in 
.deze omstandigheden te beslissen dat de 
aanlegster getracbt heeft op een verboden 
plaats voor te steken en, daarom, baar 
voertuig ontijdig naar links heeft gestuurd, 
wat de eenige oorzaak is die aanleiding 
heeft gegeven tot het ongeval,- de in bet 
middel bedoelde bepalingen niet gescbon
den heeft; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 96 en 97 van 
het Koninklijl\_ besluit van 1 Februari 
1934, doordat bet bestreden arrest de 
beklaagde Falize Marthe aileen veroor
deeld beeft en de geheele verantwoorde
Iijkheid voor het ongeval op haar heeft 
gelegd en op haar man, deze burgerlijk 
verantwoordelijk, terwijl bet den mede
beklaagde en zijn aansteiler van aile 
verantwoordelijkbeid ontlast beeft, zonder 
uitdrukkelijk vast te steilen dat de mede
beklaagde Tibo zijn afdraaien naar links 
werkelijk had doen kennen overeenkom
stig de regelen voorgescbreven bij arti
kelen 96 en 97 van den Wegcode of, 
althans, twijfel beeft laten bestaan aan
gaande deze omstandigheid die, onder 
oogpunt der verantwoordelijkbeid, van 
hoofdzakelijk belang is en de omstan
digheid, dat verscheidene werklieden, die 
achteraan in den vrachtwagen zaten, door 
geschikte teekens de aanlegster er zouden 
van verwittigd hebben dat de bestuurder 
met den vracbtwagen ging afdraaien, 
z66 heeft in aanmerking genomen dat ze 
in hoofde van Tibo aile fout uitsluit, dan 
wanneer de aanlegster geen rekening heeft 
gehouden en mocbt houden dan met de 
teekens door den bestuurder gegeven : 

Overwegende dat het middel aileen 

gericht is tegen de beslissing op de burger
lijke vorderingen gewezen ; 

Overwegende dat het middel, in zijn 
eerste onderdeel, steunt op de bewering 
dat de omstandigbeid dat de verweerder 
al .of niet aangekondigd heeft dat zijn 
voertuig naar links ging afdraaien van 
hoofdzakelijk belang is onder oogpunt der 
verantwoordelijkheid ; 

Overwegende dat deze bewering tegen
gesproken wordt door de feitelijk bindende 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
luidens dewelke de eenige oorzaak, waar
uit bet ongeval is ontstaan, gelegen is in 
het feit dat. de aanle~Zster heeft willen 
voorsteken wanneer dit verboden was, en, 
met dat inzicht, haar voertuig ontijdig 
naar links beeft gericht; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
van bet middel betreft, dat het bestreden 
arrest de door de werklieden van den ver
weerder Tibo gemaakte gebaren en gege
ven teekens vermeldt, geenszins om te 
beslissen dat deze laatste niet verplicht 
was bet reglementair signaal te geven, 
maar om te bewijzen dat de aanlegster 
Falize, Marthe, reed zonder zich om de 
teekens, die haar gegeven waren, te be
kommeren en, dat, bijgevolg, de omstan
digheid dat Tibo al of niet van de zwen
king van zijn voertuig heeft verwittigd, 
geen enkelen invloed kon hebben op de 
aanrijding; 

Dat het middel, in zijn beide onderdee
len, in feite niet opgaat; 

En overwegende, wat de beslissing be
treft op de publieke vordering gewezen, 
dat de substantieele of op straf van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de uitgesproken straf 
overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van den aan
legger Falize Charles, tegen de verweer
ders Tibo en Warnant : 

Overwegende dat het eerste door den 
aanlegger ingeroepen middel hetzelfde is 
als het tweede middel aangevoerd door de 
aanleggers Falize, Marthe en Hasse; 

Dat uit het antwoord op de voorziening 
dezer Iaatsten blijkt dat het middel in 
feite niet opgaat ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 420 van het Strafwetboek, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
36, 4o, 57, 2o en 131, 3°, van het Konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, doordat 
het bestreden arrest den verweerder Tibo 
van aile verantwoordelijkheid en diens 
burgerlijk verantwoordelijke van aile v.er
oordeeling heeff ontlast bij de beschou
wing dat de eerste een verkeersvoorrang 
genoot, alhoewel het vaststelt dat, op de 
plaats waar Tibo zijn zwenkingbeweging 
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heeft begonnen er geen enkelen signali
satiepaal stond en dat aan de voertuigen, 
welke zijn vrachtwagen volgden, niets 
toeliet het bestaan van een kruising op te 
merken, zoodat Tibo, in plaats van het 
recht te hebben zijn beweging naar Jinks 
aan te kondigen, de verplichting had den 
doorgangvan de aanlegster Falize, Marthe, 
niet af te snijden, die hij in zijn achteruit
kijkspiegel moest kunnen opmerken en 
wier snelheid hij kon schatten : 

Overwegende, eenerzijds, dat uit het 
antwoord op het eerste middel der aanc 
leggers Falize, Marthe en Hasse gegeven 
blijkt dat bet arrest vaststelt, niet dat 
niets toeliet het bestaan der kruising te 
bemerken maar aileen dat deze « weinig 
zichtbaar was n ; 

TUUT- PROCUREUR DES KONINGS WAA}\ 
TE NEJVIEN.- GEEN AKTE IN DE RECHTS7 
PLEGING AANWIJZEND DEN AARD VAN 
DE DELEGATIE NOCH DE OVERHEID DIE 
DEZE HEEFT VERLEEND. - 0NDERTEE-, 
KENAAR NIET VERMELD ONDER DE OP: 
DE RANGLIJST OPGETEEKENDE RECH
TERS-PLAATSVERVANGERS. - REGEL
MATIGHEID VAN HET BEROEP NIET GE
RECHTVAARDIGD. 

Wanneer de alae houdend beroep tegen een 
vonnis van de co!Tectioneele rechtbank 
geteekend is doo!' een persoon die ver
klaart dat hij de hoedanigheid bezit van 
!'echter-plaatsvervanger gedelegeerd tot het 
ambt van substituut-prowreur des Ko
nings, en geen enkel stuk van de rechts
pleging den aard van de delegatie en de 
overheid die deze verleende aanwijst, 
bovendien de onderteekenaar niet is ver~ 
meld op de ranglijst van de rechters
plaatsvervangers der rechtbank, is de 
regelmatigheid van het beroep niet gerecht
vaardigd. 

(GORGAN.) 

ARREST. 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest opmerkt « dat uit de omstan
digheden der zaak en in 't bijzonder 
uit de snelheid van de auto van Falize, 
Marthe, blijkt dat op het oogenblik waarop 
Tibo in zijn achteruitkijkspiegel ten ge
pasten tijde den weg moest bezien, hij 
enkel zou kunnen vaststellen hebben dat 
Falize nog achteraan kwam op een zooda
nigen afstand dat hij zijn verkeersvoor
rang naar links mocht gebruiken zonder 
eenige onvoorzichtigheid te begaan »; Gelet op de bestreden beslissingm, te 

Dat, aldus, de feitelijke beweringen weten de beschikking op 6 DecembEr 191.(} 
waarop het middel steunt door het be- door de raadkamer der· rechtbank van 
streden arrest worden teg'engesproken en · eerstm aanleg te Charleroi gEwEzm m het 
dat het middel in feite niet opgaat; arrest op 8 FEbru.ari 1%1 door het Hof 

En overwegende dat het Hof, op de van beroep te Brussel gEwezm; 
voorziening ingediend tegen de op de bur- Aangaande de voorziming ingediend 
gerlijke vordering gewezen beslissing, van tegm de beschikking der raadk2mer : 
ambtswege geen bijzonder middel op- Over het eenig middel : schmding van 
werpt; , artikelm 1 dn wet in dato 17 April1878 ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 7 en 97 der Grondwet; 22, 27, 47, 127, 
voorzieningen; veroordeelt de eerste twee 128 , 129 en 130 van het Wetboek van 
aanleggers tot de twee derden der kosten Strafvordning; 1 der wet in dato 23 Au
en tot een enkele vergoeding van 150 fr. gustus 1919 en 1317 tot 1320 van het Bur
jegens de verweerders Tibo en Warnant; gerlijk Wetboek, doordat de beschikking 
veroordeelt den derden aanlegger, Falize, op 6 December 1940 gewezm werd door 
Charles, tot het overige derde der kosten de raadkamer, die slechts op dim d2g tot 
en tot een enkele vergoeding van 150 fr. het onderzoek der zaak van dm aanlegger 
jegens dezelfde verweerders. is overgegaan, op een geschrtvEn vorde-

18 Juni 1941. _ 2e Kamer. _ Voor- ring tot verwijzing in dato 2.5 Novem
zitter,. H. Hodum, raadsheer waarnemend ber 1940, waarvan de handteekening on
voorzitter. _ Verslaggever, H. Waldie._ leesbaar is en die geen enkele aanduiding 
G l"k 'd d z van naam van den onderteEkenaar draagt, 

e tJ lut en e cone usie, H. Raoul Hayoit alzoo het Hof van verbrEkiilg' in de onmo-
de Termicourt, advocaat generaal. gelijkheid stellende de regelmatigheid na 

te gaan van dit stuk, dat noodzakelijk is· 

2e KAMER. - 18 Juni 1941. 

BE R 0 E P. - STRAFZAKEN. - BE
ROEPSAKTE GETEEKEND DOOR EEN PER
SOON DIE VERKLAART TE HANDELEN 
ALS RECHTER-PLAATSVERVANGER GEDE
LEGEERD OM DE BEDIENING VAN f)UBSTI-

voor de geldigheid van gezegde beschik
king; 

Overwegende dat de vordering waar
naar het middel verwijst de handteeke..:. 
ning dral'lgt van Robert Vire; dat de 
H. Vire, Robert, op de ranglijst der recht
bank van eersten aanleg te Charleroi, 
voorzien bij artikel 190 der wet in dato 
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18 Juni 1869, onder de substituten-procu· 
reur des Konings ingeschreven is ; 

· Dat het middel in feite dus niet opgaat ; 
En overwegende dat de substantieele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bestreden beschikking overeenkomstig de 
wet is; 

Aangaande de voorziening ingediend 
tegen het arrest van veroordeeling : 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 der wet in dato 17 April1878; 
9 en 97 der Grondwet; 22, 27, 41 en 47 
van het W etboek van Strafvordering ; 
6, 7 en 8 der wet in dato 1 Mei 1849; 
148 der wet in dato 18 Juni 1869; 6 der 
wet in dato 31 Juli 1880; van de besluit
wet in dato 6 November 1939 en, voor 
zooveel het ministerieel besluit n• 707 
in dato 20 December 1940 door de Hoven 
en Rechtbanken mag toegepast worden, 
van bet gedeelte van artikel 1 van dit 
ministerieel besluit, gedeelt.e dat arti
kel 2bis van de l;esluit-wet in dato 6 No
vember 1939 uitmaakt, doordat het Hof 
van beroep tegen den aanlegger heeft 
gestatueerd op het. eenige beroep tegen 
hem ingesteld, te weten de akte in dato 
30 December 1940, stuk 185 der rechts
pleging, dan wanneer -deze akte er zich 
bij bepaalt vast te stellen dat de « H. Fer
nand Desgain, rechter-plaatsvervanger tot 
de functies van substituut-procureur des 
Konings afgevaardigd >l, op 30 Decem
ber 1940 booger beroep heeft ingesteld 
tegen het vonnis door de correctioneele 
rechtbank te Charleroi tegen den be
klaagde op 24 December ·1940 gewezen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over het door het open
baar ministerie ingesteld beroep, de straf 
heeft verzwaard welke door de correctio
neele rechtbank te Charleroi was uitge
sproken geweest ; 

Overwegende dat, luidens de akte van 
beroep, de verklaring van beroep gedaan 
werd door den H. Fernand Desgain, recb
ter-plaatsvervanger afgevaardigd tot de 
functies van substituut-procureur des 
Konings; 

Overwegende dat noch uit de akte van 
beroep, noch uit het bestrederi arrest, 
noch uit eenig ander stuk der rechtsple
ging om 't even welke aanduiding blijkt 
over den aard van de ingeroepene « afvaar
diging )) of dver de overheid waarvan deze 
mtgaat; 

Dat H. Fernand Desgain niet ingeschre
ven is onder de rechters-plaatsvervangers 
vermeld op de ranglijst der rechtbank van 
eersten aanleg te Charleroi, voorzien bij 
artikel190 der wet m dato 18 Juni 1869; 

Overwegende, bijgevolg, dat het Hof 

van verbreking nfet kan nagaan of de in 
't middel bedoelde akte van beroep de 
zaak bij bet Hof van beroep wettelijk 
heeft aanbangig gEmaakt, en dat het be
streden arrest nopms dit punt dus niet 
wettelijk met redenen omkleed is ; 

Overwegende dat de behandeling der 
andere middelen zonder belang voor
komt; 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening ingediend tegen de bestre
dene beschikking der raadkamer; ver
breekt het arrest van veroordeeling in 
dato 8 Februari 1941 ; beveelt dat het 
onderhavig arrest, voor zooveel het uit
spraak doet over de voorziening inge
diend tegen het arrest in dato 8 Februari 
1941, zal overgeschreven worden op de 

· registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der vernietigde be
slissing ; veroordeelt den aanlegger tot de· 
helft der kosten ; Jegt het overige ten 
laste van den Staat ; verwijst de zaak 
naar bet Hof van heroep te Luik. 

18 Juni 1941.- 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
Gel~fkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 18 Juni 1941. 

1D AMBTENAAR.- ZICH INLATEN MET 
EEN OPENBAAR AMBT. - ARTIKEL 227 
VAN HET STRAFWETBOEIL- VAN TOE
PASSING OP HET ZICH INLATEN MET HET 
AMBT VAN DEURWAARDER. 

2o AMBTENAAR.- ZrcH INLATEN MET 
EEN OPENBAAR AMBT.- WIJZEN WAAR-· 
CP DIT MISDRIJF WORDT GEFLEEGD. 

1° Artikel 227 van het Strafwetboek is van 
toepassing op het feit zich in te Iaten met 
een openbare bediening waart•an de 
houder, zooals de deurwaarder, bcvendien 
bevoegd is, om de gerechtelijke mandaten, 
bij dwang, ten uitvoer te leg gen. 

2o H et misdrij f van het zich inlaten met een 
openbaar ambt bestaat hetzij in het uit
voeren, zonder titel, van een bepaalde 
verrichting van een openbaar ambt, 
hetzij in het aanwenden van handelwijzen· 
of van een voorstelling der zaken die, 
zonder verrichtingen van een openbaar 
ambt uit te maken, nochtans van zooda
nigen aard zijn dat zij doen aannemen 
dat hij die ze aanwendt de bij de wet aan 
een ambtenaar of een openbaar officier 
toegekende bevoegdheden bezit. 
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(GRAUWELS.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest op 
1 Maart 19~1 door bet Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kel 227 van het Strafwetboek en van arti
kelen 1, 2~, 26, 27, 37 en 39 van het Keizer
lijk decreet van 17 Juni 1813 houdende 
reglement op de inrichting en den dienst 
der deurwaarders, doordat : 1° bet bestre
den arrest ten onrechte beslist dat arti
kel227 van het Strafwetboek wordt toege
past op de functies van den deurwaarder, 
dan wanneer, indien de deurwaarders 
openbare officieren zijn, zij geen openbare 
ambtenaren zijn, en dat artikel 227 van 
het Strafwetboek slechts kan toegepast 
worden in geval van inmenging in open
hare ambten; 2° het bestreden arrest, bij 
de beschouwing dat artikel 227 van het 
Strafwetboek wordt toegepast op de deur
waarders in hun hoedanigheid van open
bare ambtenaren, beslist dat er inmenging 
bestaat in de openbare functies van den 
deurwaarder, dan wanneer er geen enkele 
daad gesteld werd die het eigenlijk pu
bliek karakter dier functies heeft, terwijl 
de inmenging slechts zou kunnen straf
baar zijn indien ze betrekking had op 
daden van de openbare functie : 

Over het eerste onderdeel van bet 
middel: 

Overwegende dat, indien de deurwaar
der een openbaar officier is, hij terzelfder
tijd een openbare functie uitoefent vm·
mits hij, krachtens een opdracht der wet, 
de macht heeft, bij middel van dwang, 
de bevelen van het gerecht uit te voeren 
en de vonnissen ten uitvoer te leggen en 
aldus een gedeelte der openbare macht 
uitoefent; 

Dat, ten andere, uit de voorbereidende 
werken van het Strafwetboek blijkt dat 
de wetgever, in artikel 227 van het Straf
wetboek onder de openbare ambten heeft 
willen begrijpen, namelijk de openbare 
ambten waarvan de waarnemer bevoegd 
is om, bij middel van dwang, bevelen van 
het Gerecht uit te voeren ; 

Overwegende, daarenboven, dat arti
kel ~0 van het decreet van 14 Juni 1813, 
in het middel bedoeld, door aan de deur
waarders te verbieden alle ander bezol
digd openbaar ambt uit te oefenen, hun 
noodzakelijk de hoedanigheid verleent van 
dezen die een openbaar ambt waarnemen ; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat bet bij artikel 227 
van het Strafwetboek voorzien misdrijf 

bestaat in de uitvoering, zonder titel, van 
een bepaalde daad van een openbare 
functie, hetzij de dader daarvoor zijn toe
vlucht heeft genomen tot handelingen of 
tot een wijze van voorstelling die, zonder 
daden van een openbaar ambt uit te 
maken, nochtans van aard zijn om te doen 
gelooven dat hij, die de daad beging, de 
macht had waarmede de wet een ambte
naar of een openbaar officier bekleedt; 

Dat bet slechts in het eerste geval is dat, 
zooals het middel het bevestigt, het mis
drijf de uitvoering onderstelt van een 
daad die eigen is aan het openbaar ambt ; 

Maar overwegende dat de aanlegger 
niet veroordeeld werd om, zonder titel, 
een daad van het publiek ambt van deur
waarder te hebben gesteld ; 

Dat het bestreden arrest, bij het aan
halen van verschillende handelingen van 
den aanlegger, in feite en, bijgevolg op 
bindende wijze, vaststelt, dat al de ele
menten samen genomen handelingen en 
een wijze van voorstelling uitmaken die 
klaarblijkelijk gewild waren om aan zekere 
personen te doen gelooven dat de aan
legger de hoedanigheid van deurwaarder 
had, een openbare functie uitoefende en 
de eigenlijke macht dezer bezat ; 

Dat aldus bet arrest, ver van de in het 
middel bedoelde bepalingen te schenden, 
deze juist heeft toegepast en dat het 
middel, in elk zijn·er onderdeelen, in rechte 
niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantleele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefd werden en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

18 Juni 1941.- 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Yerslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 23 Juni 1941. 

VALSCHHEID. - GEBRUIK VAN EEN 
VALSCH STUK.- FElT DAT EEN NAUW
KEURlGE RECHTSBEDEELlNG KAN SCHA
DEN.- FElT DAT NADEEL KAN VEROOR
ZAKEN. - RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING : GRENZEN. 

Hij die misdrijven tegen de politie der ravi
tailleering heeft gepleegd en, op het 
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<Oogenblik waarop hij wordt betrapt, een 
-valsche factuur vertoont met het opzet die 
misdrijven te verbergen, loopt de toepas
$ing op van de straffen die voorzien zijn 
tegen het gebruik van een valsch stuk; 
het op die wijze gepleegde feit kan een 
nauwkeurige rechtsbedeeling .schaden en 
is derhalve van dien aard dat het schade 
kan veroorzaken; hoe ruim ook de vrij
heid van de verdediging behoort te wezen, 
toch laat zij den beklaagde niet toe zich 
-valsche bescheiden aan te schaffen en 
daarvan gebruilc te maken om de misdrij
ven te verbergen, die door het gerecht 
worden opgespoord. 

(COLPAERT.) 

ARREST (1). 

Gelet op het bestreden arrest· door het 
Hoi van beroep te Luik op 15 Januari 1941 
_gewezen; . 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen .196, 197 en 213 van het Straf
wetboek, doordat het arrest veroordeelt 
hoofdens gebruik van valschheid in ge
schriften alswanneer de aanlegger van de 
-valschheid slechts gebruik heeft gemaakt 
om de door hem gepleegde inbreuken te 
verbergen en om het gerecht op een 
dwaalspoor te brengen, en dat het feit, 
daar het niet van aard is nadeel te berok
kenen, niet onder de toepassing der Straf
wet valt; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de aanlegger, die de maatregelen heeft 
geschonden welke getrofien zijn om de 
bevoorrading van het land te verzekeren 
en om de misbruiken in den handel van 
·zekere waren of goederen te voorkomen 
en te beteugelen, op het oogenblik waarop 
hij werd betrapt een vervalschte factuur 
heeft getoond met het inzicht deze in
brenk te verbergen ; 

Overwegende dat het gebruik van 
valschheid alzoo gepleegd de juiste rechts
bedeeling, wat een belang is van openbare 
orde en door de wet beschermd is, in 
gevaar kon brengen ; 

Dat het, dienvolgens, nadeel kon be
rokkenen; 

Overwegende dat hoe groot ook de vrij
heid der verdediging wezen moet, ze den 
verdachte niet toelaat zich valsche be
scheiden te verschafien en .. deze te gebrui
·ken om de door het gerecht opgespoorde 
misdrijven te verbergen ; 

(1) ·zie de nota bij dit arrest, van den 
H. eerste advocaat generaal Leon Cornil, in 
~ull. en PAsrc., 1941, I, 248. 

VERBR., 1941.- 10 

Dat het middel dus in rechte niet op
gaat; 

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

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; · veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

23 Juni 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H, Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 23 Juni 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
PLICHTING VAN DEN RECHTER. - HOE 
VER ZIJ REIKT. 

De rechter voldoet aan het vormvoorschrift, 
dat hem oplegt te antwoorden op de vragen, 
verweermiddelen en excepties van de par
tijen, wanneer hij de redenen opgeeft die 
hem er toe geleid hebben te beslissen 
zooals hij gedaan heeft; hij is echter niet 
gehouden nader te bepalen welke elementen 
hem er toe brachten die redenen als door
slaggevend te beschouwen. 

(ADAM, ELISABETH.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 11 J a
nuari 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, en voor zooveel 
als noodig, van artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, alhoewel de 
aanlegster in de door haar regelmatig 
genomen conclusies loochende dat ze zich 
in Belgiii, en bijgevolg, in het rechterlijk 
arrondissement Brussel bevond waar de 
te haren laste gelegde feiten zouden ge
pleegd geweest zijn, tusschen den 18 Juni 
1938 en einde Juli 1938, terwijl ze tot 
staving harer bewering acht feiten inriep 
om dit alibi te bewijzen, haar nochtans, 
hoofdens de feiten A en C, 2°, veroordeeld 
heeft door op het verweerstelsel der aan
legster enkel te antwoorden dat « de 
bewering der betichte luidens dewelke 
zij zich, einde J uli 1938, geenszins bij haar 
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thuis maar in den vreemde zou bevonden 
hebben, is tegengesproken door de eh:!men
ten van het onderzoek », en dan wanneer 
dergelijke bewering niet mag aangezien 
worden als een voldoende motiveering 
en, in alle g·eval, geen gemotiveerd ant
woord is op de conclusies der aanlegster, 
daar de rechter over den grond het Hof 
van verbreking niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of de rechters over den 
grond het verweermiddel der betichte met 
een gepaste reden weerleggen : 

Overwegende dat de · verplichting voor 
den rechter in te gaan op alle hein voor
gelegde vragen, verweermiddelen of excep
ties, een regel van vorm is, waaraan de 
rechter voldoet door de redenen aan te 
duiden welke hem ertoe gebracht hebben 
uit te spreken zooals hij heeft gedaan, 
zonder dat hij verplicht is, daarenboven, 
de elementen te bepalen welke hem die 
red en en als overwegend hebben do en aan
zien; 

Overwegende, in onderhavig geval, dat 
de aanlegster beticht was van misdrijven 
beg'aan te hebben in het rechterlijk arron
dissement Brussel in den loop der maand 
J uli 1.938 ; dat de aanlegster, als verweer, 
in conclusies zekere feiten inriep waaruit 
ze het bewijs beweerde af te leiden dat ze 
zich op het bedoeld oogenblik in den 
vreemde bevond ; 

Overwegende dat het arrest op die be
schouwingen van feitelijken aard ant
woordt door vast te stellen, eenerzijds, in 
de bewoordingen der wet, het bestaan van 
al de bestanddeelen der misdrijven welke 
het ten lasten der aanlegster weerhoudt, en 
anderzijds « dat de bewering der betichte 
luidens dewelke zij zich einde Juli 1938 
niet bij haar thuis, maar in den vreemde 
zou bevonden hebben, tegengesproken is 
door de elementen van het onderzoek »; 

Overwegende dat de rechter, door zich 
aldus uit te drukken, rechtstreeks en juist 
het verweerstelsel der betichte weerlegt 
en klaar aantoont dat hij weigert geloof 
te hechten aan de door haar voorgewende 
feiten; 

Dat het, dus, ten onrechte is dat zij 
tegen het arrest aanvoert dat het niet ten 
genoegen der in het middel bedoelde wets
bepalingen gemotiveerd is ; 

Dat het middel dus in feite niet op
gaat; 

En overwegende dat de ondernomen 
beslissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of op 
s traf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd werden en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn. 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegster tot 
de kosten. 

· 23 Juni 19/ii. - 2e Kamer. - Voor- · 
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter .. - Verslaggever, H. Fauquel. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. .- Pl., 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 23 Juni 1941. 

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- DRAAG
WIJDTE: 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - GE
VOLGEN. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED: 
- STRAFZAKEN. · 

1 o W anneer een bij verstek gewezen vonnis 
den beklaagde heeft vrijgesproken van de 
hoofd-telastlegging en veroordeeld wegens 
de bijkomende telastlegging, zal het 
verzet van beklaagde, dat er toe strekt en 
slechts e1· toe kan strekken al de tegen 
hem uitgesproken veroordeelingen of een 
gedeelte te doen opheffen, niet weer ter 
sprake brengen en niet weer kunnen ter 
sprake brengen de v1·aag of het feit ge
pleegd is geweest in de bij de hoofd-te
lastlegging opgegeven omstandigheden. 

2° Wanneer de raadkamer beklaagde on
wettelijk heeft verwezen naar de correc
tioneele rechtbank wegens de hoofd-te
lastlegging van zwaren diefstal en de 
bijkomende telastlegging van eenvoudi
gen diefstal, zonder dat verzachtende 
omstandigheden werden in aanmerking 
genomim, en de correctioneele rechtbank 
daarna beklaagde onwettelijk heeft vrij
gesproken van de hoofd-telastlegging en 
veroordeeld wegens de bijkomende telast
legging, brengt het enkele verzet van 
beklaagde tegen dit bij verstek gewezen 
vonnis niet mede dat de hoofd-telast
legging opnieuw onderzocht wordt, en de 
correctioneele rechtbank mag zich niet 
onbevoegd verklaren omdat de raadkamer 
verzuimd heeft verzachtende omstandig
heden in haar: beschikking tot verwijzing 
te ve1·melden. 

3° Wanneer het Hof van verbrekin-g;/'iij 
regeling van rechtsgebied, het arrest van 
onbevoegdve1·klaring van een Hof van 
beroep vernietigt, kan het de zaak tentg 
verwijzen naar hetzelfde Ho{ van beroep,. 
anders samengesteld. 
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(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T. DE RAEDT.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot regeling 
vanrechtsgebied uitgaande van den pro
cureur generaal bij het Hof van beroep 
te Luik; · 

Overwegende dat de raadkamer der 
rechtbank van eersten aanleg te Dinant 
bij beschikking in dato 18 October 1940' 
De Raedt, wegeris diefstal tm · nadeel~ 
van Guillaume, naar de correctioneele 
rechtbank heeft verwezen; 

Dat · de beschikking dien diefstal in 
hoofdorde . omschrijft als begaan zijnde 
met behulp van inklimming, braak of 
valsche sleutels en in bijkomende orde, 
als gepleegd zonder eenige verzwarende 
omstandigheid ; 

Dat, alhoewel de met behulp van braak 
inklimming of valsche sleutels gepleegd~ 
diefstal door artikel 467 van het Straf
wetboek met opsluiting gestraft wordt 
de beschikking tot staving der verwijzing 
naar de correctioneele recbtbank geen 
verzachtende omstandigbeden aanhaalt; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Dinant, door op 12 Decem
ber 1940 bij verstek gewezm vonnis de 
boofdbetichting van diefstal met behulp 
van inklimming, van braak of van valsche 
sleutels niet bewezen heeft verklaard en 
De Raedt veroordeeld he eft tot een 'ge
vangenisstraf en een geldboete, wegens de 
bijkomende betichting van eenvoudigen 
diefstal, bij toepassing van artikelen 461 
en 463 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie tegen dat vonnis geen hooger beroep 
heeft ingesteld, maar dat De Raedt verzet 
heeft aangeteekend tegen de veroordee
ling die het bevatte ; 

Overwegende dat de rechtbank, bij op 
9 Januari 1941 op tegenspraak gewezm 
vonnis, dit verzet aannam en den verzetter 
opnieuw, wegens eenvoudigen diefstal, 
veroordeeld heeft tot gevangenisstraf en 
geldboete; 

Overwegmde dat het Hof van beroep 
te Luik, - op hooger beroep door De 
Raedt en den procureur des Konings tegen 
dit tweede vonnis ingesteld -, zich, bij 
een op 20 Februari 1941 op tegenspraak 
gewezen arrest, onbevoegd heeft verklaard 
om reden dat de raadkamer in haar be
schikking tot verwijzing gem verzachtende 
omstan(!igheden had aangehaald ; 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer en het arrest van het Hof van 
beroep kracht van gewijsde hebbeil he
komen; ~at, uit. hun tegenstrijdigheid, 
een negatref gesch1l van rechtsgebied ont-

staat dat den gang van het gerecht be
lemmert; dat er dus aanleiding bestaat 
tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat het in schending is 
met artikelen 1 en 2, alinea 1, der wet 
van 4 October 1867 (art. 3 der wet van 
23 Oogst 1919) dat de raadkamer De 
Raedt naar de correctioneele rechtbank 
h~d verwezen, onder de betichting van 
d1efstal met behulp van inklimming, van 
braak of van valsche sleutels zonder in 
haar beschikking van 18 Octob~r 1940 ver
zacbtende omstandigheden aan te duiden ; 
Overwegend~ dat het even onwettig is 

dat de correctwneele rechtbank zicb in 
haar vonnis bij verstek in dato 12 Dec~m
ber 1940, als bevoegd heeft aangezien om 
van die betichting kennis te nEmED en deze 
bewezen te verklarEn ; 

Maar. o_ver~egende d~t, daa~ het open
baar m1mstene tegen d1t vonms geenszins 
hoo_ger. beroep _h~eft ingesteld, gezegde 
behchtmg defimtref weggevallen is ; 

Overwegende dat het door De Raedt 
gedane verzet slechts voor doe] had en 
kon hebben, hem te doen ontlasten 'van 
alle of van een gedeelte der tegen hem 
wegens eer.tvoudigen diefstal uitgesproken 
veroordeelmgen ; dat het de vraag niet 
te berde bracht en niet te berde mocht 
brengen te weten of de diefstal gepleegd 
werd met behulp van inklimming, van 
braak of van valsche sleute1s · 

Overwegende dat de co~rectioneele 
rechtbank en daarna bet Hof van beroep, 
waar het verzet van De Raedt aanhangig 
was gemaakt, nog alleen mochten kennis 
nemen van den gezegden eenvoudigen 
diefstal; 
·. Overwe~ende dat het Hof van beroep, 
m schendmg met artikelm 187 en 188 
van het Wetboek van Strafvordering het 
eerste gewijzigd bij artikel 1 der wet' van 
9 Maart 1908, beslist heeft dat er bij 
bet Hof een betichting van misdaad wei 
aanhangig gemaakt werd, nopens de
welke de raadkamer geen verzachtende 
omstandigheden had aangenomen ; 

Om die redenen, het Hof het rechts
g•ebied regelende, vernietigt bet arrest 
van het Hof van beroep te Luik in dato 
20 Februari 1941, beveelt dat onderhavig 
arr~st za1 overgeschreven worden op de 

.~registers van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding ervan zalgemaakt worden 
op d~.n kant van het vernietigd arrest; 
verwi,lst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik, anders samengesteld. 
· 23 Juni 1941. - 2e Kamer. - Voor

zitter, H, Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H~ Lambinet. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat gi:meraal. 
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2° KAMER. - 23 Juni 1941. 

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.
WANBEDRIJF WAARVAN DE VERJARING 
NIET AAN BIJZONDERE REGELEN ONDER

' WORPEN IS. - TOEPASSING VAN POLI
TIESTRAF. - GEVOLG. 

2° VERKEER.- KRUISPUNT.- TRAM. 
- VERKEERSVERPLICHTINGEN. 

1° W a11,nee!' het vonnisgerecht beslist dat 
slechts een politiestraf dient te worden 
toegepast op een wanbedrijf waarvan de 
verja'l'ing niet aan bijzondere 'l'egelen is 
onderworpen, moet het, indien het feit 
meer dan een jaar geleden werd gepleegd 
er de loop der verjaring niet werd gestuit, 
verklaren dat de publieke vordering ten 
gevolge van verjaring vervallen is. (Wet 
van 17 April1878, artt. 21, 23 en 26.) 

2o De bestuurde!' van de tram, wien de ver
kee!·sagent den doortocht opent op een 
kruispunt, is daarom niet gerechtigd met 
zijn voertuig aan te stooten tegen andere 
voe1·tuigen die hi} vlak v6dr hem het IJVer
steken van het kruisp~mt voltooien ziet. 

(DUPUIS EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
«TRAMWAYS UNIFIES DE LIEGE», T, VAN 
DEN BERGHE.) . 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonms op 
8 J anuari 1941 g•ewezen door de correc
tioneele rechtbank te Luik, statueerende 
in graad van hooger beroep ; 

I. Over de voorzieningen, voor zoover 
ze gericht zijn tegen de beslissing op de 
vordering van het openbaar- ministei'ie : 

Over het middel ex officio : schencling 
van artikelen 21, 23 en 26 der wet van 
17 April1878 : 

Overwegende dat het hiervoren aange
haald vonnis in dato 8 J anuari 19t.1 den 
eersten aanlegger veroordeelt tot een 
geldboete van 3 frank en tot de kosten 
der openbare vordering wegens een in
brenk op artikel 6 van het Koninklijk 
besluit van 27 Januari 1931 houdende 
politiereglement voor de exploitatie van 
de door de regeering vergunde of te ver
gunnen tramwegen, gewijzigd bij artikel1 
van het Koninklijk besluit van 26 Oogst 
1936, inbreuk begaan opt., December 1939, 
·en de tweede aanlegster voor die veroor
deelingen burgerlijk verantwoordelijk ver
klaart; 

Overweg·ende dat, luidens artikel 13 
van bet Koninklijk besluit van 27 Ja
nuari 1931,

1 

de inbreuken op dit besluit 
wanbedrijven uitmaken, maar dat het 
vonnis, door slechts een politiestraf uit te 

spreken, aan de ten laste van den eersten 
aanlegger gelegde inbreuk het karakter 
van overtreding toekent; 

Overwegende dat, luidens artikel 23 der 
wet van 17 April1878, de publieke vorde
ring volgende uit een overtreding verj aart 
na zes valle maanden en dat, luidens arti
kelen 21 en 26 derzelfde wet, geen enkele 
verj aringstuitende daad voor gevolg kan 
hebben den verjaringstermijn tot over 
een j aar te verlengen ; 

Overwegende dat, daar de veroordee
lingen meer dan een jaar na de feiten uit
gesproken werden en daar de verjaring 
niet gestuit is geweest, het vonnis de 
in het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt; · 

II. Over de voorzieningen voor zoover 
ze gericht zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke vorderiJig : 

Over de twee middelen samen, het 
eerste : schending van artikelen 163, 176 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 97 der Grondwet, doordat de 
rechtbank de conclusies niet beantwoord 
heeft welke door de aanleggers in graad 
van hooger beroep regelmatig genomen 
werden, en doordat het vonnis aldus niet 
voldoend gemotiveerd is ; en het tweede : 
schending van artikel 5 van bet Konink
lijk besluit van 1 Februari 193t., doordat 
het bestreden arrest den aanlegger Dupuis 
veroordeelt om zijn voertuig niet tot 
stilstand te hebben gebracht v66r een 
bindernis, dan wanneer dit artikel voor
schrijft dat, wanneer de politieagent den 
linkerarm horizontaal uitgestrekt heeft 
in de door den bestuurder gevolgde rich
ting, dit gebaar het stilhouden beteekent 
van het verkeer in de richting haaks op 
den uitgestrekten arm : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat een tramvoertuig der tweede aan
legster, bestuurd door den eersten aan
legger, op een kruising den vrachtwagen 
van den verweerder heeft aangereden ; 
dat de politieagent, die het verkeer re
gelde, den doorgang had gegeven eerst aan 
den vrachtwagen, daarna, alvorens deze 
de rails geheel verlaten had, aan het tram
voertuig ; dat, op het oogenblik waarop 
de politieagent aldus den weg voor het 
tramvoertuig open gemaakt had, met het 
inzicht het verkeer te bespoedigen op een 
plaats waar het druk is, de wattman den 
vrachtwagen heel goed v66r zich kon zien ; 

Overwegende dat het vonrtis uit die 
beschouwingen afleidt dat de eerste aan
legger verzuimd heeft zijn voertuig stil te 
houden v66r een belemmering van den 
weg; 

Overwegende dat,- op het door de aan
leggers in hun conclusies uiteengezette 
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verweer, luidens betwelk den wattman 
geen bezwaar kon worden ten laste gelegd · 
om zich te hebben gebouden aan bet door 
den politieagent gegeven teeken -, bet 
vonnis dus antwoordt dat de bestuurder 
voor wien de weg op een kruising open 
.is, daarom niet bet recbt beeft de voer
tuigen aan te rijden welke· bij v66r zicb 
bet oversteken van het kruispunt ziet vol
trekken; 

Overwegende dat bet vonnis door deze 
beslissing nocb artikel 5 van bet Konink
lijk besluit van 1 Februari 193t., in bet 
middel bedoeld, nocb eenig andere wette
lijke of reglementaire bescbikking scbendt ; 

Dat, derhalve, bet eerste middel in feite 
en bet tweede in rechte niet opgaat ; 

Om die redenen, bet Hof verbreekt bet 
bestreden arrest, docb slecbts voor zoover 
bet den eersten aanlegger veroordeeld 
beeft tot een geldboete en tot de kosten 
der publieke vordering, en de tweede aan
legster voor ·die veroordeelingen burger
lijk verantwoordelijk verklaart ; verwerpt 
de voorziening voor 't overige ; beveelt 
dat onderbavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der correctioneele 
rechtbank te Luik en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant der ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de aanleggers tot de helft der kosten, 
laat de andere belft ten laste van den 
Staat ; zegt dat er geen aanleiding bestaat 
tot verwijzing. 

23 Juni 19t.1. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsbeer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 23 Juni 1941. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- VERKOOP IN HET KLEIN VAN NIET 
VERSLETEN KOOPWAREN.- MISDRIJVEN 
TEGEN ARTIKELEN 3 EN 4 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT Nr 121 VAN 26 FE
BRUARI 1935. - 8TRAFBAAR MET TEN 
MINSTE 50 FRAN!{ GELDBOETE. - GEEN 
VERMINDERING MOGELIJK, MITS AAN
NEMING VAN VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN. 

De misdrijven, voorzien bij de artikelen 3 
en 4 van het Koninkl~jk besluit nr 121 
van 1935 tot bescherming van de koop
lieden en de verbruikers tegen zekere 
wijzen van verkoop in het klein van niet 
t•ersleten koopwaren, worden gestraft met 
ten minste 50 frank geldboete, en deze 
geldboete kan niet beneden het minimum 

gebracht worden door aanneming van 
verzachtende omstandigheden. (Strafwet
boek, art. 100; wet van 20 Mei 1846 
op de publieke verkoopingen in bet 
klein van nieuwe koopwaren, art. 9 ; 
Kon. besl., nr 121, van 26 Februari 1935, 
artt. 3, t. en 6.) 

(POLER.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 1 Maart 1941 
gewezen; 

I. Aangaande de voorziening ingediend 
door Poler: 

Overwegende dat de substantieele of op 
straf van nietigheid voorgescbreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen· hetzij overeen
komstig de wet, hetzij beneden het wette
lijk minimum zrjn ; 

II. Aangaande de voorziening ter te
rechtzitting ingediend door den procureur 
generaal; 

Over het middel : schending van arti
kelen 9 der wet in dato 20 Mei 1846; 3 en 4 
van het Koninklijk besluit nr 121 in dato 
26 Februari 1935, .doordat de opgelegde 
geldboeten lager zijn dan bet minimum 
voorzien door de eerste dezer beschik
kingen: 

Overwegende dat het arrest, ten voor
deele van Poler verzachtende omstandig
heden aannemende, dezen tot twee geld
boeten van 30 frank heeft veroordeeld 
hoofdens twee inbreuken, de eene op 
artikel t. van het Koninklijk besluit nr 121 
in dato 26 Februari 1935 tot bescberming 
der bandelaars en verbruikers tegen zekere 
handelwijzen in zake verkoopen in 't klein 
van ongebruikte koopwaren, de andere op 
artikel 1 van het Koninklijk besluit in 
dato 18 Januari 1939 genomeh in uitvoe
ring van artikel 5 van bet Koninklijk 
besluit nr 121 in dato 26 Februari 1935; 

Overwegende dat, luidens artikel 3, 
litt. d, en 4, van het Koninklijk besluit 
nr 121 in dato 26 Februari 1935, deze 
inbreuken gestraft worden met de straffen 
voorzien bij artikel 9 der wet in dato 
20 Mei 1846; 

Overwegende dat de door artikel 9 der 
wet in dato 20 Mei 1846 voorziene geld
boete ten minste 50 frank moet beloopen ; 

Overwegende dat geen enkele beschik
king, noch der wet in dato 20 Mei 1846, 
noch van het Koninklijk besluit nr 121 
in dato 26 Februari 1935 toelaat deze 
geldboete, bij aanneming van verzach
tende omstandigheden, beneden het mini
mum te brengen ; 



- 150 

Dat, integendeel, de laatste alinea van 
artikel6 van het Koninklijk besluit nr 121 
in dato 26 Februari 1935 vermeldt dat, 
bij afwijking van artikel 100 van het 
Strafwetboek, de beschikkingen van hoofd
stuk VII van boek I van dit Wetboek toe
passelijk zijn op de door artikelen 3 en ~ 
beteugelde inbreuken, wat duidelijk laat 
merken dat artikel 85 van het Strafwet
boek er niet toepasselijk op is ; 

Overwegende dat het arrest de in 
't middel · vermelde heschikkingen dus 
schendt door geldboeten uit te spreken 
lager dan het minimum voorzien bij 
artikel 9 der wet in dato 20 Mei 18~6 ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie door Poler te laat op 
20 Juni 1941 neergelegd, het Hof verwerpt 
de voorziening van Poler ; veroordeelt 
deze tot de kosten en, uitspraak doende 
over de voorziening van den procureur 
generaal, verbreekt het bestreden arrest, 
doch enkel in het b3lang der wet, voor 
zooverre het Poler slechts tot twee geld
boeten van dertig frank he eft veroordeeld ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest. 

23 Juni 1%1. - 2• Kamer. - Voor
r.itter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2• KAMER. - 23 Juni 1941. 

1° BINDENDEBEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. 
- VERANTWOORDELIJKHEID VAN BE
KLAAGDE. 

2° BESCHERMING DER MAATSCHAP
. PIJ (WET TOT).- lNTERNEERING. '-

MTSDRIJVEN GEPLEEGD TIJDENS VRTJ
HEID OP PROEF.- VEROORDEELING.
BEKLAAGDE VERANTWOORDELIJK VER
KLAARD. - WETTIG. 

, :1° ·De rechter beoordeelt op bindende wijze 
of een beklaagde verantwoordel~y"k is. 

2° Geen enkele . wetsbepaling verbiedt .een 
verantwoordelijk geacht pers(Jon te ver
oordeelen, die, na interneering, misdrijven 
heeft gepleegd gedurende den tijd dat. hij 
vrij was gelaten op proef. (Wet van 
9 April1930, art. 31.) · 

(1) Zie Verbr., 25 Mei 1936 (Bull. en PAsrc., 
'1936, I, 270, A, 3°), en 15 Februari 1938 
(ibid., 1938, I, 50.) 

(GILBERT.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 12 Fe
bruari 1941 gewezen ; 

Over het eerste middel tot cassatie, 
afgeleid uit het feit dat de verscheidene 
tegen den aanlegger uitgesproken veroor
deelingen noch in het vonnis van eersten 
aanleg, noch in het arrest op nauwkeurige 
wijze bepaald worden; uit het feit dat 
het arrest dus niet toelaat, namelijk aan" 
gaande de verjaring, de ten laste van den 
aanlegger gelegde feiten te controleeren 
noch zelfs te weten of hij veroordeeld is 
geweest als medi'rplichtige of mededader : 

Overwegende dat het arrest elke gecor
rectionaliseerd misdaad en elk wanbedrijf, 
welke ten laste van den aanlegger weer
houden zijn, met nauwkeurigheid bepaalt 
en den datum vermeldt waarop ze ge
pleegd werden ; dat deze misdrijven en de 
deelneming die de aanlegger er in gehad 
heeft in de bewoordingen der wet zijn ge
kwalificeerd ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, hieruit afge

leid dat het arrest geen rekening houdt 
met den geestestoestand van den aanlegger 
en dat deze, op het oogenblik der feiten, 
zich in den toestand bevond van invrij
heidstelling op proef, na interneering : 

Overwegende dat de rechter over den 
grond over de verantwoordelijkheid van 
den beklaagde op bindende wijze oor
deelt; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling de veroordeeling verbiedt van den 
persoon die verantwoordelijk geacht voor 
zijn daden, na interneering, misdrijven 
heeft gepleegd g'edurende het tijdperk 
van invrijheidstelling op proef; 

En overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken straiten 
wettelijk zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt deri aanlegger 
tot de kosten. 

23 Juni 19~1. - 29 Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.
GeUjkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 
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1 e KAMER. - 26 Juni 1941. 

AMBTENAAR. BESCHIKBAARSTEL-
LING BIJ OPHEFFING VAN DE BEDIE
NING.- BEREKENING VAN HET WACHT
GELD. - IN AANMERKING TE NEMEN 
DIENSTJAREN. - MILITAIRE DIENST. 

Om het wachtgeld van een, bij ophefflng van 
de bediening, beschikbaar gestelden amb
tenaar te bepalen, zijn de « werkel~jke 
admwistratieve dienstjaren », die in aan
merking komen, de jaren waarmee moet 
worden rekening gehouden voor het vast
stellen van het rustgeld, zelfs indien zij 
niet alle overeenstemmen met werkelijk 
vervulde administratieve diensten; noch
tans, sedert het inwerkingtreden van het 
Koninklijk besluit van 19 September 
1933, komen de militaire diensten niet in 
aanmerking, tenzij deze verricht werden 
·na de opneming in het administratieve 
leader, en zij kunnen slechts gerekend 
worden op grand van hun enkelen duur. 
(Artt. 1, 3 en t, van het Koninklijk 
besluit van 6 Mei 1923, gewijzigd bij 
Koninklijk besluiten van 2 April 1925 
en 19 September.1933.) 

(LALLEMAND,T. BELGISCHEN STAAT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 7 Oc
tober 1939 door het Hof van beroep -.te 
13russel gewezen ; 
. Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet en van artike
len 1, 2, 3, en in 't bijzonder, 3, alinea 7, 
en 4 van het Koninklijk besluit van 6 Mei 
1923, gewijzigd door artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 2 April 1925, be
treffende de beschikbaarstelling der amb
tenaren en beambten van den Staat, en, 
voor zooveel als noodig, van artikelen 51 
en 52 der wet van 23 November 1919 op 
de militaire pensioenen en van artikel 6, B, 
der wet van 21 Juli 1844 op de burgerlijke 
en geestelijke pensioenen, gewijzigd door 
artikel 1 der wet van 3 J uni 1920 op de 
pensioenen, eindelijk, van voornoemd arti
kel1 der wet van 3 Juni 1920 op de pen
sioenen, doordat het bestreden arrest, om 
het wachtgeld te bepalen waarop de aan
legger in verbreking recht heeft, beslist 
heeft dat ter uitsluiting der algemeene 
bepalingen (art. 3) van dat besluit, arti
kel 4 van het hierboven bedoeld besluit 
de bijzondere regeling der bezoldiging 
uitmaakt . van de ambtenaren die, bij 
afschaffing van betrekking, van ambts
wege beschikbaar zijn gesteld, dan wan_: 
neer, integendeel, de bepalingen van 

artikel 3 van bovenbedoeld besluit, in 
verband moeten gebracht worden met 
deze van artikel 4, en deze laatsten moeten 
aanvullen, en den rechter verplichtten 
voor de berekening van het wachtgeld 
voorzien bij artikel 4, § 2, rekening te 
houden met de voorschriften van alinea 7 
van artikel 3, luidens dewelke de in aan
merking te nemen dienstjaren deze zijn 
waarmede wordt rekening gehouden voor 
het vestigen van het rustgeld : 

Overwegende dat, indien de aanlegger 
tot d,e verbreking besluit van het bestre
den arrest in zijn geheel, de twee middelen 
welke hij aanvoert nochtans slechts een 
enkel der punten betwisten waarover 
gestatueerd werd ; dat de aanlegger geen 
enkel bezwaar inbrengt tegen de verwer
ping van zijnen eisch tot schadevergoeding 
wegens zijn niet-herstelling in zijnen 
dienst; 

Overwegende dat de voorziening, in het 
eerste middel, de wijze betwist waarop 
het wachtgeld wordt berekend van een 
bij afschaffing van betrekking in heschik
baarheid gestelden ambtenaar ; 

Overwegende dat het wachtgeld der in 
beschikbaarheid gestelde ambtenaren ge
vestigd is door het Koninklijk besluit 
van 6 Mei 1923, gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 2 April 1925 ; dat dit besluit, 
aldus gewijzigd, algemeene regels nopens 
aile categorieen van in beschikbaarheid 
gestelde agenten, en bijzondere bepalingen 
voor ieder dezer categorieen bevat ; 

Overwegende dat die bepalingen elkan
der niet uitsluiten ; dat, aldus, in artikel 3 
(algemeene bepaling) wordt gezegd dat de 
twee bestanddeelen van de activiteits
wedde (het vast en het veranderlijk deel) 
voor het vaststellen van .het wachtgeld, 
de evenredige verminderingen ondergaan 
voorgeschreven door artikelen 4 en vol
gende, 't is te zeggen, door de bepalingen 
welke bijzonder betrekking hebben op 
ieder der categorieen van beschikbaar
stelling; 

Overwegende dat, luidens de algemeene 
regelen, de berekening van het wachtgeld, 
voor de andere gevallen dan de beschik
baarstelling wegens ziekte of gebre-

. ken, dus, namelijk, voor het geval van 
beschikbaarstelling wegens afschaffing van 
betrekking, gevestigd wordt op de laatste 
activiteitswedde ; 

Dat artikel t.o (bijzondere · bepaling) 
zegt dat dit wachtgeld het eerste en het 
tweede jaar, gelijk is aan de activiteits
wedde, en, voor ieder der volgende jaren, 
verminderd wordt met een zeker ten 
honderd, naar gelang de be!anghebbende 
gehuwd of ongehuwd is ; maar dat het 
wachtgeld evenwel, binnen de perken van 
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dertig dertigsten, niet minder bedragen 
mag dan zooveel maal een dertigste van 
de IaatsLe activiteitswedde als de belang
hebbende jaren werkelijke administra
tieve diensten telt op den datum van zijn 
beschikbaarstelling ; 

Overwegende dat artikel 3, alinea 7 
(algemeene bepalingen) zegt dat de in 
aanmerking te nemen dienstjaren deze 
zijn waarmede rekening wordt gehouden 
voor het vestigen van het rustgeld ; 

Dat de wetgever door in artikel ~ de 
bewoordingeri << werkelijke administratieve 
dienstjaren '' te gebruiken, geen uitzon
dering heeft willen invoeren op den alge
meenen regel welke hij in artikel 3 kwam 
uit te drukken ; dat de uitdrukking << wer
kelijke dienstjaren », op dit gebied, algec 
meen gebezigd wordt om de jaren aan te 
duiden waarmede wettelijk rekening moet 
worden gehouden ; dat de wetgever zich 
aldus uitdrukt in artikel 11 der wet van 
25 Juli 1867 wanneer hij zegt dat er in 
zekere gevallen aan de magistraten, doc
tors in de rechten, vier jaren << werkelijke '' 
dienst wordt gerekend, dan wanneer het 
jaren betreft gedurende dewelke hoege
naamd geen dienst gepresteerd werd ; dat 
aldus nog artikel 6 der wet van 21 Juli 
18~~. gewijzigd bij artikel 1 der wet van 
3 Juni 1920, zegt dat << vatbaar zijn om 
recht te geven op een pensioen : ... ; 
b) de werkelijke militaire diensten voor 
den tijd der wezenlijke tegenwoordigheid 
bij het korps, met ingang van den vollen 
negentienjarigen leeftijd >>, en daaraan 
toevoegt dat de tijd der wezenlijke tegen
woordigheid bij het korps volgens zekere 
regelen dubbel of drievoudig wordt gere
kend; 

Overwegende dat de eenige uitzonde
ring op den algemeenen regel van voor
noemd artikel 3, aline a 7, deze is die wordt 
ingevoerd door het Koninklijk besluit 
van 19 September 1933 (Staatsblad van 
17 Maart 193~) hetwelk, luidens een zijner 
overwegingen, voor doel had de draag
wijdte nader te bepalen van de uitdruk
king << werkelijke diensten », voorkomende 
in de voorgaande besluiten ; dat, inder
daad, artikel 2 van dit nieuw besluit eerst 
den algemeenen regel in herinnering roept, 
te weten dat de dienstjaren welke in aan
merking komen voor de berekening van 
het wachtgeld, die zijn waarmede reke
ning wordt gehouden voor het vestigen 
van het rustgeld, en dien algemeenen 
regel wijzigen, narnelijk in dien zin, dat 
de aannemelijke militaire dienst.en maar 
kunnen gerekend worden voor hun enke
len duur; 

Maar overwegende dat dit besluit van 
19 September 1933 op onderhavig geval 

niet van toepassing is, vermits de aan
legger slechts aanvullend wachtgeld vraagt 
voor een vorig tijdperk, te weten van 
9 April 1927 tot 19 September 1933; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de bepaling van artikel 3, alinea 7, van 
bet besluit van 6 Mei 1923, gewijzigd bij 
bet besluit van 2 April 1925, geschonden 
heeft, door te beslissen dat, om het wacht
geld van den aanlegger te berekenen, de 
dienstjaren niet in aanmerking moesten 
genomen worden waarrnede dient reke
ning gebouden voor het vestigen van het. 
rustgeld; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 6, 1108, 1109, 1110, 1128, 
1131, 1133, 113~, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek; 97 der Grondwet; 
1, 2, 3, en, in 't bijzonder, 3, alinea 7; 
~ van bet Koninklijk besluit van 6 Mei 
1923, gewijzigd door artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 2 April 1925, 
betreffende de beschikbaarstelling der 
ambtenaren en beambten van den Staat ; 
en, voor zooveel als noodig, van artike
len 51 en 52 der wet van 23 November 1919 
op de militaire pensioenen, en van arti
kel 6, B, der wet van 21 Juli 18~4o op de 
burgerlijke en geestelijke pensioenen, 
gewij zigd door artikeli der wet va:v 3 J uni 
1920 op de pensioenen ; eindelijk, van 
voornoemd artikel 1 der wet van 3 Juni 
1920 op de pensioenen, doordat het be
streden arrest geweigerd heeft aan den 
aa-nlegger in verbreking het wachtgeld 
toe te kennen waarop deze recht had op 
grond der in het eerste middel uiteenge
zette beschouwingen, om reden dat de 
aanlegger in verbreking de door den Staat 
gedane berekening zou aangenomen heb
ben, dan wanneer : eerste onderdeel, lui
dens de conclusies namens den aanlegger 
v66r het Hof van beroep overgelegd, de 
aanlegger, ver van te bekennen dat hij de 
berekening, door den Staat gedaan, zou 
aangenomen hebben, doen gelden heeft 
dat de Staat zelf tot in 1928 bet wacht
geld heeft berekend overeenkomstig de 
interpretatie welke de aanlegger aan de 
teksten op dit gebied heeft gegeven (scherr
ding van artikelen 1134o, 1319 en 1320' 
van bet Burgerlijk Wetboek); tweede 
onderdeel : bet feit dat de aanlegger de 
door den Staat gedane berekening zou 
aangenomen hebben (in de veronderstel
ling dat, quod non, dat feit zou vast staan), 
geenszins de bedoeling in zich sluit bet 
inzicht, bij den aanlegger, aan de rechten 
te verzaken welke hem luidens de bepa
lingen op dit gebied toekornen, en, name
lijk bet gevolg kan zijn van een missing, 
- waaruit volgt dat het bestreden arrest 
op een dubbelzinnige beschouwing berust, 
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en, in die maat, niet kan worden aange
zien als wettelijk gemotiveerd - (scherr
ding van artikelen 1108, 1109 en 1110 
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 der 
Grondwet) ; derde onderdeel : het feit dat 
de aanlegger de berekeningen door den 
Staat gedaan, zou aangenomen hebben, 
in de veronderstelling dat zulks bewezen 
ware, hem niet het recht zou kunnen ont
nemen bet bedrag van het wachtgeld te 
eischen waarop hij van in 't begin recht 
had, en aangaande hetwelk niet beweerd 
wordt dat hij eraan zou willen verzaken 
hebben, in de veronderstelling dat zulke 
verzaking mogelijk is (schending van ver
schillende in het middel bedoelde bepa
lingen en in 't bijzonder, der van artikelen 
6, 8%, 1108, 1128 en 11S4 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 der Grondwet) : 

Overwegende dat dit middel slechts 
wordt opgeworpen voor bet geval er, door 
den verwe"erder, zou beweerd worden dat 
« in de veronderstelling dat de bezwaren 
in bet eerste middel der voorziening uit
eengezet zouden worden aangenomen, bet 
beschikkend gedeelte der bestreden be
slissing daarom niettemin zou gerecht
vaardigd blijven, door de reden dat de 
rechters over den grond vastgesteld heb
ben dat de aanlegger de door den Staat 
gedane berekening heeft aangenomen >> ; 

Overwegende dat de verweerder, ver 
van dergelijke bewering aan te nemen, 
terecht in zijn vertoogschrift in antwoord, 
opmerkt dat de reden, waartegen dit 
middel gericht is, geen invloed heeft op 
de wettelijkheid der bestreden beschik
king, daar de rechter, bij de vermelding 
dier reden, na te hebben beslist dat bet 
wachtgeld van den aanlegger moest bere
kend worden op de basissen welke door de 
administratie waren aangenomen, zich er
toe bepaald heeft vast te stellen dat de 
berekening, op die basissen gedaan, van
wege den aanlegger van geen enkel be
zwaar het voorwerp was ; 

Dat dit middel dus .niet dient beant
woord; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest, doch in zoover slechts 
bet den aanlegger afwijst van de vor
dering tot het betalen der som van 
118.117 fr. 25 als aanvullend wachtgeld; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
der gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van den verweer-

(1) Zie Verbr., 13 Januari 1930 (Bull. en 
PAsiC., 1930, I, 59) en nota 1, biz. 60. 

der ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

26 Juni 1941. - 1e Kamer. - Voor
zitter im verslaggeve1·, H. Waleffe, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat generaal. - Pl., 
HH. Simont en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 30 Juni 1941. 

1e VERJARING IN STRAFZAKEN.
VERVALLENVERKLARING VAN RET RECH'Y 
EEN VOEI\TUIG TE BESTUREN.- BIJKO
MENDE STRAF, VAN TOEPASSING ZOO
LANG RET MISDRIJF, WAARBIJ ZIJ BE
HOORT, NIET VERJAARD IS. 

2° VOORWAARDELIJKE VEROOR
DEELING. - VEROORDEELING TOT 
HOOFDSTRAFFEN EN BIJKOMENDE STRAF
FEN WEGENS EEN ENKEL FElT. - VER
PLICHTING RET VERLEENDE UITSTEL. 
UIT TE BREIDEN TOT AL DE STRAFFEN. 

S0 STRAF. - VERVALLENVERKLARING· 
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG TE BE
STUREN. - AARD. - STRAF, BUITEN. 
RET GEVAL WAARIN DE LICHAMELIJKE 
ONBEKWAAMHEID VAN DEN BESTUURDER 
DE VERVALLENVERKLARING VERPLICH
TEND MAAKT. 

4° VOORWAARDELIJKE VEROOR
DEELING. - VERVALLENVERKLARJNG 
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG TE BE
STUREN UITGESLOTEN VAN RET OP DK 
GELDBOETE TOEGEPASTE UITSTEL. -
0NWETTELIJKHEID. 

1° De vervallenverlclaring van het recht een 
voertuig te besturen is een aanvullende· 
en bijlcomende sanctie op het misdrijf, 
we gens hetwellc zij wordt uitgesprolcen; 
zij lean derhalve worden toegepast zoo
lang de publielce vordering betreffende· 
dit misdrijf niet door verjaring is ver
vallen {1). (Wet van 1 Augustus 1924, 
art. 2.) 

2° In geval van voorwam·delijlce veroordee
ling moet het uitstel worden uitgebreid' 
tot de tenuitvoerlegging van al de hoofd
straffen en bijlcomende straffen, die· 
wegens hetzelfde feit worden uitgespro
lcen {2). (Wet van S1 Mei 1888, art. 9.) 

S0 De vervallenverlclaring van het recht een 
voertuig te besturen is een straf, buiten 
het geval waarin zij, wegens lichamelijlce 

·onbelcwaamheid, verplichtend moet worden 
uitgesp1·olcen {S). 

(2) en (3) Zie Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. eU< 
PASIC., 1936, I, 343) en de nota. 
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4° Is onwettig het arrest dat, biy' voorwaar
delijke veroordeeling tot geldboete, in het 
uitstel niet begrijpt de vervallenverklaring 
van het 1·echt een voertuig te besturen, 
uitgesproken wegens hetzelfde feit, en 
niet de lichamelijke onbekwaamheid vast
stelt(1). 

(KIMPE, T. CORDIER.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
15 Maart 194o1 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen : 

I. Wat de beslissing betreft op de pu
blieke vordering gewezen : 

A. Over het eenig middel, aangevoerd 
door den aanlegger : schending van arti
kelen 2 en 7 der wet van 1 Oogst 1889 en 
2 de.r wet van 1 Oogst 1924o, doordat het 
bestreden arrest tegen den aanlegger de 
vervallenverklaring uitspreekt van het 
recht een voertuig te besturen, dan wan
neer de inbreuken op de verkeerspolitie, 
luidens bet arrest zelf, gedekt waren door 
de verjaring welke voorzien is bij bet hier
-voren · aangehaald artikel 7 en bekomen 
wordt na een jaar: 

Overwegende dat deze bijzondere ver
jaring slechts van toepassing is op de 
JlUblieke vordering en op den burgerlijken 
eisch voortspruitende uit een misdrijf 
tegen de wet en de verordeningen betref
Jende de politie op het vervoer; 

Overwegende dat de aanle'gger vervolgd 
-was niet aileen om, op 29 November 1938, 
verschillende inbreuken te hebben begaan 

'op de wet en de verordeningen betreffende 
de politie op het vervoer, welke werkelijk 
verjaard verklaard werden, maar ook om, 
op denzelfden datum, bij gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg, doch zonder het 
inzicht den persoon van een ander aan te 
randen, onvrijwillig verwondingen te heb
hen toegebracht aan den verweerder en 
aan twee andere personen ; dat het uit 
hoofde van dit wanbedrijf is - dat, min 
dan drie j aren geleden werd beg a an - en 
bij toepassing van artikelen 418 en t.20 
van het Strafwetboek, dat bet bestreden 
arrest den aanlegger veroordeelt tot een 
correctioneele straf en, gebruik makende 
van bet door artikel 2 der wet van 1 Oogst 
1924o aan den rechter verleend recht, tegen 
den aanlegger de vervallenverklaring uit
spreekt van het recht gedurende drie 
-maanden een autovoertuig te besturen ; 

Overwegend dat de bij dezen ,tekst 
-voorziene vervallenverklaring niet uit-

(1) Zie nota's 2 en 3 op vorige bladzijde. 

sluitelijk van toepassing is op den dader 
van misdrijven die specifiek overtredingen 
uitmaken op de wetten en reglementen 
betreffende de verkeerspolitie ; dat, inder
daad, uit he.t hiervoren aangehaald arti
kel 2 blijkt dat ze eveneens mag toegepast 

. worden op deze die veroordeeld is wegens 
dooding of verwondingen, wanneer die 
verwondingen veroorzaakt werden door 
een verkeersongeval en dat dit ongeval te 
wijten is aan de schuld van zijn dader ; 
dat de wet geen onderscheid maakt naar
gelang de daad al dan niet terzelfdertijd 
een overtreding van den wegcode uit
maakt; 

Overwegende dat de vervallenverkla
ring van het recht te besturen, dus, in 
dergelijk geval, een aanvullende en bij
komende straf is voor de inbreuk op het 
gemeen recbt, 't is te zeggen, de dooding 
of verwondingen; dat ze, dus, kan toege
past worden :ioolang deze inbreuk, waar
van ze afhangt, zelf niet verjaard is; 

Overwegende dat uit de niet bestreden 
vaststellingen van het arreRt blijkt dat de 
onvrijwillige verwondingen, waarvoor de 
aanlegger veroordeeld werd, het gevolg 

. zijn van een verkeersongeval en dat dit 
ongeval, althans voor een deel, te wijten 
is aan zijn schuld; dat al de voorwaarden, 
door artikel 2 der wet van 1 Oogst 1924o 
vereiscbt voor de toepassing der vervallen
verklaring van bet recht te besturen, in 
onderhavig geval, vereenigd zijn ; dat de 
recbter, door in die omstandigheden die 
vervallenverklaring uit te spreken, zich 
naar de wet gedraagt, en geen enkel der 
in het middel bedoelde wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

B. Over bet middel ex officio : schending' 
van artikelen 9 der wet van 31 Mei 1888 
en 2 der wet van 1 Oogst 1924o, doordat 
het bestreden arrest den aanlegger voor
waardelijk veroordeeld heeft tot. een 
hoofdstraf bestaande in een geldboete, 
maar terzelfdertijd beslist heeft dat de 
schorsing niet van toepassing was op de 
vervallenverklaring van het recht te 
besturen, wat het als bijkomende straf 
wegens hetzelfde feit uitspreekt : 

Overwegende dat, in geval van voor
waardelijke veroordeeling, de schorsing 
zich moet uitstrekken tot al de hoofd-en 
bijkomende straffen, welke wegens het
zelfde feit worden uitgesproken ; 

Overwegende dat de vervallenverkla
ring van bet recht een voertuig te besturen 
een straf uitmaakt, b_uiten het door het 
arrest niet vastgesteld geval, waarin ze 
wegens licbamelijke onbekwaamheid moet 
uitgesproken worden ; 

Dat het arrest, door in die omstandig
heden de schorsing niet toe te passen op 
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.die bijkomende straf, de in het middel 
bedoelde teksten geschonden heeft ; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
-voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken straf 
wettelij k is ; 

II. Wat de beslissing betreft op de bur-
gerlijke vordering gewezen : · 

Overwegende dat geen enkel middel tot 
staving der voorziening is ingeroepen en 
dat het Hof er van ambtswege geen 
{)pwerpt; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
hestreden arrest, doch in zoover slechts 
het de vervallenverklaring van het recht 
een voertuig te besturen uitsluit van het 
voordeel der schorsing ; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van het Hof van beroep 
te Gent en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt den aan
legger tot de helft .der kosten ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel 
{)pdat gestatueerd worde over de vraag te 
weten of de schorsing van toepassing is op 
de vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen. 

30 Juni 19H. - 2e Kamer. - Voor
..zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 30 Juni 1941. 

J3EROEP.- STRAFZAKEN.- EENPARIG
HEID. 

Bij veroordeeling van een door de correc
tioneele rechtbank vrij gesp1·oken beklaagde 
moet het Hof van beroep beslissen bij 
eenparigheid, met vermelding hiervan in 
het arrest. 

(BAECKELANDT.) 

ARREST, 

Gelet op het bBstreden arrest door het 
Hofvan baroep te Brussel op ? Maart 1941 
.gewezen; 

Over het middel, ex officio : schending 
-van artikel2 der wet van t. September 1891 
(art. HO der wet van 18 Juni 1869) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
het vonnis a quo vernietigend · waarbij de 
verweerder was vrijgesproken geweest, op 

baroep van het openbaar ministerie den 
aanlegger veroordeeld heeft tot een gevan
genisstraf van drie maanden en tot een 
geldboete van 25 frank of een vervangende 
gevangzitting van acht dagen hoofdens 
eenvoudigen diefstal ; 

Overwegende dat artikel 2 der wet van 
t. September 1891 vereischt dat het Hof 
van beroep bij eenparigheid statueert 
wanneer het een verdachte veroordeelt die 
door den eersten rechter vrijgesproken 
werd; dat het bestreden arrest, door aan
legger te veroordeelen zonder deze een
parigheid vast te stellen, de bovengemelde 
beschikking heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan · 
op de op 2? Juni 194o1 te laat neergelegde 
memorie, het Hof verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest op 
de registers van het Hof van beroep te 
Brussel zal overgeschreven worden en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op den 
kant van het vernietigd arrest; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

30 Juni 194o1. - 2" Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

1 e KAMER, - 3 Juli 1941. 

1° MIJNEN. - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR DE WERKEN VERRICHT IN EEN 
MIJN. - RECHT OP SCHADEVERGOE
DING. - ROEREND RECHT DAT NIET 
OVERGEDRAGEN WORDT SAMEN MET DEN 
EIGE,NDOM VAN DE BESCHADIGDE ZAAK. 

2° BEWIJS. - VERBOD VOOR DEN RECH
TER OM ZIJN BESLISSING TE STEUNEN 
OP ZIJN BEWEERDE PERSOONLIJKE KEN
NIS VAN DE FElTEN DER ZAAK. 

1° Het recht op vergoeding van de schade 
veroorzaakt door werken, die in een mijn 
werden uitgevoe1·d, is een recht van schuld
vordering en derhalve roerend. Het ont
staat, op het oogenblik waarop de schade 
veroorzaalct wordt, ten voordeele van hem 
die, op dat tijdstip, eigenaar is van de 
beschadigde zaak. Daar zoodanig recht 

.niet met de zaak verbonden is, gaat het 
niet over naar dengene aan wien de zaak 
nadien wordt overgedragen. 

2o De rechter is gehouden te oordeelen op 
grand alleen van de v66r hem ingeroepen 
wettelijke bewijsmiddelen; hij mag zijn 
beslissing niet steunen op zijn persoon
lijke kennis aangaande de feiten der zaak. 
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(« SOCIETE CHARBONNAGES DE L'OUEST 
DE MONS ll, T. FIEVEZ.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis, op 10 October 
1939, door den H. vrederechter van het 
kanton Dour in laatsten aanleg gewezen; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
- eerste onderdeel- schending van arti
kelen 97 der Grondwet; 58 der wetten van 
21 April 1810; 2 Mei 1837 en 5 Juni 1911 
op de mijnen, graverijen en groeven, 
samengeschakeld door Koninklijk besluit 
van 15 September 1919; 529 van het Bur
gerlijk Wetboek bevattende de definitie 
der door wetsbepaling roerende goederen ; 
1315 en 1316 van hetzelfde Wetboek, over 
den bewijslast; 1689 en 1690 van het Bur
gerlijk Wetboek nopens de overdracht 
van schuldvorderingsrechten, doordat de 
bestreden beslissing ten onrechte beslist 
heeft dat de verkrijger van een onroerend 
goed door de ondergrondsche werken van 
een mijn beschadigd, te gelijk met den 
eigendom van gezegd onroerend goed, een 
onroerend recht verkreeg om vergoeding 
te b komen voor schade aan het onroe
rend goed veroorzaakt v66r zijn verkrij
gen, behalve in het geval waarin dat 
onroerend recht zou " roerend gemaakt 
zijn ''• dan wanneer de beschadiging, aan 
het onroerend goed veroorzaakt door de 
ondergrondsche werken bij het uitbaten 
der mijn van aanlegster in verbreking, in 
het patrimonium van den eigenaar, op het 
oogenblik zelf dier beschadiging, een 
schuldvordering van vergoeding heeft 
doen ontstaan, wat een door wetsbepa
ling roerend recht is ; doordat de verweer
der dus geen vergoeding mocht eischen 
voor het nadeel veroorzaakt aan het eigen
domsrecht van zijn voorganger, indien hij 
niet bewees de overnemer te zijn der 
schuldvordering van vergoeding, wat hij 
bekent, niet te zijn ; 

Tweede onderdeel : doordat de bestre
den beslissing, ten onrechte, verklaart dat 
de schuldvordering van vergoeding - die 
de schade vertegenwoordigt welke door 
de aanlegster in verbreking aan het liti
gieuze onroerend goed v66r het verkrijgen 
dezes werd veroorzaakt -, bij den ver
koop niet werd « voorbehouden '' en in het 
patrimonium van den verweerder in ver-. 
breking is overgegaan, feit dat vast
staande wordt verklaard omdat de magis
traat die de bestreden beslissing heeft uit
gesproken persoonlijk ervan kennis heeft, 
dan wanneer, eenerzijds, de rechter zijn 
overtuiging slechts mag maken met de 
wettelijke bewijsmiddelen door de par
tijen voor hem ingeroepen, en niet door de 

persoonlijke kennis die hij van de feiten 
zou hebben, en dat, anderzijds, het feit 
dat het recht op vergoeding door den ver
kooper niet zou cc voorbehouden '' geweest 
zijn, in rechte niet kon ingeroepen worden 
om te bewijzen dat verkrijger de overne
mer zou geworden zijn van de schuldvor
dering van vergoeding ; 

Derde onderdeel : doordat de bestreden 
beslissing, - om daarenboven, in strijd 
met de door de deskundigen uitgedrukte 
meening, te bewijzen dat de schade, door 
deze laatsten geplaatst op een vroegeren 
datum dan dezen waarop de verweerder in 
verbreking het onroerend goed heeft ver
kregen, in werkelijkheid zou overkomen 
zijn na het tijdstip dier verkrijging -, als 
bewijs hiervoor feiten inroept « waarvai:.t 
de rechter die de beslissing heeft uitge
sproken in 't bijzonder kennis had ll, dan 
wanneer de rechter zijn overtuiging slechts 
mag maken met de wettelijke bewijsmid
delen die de partijen voor hem inroepen, 
en niet door de persoonlijke kennis die hij 
van de feiten zou hebben : 

Overwegende dat artikel 58 van het 
Koninklijk besluit van 3 Maart 1920, 
houdende samenordening der wetten op 
de mijnen, graverijen en groeven, elken 
vergunninghouder van een mijn verplicht 
elke schade veroorzaakt door de uitvoe
ring der werken in de mijn te vergoeden ; 
dat die wetsbepaling, bijgevolg, ten voor
deele van den eigenaar van het bescha
digd goed, een recht op vergoeding, een 
schuldvorderingsrecht, en dus, een roe
rend recht invoert, dat, op het oogenblik 
waarop de schade voorkomt, ontstaat ten 
voordeele van hem die, op dat oogenblik, 
de eigenaar ervan is ; dat gem enkele 
wetsbepaling aan dat recht het karakter 
van zakelijk of onroerend recht toekent; 
dat de vraag te weten of dat recht ont
staat ter gelegenheid van een aan on
roerend goed veroorzaakte schade, van 
geen belang is, daar het recht op vergoe
ding van een aan een zaak veroorzaakte 
schade, om het even of ze roerend of onroe
rend is, niet met het eigendom verbonden 
is ; dat dit recht dus geen aanhoorigheid isc 
van den eigendom der zaak, met deze· 
laatste overgaande ; 

Dat het dus ten onrechte is, en in scherr
ding met de in het mid del ingeroepen wets
bepalingen, dat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat het recht, om vergoed te 
worden voor de schade veroorzaakt door 
de mijn, een onroerend recht uitmaakt, 
dat, indien het niet « roerend wordt ge
maakt ,, door een in de verkoopakte 
ingelascht voorbehoud, van rechtswege op· 
den verkrijger van het onroerend goed 
overgaat, en dat het de aanlegster veroor-
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deeld heeft de schade te vergoeden welke, 
aan het onroerend goed door den verweer
der verkregen, werd veroorzaakt v66r dat 
het door dezen werd verkregen ; 

Overwegende dat de rechter verplicht 
was te oordeelen volgens de wettelijke 
hewijsmiddelen door de partijen v66r hem 
ingeroepen ; 

Dat het dus in strijd met de wet is 
dat hij op zijn persoonlijke kennis der 
feiten heeft gesteund om te beslissen dat 
de door den verweerder aangevoerde 
schade is voorgekomen na dat deze laatste 
het beschadigde goed had verkregen ; 

Dat uit de voorgaande beschouwingen 
volgt dat het bestreden arrest de in het 
mid del ingeroepen wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het vredegerecht van het 
kanton Dour en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het 
vernietigd vonnis ; veroordeelt den ver
weerder tot de kosten en tot de vergoe
ding van 150 frank jegens de aanlegster; 
-verwijst de zaak naar den vrederechter te 
Boussu. · 

3 Juli 1941. - 1" Kamer. - Voor
.zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg·. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, 
procureur generaal. 

1 e KAMER. - 3 Juli 1941. 

10 SCHENKING.- HERROEPING WEGENS 
ONDANKBAARHEID. - PERSOONLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DEN SCHENKER. 
- KAN NIET WORDEN UITGEOEFEND 
DOOR DE VERKRIJGERS VAN DE GOEDE
REN VAN DEN SCHENKER, DIE DEZES 
PERSOONLIJKHEID NIET VOORTZETTEN. 

~ 0 SCHENKING. - BESCHIKBAAR GE
DEELTE TUSSCHEN DE ECHTGENOOTEN. 
- ARTIKEL 1094, ALINEA 2, VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK.- ARTIKEL 913 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK BLIJFT 
VREE:MD AAN DE BEPALING VAN DAT 
GEDEELTE. 

:11° SCHENKING. - BESCHIKBAAR GE
DEELTE TUSSCHEN ECHTGENOOTEN. -
HOOGSTE BESCHIKBAAR GEDEELTE VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 1092, ALINEA 2, VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. - BE
SCHIKBAAR GEDEELTE, TEN VOORDEELE 
VAN EEN LATEREN ECHTGENOOT, VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 1098. - DEZE BE
SCHIKBARE GEDEELTEN KUNNEN NIET 
JlA:MENGEREKEND WORDEN. 

1° De rechtsvordering tot herroeping van 
een schenking, wegens ondankbam·heid, 
is een persoonlijke vordering van den 
eischer; zelfs ingeval de wet de uitoefe
ning er van toestaat aan de erfgenamen, 
kan z~i niet worden ingesteld door de ver
krij gers der goederen, die den per soon van 
den schenker niet voortzetten. (Burgeri. 
Wetb., art. 957, al. 2.) 

2° In geval van schenking tusschen echtge
nooten, en alleen tusschen echtgenooten, 
blijft artikel 913 van het Burgerlijk Wet
hoek vreemd aan de bepaling van het 
beschikbaar gedeelte voorzien bij arti- · 
kel1094. 

3° Het hoogste beschikbaar gedeelte, ~·oor
zien bij artikel 1094, alinea 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, - te weten : een 
vierde in eigendom en een vierde in 
vruchtgebruik, - en het beschikbaar 
gedeelte, voorzien bij artikel 1098 van 
het Burgerlijk Wetboek, kunnen niet 
wm·den samengerekend. 

(BRIERS, T. SCHLUTTERBACH 
EN ANDEREN.) 

De H. advocaat generaal Raoul Hayoit 
de Termicourt. gaf zijn conclusie als volgt : 

Beide bestreden arresten houden innig 
verband met elkaar en derhalve dienen 
de er tegen ingestelde voorzieningen 
samengevoegd te worden. 

Het aan den rechter onderworpen ge
schil slaat op de verdeeling en de vereffe
ning der nalatenschap van wijlen Emiel 
de Schlutterbach. 

Deze Iaatste had een eerste huwelijk 
aangegaan met juffrouw Olivier, de tweede 
verweerster. Uit dit huweljk was een 
kind gesproten, Raoul de Schlutterbach, 
de eerste verweerder. 

Verder, na ontbinding van dit huwelijk 
door echtscheiding, trad Ernie! de Schlut
terbach in den edit met Elisa Briers, de 
aanlegster. 

Bij het eerste huwelijkscontrac~ in dato 
31 Maart 1905 was bedongen dat de over
levende partij den vollen eigendom zou 
genieten· van al de door den overleden 
echtgenoot achtergelaten goederen, die 
schenking echter verminderd zijnde, over
eenkomstig artikel 1094 van het Burger
lijk Wetboek, tot op een vierde in vollen 
eigendom en een vierde in vruchtgebruik 
in geval van opkomen van afstammelin
gen. 

Naderhand, op 23 Januari 1931, bij 
v66r notaris Cols verleden aide 'schonk 
Emiel de Schlutterbach ook aan zijn 
tweede echtgenoote - de aanlegster -
den vollen eigendom van al zijn roerende 
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en onroerende goedenn onder de voor
waarde echter dat zij hem overleven zou. 

Toen Emiel de Schlutterbach overleed, 
ontstonden er, aangaande de verdeeling 
van zijn nalatenschap, talrijke moeilijk
heden en geschillen tusschen :Mevrouw 
Olivier en Raoul de Schlutterbach, eener
zijds, en :Mevrouw Briers, de aanlegster 
en de tweede echtgenoote, anderzijds. 
Die geschillen hadden inzonderheid be
trekking op de verklaring van artikel 957 
vah het Burgerlijk Wetboek alsook op de 
verklaring van artikelen 913, 10% en 1098 
van hetzelfde W etboek. 

De partijen Olivier en Raoul de Schlut
terbach stelden dan, teg.en de aanlegster, 
een rechtsvordering in met het oogmer k om 
te doen beslissen dat de schenking aan de 
aanlegster zonder uitwerking zou blijven, 
daar de schenker, door de eerste beschik
king ten voordeele van vrouw Olivier, 
zijn eerste echtgenoote, het geheel be
schikbare tusschen echtgenooten uitgeput 
had {Burgeri. Wetb., art. 1094}. Die aan
spraak werd door de aanlegster bestredEn 
daar, volgens deze laatste, het bij arti
kel 1094 bepaalde beschikbare En dit bij 
artikel 1098 voorzien samengerekmd wor
den moesten, althans binnen de perken 
van het gewoon beschikbare, bij arti·· 
kel 913 bepaald. 

De aanlegster ook heeft ter zake een 
rechtsvordering ingesteld; Die vordering, 
gericht tegen de verweerders, strekte tot de 
herroeping, wegens ondankbaarheid, Van 
de :Mevrouw Olivier gedane schenking. 
Naar luid van de bestreden arresten heeft 
het Hof van beroep beslist : tm eerste, dat 
de eisch tot herroeping van de vrouw 
Olivier gedane schenking niet ontvanke
lijk was, daar de aanlegster enkel de op
volgster was van wijlen de Schlutterbach 
in diens goederen en aldus de persoonlijk
heid van den overledene niet voortzette ; 
ten tweede, dat de schenking aan de aan
legster '' geen uitwerking mocht hebben n, 
daar, eenerzijds, het bij artikel 1094 be
paald beschikbare, naar aanleiding van 
de schenking aan de eerste echtgenoote 
van den beschikker, geheel en al uitgeput 
was, en daar, anderzijds, de samenvoe
ging van voormeld beschikbare en van dit 
bij artikel 1098 voorzien door geen wets
bepaling toegelaten was. 

* * * 
Tegen het beschikkend gedeelte waarbij 

de eisch tot herroeping, wegens ondank
baarheid, van de vrouw Olivier gedane 
schenking niet ontvankelijk werd ver
klaard, voert de aanlegster een enkel 
middel tot verbreking aan. 

Zij b&weert dat het insteilen vim die 
vordering geenszins voorbehouden is voor 
de erfgenamen die den persoon van den 
overleden voortzetten, dat de wet hetc 
zelfde recht verleent aan al de algemeene 
opvolgers en aan de opvolgers onder een. 
algemeenen titel; dus zoowel aan de wette
lijke erfgenamen als aan de opvolgers in 
het verrnogen van den overledene. 

Tot staving van die stelling kan de aan
legster doen gelden : a) den tekst van de: 
wet, die in de er in bepaalde gevallen het 
recht om de vordering tot herroeping in te 
steilen aan al « de erfgenamen van den 
schenker )) toestaat, zonder eenig onder
scheid te maken tusschen de erfgmamen 
die den persoon van den overledene voort
zetten en dezen die aileen als << opvolgers 
in het vermogen n optreden; b) de mee
ning door verscheidene rechtsgeleerden 
uiteengezet. Ik wijs o. m. aan : ARNTZ, 
b. II, nr 1921; LAURENT, b. XIII, nr 27; 
DEMOLOMBE, b. XX, biz. 644; BAUDRY
LACANTINERIE, b. I. nr 1630; Hue, b. VI, 
nr 245; FuzrER-HERMAN, Code civil annote, 
artikel 957, nr 15; Repert., v 0 Donations 
entre vifs, nr 3183. 

Alvorens den grand van het middel te-_ 
beoordeelen, houd ik er aan Uw aandacht 
hierop te vestigen dat de aanlegster de 
arrestm niet bestrijdt in zooverre di8' 
laatste beslist hebben dat de overl&vende 
echtgenoot de persoonlijkheid van den 
overledme niet voortzette. Al stemt die 
zienswijze met de rechtspraak van onze 
Hoven en rechtbanken volkomen overeen, 
tach wordt ze he den ten dage door menigen 
rechtschrijver bestreden {zie o. m. : PLA
NIOL et RIPERT, b. V, biz. 249; COLIN 
et CAPITANT, h. Ill, blz. 591). 

Dat vraagstuk is echter niet aan het 
oordeel van het Hof onderworpen. Dit 
laatste moet enkel en ailem nagaan'of het 
woord « erfgenamen ,, dat in artikel 957 
van het Burgerlijk Weiboek voorkomt, 
aileen de erfgmamm aanwijst die dEn 
persoon van den overledene voortzetten, 
ofwel of de wetg&ver aldus oak« de opvol
gers in bet vermogen van den overledme ,, 
heeft bedoeld. 

Algemeen wordt aangenomen dat de 
vordering tot herroeping der schenkingen 
wegens ondankbaarheid oorspronkelijk 
een actio vindictarn spirans was, die eerst 
en vooral de bestraffing beoogde van de 
ondankbaarheid waaram de begiftigde 
zich jegens den schenker schuldig had 
gemaakt. 

Welnu, noch uit den tekst der wet, noch 
uit de voorbereidende handelingen blijkt 
dat de wetgever van 180t. den aard van die 
rechtsvordering zou hebben gewijzigd, en 
inzonderheid deze laatste in een !outer gel-
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delijke actie zou hebben vervorrrtd. inte
gendeel heeft de wetgever van 1804 op uit
drukkelijke wijze bepaald dat de herroe
ping eener schenking nooit zou kunnen ge
vorderd worden tegen de erfgenamen van 
den begiftigde (1). In de voorllereidende 
handelingen werd ook de nadruk hierop ge
legd dat die vordering, juist omdat ze haar · 
oorspronkelijk karakter behield, door de 
vm·giffenis vq.n den beleedigden echtge
noot zou vervallen. Meer nog : luidens 
de wet behoort de vordering tot herroe
ping, in principe, den schenker zelf en 
dezen aileen toe (2), zoodat de erfgenamen 
van den schenker ze slechts in uitzonde
ringsgevallen uitoefenen kunnen (3). 

Voigt het niet uit bovenstaande over
wegingen klaar en duidelijk dat de kwes
tieuse rechtsvordering essentieel een per
soonlijke actie uitmaakt, 'tis te zeggen een 
actie die aan den persoon zelf van den 
schenker verbonden is? 

Edoch, de aanlegster, en de rechtschrij
vers die haar meening deelen, steunen op 
de bij artikel 957, in fine, aangenomen 
uitzonderingen om te beweren dat de vor
dering tot herroeping der schenkingen haar 
oorspronkelijken aard niet behouden heeft 
en voortaan aileen een-geldelijk karakter 
draagt. Die rederieering lijkt me verkeerd. 
Een uitzondering schaft den regel niet af ; 
ze Ievert integendeel het bewijs op dat 
de regel steeds van kracht wordt. 

Waarom nu heeft de wetgever van 1804 
bovenvermelde uitzonderingen aangeno
men? Die vraag werd door PLANIOL en 
RIPERT op klare en oordeelkundige wijze 
beantwoord : " Seul Je donateur supporte 
!'affront et l'apprecie ... En principe les 
heritiers du donateur ne doivent pas 
pouvoir exercer !'action, puisque le dona
teur par definition n'est plus la pour faire 
connaitre son opinion ... Mais les heritiers 
sont les continuateun de la personne du 
defunt. Ce que le defunt aurait pu faire, 
ils le peuvent egalement, d'autant plus 
qu'en fait ils savent frequemment si le 
defunt a voulu ou non pardonner. Ils au
ront done les memes droits que lui. De 
cette idee on tire la consequence que seuls 
les continuateurs de la personne du defunt 
auront ce droit>> (4). In denzelfden zin : 
AUBRY et RAU (5). 

De bij artikel 957 bepaalde uitzonde-

(1) Artikel 957, tweede alinea. 
(2) Artikel 957, tweede alinea, luidt : «De 

herroeping kan niet gevorderd worden... door 
de erfgenamen van den schenker ... "· 

(3) Ten ware de vordering ... 
(4) Boek V, blz. 523 en 524. 
(5) Boek VI, blz. 109. 

ringen hebben betrekking op twee ge
vallen : ten_ eerste, de beschikker heeft 
klaarblijkelijk gtweigETd dm begiftigde 
vergiffenis te schenken en de vordering tot 
herroeping werd door hem zelf, v66r zijn 
overlijden, ingesteld; (6) ten tweede, 
gelet op het kort tijdverloop tusschen de 
beleediging en het overlijden van den 
schenker, heeft deze laatste geen beslissing 
kunnen treffen nopens bet instellen van de 
vordering (7). In die gevallen, en in die 
gevallen alleen, heeft de wetgever bepaald 
dat bet recht om de vordering in te stellen, 
welk den schenker persoonlijk toebe
hoorde, toch aan zijn erfgenamen zou 
overgedragen worden. 

De aldus gestelde beperkingen wijzen 
duidelijk aan dat de wetgever den aard 
der vordering niet heeft willen wijzigen, 
dat die actie haar "persoorrlijk >> karakter 
behoudt en dat zij, ook na het overlijden 
van den schenker, nog door den wil van 
dezen laatste beheerscht blijvm moet en 
derhalve aileen uitgeoefend worden kan 
door erfgenamen die geacht worden den 
wil en den persoon van den overledene 
voort te zetten. 

Om die redenen besluit ik tot het ver
. werpen van het eerste middel, dat in 

rechte niet opgaat. 

* * * 
Door het tweede middel der voorziening 

in de zaak nr 5059 en het eenig middel der 
voorziening in de zaak nr 5060 wordt aan 
het oordeel van het Hof een rechtsvraag 
onderworpen, die verband houdt met de 
interpretatie van artikelm 913, 1094 
en 1098 van bet Burgerlijk Wetboek. 

Nam men zelfs aan, aldus de voorzie
ningen, dat de actie tot herroeping van 
de schenking aan vrouw Olivier niet ont
vankelijk was, dan toch zou de aanlegster 
van een bepaald gedeelte der haar gedane 
schenking moeten genieten, daar bet 
beschikbare bij artikel 1094 bepaald en 
dit bij artikel 1098 voorzien samengere
kend dienen te worden, op voorwaarde 
echter dat ze te zamen het bij artikel 913 
vastgesteld beschikbaar gedeelte niet zou
den overschrijden. Doch, in het onder
havig geval, geschiedt dergelijke over
schrijding niet, wat althans betreft een 
vierde in blooten eigendom. 

Tot staving van die bewering herinnert 
de aanlegster er aan dat, Ernie! de Schlut-

(6) Artikel 957 : «ten ware de vordering 
door den schenker ingesteld werd », 

(7) Artikel 957 : «ten ware de schenker 
overleden is binnen het jaar van het misdrijf "· 
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terbach, de overleden echtgenoot, een 
.eenig afstammeling achterlatend, het bij 
artikel 913 voorzien beschikbaar gedeelte 
de helft der nalatenschap in vollen eigen
dom bedraagt. Na aftrekking van het bij 
artikel109l. bepaald be,;chikbare (een vier
de in vollen eigendom en een vierde in 
vruch tgebruik) b eloopt het zuiver over
flchot een vierde in blooten eigendom. 

Waaruit blijkt dat het meeningsverschil 
hoofdzakelijk rijst over de wijze waar
op het baschikbare tusschen echtge
nooten wordt berekend (artt.10% en 1098} 
en, inzonderheid, over de vraag of er, in 
geval van schenking tusschen echtgenoo
ten en tusschen dezen alleen (1), rekening 
dient gehouden met het bepaalde in arti
kel 913 van het Burgerlijk Wetboek. 

De redeneering van de aanlegster kan 
samengevat worden als volgt : a) het 
beschikbare tusschen echtgenooten wordt 
door artikel 913 beheerscht in dezen zin 
dat dit beschikbare het gewoon beschik
baar gedeelte niet mag overschrijden; 
b) binnen de perken van het gewoon be
schikbaar gedeelte (art. 913} kunnen het 
hoogste (2) bij artikel1094, tweede alinea, 
bepaald beschikbare en dit bij artikel1098 
voorzien samengerekend worden. 

N aar het oordeel van de aanlegster zijn 
dus de bepalingen van artikelen 109~ 
en 1098 van bijkomstigen aard. Zij maken 
geen afzonderlijke of onafhankelijke bepa
lingen uit en blijven mitsdien beheerscht 
door den bij artikel 913 vastgestelden 
regel. In geen enkel geval kan het bij 
artikel 913 bepaald beschikbaar gedeelte 
,overschreden worden, zelfs ten voordeele 
van den overlevenden echtgenoot. Daar
entegen in geval van twee huwelijken 
Imnnen, binnen de perken van voormeld 
artikel 913, de aan de opvolgende echt
genooten van den schenker gedane giften 
het bij artikel 10% voorzien beschikbare 
overschrijden. 

( 1) Het spreekt vanzelf dat in geval van 
schenkingen - inzonderheid van gelijktijdig 
gedane schenkingen - en aan een echtgenoot 
en aan andere person en ( een kind of een derde ), 
het artikel 913 en het artikel 1094 met elkaar 
overeengebracht dienen te worden. De giften, 
inderdaad, mogen het hoogste beschikbaar 
gedeelte niet te hoven gaan. (Zie over dit 
vraagstuk : JoSSERAND, b. III, n"' 1843. en 
volg ; DE BEUS, Overzicht van het Bttrgm·lijk 
?"echt, blz. 223 ; PLANIOL et RIPERT, b. V, 
n"8 163 en 164; FUZIER-HERJ\UN, Repertoi1•e 
v 0 Donations ent1·e vifs, n" 5928; Verbr. Frank., 
30 December 1902, Sirey, 1'902, 1, 313 en de 
nota; KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, 
,nr 359). Evenmin is er hier spraak van het 

Waaruit twee gevolgen. Wanneer, eener
zijds, de toepassing van artikel 109~, 
tweede alinea, niet met zich brengt dat 
het bij artikel 913 bepaald beschikbaar 
gedeelte uitgeput is (3}, dan kan het saldo, 
op grond van artikel1098, aan den twee
den echtgenoo't toegekend worden. 

Is, integendeel, het bedrag van de bij 
toepassing van artikel1094 gedane scherr
king hooger dan het bij artikel 913 voor
zien beschikbaar gedeelte, dan wordt de 
schenking tot op dit laatste gedeelte ver
minderd, zelfs ten nadeele van den eersten 
echtgenoot. De schenking wordt derhalve 
ingekort, alhoewel ze binnen de perken 
van artikel 109~ werd gedaan. 

Dat voor de uiteenzetting van de aan
legster. 

Ziehier, hoe kort ook, de redenen waarom 
ik die meenihg niet deelen kan. De eerste 
alinea van artikel 109!. bepaalt zonder 
eenige dubbelzinnigheid dat er, ingeval 
de schenker geen afstammeling, maar wel 
bloedverwanten in de opgaande linie, 
achterlaat, ten voordeele van den overle
venden echtgenoot wordt afgeweken van 
het bij artikel 915, tweede alinea, bepaald 
beschikbare. Uit die wetsbepaling blijkt 
dat de wetgever het beschikbare tusschen 
echtgenooten wel als een bijzonder of 
afzonderlijk beschikbare heeft beschouwd. 
In de tweede alinea van voormeld arti
kel 109~, die betrekking heeft op den 
schenker die afstammelingen achterlaat, 
wordt geen enkel onderscheid gemaakt 
tusschen den overledene die slechts een 
kind en dezen die verscheidene kinderen 
achterlaat (~). dan wanneer de bepa:lingen 
van artikel 913 uiteraard gegrond zijn op 
het getal der van den overledene afstam
mende kinderen (5). 

En de voorbereidende handelingen be
vestigen op afdoende wijze dat de schrij
vers van artikel1 09!., indien zij, in het bij 
de tweede alinea voorzien geval, het be-

wettelijk vruchtgebruik door de wet van 
20 November 1896 bepaald. 

(2) Dit wil zeggen een vierde in vollen 
eigendom en een vierde in vruchtgebruik. 

(3) Dit zal geschieden wanneer de schenker, 
zooals in het onderhavig geval, een kind en 
een kind alleen achterlaat. 

(4) Artikel 1094, tweede alinea : «En voor 
het geval dat de echtgenoot, die de schenking 
doet, kinderen of afstammelingen achterlaat, 
kan hij ... "· 

(5) Zie den tekst •van artikel 913 : « Indien 
hij slechts een wettig kind achterlaat ... ; 
indien hij twee kinderen achterlaat ... ; indien 
hij er dl'ie of meer achterlaat. ». 
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staan der nakomelingschap van den schen
ker in bijzondere overweging hebben ge
nomen, zij zich toch, om het bedrag van 
het beschikbare tusschen echtgenooten te 
bepalen, geenszins hebben bekommerd om 
den omvang van die nakomelingschap. Zij 
hebben een vast ge(ieelte bepaald zonder 
-inachtneming van het getal der door den 
schenker achtergelaten kinderen of afstam
melingen (1). Weliswaar had het Tribunaat 
een verband willen houden tusschen de 
tweede alinea van artikel 1094 en het 
artikel 913 (2) ; doch. de alsdan voorge
stelde tekst werd niet aangenomen en het 
beschikbare werd op een vast bedrag 
vastgesteld. 

Kortom, zoowel uit den samenhang van 
het artikel 1094 als uit de bewoordingen 
der tweede alinea en de voorbereidende 
handelingen volgt dat het beschikbare 
tusschen echtgenooten een bijzonder be
schikbare uitmaakt, dat een vast en onver
anderlijk karakter heeft, en dat mitsdien 
artikel 913 geen toepassing .kan vinden 
wanneer het aileen (3) over dit beschik
bare ga!lt· (In denzelfden zin: KLUYSKE)'TS, 
Schenk~ngen en testamenten, nr 346 en 
de nota; BAUDRY-LACANTINERIE, Precis 
de droit civil, 1886, b. II, biz. 513 en 514; 
JOSSERAND, Gours de droit civil positif 
franr;ais, b. III, nr 1834; PLANIOL et 
RrPERT, b. V, blz.141; THIRY, Droit civil, 
b. II, nr 544; Zie, echter, BENECH, De la 
quotite disponible entre epoux en CELICE, 
cc Du concours en nue propriete du con
joint divorce et du conjoint survivant ll, 
Rev. critique de legislation, 1924, biz. 272 
en 354). 

Nu rijst de vraag op of, ingeval de 
schenker twee opvolgende huwelijken 
heeft aangegaan, het beschikbare bij 
artikel 1094, alinea 2, bepaald en dit bij 
artikel1098 voorzien samengerekend kun
nen worden. 

De rechtschrijvers wijzen die samen
voeging van de hand ; doch tot staving 
van hun zienswijze vergenoegen zij zich 
doorgaans met te verklaren dat die oplos
sing cc klaarblijkelijk)) is (4). 

In werkelijkheid heeft de wetgever niet 
gewild dat de echtgenoot, die afstamme-

(1) Zie de Memorie tot toelichting door 
BIGOT-PREAMENEU, Locre, b.' V, biz. 337 
en 338; het versiag door JAUBERT, ibid., 
biz. 363, en dit door FAVARD, ibid., biz. 373. 

(2) De door het Tribunaat voorgestelde tekst 
luidde: "S'iliaisse des enfants, l'epoux pourra 
doruier a l'autre epoux tout ce dont il pourrait 
disposer en propriete ou Ia moitie de tous ses 
biens en usufruit » (THIRY, op. cit., b. II, 
biz. 353). 

VERBR., 1941. - 11 

lingen van een vorig huwelijk achterlaat, 
zijn tweeden medeechtgenoot even mer
kelijke schenkingen zou doen als deze die 
hij, op grond van artikel 1094, aan den 
eersten medeechtgenoot had kunnen doen. 
Die beperking laat zich trouwens gemak
kelijk verklaren. De kinderen uit het eerst 
door den schenker aangegaan huwelijk zijn 
door de wet geroepen tot de erfenis van 
den begiftigden echtgenoot. In de nala
tenschap van dezen laatste zullen zij, 
naar allen schijn, een groot deel der scherr
king terugkrijgen. Mitsdien mocht de wet
gever, zonder erg bezwaar, den schenker 
toelaten over een aanmerkelijk gedeelte 
zijner goederen te beschikken ten voor
deele van zijn eersten medeechtgenoot. 

Daarentegen hebben de kinderen uit 
het eerste huwelijk geen recht op de 
erfenis van den tweeden echtgenoot van 
den schenker. 

Van hetgeen aan dezen laatste is ge
schonken worden die kinderen definitief 
beroofd. Het bij artikel 1094, tweede 
alinea, bepaald beschikbare, ongetwijfeld 
gerechtvaardigd, zelfs ten aanzien der 
afstammelingen van den schenker, wan
neer de begiftigde de eerste echtgenoot is, 
moest integendeel, naar de vereischten 
der gerechtigheid en der billijkheid, mer
kelijk verminderd worden zoodra de 
schenking aan een anderen echtgenoot 
van den beschikker we!'d gedaan. Aldus 
de bepalingen van artikel1098, 

Welnu, eens aangenomen dat dit laatste 
artikel, in de er in bepaalde gevallen, het 
bij artikel 1094 voorzien beschikbare 
inkort, kan er logischerwijze geen spraak 
zijn het geheel (art. 1094) en het vermin
derd beschikbare (art. 1098) samen te 
rekenen. Dergelijke interpretatie zou, 
immers, in- strijd zijn niet aileen met de 
logica, maar tevens met de redenen zelf 
waarop die wetsbepalingen zijn gegrond. 

Waaruit het gevolg dat het tweede 
middel rechtelijken grondslag mist. 

Besluit : verwerping. 

ARREST. 

Gelet op de voorzieningen ingesteld 
tegen twee arresten, den 5n Mei 1939 op 
tegenspraak gewezen door de. zesde kamer 
van het Hof van beroep te Brussel, in de 

(3) Zie hierboven de eerste nota, biz. 160. 
(4) FuzmR-HERMAN, Repertoire, v 0 Dona

tions entre vifs, n' 6103; JossERAND, b. III, 
n' 1847, 1°; PLANIOL et RIPERT, b. V, biz. 166; 
BAUDRY·LACANTINERill, 1886, b. II, biz. ·518; 
nota onder Verbr. Frankr., 27 Maart 1923. 
Sirey, 1923, 1, 200. 
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zaken op de rol ingeschreven onder 
nrs 5059 en 5060 ; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn en dienen samengevoegd ; 

Over het eerste middel in de zaak 5059 : 
schending van artikelen 953, 955, 956 
en 957, in 't bijzonder 957, alinea 2, van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest de vordering tot herroe
ping, wegens ondankbaarheid, van een 
schenking, die bij huwelijkscontract aan 
de verweerster ten goede kwam, niet ont
vankelijk heeft verklaard, vordering welke 
door de aanlegster in verbreking werd 
ingeste}d in haar hoedanigheid van erfge
naam van den schenker, onder bet onwet
telijk voorwendsel dat de vordering tot 
herroeping eener schenking wegens on
dankbaarheid in het bij artikel 957, ali
nea 2, van het Burgerlijk Wetboek voor
ziene geval, slechts aan de erfgenamen 
toehoort die den persoon van den schenker 
voortzetten, bi.i uitsluiting der erfgena
men die enkel de opvolgers zijn in de goe
deren, en aldus den wettelijken regel 
heeft geschonden, die aan de erfgenamen, 
zonder onderscheid, het recht toekent om 
die herroeping te vorderen, wanneer de 
vordering door den schenker ingesteld 
werd, of deze laatste overleden is binnen 
het jaar van het misdrijf, wat in onder
havig geval niet betwist was : 

Overwegende dat de vordering tot her
roeping van een schenking wegens on
dankbaarheid daarop is gegrond, dat de 
begiftigde zijn plicht van dankbaarheid te 
kort is gekomen ; 

Dat het den schenker aileen behoort de 
zwaarte van die tekortkoming te beoor
deelen ; dat de vordering tot herroeping 
hem eigen is, en dat het geschil, in prin
cipe, slechts kan oprijzen tusschen den 
schenker zelf en den begiftigde, met uit
sluiting van hun onderscheidene erfgena
men· 

ov'erwegende, wel is waar, dater op dien 
regel, luidens artikel 957 van bet Burger
lijk Wetboek, twee uitzonderingen be
staan, maar dat deze laatste den aard van 
de vordering niet wij zig en ; 

Overwegende dat, wegens dit persoon
lijk karakter, degenen die slechts opvolgers 
zijn in het vermogen, en, derhalve de per
soonlijkheid van den overledene niet voort
zetten, ook niet gerechtigd zijn tot het 
instellen van die vordering ; 

Overwegende dat het arrest - daar het 
op dit punt niet bestreden is - onherroe
nelijk beslist dat de aanlegster den per
soon van den Schenker niet VOOrtzet ; 

Overwegende dat, mitsdien, bet bestre
den arrest de door de aanlegster ingestelde 
vordering niet ontvankelijk heeft kunnen 

verklaren zonder aldus de in het middei 
aangeduide wetsbepalingen te schenden ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het eenig middel in de zaak 5060, 

en het tweede middel in de zaak 5059 : 
schending van artikelen 893, 902, 913, 
9H, 920, 921, 931, 932, 1094, 1098, 1099,. 
1101, 1102, 1134 en 1135 van bet Burger
lijk Wetboek en 97 der Grondwet, doordat 
de bestreden arresten verklaren dat de 
scbenking der algemeenheid van de nala
tenschap, door den vooroverleden echtge
noot der aanlegster in verbreking aan 
deze laatste gedaan, van geen uitwerksel 
kan zijn, onder voorwendsel dat de schen
ker, vroeger, ten voordeele van een eerste 
echtgenoote, de verweerster, waarmede 
hij uit den echt gescheiden was, over ee.n 
vierde zijner goederen in eigendorn en een 
vierde in vruchtgebruik had beschikt ; en 
aldus hebben beslist zonder na te gaan of 
de schenking ten voordeele der eerste 
echtgenoote heel het beschikbaar gedeelte 
uitputte, waarover de schenker, krach
tens artikel 913 van het Burgerlijk Wet
hoek, mocht beschikken, aldus onwette
lijk en ten onrechte bewerende dat de 
beschikbare gedeelten voorzien bij arti

. kelen 1094 en 1098 van. het Burgerlijk 
Wetboek niet mochten samengevoegd 
worden; dat bet totaal der geoorloofde 
schenkingen ten voordeele van achter
eenvolgende echtgenooten het bij arti
kel1094 van het Burgerlijk"Wetboek be
paald gedeelte niet kon overtreffen, en 
dat artikel 913 in acht niet kan genomen 
worden om het beschikbare tusschen echt
genooten te bepalen ; en aldus de regelen 
op het voorbehoudene en op het beschik
bare tusschen echtgenooten overtreden 
hebben, en, zonder wettige redenen, aile 
uitwerksel geweigerd hebben aan de ten 
voordeele van de aanlegster gedane scherr
king: 

Overwegende, eenerzijds, dat, luidens 
artikel 1094, eerste aline a, van bet ·Bur
gerlijk Wetboek, betreffende de schenkin
gen tusschen echtgenooten, ingeval de 
schenker noch kinderen noch andere 
afstammelingen achterlaat, er ten voor
deele yan den begiftigden echtgenoot een 
bijzonder beschikbare wordt bepaald, dat, · 
krachtens den tekst zelf der wet, afwijkt 
van het voorbehoudene bij artikel 915, 
tweede alinea, vastgesteld ten voordeele 
der bloedverwanten in opgaande linie van 
den schenker ; 

Overwegende dat de tweede alinea van 
hetzelfde rrtikel1094, die betrekking heeft 
op den ephtgenoot-schenker die afstam
melingen achterlaat, ook een bijzonder 
beschikbare bepaalt ; dat de tekst, in 
tegenstelling met artikel 913, geen enkel 
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onderscheid maakt tusschen den schenker 
die slechts een kind, en dezen die verschei
dene afstammelingen heeft; dat, daaren
boven, de voorbereidende handelingen er 
klaar op wijzen, dat dit beschikbare werd 
bepaald zonder inachtneming van het 
getal kinderen door den echtgenoot-schen
ker achtergelaten ; 

Dat de bestreden arresten, derhalve, 
terecht hebben beslist, in geval van schen
kingen aan echtgenooten en aan dezen 
aileen, dat artikel 913 van het Burgerlijk 
Wetboek geen verband hield met de bepa
ling van het bij artikel 1094 voorzime 
beschikbare tusschen echtgenooten ; 

Overwegende, anderzijds, dat de wet
gever, door de bepaling van artikel1098, 
den echtgenoot die afstammelingen uit 
een eerste huwelijk achterlaat, heeft willen 
verbieden een tweeden echtgenoot met 
even aanzienlijke schenkingen te begif
tigen als' deze waarvan, krachtens arti
kel109l., de eerste echtgenoot zou hebben 
kunnen genieten ; 

Dat deze il).korting, in een bijzonder 
geval, van bet bij artikel1094 bepaald be
schikbare hierdoor gerechtvaardigd wordt, 
dat de kinderen uit het eerste huwelijk, 
zoo zij tot de erfenis van den eersten echt
genoot van den schenker geroepen wor
den, daarentegen geen enkel recht hebben 
op de nalatenschap van een anderen echt
genoot; 

Dat artikel1 098, tenzij men de red en en 
er van zou miskennen, niet verklaard kan 
worden in dezen zin, dat het er in bepaalde 
beschikbare en het hoogste beschikbare 
gedeelte bij artikel109l., alinea 2 voorzien, 
samengerekend worden ; 

Waaruit volgt dat de bestreden arres
ten, door te beslissen dat, daar de over
ledene aan zijn eerste echtgenoote het 
maximum van het bij artikel 1094 voor
ziene beschikbare had gegeven, namelijk 
een vierde in vollen eigendom en een 

- vierde in vruchtgebruik, de later aan de 
aanlegster gedane schenking zonder uit
werksel wordt, ver van de in het middel 
aangehaalde bepalingen te schenden-, deze 
laatste juist toegepast hebben ; 

Om die redenen, het Hof voegt de voor
zieningen samen en verwerpt ze ; veroor
deelt de aanlegster tot de kosten en tot een 
vergoeding van 150 frank jegens ieder 
verweerder. 

3 Juli 19H. - 1e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 

Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER~- 7 Juli 1941. 

VERLATING VAN FAMILIE.- ARTl
KEL 391bis VAN HET STRAFWETBOEK. 

Artikel 391bis van het Strafwetboek straft 
het vrijwillig verzuim van de bij arti-

- kel 340b van het Burgerlijk Wetb~ek 
bedoelde verplichting, en maakt geen 
onderscheid tusschen het geval waarin 
het bedmg van de do(lr den rechter be
paalde onderhoudsuitkeering het gedeelte 
van het loon van. den schuldenaar, waarop 
beslag kan worden gelegd, te boven gaat, 
en het geval waarin het bedrag van de 
onderhoudsuitkeering dat gedeelte niet 
overtrefL (Wettm van 14 Januari 1928, 
art. 1; 30 Mei 1931, art. 1 en 17 Ja
nuari 1939, art. 1.) 

(THAYSE, T. ANCJAUX.J 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op· 
18 Maart 19M door het Hof van beroep
te Luik gewezen ; 

I. Wat de beslissing betreft op de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden arrest slechts op tegenstrijdige 
redenen en op valsche of verkeerd gei:nter
preteerde feiten steunt; 

Overwegende dat de aanlegger door dit 
middel de omstandigheden van feitelijken 
aard der zaak bestrijdt die door den rechter 
over den grond op bindende wijze werden 
beoordeeld ; 

Dat ze als dusdanig aan het toezicht en 
aan de bevoegdheid van het Hof van ver
breking ontsnappen ; 

Over het tweede middel: schending van 
artikel 391 bis van het Strafwetboe k van 
artikel 340b en volgende van het Bu'rger
lijk Wetboek en van de bewijskracht der 
conclusies, doordat het bestreden arrest 
niet bewezen heeft dat het vrijwillig was 
dat de aanlegger twee maanden in gebreke 
is gebleven het litigieuze onderhoudsgeld 
uit te keeren, en namelijk zonder de con
clusies van den aanlegger te' beantwoor
den en zonder op te zoeken wat het loon 
van den aanlegg_er bedroeg en, bijgevolg, 
welk dee! ervan m beslag mocht genomen 
worden: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanlegger in staat was 
ononderbroken werk te Ieveren en in zijn 
Ieven alsook in dat zijner familie te voor
zien; dat hij, bijgevolg, ofwel vrijwillig 
niet gewerkt heeft, om zich aan een natuur
lijke en door de wet bekrachtigde verplich-
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ting te onttrekken, ofwel het z66 heeft 
aan boord gelegd dat de opbrengst V::tn 
zijn wark niet kon gekend worden en met 
als pand kon dienen voor den schuld• 
eischer van het onderhoudsgeld ; 

Dat het arrest uit deze vaststellingen 
afleidt : 1 o dat de aanlegger zich vrijwillig 
onttrokken heeft aan de uitvoering der 
beslissing welke hem veroordeelde tot het 
betalen van het litigieuze onderhoudsgeld, 
en 2.0 dat het van geen belang was te 
onderzoeken in walke maat de wet de 
inbeslagneming .toelaat van het loon van 
een warkman ten voordeele van een 
schuldeischer van onderhoudsgeld die, zoo
als de burgarlijke partij, het voordeel van 
artikel 3~0 van het Burgerlijk Wetboek 
mag inroepen ; 

Overwegende, eenerzijds, dat het arrest 
aldus de conclusies juist heeft beantwoord; 

Overwegende, anderzijds, dat het terecht 
beslist dat artikel 391 bis van het Straf
wetboek dezen straft die vrijwilli~ de bij 
artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek 
voorziene verp!ichting niet na:komt, zon
der onderscheid te maken tusschen het 
geval waarin het door den rechter bepaald 
bedrag van het onderhoudsgeld het ge
deelte van het da<>'loon van den schulde
naar, dat in baslag mag genomen worden; 
overtreft en het geval w1arin het bedrag 
van het onderhoudsgeld dit gedeelte niet 
bereikt; .. 

Dat het middel in geen enkel ZIJner 
twee onderdeelen gegrond is ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
:rechtsvormen werden nageleefd, en dat de 
uitgesproken · veroordeeling overeenkom
stig de wet is ; 

II. Wat de beslissing betreft op de bur
gerlijke vordering gewezen ; 

Overwegende dat de aanlegger tot st.~
ving zijner voorziening geen enkel brJ
zonder middel inroept en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, het HOf verwerpt de 
voorziening; legt de kosten ten laste van 
den aanlegger. 

7 Juli 1941. - 2" Kamer. - Voorzitter, 
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Waleffe. -:
Gelijkluidende conclusie, H. Rwul Hayort 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 7 Juli 1941. 

10 DA.GVAARDlNG. - EXPLOOT TOT 
BEl'EEKENING V<\N EEN BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS. - AFGIFTE VAN DE 
KOPIE VAN HET EXPLOOT EN VAN HET 

VONNIS AAN DEN GEDELEGEERDE VAN 
HET SGHEPENGOLLEGE DER GEMEENTE 
WAAR DE PERSOON, WIEN BETEEKE
NING WORDT GEDAAN, ZIJN WOON
PLAATS HEEFT. - BETEEKENING AAN 
DE WOONPLAATS IN DEN ZIN VAN ARTI
KEL 2.03 VAN HET WETBOEK VAN STRAF
VORDERING. 

2.0 BEROEP. - STRAFZAKEN. - TER
MIJN. - NIET GEWIJZIGD DOOR WET 
VAN 9 MAART 1908 BETREFFENDE HET 
VERZET TEGEN BIJ VERSTEK GEWEZEN 
VONNISSEN. 

3a FRA.NSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- DAGVAARDING OM TE VERSGHIJNEN 
V66R HET HOF VAN BEROEP, GEGEVEN 
IN HET FRANSGH. - GEEN VERTALING 
IN HET NEDERLANDSGH. - PERSOON, 
WA.ARAAN BETEEKENING WORDT GE
DA.AN, HEEFT ZIJN WOONPLAATS -IN 
GEMEENTE GELEGEN BUITEN BRUSSEL
SGHE AGGLOMERATIE. - ARREST GE
WEZEN BIJ VERSTEK. - VERZET. -
Qp TEGENSPRAAK GEWEZEN ARRE'lT, 
VERLEEND OP DIT VERZET. - NIETIG
HMD VAN DE DAGVAARDING NIET INGE
ROEPEN VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
NIETIGHEID GEDEKT. 

1 o De beteekening van een bij verstek g~
wezen vonnis gedaan, overeenkomsttg 
artikel 68 van het Wetboek van Burger
lijke rechtsvorder!ng •.. gewijzi9d bij arti
kel3 van het KontnkhJk besll,tt nr 300 van 
30 Maart 1936, door de afgifte van de 
kopie van het exploot en van het vonnis 
aan den gedelegeerde van het schepen
college der gemeente .waar de . perso~'!"· 
aan wien de beteekemng geschtedt, ZtJn 
woonplaats heeft, is, naar den zin van 
artikel 203 van het Wetboek van Straf
vordering, gedaan aan de woonplaats 
van dezen persoon. 

2o De wet van 9 Maart 1908, betreffende 
het verzet tegen de bij verstek gewezen 
vonnissen, heeft de regelen betreffende den 
termijn van beroep, en inzonderheid 
artikel 203 van het Wetboek van Straf
vordering, niet gewijzigd. 

3o Wanneer, in strijd met artikel 38 ~er 
wet van 15 Juni 1935, een dagvaardtng 
om te verschijnen v66r het Hof van beroep 
werd gegeven in het Fransch, zonder ver
taling in het Nederlandsch, aan een 
part~f, die in een Vla_amsche gemeente 
buiten de agglomeratte. Br~ssel haar 
woonplaats heeft, is de daarutt volqende 
nietigheid gedekt indien op deze dagvaar
ding een arrest b~i verstek werd gewezen, 
en na verzet een op tegenspraak gewezen 
arrest van ~eroordeeling werd verleend, 
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zonder dat bedoelde nietigheid werd tegen
geworpen. (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 40, al. 2.) 

(PUTZ.J 

ARREST. 

Gelet op het best.reden arrest op 
3 April 1941 door het Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid hier
uit dat de correctioneele recbtbank te 
Verviers, bij de veroordeeling van den 
aanlegger wegens inbreuk op artikel 496 
van het Strafwetboek, deze wetsbepaling 
geschonden hePft : 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen een arrest waarbij het Hof van 
beroep te Luik het beroep, door den aan
Iegger ingesteld tegen het vonnis van 
veroordeeling dat op 18 October 1939 
door de correctioneele rechibank te Ver
viers werd gewezm, laattijdig en, bijge-
volg, niet ontvankelijk verklaart; · 

Dat het middel, - daar het, niet bet 
arrest, maar een door de voorziening niet 
getroffen vonnis bestrijdt - zonder voor
werp is; 

Over het tweede middel : schending van 
artikel 203 van het Wetboek van Strafvor
dering, doordat, eerste onderdeel, daar 
de beteekening van het vonnis bij verstek 
gedaan werd door het overhandigen van 
het afschrift van het exploot en van het 

-vonnis aan den gemeentesecretaris der 
gerneente Arquennes, deze beteekening, 
niet aan de woonplaats van den veroor
deelde werd gedaan, in den zin van arti
kel 203 van het Wetboek van Strafvorc 
dering, en dat de bij deze bepaling voor
ziene terrnijn niet minder lang mag zijn 
dan de bij de wet van 9 Maart 1908 
bepaalde termijn ; en doordat, _ tweede 
onderdeel, de aanlegger op dat tijdstip 
zijn dornicilie niet meer te Arquennes had : 

Overwegende dat, luidens de vaststel
Iingen van het bestreden arrest en de 
bewoordingen van het in het rniddel 
bedoeld exploot van beteekening, het bij 
verstek gewezen vonnis a qvo op 27 Octo
ber 1939 aan de woon plaats van den 
aanlegger te Arquennes beteekend werd, 
maar dat, daar de deurwaarder, op die 
woonplaats, den beteekende niet aantrof 
noch eenig familielid of dienstknecht, en 
daar de gebuur het afschrift van het 
exploot geweigerd had, bet afschrift van 
het exploot en van het vonnis door den 
deurwaarder werd afgegeven aan den 
« H. Defrez, gemeentesecretaris te Ar
quennes, bearnbte die het origineel stuk 
voor gezien geteekend heeft, en die daartoe 

door het · schepencollege was afgevaar-
digd)); . 

Overwegende dat dergelijke beteeke
ning, - zoowel Iuidens artikel 68 van het 
Weiboek van Burgerlijke rechtspleging 
gewijzigd bij artikel 3 van het Koninklijk 
besluit nr 300 van 30 Maart 1938, als voor 
de toepassing van artikel 203 van bet 
Wetboek van Strafvordering, dat naar 
voornoernd artikel 68 verwijst, - een 
regelmatig aan de woonplaais der betee-
kmde partij gedane beteekming is; _ 

Overwegmde dat de wet van 9 Maart 
1908, - houdende, zooals haar opscbrift 
het aanduidt, wijziging van artikelen 151,-
187 en 413 van het Wetboek van Straf
vordering -, de regels nopens de terrnij
nen van beroep en namelijk artikel 203 
van dat Wetboek geenszins gewijzigd 
heeft; · 

Dat het rniddel in zijn eerste onderdeel 
in rechte niet opgaat ; 

Overwegende dat bet tweede onderdeel 
in feite niet opgaat; dat, zooweluit de 
vaststellingen van het bestredm arrest als 
uit de verrneldingm van de akte van be
roep van den aanlegger zelf, blijkt dat 
deze Iaatste, ten tijde der beteekening van 
het vonnis a quo, zijn domicile te, Ar
quennes had; 

Over het derde rniddei : schending van 
artikel 68 van_ bet Weiboek van Strafvor
dering, doordat geen enkel st uk ''an den 
bundel bewijst dat de gerneentesecretaris 
van Arqumnes van het schepencollege 
de opdracbt zou gekregen hebbm de 
beteekeningen van vonnissen te ontvan
gen en dat, bijgevolg, de beteekening·niet 
regelmatig is : 

Overwegende dat artikel 68 van het 
Weiboek van Strafvordering met de be
wering van den aanlegger gem verband 
houdt; dat deze klaarblijkelijk de schen
ding van artikel 68 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging heeft Willen in
roepen; 

Overwegende dat het aldus verbeterd 
middel in feite niet opgaat ; 

Overwegende dat het exploot van betee
kening vaststelt dat het afschrift van bet 
exploot « overhandigd werd aan den 
H. Defrez, gerneentesecretaris te Ar
quennes, bearnbte door het schepencollege 
van gezegde gemeente daartoe afgevaar
digd »; dat het origin eel exploot de beves
tiging draagt 1.1itgaan de van den H. De
frez dat hij daartoe afgevaardigde bearnbte 
is ; dat, eindelijk, het bestreden arrest 
vaststelt dat het afschrift van het exploot 
en van het vonnis bij verstek aan den 
gemeentesecretaris te Arquennes overhan
digd werd overeenkomstig artikel 68 van 
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het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging; 

Over het vierde middel : schending van 
artikel 38 der wet van 15 Juni 1935, op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
doordat de dagvaarding om v66r het Hof 
van beroep te verschijnen aan den aanleg
ger enkel in het Fransch beteekend werd, 

·dan wanneer de aanlegger te dien tijde zijn 
domicile te Boortmeerbeek, Vlaamsche ge
meente, had : 

Overwegende dat de in het middel be
doelde dagvaarding beteekend werd op 
4 J anuari 1941 ; dat er op die dagvaarding 
een vonnis bij verstek werd gewezen waar
tegen de aanlegger verzet deed, dat op 
dit verzet het bestreden arrest werd ge
wezen; 

Overwegende dat uit geen enkel aan 
het Hof overgelegd stuk blijkt dat de op 
heden ingeroepen nietigheid v66r het Hof 
van beroep werd tegengeworpen ; 

Dat, bijgevolg, in de veronderstelling 
dat ze werd opgeloopen, zij, luidens arti
kel40, alinea 2, der wet van 15 Juni 1935, 
gedekt werd door het bestreden arrest, 
dat op tegenspraak werd geveld en niet 
zuiver voorbereidend is; 

Dat de eisch tot verbreking, voor zoover 
hij op dit middelsteunt,niet ontvankelijk 
is· 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefd werden en dat de bestreden be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

7 Juli 1941.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Hodiim, ra:adsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Waleffe. -
Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

28 KAMER. -17 Juli 1941. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - AARD VAN DE 
VONNISSEN. - BESGHIKKING VAN DEN 
VOORZITTER, DIE BESLIST IN KORT GE
DING, IN DEN LOOP VAN EEN GEDING TOT 
SGHEIDING VAN TAFEL EN BED. - BE
SGHIKKING DIE DEN' MAN VEROORDEELT 
OM AAN ZIJN VROUW, EISGHERES TOT 
SGHEIDING VAN TAFEL EN BED, ONDER
HOUDSGELD UIT TE KEEREN. - VOOR
LOOPIGE BESLISSING. - BETEEKENIS 
VAN DEZE TERMEN. 

De beschikking van den voorzitter, die ~n 
kart geding beslist, en, in den loop van 
een geding tot scheiding van tafel en bed, 
den man van de eische1·es in de hoofdzaak 
veroordeelt om aan deze onderhoudsgeld 
uit te keeren, is een beslissing die voor
loopig wordt geheeten, in dezen zin dat 
zij het recht van de echtgenoote op onder
houd slechts regelt voor den duur van het 
geding, zonder afbreuk te doen aan de 
hoofdbeslissing, en dat de bevolen maat
regel een einde neemt wanneer de beslis
sing, die het hoofdgeding afsluit, gewe
zen is. 

Zoodanige beschikking gaat, bij gebreke 
van beroep, in kracht van gewijsde over 
en de beslissing, die het hoofdgeding 
afsluit, heeft te haren opzichte geenerlei 
terugwerkende kracht (1). 

(POI.ET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
26 Maart 1941 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Op de middelen : schending van arti
kel 391bis van het Strafwetboek, der 
grondregelen op strafgebied van het grond
beginsel der terugwerking in zake echt
scheiding en scheiding van goederen : 
1 o doordat het niet vrijwillig is, in den zin 
van artikel 391 bis, dat de aanlegger in ge
breke isgebleven het litigieuze onderhouds

. geld uit te keereri, maar te goeder trouw en 
in zijn voile recht ; 2° doordat de oorzaken, 
- die aanleiding hadden gegeven tot de 
beslissing die voorloopig is en, zonder den 
grond der zaak aan te raken, de uitkeering 
van het onderhoudsgeld be' al,- door het 
uitwerksel der terugwerking van het 
vonnis over den grond der zaak als niet 
bestaande moeten beschouwd worden, en 
dat, bijgevolg, de beslissing welke voor
loopig dit onderhoudsgeld had bepaald 
aile wettelijk en feitelijk uitwerksel ver
loren had en niet meer als grond tot een 
vervolging kon .dienen ; 3° doordat het 
grondbeginsel in zake strafrecht, daar 
waar het over opzettelijke misdrijven 
gaat, niet een eenvoudig materieel feit 
vereischt, maar een strafbaren wil, dan 
wanneer het vonnis der rechtbank te Hoei 
in dato 14 Maart 1940, dat de echtgenoote 
van den aanlegger van ha<J.r eisch tot 
scheiding van goederen afwees en vast
stelde dat zij de echtelijke woonplaats 

(1) Zie de nota bij dit arrest, van den 
H. advocaat generaal Raoul Hayoit de Ter
micourt, in Bull. en PASIC., 1941, I, 279. 
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had venaten, in rechte niet, meer. toeliet 
den aanlegger schuldig te verklaren aan 
het bij artikel 391 bis voorzien misdrijf : 

Overwegende dat de aanlegger staande 
houdt dat het ten onrechte is dat hij ver~ 
oordeeld werd om « vrijwillig >> het door 
.zijn echtgenoote geeischte onderhouds
geld niet te hebben betaald,dan wanneer 
hij te goeder trouw en in zijn voile recht 
was wanneer hij nagelaten heeft het 
achterstallige ervan te storten ; 

Dat inderdaad, beweert hij, hij tot het 
betalen van het litigieuze onderhouds
geld veroordeeld werd door een beslissing 
van den rechter in kortgeding welke ge
wezen werd in den loop van een rechts
pleging tot bekomen van scheiding van 
tafel en bed door zijn echtgenoote tegen 
hem ingesteld, dan wanneer die eisch 
vanaf het begin der rechtspleging niet ge
grond bleek, en dat deze voorloopige ver
oordeeling feitelijk teniet werd gedaan 
door het terugwerkend uitwerksel van het 
vonnis over den grond der zaak waarin 
zijn echtgenoote van haar eisch werd 
afgewezen en waarin werd vastgesteld 
dat zij zelf de echtelijke woonplaats ver
laten had; 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om van de in de middelen aangevoerde 
beschouwingen van feitelijken aard kennis 
te nemen; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
rechterlijke beslissingen, - waarbij in den 
loop van een geding van scheiding van tafel 
en bed voorloopige maatregelen worden 
genomen overeenkomstig artikelen 267 
en 268 van het Burgerlijk Wetboek en 875 
van het Wetboek van Burgerlijke rechts
pleging -, voorloopig worden geheeten in 
dezen zin dat ze enkel de rechten tusschen 
echtgenooten en gebeurlijk deze der kin
deren die ze gemeen hebben, regelen voor 
den duur van het geding, zonder eenig 
nadeel voor de hoofdzaak, maar dat ze, 
bij gebrek aan verhaal, in kracht van ge
wijsde gaan en dat hun tenuitvoerlegging 
kan doorgevoerd worden zooals deze der 
beslissingen in de hoofdzaak ; 

Overwegende dat, indien de aldus gena
men voorloopige maatregelen een einde 
nemen wanneer de beslissing is gewezen 
waarbij den hoofdaanleg wordt afgesloten, 
deze laatste beslissing daarom niettemin 
het vonnis laat bestaan dat die voorloo
pige maatregelen bevolen had, en dus, in 
strijd met de bewering van den aanlegger, 
op dat vonnis geen enkel terugwerkend 
uitwerksel heeft ; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
net bestreden arrest vaststelt dat de aan
legger bij · beslissing van den rechter in 
kortgeding in dato 20 December 1938, 

bekrachtigd bij arrest van het Hof van 
beroep te Luik in dato 14 Juni 1939, ver
oordeeld werd om aan zijn echtgenoote 
en aan zijn kind een onderhoudsgeld te be
talen ; dat die beslissingE'm in kracht van 
gewijsde zijn gegaan ; dat de rechtbank 
van eersten aanleg te Hoei op 14 ~1aart 
1940 de echtgenoote van den aanlegger van 
·haar eisch tot scheiding van tafel en bed 
afwees en dat de aanlegger reeds op 27 Oc
tober 1939 voor de correctioneele recht
bank te Hoei gedaagd werd om, v66r dien 
datum, meer dan twee maanden vrijwillig 
in gebreke te zijn gebleven gezegd onder
houdsgeld uit te keeren ; 

Overwegende, eindelijk, dat het bestre
den arrest daaraan toevoegt dat zoowel 
uit de verklaringen van den aanlegger als 
uit de door hem v66r de rechtbank en v06r 
het Hof genomen conclusies blijkt dat hij 
niet in de materieele onmogelijkheid ver
keerde zijn verplichtingen na te komen, 
en dat hij vrijwillig geweigerd heeft de 
tegen hem uitgesproken veroordeelingen 
uit te voeren ; 

Dat het middel jn geen enkel zijner 
onderdeelen kan aangenomen worden ; 

En overwegende, voor 't 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 die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; legt de kosten ten laste van 
den aanlegger. 

7 Juli 1941 . ..,---- 28 Kamer.- Voorzitter, 
H. Hodiirrt, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Waleffe. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit ' 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2 8 KAMER. - 7 Juli 1941. 

VERVALSCHING VAN VOEDINGS
WAREN. - WET VAN 4 AUGUSTUS 
1890, ARTIKEL 5. - VAN TOEPASSING 
NIET ENKEL OP DE WAREN OF STOFFEN 
DIE DIENEN TOT DE VOEDING VAN DEN 
MENSCH OF VAN DIEREN, MAAR EVEN
EENS OP DE STOFFEN DIE DIENEN TOT 
HET BEREIDEN OF VERVAARDIGEN VAN 
VOEDINGSMIDDELEN. 

Artikel 5 der wet van 4 Augustus 1890, 
dat het 2° van artikel 561 van het Straf
wetboek wijzigt, is van toepassing niet 
alleen op de waren of stoffen dienend tot 
voeding van den mensch of de dieren, 
maar ook op de stoffen dienend tot het 
bereiden of tot vervaardigen van voedsel. 



(GOE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis door de 
correctioneele rechtbank te Verviers, ze
telende in graad van beroep op to April 
19lo1 gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het bestre
den vonnis de besluiten van den aanlegger 
niet heeft beantwoord : 

Overwegende dat de aanlegger, in v66r 
den rechter in hooger beroep genomen 
besluiten, staande hield dat de koopwaar, 
voorwerp van de inbreuk, slechts toevallig 
in zijn bezit was voor een latere fabricatie ; 
dat de gefabriceerde waren, welke in zijn 
magazijn waren, in 't openbaar verkocht 
waren geweest door den opziener die bet 
proces-verbaal had opgemaakt, wat be
wees dat ze gezond waren; dat, daaren
boven, geen enkele getuige verklaard had 
dat de beklaagde bedorvene waren ver7 
kocht, gesleten of te koop gesteld had ; 

Overwegende dat de aanlegger veroor
deeld werd om beschadigd of bedorven 
vleesch te koop te hebben gesteld, inbreU:k 
die voorzien is door artikel 561, 2°, van 
het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 5 
der wet in dato 4. Augustus 1890; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, bij verwij:iing naar de redenen van 
het vonnis a quo, uit zekere elementen van 
feitelijken aard afleidt dat (( er geen 
kwestie is van een toevallig bezit » doch 
dat de aanlegger « de betwiste waren ge
bruikte voor de fabricatie van zijn pro-
dukten »; . 

Dat het bestreden vonnis tegen de be
weringen van den aanlegger dus een vast
stelling van feitelijken aard heeft inge
bracht waaruit hun gebrek aan grond 
blijkt, en alzoo de besluiten heeft beant
woord; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over de middelen : schending van arti

kelen 7, aline a 2, en 9 der Grondwet, en 
van artikel 561, 2°, van het Strafwetboek, 
gewijzigd bij artikel 5 der wet van to Au
gustus 1890, doordat de aanlegger wegens 
inbreuk op deze laatste beschikking ver
oordeeld werd dan wanneer de waar in 
een " frigo » van de werkplaats lag welke 
niet bij het magazijn behoorde, en be
stemd was tot de fabricatie van een andere 
eetwaar: 

Overwegende, eenerzijds, dat de bewe
ring volgens dewelke de betwiste waar 
zich in een (( frigo » bevond welke niet bij 
aanleggers magazijn behoorde, geen grond 
vindt hetzij in de bestreden beslissing, 
hetzij in eenig ander stuk der rechtsple-
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ging waarop het Hof acht zou mogen 
slaan; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
voorbereidende werken van artikel 5 der 
wet in dato 4 Augustus 1890 voortvloeit 
dat. de woorden « welke ook » in deze 
wetsbepaling bij de bewoordingen «!evens
of voedingsmiddelen >> gevoegd werden ten 
einde in de t<;>epassingsfeer der wet niet 
aileen Ievens- of voedingsmiddelen voor 
menschen en diereri te doen vallen doch 
ook de voedingsstoffen dienende tot de 
voorbereiding of de fabricatie van voedsel; 

Dat de middelen in feite en in rechte 
niet opgaan ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing 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; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. · 

7 Juli 19to1.- 2e Kamer.- Voorzitter, 
H. Hodiim, raadsheer waarnEmEnd voor
zitter. - Verslaggever, H. Wald'fe. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 7 Juli 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREE>TEN'. - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING VERLEEND DOOR DE RAAD
KAMER. - AANNEMING VAN DE REDE
NEN VERMELD IN DE VORDERING VAN 
DEN PROCUREUR DES KONlNGS. 

De beschikking van de raadkamer die, om 
een beklaagde wegens een correctioneel 
gemaakte misdaad naar de correctioneele 
rechtbank te verwijzen, verklaart dat de 
redenen uit de vordering van het openbaar 
ministerie worden overgenomen, is op die 
wijze wettelijk met redenen omkleed, mitS' 
deze vordering de feiten, overeenkomstig 
de wet, omschrijft, vaststelt dat er vol
doende bezwaren bestaan tegen den be
klaagde en de verzachtende omstandig
heden tot het correctionaliseeren opgeeft. 
(Wei b. van Strafv., art. 130; wet van 
23 Augustus 1919, art. 3; Grondwet, 
art. 97 .) 

(COURBOT.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden beslissingen : de 
beschikking der raadkamer van de recht
bank van eersten aanleg in dato 2 7 April 



-h.-.··-

1939 en het arrest van het Hof van be
roep te Brussel in dato 5 April 1941 ; 

I. Aangaande de beschikking der raad
kamer die den aanlegger naar de correc
tioneele rechtbank verwijst : 

Over het middel afgeleid uit de afwe
zigheid van redenen : 

Overwegende dat de beschikking << de 
redenen van het openbaar ministerie over
neemt »; 

Dat de betichtingen, in de vordering van 
het openbaar ministerie, in de bewoor
dingen der wet zijn omschreven ; dat er 
vastgesteld wordt dat er genoegzame 
bezwaren tegen verdachte bestaan en dat, 
wat de betichtingen betreft, die met crimi
neele straffen beteugeld worden, enkel 
correctioneele straiTen dienen uitgespro
ken wegens verzachtende omstandigheden 
voor aanlegger voortvloeiende uit de afwe
zigheid van veroordeeling wegens feiten 
van den zelfden aard ; 

Waaruit volgt dat de beschikking in 
den zin der wet gemotiveerd is ; 

En overwegende, voor 't overige, dat de 
beslissing wettelijk is ; 

II. Aangaande de eindbeslissing : . 
Overwegende dat de ondernomen be

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

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; legt de kosten ten Iaste van 
aanlegger. 

7 J uli 1 9ld . - 2 e Kamer. - Voorzitter, 
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor
zitter. _:__ · Verslaggever, H. WalEffe. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

18 KAMER. 10 Juli 1941. 

1° PANDGEVING. - ZAKELJJK CON
TRACT WAARBIJ TOT ZIJN VOLTOOIING 
WORDT VEREISCHT DAT DE ZAAK GE
STELD WERD EN GEBLEVEN IS IN HET 
BEZIT VAN DEN SCHULDEISCHER OF VAN 
EEN DERDE AANGAANDE WIEN PAR
TIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN. ~ ZAAK 
IN HANDEN VAN EEN DERDE TEN TIJDE 
VAN f[ET CONTRACT. - BEZIT SLECHTS 
VERKREGEN DOOR SCHULDEISCHER IN
DIEN DEZE DERDE ER IN TOESTEMT DE 
ZAAK TE HOUDEN IN NAAM EN VOOR 
REKENING VAN DEN SCHULDEISCHER. 

2° PANDGEVING. - OVEREENKOMST 
DIE TOT VOORWERP HEEFT HET « BLOK
KEEREN » VAN EFFEKTEN IN HANDEN 
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VAN EEN DERDE TEN VOORDEELE VAN 
DEN SCHULDEISCHER. - OVEREEN
KOMST DIE AAN GEEN ENKEL WETTELIJK 
OMSCHREVEN JURIDISCH BEGRIP BEANT
WOORDT. - BEVOEGDHEID VAN DEN 
RECHTER OM NA TE GAAN OF ZIJ FEITE
LIJK EEN INBEZITSTELLING VAN DEN 
SCHULDEISCHER DOOR BEMIDDELING VAN 
EEN DERDE UITMAAKT EN OF OP DEZE 
WIJZE EEN VAN DE WEZENLIJKE BE
STANDDEELEN VAN HET PAND BESTAAT. 

1 o Pandgeving is een zakelijk _ contract 
hetwelk tot zijn voltooiing vereischt dat 
het voorwerp van de pandgeving gesteld 
werd of gebleven is in het bezit van den 
schuldeischer of van een derde aan
gaande wien partijen zijn overeenge
komen; wanneer de in pand gegeven 
zaak zich, ten tijde van het contract, in 
handen bevindt van een derde, verkrij gt 
de schuldeischer het bezit er van slechts 
indien deze. derde er in toestemt de zaak 
te houden in naam en voor- rekening 
van den schuldeischer. (Burgeri. Wetb., 
art. 2076; Wetb. van kooph., b. I, 
titel VI [wet van 5 Mei 1872], art. 1.) 

2° De overeenkomst, hebbend tot voorwerp 
het « blokkeeren » van effekten in handen 
van een derde, ten voordeele van den 
schuldeischer, beantwoordt, op grond van 
haar benaming alleen, aan geen enkel 
wettelijk omschreven juridisch be grip; 
de rechter kan nagaan of die overeen
komst feitelijk een inbezitstelling van den 
schuldeischer, door bemiddeling van een 
derde, uitmaakt, derwijze dat zij in rechte 
een pandgeving kan zijn. 

(PETRE, T. GIELEN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest op 1 April1939 door 
het Hof van beroep te Brussei· gewezen ; 

Over het eerste middel tot verbreking : 
schending van artikelen 1, 2, 3, 4, 9 en 10 
der wet van 5 Mei 1872 op het handels
pand (titel VI van het Koophandelswet
boek); van artikelen 2071, 2072, 2073, 
2076, 2078 en 2079, 1101, 1107, 1134 
en 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, alhoewel 
het in feite vaststelt dat de litigieuze titels 
bestemd waren geweest om de schuldvor
dering van den aanlegger te waarborgen, 
en zich bij overeenkomst der partijen in 
handen bevonden van een bankier die je
gens den aanlegger in verbreking verplicht 
was zich er niet van te OI! tdoen tenzij met 
zijn schriftelijke toesternming, nochtans 
beslist heeft dat de aanlegger het be zit niet 
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had van de titels, noch door zichzelf, noch 
- door een derde omtrent wien de partijen 

overeengekomen zijn, en, bijgevolg, hem 
het voorrecht van den pandhebbenden 
schuldeischer geweigerd heeft ; er aldus 
heeft over geoordeeld onder voorwendsel 
dat de titels door de bank zouden be
waard geweest zijn voor rekening van den 
schuldenaar alleen, die ze in bewaring 
had gegeven, en dat de voorwaarden der 
bewaargeving den aanlegger niet toelieten 
er door zijn vordering alleen over te be
schikken, en aldus : a) de bewijskracht 
heeft geschonden van de bewaargevings
akte en van de overeenkomsten der par
tijen, zooals het arrest den inhoud ervan 
op bindende wijze heeft vastgesteld, en 
waaruit bleek dat de bankier-bewaarnemer 
tevens voor rekening van den schuldenaar 
en voor deze van den aanlegger in verbre
king de titels in bewaring hield (schending 
van artikelen 1101, 1107, 1134o en 1135, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); b) het eigenlijk karakter heeft 
miskend van het bezit vereischt van den 
{( derde, omtrent wien partijen overeenge
komen zijn "• die, lasthebber der twee 
p'trtijen, voor het behoud van het voor
recht van den pandhebbenden-schuld
eischer, het pand niet moet houden in het 
belang en voor de uitsluitelijke rekening 
van dezen laatste (schending van arti
kelen 1, 2, 3, 4o, 9 en 10 der wet van 
5 Mei 1872 en 2071, 2072, 2073, 2076, 2078 
en 2079 van het Burgerlijk Wetboek) 
c) tot staving zijner beslissing redenen 
heeft aangevoerd die deze niet wettelijk 
kunnen rechtvaardigen (schending van 
artikel 97 der Grondwet) : 

Overwegende dat de pandgeving een 
zakelijk contract is dat, voor zijn vervol
making, vereischt dat het voorwerp van 
het pand in het be zit is gesteld en gebleven 
van den schuldeischer, of van een derde, 
aangaande wien partijen overeengekomen 
zijn ; dat indien, op het oogenblik van het 
contract, de in pand gegeven zaak, z1ch 
in handen van een derde bevindt, de 
schuldeischer er het bezit slechts van 
verkrijgt indien de derde erin toestemt 
die zaak in naam en voor rekening van 
gezegden schuldeischer te houden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het vonnis a quo een juiste 
ontleding heeft gegeven van de voorwaar
den en omstandigheden waarin de titels, 
voorwerp van het eventueel pand, neer
gelegd en in bewaring waren gehouden 
geweest door .de bank van de <<Societe 
Generale >>; dat, luidens dit vonnis, de 
gefailleerde, op 27 Juli 1935, ten voordeele 
van den aanlegger, in de . Bank van de 
<< Societe Generale n, onder met deze over-

eengekomen voorwaarden, een zeker aan
tal titels « blokkeerde >> tot waarborging 
van zekere door hem aangegane of aan 
te gaan verbintenissen, opgesomd in 
gezegde overeenkomst ; dat de « Societe 
Generale >> zich bij vroegere overeenkomst 
de dato 18 Juli, jegens den H. Hanquet 
(schuldenaar) aileen, bewaarneemster stel
de der titels welke moesten bedoeld worden 
bij de overeenkomst tusschen partijen op 
27 Juli gesloten, met beding dat aile in 
't algemeen om 't even welke verrichtin
gen nopens de bewaargeving, slechts zou
den mogen gebeuren met de schriftelijke 
toestemming van den aanlegger ; 

Overwegende dat de overeenkomst be
schreven als voor doel hebbende titels te 
« blokkeeren >>, in handen van een derde, 
ten voordeele van een schuldeischer, door 
haar enkele qualificatie aan geen enkel 
wet.telijk bepaald rechtsbegrip beant
woordt; dat de rechter moet zoeken 
of ze, onder de benaming die ze draagt, 
feitelijk een inbezit.~telling van· den schuld
eischer door tusschenkomst van een derde, 
uitmaakt, zoodat ze, in rechte, een pand 
kan zijn; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
de rechter in feite en, bijgevolg, op bin
dende wijze, heeft vastgesteld dat « de 
bank, niet aileen nooit heeft toegestemd 
om de titels te houden voor de rekening 
van den aanlegger, maar dat ze nooit de 
verbintenis van bewaarneemster heeft 
aangegaan, tenzij jegens den H. Hanquet; 
dat aan dit contract van bewaargeving 
slechts een modaliteit werd toegevoegd, 
welke, zonder het bezit der titels te raken, 
de verrichtingen aanging waarvan deze 
het voorwerp konden worden n ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit deze bindende vaststellingen wettelijk 
heeft afgeleid, bij verwijzing op dat punt 
naar de redenen van den eersten rechter, 
dat de kwestieuze overeenkomst alhoewel 
ze zekere voordeelen behelst voor den 
schuldeischer, heelemaal verschilt van het 
pand; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
in feite en in rechte volstaan om de 
beslissing te rechtvaardigen, en dat de 
juistheid opzoeken der andere redenen, 
welke als overbodig kunnen beschouwd 
worden, zonder belang wordt ; 

Dat daaruit volgt dat het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede : schending vari arti
kel 97 der Grondwet en van artikelen 1, 2, 
3, 4o, 9 en 10 der wet van 5 M'li 1872; H01, 
1107,1134 en 1135,2071,2072,2073,2076, 
2078 en 20719 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest geweigerd 
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beeft het voorrecht te erkennen van het 
pand, door den aanlegger op de litigieuze 
titels ingeroepen; onder voorwendsel dat 
hij het bezit ervan niet zou gehad hebben, 
noch door zichzelf, noch door een derde 
'()mtrent wien partijen overeengekomen 
11.:ijn, en er aldus over geoordeeld heeft, 
tegelijkertijd aannemende, eenerzijds, dat 
de titels door de bank-bewaarneemster 
bewaard waren « voor rekening van den 
schuldenaar Hanquet, en niet voor reke
ning van den aanlegger », en, anderzijds, 
dat de bank jegens den aanlegger de ver
plichting had,<< waarvan de schending een 
recht op gebeurlijke schadevergoeding 
·zou doen ontstaan hebben, op de neerge
legde titels geen enkele verrichting te doen 
zonder de geschreven toelating van den 
aanlegger », alzoo zijn beslissing op tegen
strijdige middelen steunende, waarvan 
lhet een het ander afbreekt, wat gelijk 
staat met een ontstentenis van redenen, 
en wat het toezicht van het Hof van ver
breking onmogelijk maakt ; en althans, 
in de hierboven aangehaalde voorwaarden 
beslist heeft dat de litigieuze titels door de 
bank bewaard waren voor rekening van 
Hanquet aileen, om de eenige reden, welke 
niet dienend is en deze beslissing niet kan 
rechtvaardigen, namelijk : « dat, luidens 
de bepalingen van bet bewaargevingscon
tract, de aanlegger in verbreking de macht 
niet had om over de titels te beschikken, 
noch het recht om de bank te verplichten 
ze af te leveren op zijn vordering aileen 
en zonder de voorafgaande toestemming 
vah zijn schuldenaar (Hanquet) die ze 
neergelegd had » ; en het derde : schending 
van artikelen 1, 3, 4, 5, 9 en 10 der wet 
van 5 Mei 1872 op het handelspand 
{titel VI van het Koophandelswetboek), 
van artikelen 2071, 2072, 2073, 2075, 2076, 
~078, 2079 en 2081, 1101, 1107, 1134' 
en 1135, 1156, 1157 en 1158 van het Bur
gerlijk Wetboek, en van artikel 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat er tusschen partijen geen 
« pandcontract » zou bestaan hebben, dan 
wanneer het pandcontract niets anders is 
dan de terhandstelling van een roerende 
zaak in de handen van den schuldeischer 
{of van een derde omtrent wien partijen 
DVereengekomen zijn) tot zekerheid van 
de schuld, en dat de voorwaarden in on
derhavig geval vervuld waren, en er aldus 
heeft over beslist onder voorwendsel dat 
partijen een strijdig inzicht hadden, wat 
verkeerd werd afgeleid : 1° het zi.i, uit het 
feit dat, in zekere bij de overeenkomst 
voorziene gebeurlijkheid, het pandrecht, 
indien het aangenomen was, op een artikel 
der loopende rekening moest dragen, wat 
niet dienend is, daar het pand geldig kan 

gevestigd worden op alle roerende licha
melijke en onlichamelijke goederen, som 
geld of schuldvorderingsrecht; 2° hetzij 
uit-een beweerde onmogelijkheid voor den 
aanlegger de eventueele tegeldemaking 
van het pand te vervolgen, onmogelijk
heid die in de zaak in 't geheel niet be
staat : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is aan te nemen dat de bank de titels niet 
in haar bezit heeft gehad voor rekening 
van den aanlegger, maar toch de verplich
ting heeft aangegaan op die titels geen 
enkele verrichting te doen zonder schrif
telijke toelating van den aanlegger, wat 
niet noodzakelijk een bezit insluit voor 
rekening van dezen .Iaatste ; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
in bet tweede en het derde middel aange
voerde bezwaren hun belang verliezen, 
daar, zooals daareve-p_ werd vastgesteld, 
de beslissing gerechtvaardigd is door rede
nen die geen verband hebben met de be
streden bewijsvoering ; 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten en tot de vergoeding van 
150 frank jegens den verweerder qualitate 
qua. 

10 Juli 1941. - 1e Kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Genart.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal.- Pl. HH. De
lacroix en Veldekens. 

26 KAMER. - 14 Juli 1941. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- CONCLUSIE MONDELING 
GENOMEN DOOR BURGERLIJKE PARTIJ.
WETTELIJK. - BEWIJS VAN HUN BE
STAAN EN INHOUD. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 
- SCHADE VOLGEND UIT ONDE-RSCHEI
DENE FElTEN DIE SAMEN ER TOE BIJGE
DRAGEN HEBBEN OM DIE GEHEEL TE 
VEROORZAKEN. __:_ DADERS VAN ELKE 
DEZER FOUTEN GEHOUDEN TOT HERSTEL 
VAN DE GEHEELE SCHADE.- VERPLICH
TING VAN DEN RECHTER HIERTOE TE VER
OORDEELEN, MITS SLACHTOFFER ZULKS 
VORDERT. 

1° De conclusie van de burgerlijke partij 
kan mondeling worden genomen ;' het 
bewijs van het bestaan en van den inhoud 
van zoodanige conclusie kan volgen uit 
de beslissing zelf. 

2° Wanneer de schade het gevolg is van 
' 
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eischer tot schadevergoeding tegenover de 
burgerlijke partij veroordeelt, zonder zelfs 
aan te duiden welke wetsovertreding hij 
zou begaan hebben, art.t97 der Grondwet, 
4 der wet van 17 April 1878, 145 en 202 
van bet Wetboek van Strafvordering·(dit 
laatste, door artikel 7 der wet van 1 Mei 
18lo9 vervangen), schendt; 

II. Op de voorzien_ing tegen het de,el 
van bet vonms dat eischer, van de bur
gerlijke vordering door hem tegen ver
weerder gericht, afwijst : 

Over de gronden van niet-ontvanke
lijkheid tegen de voorziening gericht en 
afgeleid uit bet feit dat deze voorziening 
niet beteekend werd en dflt eischer bij de 
stukken van bet geding geen authentieke 
uitgifte vah bet bestreden vonnis gevoegd 
heeft: · 

Overwegende dat eischer, sedert de 
neerlegging der memorie in antwoord, de· 
pleegvormen bij artikelen 418 en 419 van 
bet Wetboek van Strafvordering voorge
schreven, heeft vervuld; 

Dat de inachtneming der tijdsbepaling 
van drie dagen, door artikello18 voorzien, 
niet op straf van verval vereischt wordt ; 
dat artikel 419 geen enkel tijdsbepaling 
vaststelt; 

Dat de rechtspleging dus in regel ge
bracht werd ; 

Over de gronden van niet-ontvanke
lijkheid tegen de ingeroepen middelen 
aangevoerd en afgeleid uit het feit dat 
deze werden opgesteld in eene memorie 
op ongezegeld papier welke ter griffie van 
bet Hof van cassatie door een advocaat 
bij een rechtbank van eersten aanleg werd 
neergelegd : 

· Overwegende dat de middelen opge
nomen werden in een op gezegeld p2pier 
gestelde memorie, welke ten gepaste tijde, 
ter griffie van het Hof van cassatle, door 
een advocaat bij bet Hof van cassatie, 
neergelegd werd en dat gronden van niet
ontvankelijkheid derhalve van belang 
ontbloot zijn ; 

Over het middel : schending der arti
kelen 53 en 54 van het algemeen regle
ment op de politie van het vervoer en bet 
verkeer doordat bet vonnis, o:m te beslis
sen dat verweerder een hoofdweg volgde 
en dus het misdrijf niet had begaan, dat 
bestaat in, uit een secundairen weg ko-

. mende, den hoofdweg zonder voorzorg te 
hebben opgereden, steunt op het beginsel 
luidens hetwelk er geen bebouwde kom 
kan bestaan, daar waar een kilometerpaal 
met rooden kop geplaatst is : 

Overwegende dat het vonnis opmerkt 
dat verweerder den radialen weg 1 bis, 
Brussel-Boom-Antwerpen volgde; dat, om 
de opwerping van den eischer, luidens 

dewelke de botsing der voertuigen der
partijen plaats vond in een bebouwde kom 
en dat bijgevolg bet feit dat de baan 
waarover verweerder reed een radiale weg
was niet volstond om deze baan als hoofd
weg te doen aanzien, te weerleggen, het 
vonllis vaststelt dat er zich een kilome
terpaal met rooden kop op de plaats van 
bet ongeval bevindt, en er bijvoegt dat,.. 
zoo op die plaats een behuizing in vorming 
is, deze omstandigheid niet in aanmerking 
kan genomen worden om te doen a:mne
men dat er daar inderdaad een bebouwde 
kom bestaat, om reden dat de kilometer
palen met rooden kop bet wettelijk ken
teeken zijn van bet niet bestaan eener 
bebouwde kom ; 

Overwegende dat de radiale wegen in 
artikel 53 van bet Koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, aangevuld door artikel1 
van bet Koninklijk besluit van 8 Novem
ber 1939, opgesomd, enkel buiten de be
bouwde kommen als boofdwegen worden 
bescbouwd; 

Dat de vraag of een plaats, ja dan neen, 
in een bebouwde kom gelegen is, een vraag 
is die in feite bestaat ; 

Overwegende dat de recbter die ten 
gronde oordelt ze op bindende wijze oplost. 
wanneer bij de beslissing .doet afhangen 
van elementen in feite ; 

Dat hij, integendeel, de censuur van bet 
Hof van cassatie oploopt, wegens de 
schending van voormeld artikel 53, wan
neer bij, in plaats van zich l:ij feitelijke 
beschouwingen te beperken, zich op een 
zoogezegden rechtsregel beroept, welke uit 
geen enkelen tekst voortvloeit, en luidens · 
denwelke de aanwezigheid langs den weg 
van een kilometerpaal met rooden kop· 
voor gevolg heeft dat de plaats, waar deze 
paal werd opgericht, wettelijk niet kan 
aangezien worden als in een bebouwde· 
kom gelegen ; 

Om die redenen, en zonder de andere 
middelen in overweging te nemen, bet 
Hof verbreekt de bestreden beslissing ; 
verwijst de zaak naar de correctioneele 
rechtbank van Mechelen zetelende in 
hooger beroep ; kosten ten laste van de 
burgerlijke partij Cobbaert ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den . op de registers van de correctioneele 
rechtbank te Antwerpen en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de vernietigde beslissing. 

1lo Juli 1%1. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lou
veaux. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. - Pl. 
HH. Struye en Van Leynseele. 
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2e KAMERo - 14 Juli 1941. 

VERLATING VAN DEN TOEVER
TROUWDEN POST. - MAGISTRAAT 
DIE GEMACHTIGD WERD ZIJN ECHTGE
NOOTE TE BRENGEN NAAR EEN NABU
RIGE STAD, ONDER VOORWAARDE TER
STOND TERUG TE KEEREN NAAR DEN 
ZETEL VAN ZIJN FUNCTIE.- VERTREKT 
NAAR HET BUITENLAND NA EEN ENKELE 
POGING TOT TERUGKEER. - MISDRIJF 

Pleegt het misdrijf van verlating van den 
toevertrouwden post de magistraat die, 
na machtiging te hebben bekomen om 
zijn echtgenoote naar een naburige stad 
te brengen, onder voorwaarde daarna 
terstond terug te keeren naar den zetel 
zijner functie, 'zich vrijwillig aan het 
volbrengen van deze voo1·waarde onttrekt 
door naar het buitenland uit te wijken, 
na een enkele poging te hebben gedaan. 
om terug te keeren {Wet van 5 Maart 
1935, art. Eo.) 

(x ..• ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, 1 e Kamer, 
van 14 Mei 19t.1. · 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 1 en Eo der wet van 5 Maart 1935 
in dien zb dat het Hof van beroep aan
legger in verbreking tot een geldbo~te van 
100 .frank heeft veroordeeld om, zonder 
toelating der overheid waarvan hij afhing, 
den hem toevertrouwden post verlaten te 
hebben, dan wanneer bet arrest vaststelt 
dat hij er toe gemachtigd geweest was 
door zijn diensthoofd, den H. eerste voor
zitter van het Hof van beroep te ... , zich 
van ... te verwijderen en dat aileen aan 
o·Hrmacht te wijten omstandigheden hem 
naderhand be let hebben zijn post terug te 
vervoegen : 

· Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat indien 
de aanlegger, raadsheer bij het Hof van 
beroep te ... , van den eersten voorzitter 
van gezegd Hof toelating heeft gekregen 
deze stad te verlaten om zijn echtgenoote 
naar Brugge te leiden, deze toelating, be
perkt door haar voorwerp, hem slechts 
werdverleend onder devoorwaarde dat hij . 
weldra naar ... zou terugkomen en alzoo 
zijn post zou vervoegen ; 

Overwegende dat dergelijke toelating 
aanlegger noodzakelijk verplichtte, eens te 
Brugge aangekomen, deze stad slecbts te 
verlaten om naar ... terug te keeren ; dat, 
zooals het arrest het opmerkt, aanlegger, 
trouwens, getracht heeft zulks te doen 

doch, daar hij er niet in gelukte, op 
19 Mei 1940 naar .. is terug gekeerd en, 
den volgenden dag, naar Frankrijk is 
vertrokken, met het inzicht, heeft hij 
gezegd, zich ter bescbikking te stellen 
van de regeering ; 

Overwegende dat aanlegger, door Brugge 
te verlaten om zich, met dat doel, naar 
het buitenland te begeven, zich spontaan 
aan de voorwaarde onttrok welke uitdruk
kelijk was gesteld geweest om zich momen
teel van den zetel van zijn ambt te mogen 
verwijderen; dat, van dit oogenblik af, 
hij deze toelating dus niet meer mocht 
inroepen; dat, indien de aan den aan
legger ten laste gelegde strafbare daad 
werk.elijk te ..• op 20 Mei 1940 ge
pleegd werd, deze daad niettemin een 
vrijwillig verlaten zijner functies van 
raadsheer bij het Hof van beroep te ... , 
't is te zeggen van zijn post, uitmaakt, 
wat door artikel 4 der wet in dato 5 Maart 
1935 beteugeld wordt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door deze betichting bewezen te verklaren 
en door den aanlegger uit dien hoofde te 
,·eroordeelen, die wet juist heeft toege
past; 

Dat het middel feitelijken grondslag 
mist voor zoover het aanvoert dat over
macbt aanlegger gedwongen he eft ... 
te verlaten ; dat het in rechte niet opgaat 

·voor 't overige; 
En overwegende dat de bestreden be

slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven recbtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeeling overeenkomstig de· wet is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening , veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

14 Juli 1941. - 2e Kamer. - Voo1·
~itter, H. Hodii.m, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advn2.aat generaal.- Pl. H. Henry
L. Botson van de Balie bij bet Hof van 
beroep te Brussel. 

2e KAMER. - 14 Ju]i 1941. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
STOFFELIJKE VERGISSING IN DE OPGAVE 
VAN DEN DATUM DER FElTEN. - VER
GISSING BEGAAN VANAF DE OORSPRON
KELIJKE DAGVAARDING EN OVERGENO
MEN IN HET VONNIS WAARTEGEN BE
ROEP.- BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN BEROEP OM DIE TE VERBE-. 
TEREN. 
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2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - BEKLAAGDE DOET TOT ZIJN 
VERWEER GELDEN DAT HIJ STOFFELIJK 
ONMOGELIJK HET FElT HEEFT KUNNEN 
'BEGAAN OP DEN IN DE DAGV AARDING 
AANGEWEZEN DATUM. - RECHTBANK 
DIE VEROORDEELT, NA DE STOFFELIJKE 
VERGISSING IN DE AANWIJZING VAN 
DEZEN 'DATUM TE HEBBEN VERBETERD. 
- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGE
VING AAN BEKLAAGDE NOODZAKELIJK. 

1° De rechtbank, uitspraak doenile in 
beroep, kan beklaagde veroordeelen na 
een sto ffelijke vergissing, die in de aan
wijzing van den dat1_fm der feiten werd 
be.gaan vanaf de oorspronkelijke dag
vaarding en die werd (lVergenomen in 
het bestreden vonnis, te hebben verbeterd. 

2° De strafrechtbank schendt niet de rechten 
van de verdediging wanneer zij veroor
.deelt na een stoffelijke vergissing, be
·gaan in de aanwijzing der /eiten, te 
hebben verbeterd, zonder voora aan den 
beklaagde kennis te geven daarvan, dat 
hij zich op de aldus gewijzigde telastleg
ging behoort te verdedigen; van geen 
belang is het da.t beklaagde, in zijn regel
matig genomen conclusie, tot zijn ver
weer had doen gelden. dat het stoffelijk 
onmogelijk was dat hij het feit op den 
in de dagvaarding aangewezen. datum 
had kun~en begaan. 

(JACOBS, T. DE RIDDER.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis gewezen 
<door de rechtbank van eersten aanleg te 
'Brussel zetelende in hooger beroep, den 
15 Maart 19H , 

Ten aanzien van de beslissing op de pu
nlieke vordering : 

Over het middel : schending der rechten 
der verdediging doordat de betichting 
gewijzigd werd in hooger beroep met de 
-dagteekening van het feit te veranderen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat « uit de elementen der zaak 
blijkt dat de overtreding niet op 1 7 of 
18 Mei 1940 gepleegd werd, zooals het 
'VOnnis waartegen beroep bij missing het 
vermeldt maar wel op 22 of 23 Mei 1940 » , 

Overw~gende dat uit de · stukken des 
-gedings blijkt dat beklaagde zich verde
digd heeft -over de vrijwillige- beschadi
ging van een andermans roerende eigen
dom hem ten· laste gelegd, dat, door de 
herstelling van een materieele missing 
betrefl'ende de dagteekening dezer over
treding, de rechtbank de rechten der ver
.dediging geenszins gescbonden beeft ; 

\ 

-Dat bet middel niet gegrond is; 
Ten aanzien van de beslissing op de 

burgerlijke vordering : 
Over bet middel : scbending van arti

kel 97 der Grondwet, doordat de beslissing 
niet gemotiveerd is aangaande de ver
goeding aan de burgerlijke partij toege-
kend; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verklaart dat Jacobs « verantwoordelijk 
is voor de schade die hij persoonlijk beeft 
veroorzaakt eh dat die schade mag ge
schat. worden op 300 frank '' ; dat de ver
oordeeling tot schadevergoeding aldus 
wettelijk gemotiveerd is ; 

Dat het middel feitelijken grondslag 
mist; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

14 Juli 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Tegenstrijdige con
clusie (1), H. Leon Cornil, eerste advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 14 Juli 1941. 

DOUANEN EN ACCIJN7.EN. - Ac
CIJNSRECHT OP RET FABRICEEREN VAN 
MARGARINE EN BEREID VET. - TOE
VOEGING VAN GELE KLEURSTOF BIJ. 
WITTE MARGARINE. - KAN AANMAAK 
ZIJN VAN BEREID VET. 

Het toevoegen van een gele kleurstof bij witte 
margarine, om aan deze uitwendig meer 
gelijkenis te geven met boter, is geen 
aanmaak van aan het acc~insrecht onder
worpen margarine, maar kan aanmaak 
zijn van bereid vet, onderworpen aan 
hetzelfde recht. (Wet van 8 Juli 1935, 
art.H ; Kon. besl., nr 265, van 28 Maart 
1936, art. 1; wet van 26 Maart 1937, 
gewijzigd door wet van 19 Juni 1937, 
artt. 1 en 2.) 

(VROOME, . 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest door bet 
Hof van beroep van Brussel gewezen in 
dato 25 Maart 1941 ; 

Omtrent het eenig middel : scbending 

(1) Zie de nota van den R. eerste advocaa.t 
generaal Leon Cornil, in Bull. en PASIO., 1941, 
I, 308. 
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van artikelen 5 en 6 der wet van 12 Juli 
1895 ; 1 van het Koninklijk besluit van 
20 October 1903 ; 1 en 11 der wet van 
8 Juli 1935; Koninklijke besluiten van 
27 Januari en 15 Februari 1936; artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 28 Maart 
1936 ; wet van 4 Mei 1936 ; wet van 
19 Juni 1937 en artikelen 1 en 2 der wet 
van 26 Maart 193 7, doordat het bestreden 
arrest aanvrager veroordeeld heeft uit 
hoof de van vervaardiging . van margarine 
of kunstboter in een geheime fabriek, als 
wanneer het mengen van reeds vervaar
digde margarine met kleursel een << ver
vaardiging van margarine " niet daar
stelt : 

Overwegende dat aanvrager vervolgd 
en veroordeeld werd uit hoofde van '' mar
garine of kunstboter, vervaardigd in een 

· geheime fabriek waarvan het bezit niet 
aangageven werd ten kantore van den 
ontvanger der accijnzen, aan de betaling 
der door de wet voorziene.rechten te heb
ben onttrokken ''; 

Overwegende dat die veroordeeling 
steunt op de vaststelling in feite dat aan
legger '' witte margarine met een geel 
kleursel gemengd heeft, om, wat de uit
wendige kenteekens betreft, nog grooter 
overeenkomst met de boter te vertoonen " ; 

Overwegende dat uit die vaststelling af 
te leiden is dat aanlegger geen margarine 
«: vervaardigd " heeft, maar slechts een 
kleurstor heeft gevoegd bij een hoeveel
heid reeds vervaardigde margarine, en 
dat de omstandigheid dat deze margarine 
« witte margarine" was, geen invloed heeft 
op hal).r zelfstandigheid (substance), aan
gezien de rechter van den grond der zaak 
vaststelt- dat zij reeds overeenkomst met 
de boter vertoonde, wat luidens artikel11 
der wet van 8 Juli 1935 het wettelijk ken
merk v::tn de margarine is ; 
\ Overwegende dat, weliswaa~:, het meng

sel van vet met vaste of vloeibare stoffen 
en namelijk met een geel kleursel een 
« bereid vet " zou kunnen uitmaken, 
waarvan de vervaardiging zonder beta
ling der accijnsrechten onder toepassing 
der strafwet zou vallen; maar dat aan
vrager ter zake slechts vervolgd werd uit 
hoofde van vervaardiging van <<rmarga
rine of kunstboter " en niet van vervaar
diging van « bereide vetten " ; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
arrest, met aanvrager te veroordeelen uit 
hoofde van « vervaardiging van marga
rine of kunstboter "in een geheime fabriek 
artikel 11 der wet van 8 J uli 1935, arti
kelen 1 en 3 van het Koninklijk besluit 
nr 265 van 28 M<tart 1936, artikelen 1 en 2 
der w~t van 26 Maart 1937, artikel1 van 
het Koninklijk besluit van 12 Mei 1938 

VERBR., 194L- 12 

en artikel 1 der wet van 19 Juni 1937 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat het onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
op de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van de verp.ietigde 
beslissing ; kosten ten laste van den Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

H Juli 1941. - 2e Kamer. - Voor
:itter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 23 Juli 1941. 

VERWIJZING VAN DE EENE RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - FElTEN DIE 
NIET ALS DIENEND KUNNEN WORDEN 
BESCHOUWD. 

Leveren geen grond op tot gewettigde ver
denking, die de verwijzing van de eene 
rechtbank van eersten aanleg naar een 
andere rechtbank van eersten aanleg 
wettigt, de omstandigheid dat, eenerzijds, 
de verzoeker schoonbroeder is van den 
voorzitter der van de zaak kennis ne
mende rechtbank en zich met hem in 
oneenigheid bevindt en, anderzijds, dat 
de raadkamer van die rechtbank, in een 
vorige rechtspleging, de interneering van 
verzoeker heeft bevolen. 

(BOLLY, T. MARTIN.) 

ARREST. 

Gelet op het op zegel gesteld en gere
gistreerd verzoekschrift waarbij Mr Struye, 
advocaat bij dit Hof, namens den ver
zoeker de verwijzing, om oorzaak van 
gewettigde verdenking, -aanvraagt van 
bet tegen den verzoeker door Martin inge
steld beroep, van de rechtbank van eer
sten aanleg te Hoei naar een andere rechts
macht van denzelfden graad; 

Overwegende dat dit verzoekschrift 
steunt, eenerzijds, op het feit dat de ver
zoeker de schoonbroeder van den· voor
zitter der rechtbank van eersten aanleg 
te Hoei is, en met dezen in misverstand is, 
en, anderzijds, op het feit dat de raad
kamer der rechtbank van eersten aanleg 
te Hoei, in een vorige rechtspleging, de 
interneering van den verzoeker in een 
psychiatrische afdeeling heeft bevolen ; 
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. Overwegende dat de gestelde feiten 
met de zaak geen betrekking hebben ; 

Om die redenen, bet Hof verklaart bet 
verzoekschrift ongegrond ; verwerpt bet 
en veroordeelt den verzoeker tot de kos
ten. 

23 Juli 1941. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fau
quel. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 

VACANTIEKANIER. - 23 Juli ·1941, 

1o VOOR?;IENING IN VERBREKING. 
- TERN!IJN. - STRAFZAKEN. 

2e VERKEER. - DUBBEL VOORBIJ
STEKEN. - VERBOD. 

so ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE 
SLAGEN OF VERWONDINGEN. -
WIELRIJDER GJriWOND DOOR BOTSING 
MET AUTO.- WIELRIJDER IN OVERTRE
DING MET VERKEERSREGLEMENT. -
VERHINDERT NIET NOODZAKELIJK DE 
STRAFRE CHTELIJKE VERA N TW 0 0 R DE
LIJKHEID VAN AUT(;BESTUURDER. 

1 o Werd te laat ingediend de voorziening 
ingesteld op 1.5n Mei tegen een arrest op 
tegenspraak gewezen den .'Jn van die 
maand, dan wanneer de griffie niet ge
sloten was op den 14n Mei. (Wetb. -van 
Strafv., art. 373 [wet van 5 Juli 1939, 
art. 1].) 

2o Het dubbele voorbijsteken houdt niet op 
verboden te zijn wanneer de beweging 
van de% voorbij te steken weggebruiker 
tot voorwerp heeft het voorbijsteken van 
een stilstaand voertuig (1). (Kon. besl., 
van 1 Februari 1g34, art. 36, go.) 

so Wanneer een wielrijder die gewond 
werd bij een botsing met een uutovoertuiq, 
rijdend was in met het v.erkeersreglement 
strijdige voorwaarden, ~~ deze omstan
digheid niet noodzakehJk van zulken 
aard dat zij de strafrechtelijke verant
woordeTijkheid van den. autobestuurder 
uitsluit. (Strafwetb., artt. 418 en 420.) 

(STRAET EN SMETS, T. DECHAMPS.I 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest door bet 
Hof van beroep te Brussel op 3 Mei 1g41 
gewezen; 

(1) Zie Verbr., 18 November 1940 (Arresten 
van het Hot van verbreking, 1940, biz. 115; 
Bull. en PASIC., 1940, I, 204). 

Over de vooziening van Straet : 
Overwegende dat deze voorziening, op 

15 Mei -1941 ingediend, betzij meer dan 
tien vrije dagen na de uitspraak van bet 
arrest, te laat ingesteld en dienvolgens 
Iiiet ontvankelijk is; 

Over de voorziening van Smets : 
Wat betreft de beslissing over de pu-

blieke vordering : · 
Over bet eerste middel : scbending van 

artikel g7 der Grondwet, van artikel36, go, 
van bet Koninklijk besluit in dato 1 Fe
bruari 1g34, boudende algemeen regie
men;!; op de politie van bet vervoer en 
het verkeer, van artikel 418 van bet 
Strafwetboek, doordat bet bestreden arrest 
den aanlegger in verbreking veroordeeld 
heeft boofdens inbreuk op artikel 418 van 
bet Strafwetboek, om reden dat bij een 
fout had begaan door de burgerlijke. pat·tij, 
voorbij te steken op bet oogenblik dat 
deze zelf een anderen aan bet voorbij
steken was, en dit zonder de besluiten 
van den aanlegger te beantwoorden welke 
ertoe strekten hem van aile verantwoor
delijkheid voor bet ongeval te ontlasten 
om reden dat artikel 36, go, van bet 
Koninklijk besluit in dato 1 Februari 1g34, 
dat bet dubbel voorbijsteken verbiedt 
van een voertuig dat zelf een anderen 
aan bet voorbijsteken is, slechts van toe
passing zou zijn op de voertuigen in ~ewe
ging en niet op de stilstaande voertmgen ~ 

Overwegende dat he,t arrest beslist dat 
aanlegger eep fout had begaan ~mdat hij. 
de burgerlijRe partij bad voorbiJgestoken 
op het oogenblik dat deze zelf een anderen 
aan ·bet voorbijsteken was ; dat bet Hof 
van beroep, door dergelijke beslissing op 
te stellen wanneer niet betwist was dat 
bet door de burgerlijke partij voorbijgesto
ken voertuig stilstond, impliciet _maar 
zeker de besluiten verwerpt waarm de 
aanlegger staande bield dat, opdat arti
kel 36 go van bet Koninklijk besluit in 
dato :i Februari 1g34 toepasselijk zou 
zijn, de drie voertuig~~ in beweging zou-
den moeten geweest ZIJn ; . 

Overwegende dat de tekst van artr
kel 36, go, vergeleken met dezen van arti
kel 35 en de red en van bestaan dezer be
schikking, namelij~ te ':~rmijdel!-. dat drie 
voertuigen plotselmg ZIJ aan ZIJ zouden 
kunnen rijden-, de toepassing van bet v~r
bod eischen wanneer de manreuvre mt
gevoerd door den voorbij te steken we!l'
gebruiker het voorJ;~ijste~en va~ een strl-
staanden weggebrmker Is ; . ' 

Overwegende dat het middel in f~ite 
niet opgaat voor zooverre bet d~ scbendmg 
van artikel g7 der Grondwet mroept, en 
rechtelijken grondslag mist voor bet ove
rige; 
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Over het tweede middel: schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 418 van het 
Strafwetboek, 20, §§ 1 en 2 van het Konink
lijk besluit in dato 1 Februari 1934, door
dat het bestreden arrest, uitspraak doende 
over de strafvordering, beslist heeft dat 
de burgerlijke partij, per velo rijdenrle op 
de Louisalaan, den rijweg mocht volgen 
en niet gehouden was op het rijwielpad 
te rijden, alhoewel dit laatste noch on
bruikbaar noch belemmerd was, dan wan
neer artikel 20, § 2, de wielrijders slechts 
toelaat op de rijwielpaden niet te rijden, 
indien deze onbruikbaar of belemmerd 
zijn : 

Overwegende dat zelfs in de veronder
stelling dat de burgerlijke partij per velo 
zou gereden hebben in voorwaarden welke 
in strijd zijn met het reglement op de 
politie van het vervoer, die handelwijze 
door zich zelf niet noodzakelijk aile straf
verantwoordelijkheid in hoofde van den 
aanlegger zou uitsluiten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
- door vast te stellen dat de beklaagde, 
door de burgerlijke partij voorbij te steken 
wanneer deze zelf een anderen aan het 
voorbijsteken was, een fout heeft begaan, 
en dat die fout een der oorzaken is geweest 
welke tot het ongeval aanleiding gaven,
de veroordeeling, uitgesproken hoofdens 
onvrijwillige verwondingen, de eenige 
betichting welke ten Iaste van den aan
legger weerhouden is, wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Wat betreft de beslissing op de burger
Iijke vordering : 

Overwegende dat, volgens akte ter 
griffie van het Hof van beroep te Brussel 
op 7 J uli 1941 on tvangen, de aanlegger 
Smets verklaard heeft van zijn voorzie
ning afstand te doen, voor zooveel het 
bestreden arrest over de burgerlijke vor
dering uitspraak doet; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening van Straet ; en, aangaande de 
voorziening van Smets, verwerpt deze 
voor zooveel ze ingediend is tegen het 
arrest dat over de publieke vordering 
uitspraak doet ; decreteert den afstand 
voor zooveel de voorziening gericht is 
tegen gezegd arrest dat over de burger
lijke vordering uitspraak doet ; veroor
deelt de aanleggers tot de kosten. 

23 Juli 1941. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarne-· 
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lam
binet.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 23 Juli 1941. 

DIEFSTAL. - BEDRIEGLIJK OPZET. 
BEGRIP~ . . 

Het bedrieglijk opzet, dat tot het bestaan van 
diefstal vereischt wordt, is aanwezig 
wanneer degene, die een anders zaak 
wegneemt, handelt buiten weten en tegen 
den wil van den eigenaar, met de bedoe
ling de zaak niet terug te geven (1). 
(Strafwetb., art. 461.) 

(BOGARD.) 

ARREST.· 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 22 Maart 
1941 gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 461 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest beslist heeft dat het 
bedrieglijk inzicht bestaat zoodra de 
darler van de diefstal het jnzicht heeft 
gehad een derde te berooven van den 
eigendom van het ontvreemd voorwerp, 
welke ook het gebruik weze .dat daarna 
van dit voorwerp gemaakt wordt, dan 
wanneer artikel 461 van het Strafwetboek 
een bijzonder opzet vereischt voortvloei
ende hetzij uit het inzicht een voordeel. 
te verwezenlijken uit de ontvreemding, 
hetzij uit het inzicht den eigenaar der 
zaak te benadeelen, of daardoor wraak , 
te nemen : . . 

· Overwegende dat het door artikel 461 
van het Strafwetboek vereischte bedrieg
Iijk inzicht bestaat zoodra degene die de 
aan een ·derde behoorende zaak ont
vreemdt, buiten weten en tegen den wil 
van den eigenaar handelt, met het in
zicht de zaak niet terug te geven ; 

Overwegende dat nit den samenhang 
der vaststellingen van het bestreden arrest 
voortvloeit dat de aanlegger dergelijk 
inzicht heeft gehad ; 

Dat het middel dus niet mag aange
nomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden be-

{1) Zie Verbr., 8 Januari 1940 (Arresten 
van het Hof van verbreking, 1940, biz. 2, inet 
advies van den H. advocaat generaal Hayoit 
de Termicourt, in Bull. en PAsiC., 1940, I, 7), 
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slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot 
de kosten. 

23 Juli 194,1. - Vacantiekamer. -
Voorzitter en verslaggever, H. WaleffA, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Geliikluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat genAraal. 

VACANTIEKAMER. - 23 Juli 1941. 

REDENEN VAN DE VONNlSSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - GE
BREK AAN REOENEN IN RECHTE. 

Is niet in rechte met redenen omkleed het 
·vonnis dat de wetsbepaling opgeeft, 
waarbii het feit wordt verboden, doch 
niet de wetsbepaling vermeldt, waarbij 
de straf op dit feit wordt gesteld ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

• (LEMOINE, T. FANTASIA.) 

Arrest overeenstemmend met den kor
ten in houd op verzet tegen een vonnis op 
29 April19t.1 gewezen van de correctioneelfl 
rechtbank te Luik, rechtspraak doende m 
graad van b~roep. 

23 Juli 19t.1. - Vacantiekamer. _:_ 
Voorzitter en verslaggever, H. Walef'fe, 
raacish~er W'l.arnemend voorzitter. 
Geliikluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 23 Juli 1941. 

BELASTINGEN. - AAVULLENDE PER
SONEELE BELASTTNG. - BEPALING VAN 
DE INKOMSTEN VAN EEN GEBOUW MET 
VERSCHILLENDE VERHUURDE APPARTE
MENTEN. - SOMMEN DOOR DE HUUR-

. DERS AAN DEN EIGENAAR BETAALD 
WEGENS PRESTATIES DIE RUTTEN ZIJN 
VERPLICHTTNGEN VAN VERHUURDEP 
VALLEN, ZOOALS DE DIENSTEN VAN 
DEN HUISBEW.H.RDER, DE ELECTRISCHE 
STROOM VAN DE LIFT EN DE VERLTCH
TTNG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEDEELTEN VAN HET GEBOUW. 

(1) Vaste rechtspraak, zie onder andere 
Verbr., 17 September 1940 (Arresten van het 
Hof van Verbrelcing, 1940, biz. 81; Bull. en 
PASIC., 1940, I, 220). 

Om den aanslagvoet te bepalen van de aan
. vullende personeele belasting op de in
lwmsten van een gebouw met verschil
lende verhuurde apparter/wnten, bestaat er 
geen grand om als deel u~tmakend van de 
huur te beschouwen de sommen door de 
huurders aan den eigenaa1· betaald we gens 
prestaties die niet begrepen ztin tn ziin 
ve1·plichtingen van verhuurder van on
roe?'ende goedet·en, zooals het verstrekken 
van de d~ensten van de huisbewaarders, 
van electrischen stroom voor de lift en 
voor de verlichting van de gemeenschap
peliike gedeelten van het gebouw. Indien 
de door de huurders aan den eigenaar 
betaalde priis voor het bekomen van die 
prestaties den kostpriis van deze over
schr~jdt, maakt het verschil tttsschen be
doelden priis en den kostpriis een voordeel 
uit, dat de eigenaar uit ziin eigendom 
trekt, en moet het, als zoodanig gevoegd 
worden bii de huurpriizen. (Wetten be
tnffende de inkomstenbelas1ingen, ge
ordend den 12 September 1936, art. 40, 
litt. c.) 

(GRUNEWALD, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 19 Fe
bruari 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 der Grondwet; 1, 2, 3, 5, 13, 37, 
§ 1 ; 39, 40, t.t. en 61 der wetten op de in
komsten be last in gen sam en gescha kEld door 
Koninkli.ik besluit van 12 Srptember 1936; 
1709, 1711, 1719 en 1728 van het Burger
lijk Wetboek, doordat bet bestreqen arrest 
beslist heeft dat, om den grondslag te 
bepalen van de aanvullende personeele 
belasting, wdke de aanlegger voor het 
fiscaal dienstj aar 1938 verschuldigd is, 
van het bru+o-brdrag der sommen door 
den aanlegger van zijn huurders ontvan
gen niet dient afgetrokken : een som van 
4.451 fr. 05 als kosten van electriciteit en 
een som van 9.306 fr. 45 als loon der huis
bAwakers, kosten door hem gedragen, dan 
wanneer de aanvullende personPelP belas
+ing slechts op de zuivere werkrlijke in
komsten van den belastingschuldige weegt, 
dat de terugbebtling, door de huurders, 
der kosten ten hunnen ontlaste door den 
verhuurder verschoten voor dezen laatste 
g~en inkomen, 't is te zeggen, geen verrij
king van zijn patrimonium uitmaakt, en 
dat dP wet, wanneer z"e zpgt dat de in
komsten uit grondeigendommen die als 
grondslag dienen voor de aanvullende per
soneele belasting zijn : de huurpenningen 
en andere voordeelen getrokken uit de in 
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huur gegeven goederen, door die woorden 
wil zeggen de eigenlijke prijs van het 
genot van bet onroerend goed, met uit
sluiting van de waarde in geld der lasten 
welke gewoonlijk op den huurder wegen 
en b; j overeenkomst door den eigenaar 
gedragen worden : 

Overwegende dat de aanlegger eigenaar 
is van een gebouw dat meerdere woningen 
bevat die hij verhuurt; 

Overwegende dat, luidens artikel 40 der 
wetten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld door Koninklijk besluit van 
12 September 1936, de inkqmsten der 
grondeigendommen, waarmede moet reke
ning gehouden worden voor het bepalen 
qer aanvullende personeele belasting, zijn : 
de huurpenningen en andere door den 
eigenaar getrokkene voordeelen, die ele
rnenten ten andere slechts belastbaar 
zijnde tot een]:Jeloop van de viervijfden ; 

Overwegende dat de aanlegger, wanneer 
hij zijn woningen verhuurt, tevens huis- _ 
bewakers ter bescbikking zijner buurlin
gen stelt en electriciteit !evert voor de 
werking van de lift en de verlichting der 
gemeene gedeel~en van bet gebouw; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in deze verplicbtingen door den aanlegger 
jegens zijn huurders op zicb genomen, 
c de verplicbte aanvulling ziet van bet 
genot der verhuurde plaatsen, welke de 
eigenaar van een gebouw dat meerdere 
woningen bevat, volgens de moderne op
vatting nopens de verhuring dier ge
bouwen, aan zijn buurders1 gewoonlijk 
verschaft » ; 

Dat het daaruit afleidt dat wat de 
huurders aan den aanlegger voor die pres
taties betalen, deel uitmakt van de buur-
penningen; . 

Overwegende dat de eigenaar van een 
gebouw dat meerdere woningen bevat 
en deze verbuurt, kracbtens de regelen 
nopens de buur, aan ieder zijner buur
lingen, niet aileen bet genot van een 
woning moet verzekeren, maar ook bet 
gebruik der gemeene deelen van bet ge
bouw, in de maat waarin dat gebruik 
noodig is om het genot van de woning 
rnol('elijk te maken ; 

D'l.t de eigenaar, als verbuurder, ver
plicht is de !murders in de mogelijkbeid 
te stellen gezamenlijk het gebruik te 
hebben van het vertre k van den huisbe
wakAr, van den gang, van den trap en van 
de lift, overeenkomstig de bestemmingdier 
zaken; dat de regelen nopens de buur hem 
verplichten de ZAken z66 te scbikken dat 
de huurders buisbewakers kunnen instel
len in bet vertrek, voor dezen voorbe
houden, in den gang en op den trap 
kunnen rondgaan, de lift in werking 

kunnen brengen en de gemeene deelen 
van het gebouw verlicbten ; 

Maar overwEgende dat de dienstpresta
ties van den buisbewaker en het lEveren 
van den electrischen stroom bestEmd. om 
de lift in werking te brengm en om de 
gemeene deelen van bet gtbouw te · ver
licbten, niet begrEpen zijn in de verplich
tingen door artikelen 1719 en volgende 
van het Burgerlijk Wetbo£k aan den 
verbuurder van het gebouw opgelEgd ; 

Dat niets, dus, toelaat den prijs, door 
de huurders aan den eigenaar betaald, 
om bet voordeel daarvan te bekomen, te 
bescbouwen als integreerend dee! der 
huurpenningen; 

Overwegende dat, indien die prijs 
hooger was dan de door den eigenaar 
gedane uitgaven, het verschil tusscben 
den prijs en de kosten, een winst zou uit
maken, andere dan de huurpenningen, 
welke de eigenaar uit zijn goed zou trEk
ken ; dat dit verschil, - en niet de door 
de huurders betaalde prijs - als zoodanig, 
tot een beloop van vier vijfden, onder de 
aanvullende personeele belasting zou val
len· 

o'verwegende dat, in onderhavig geval, 
de buurders aan den eigenaar een globale 
som betalen die tevens de huurpenningen 
en de vergoeding begrijpt der prestaties 
welke niet voor komen in de bij artike
lPn 1 719 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek vermelde verplicbtingen; dat 
de aanlegger dus gerecbtigd is van deze 
som den prijs af te trekken der daarmede 
niet verband houdende prestaties, om het 
sarnengesteld bedrag te bepalen den huur
penningen en der andere voordeelen die 
hij uit zijn goed heeft getrokken, samen
gesteld bedrag waarvan de vier vijfden 
de vestiging der aanvullende personeele 
belasting uitmaken ; 

. Overwegende dat bet arrest, door aan 
den aanlegger bet recbt te ontzeggen, den 
prijs der met zijn verplichtingen van ver
buurder geen verband boudende prestaties 
af te trckken, om het cijfer der aan_ de be
lasting onderworpen inkomsten te bepalen, 
artikel 40 der wetten op d!l inkomsten
belastingen samengescbakeld do'or Ko

·ninklijk besluit van 12 September 1936 
heeft grschonden ; _ · 

Om die redenen, bet Hof v'erbrefkt bet 
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgescbreven worden op de 
registers van bet Hof van berofp te 
Brussel en da.t melding ervan zal gfmaakt 
worden op den kant -van bet vernietigd 
arrest; veroordeelt het BPheer van finan
cien tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

_I 
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2g Juli 1941. - Vacantiekamer. -
Voorzitter en verslaggever, H. Waleffe, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER.- 6 Augustus 1941. 

to REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE NIET BEANTWOORD. - GE
BREK AAN REDENEN. 

2o BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER.- STRAFZAKEN. -
VERKLARINGEN VAN GETUIGEN. -BE

. OORDEELING. 
go REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - VER
WEERMIDDELEN IN RECI-ITE. - BEANT
WOORDING DOOR DEN RECHTER. 

1° Schendt artikel 97 van de Gron dwet het 
vonnis van veroordeeling dat niet ant-' 
woordt op het in de conclusie van be
klaagde vel'Vatte verweer (1). 

2° De rechter beoordeelt bindend de waarde 
en de draagwijdte van de getuigenver;_ 
klaringen. 

go Wanneer, wegens de vaststelling door den 
rechter gedaan, een verweermiddel, in 
rechte opgeworpen door beklaagde, zijn 
belang heeft verloren, moet daarop niet 
nader worden geantwoord. 

(LAUWERS, T .. CUYCKENS.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis op 24 April 1941 
gewezen door de rechtbank van eersten 1 

aanleg te Antwerpen, zetelend in graad 
van beroep; 

I. Aangaande de beslissing over de pu- · 
blieke vordering tegen den aanlegger in
gesteld: 

Over het derde middel, gegrond op de 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de door den 
aanlegger genomen conclusien niet beant
woordt·: 

Overwegende dat de aanlegger en de 
verweerder vervolgd werden, de eerste, 
wegens overtreding van artikelen H 8 
en 420 van het Strafwetboek en 54, § 2, 
van het Koninklijk besluit in dato 1 Fe-

(1) Zie Verbr., 27 ·Februari 1939 (Arresten 
van het Hof van Verbreking, 1939, blz. 66); 
24 April 1939 (ibid., 1939, blz. 134) (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 99 en 200). 

bruari 19g4, en· de tweede wegens over~ 
treding van artikelen 42 en 29, 4o, van 
hetzelfde Koninklijk besluit ; 

Overwegende dat de eerste rechter den 
aanlegger veroordeeld heeft wegens de 
dezen ten laste gelegde feiten, terwijl de 
verweerder. vrijgesproken was; 

· Dat die beslissing hierop gesteund was 
dat de verklaringen der getuigen niet 
overeenkwamen noch betreffend de snel
heid der voertuigen, noch betreffend de 
plaats en de om:;tandigheden der aanrij
ding; dat aileen vaststond dat de aanlegger 
uit een secundairen weg de hoofdbaan 
was opgereden ; 

Overwegende dat, v66r den rechter in 
hooger beroep, de aanlegger in regelmatig 
genomen conclusie aanvoerde, eenerzijds, 
dat de onzekerheid aangaande de snelheid 
der voertuigen en de omstandigheden der 
aanrijding " gold zoowel voor hem zelf als 
voor den verweerder » en, anderzijds, dat 
het enkel feit dat de aanlegger een hoofd
weg was opgereden geen misdrijf kon 
uitmaken; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de veroordeeling van den aanlegger aileen 
grondt op de redenen door den eersten 
rechter opgegeven ; 

Dat mitsdien de door den aanlegger 
genomen conclusies niet bean±woord wer
den en dat het bestreden vonnis artikel 97 
der Grondwet heeft geschonden ; 

Overwegende dat het onderzoek van de 
andere voorgestelde middeleri van belang 
ontbloot wordt; 

II. Aangaande de beslissing over de 
burgerlijke vordering tegen den· ami
legger ingesteld : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de vordering der burgerlijke .partij ; 

III. Aangaande de beslissing over de 
burgerlijke vordering door den aanlegger 
ingesteld tegen den verweerder : 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 29, § 4, van het Koninklijk besluit 
in dato 1 Februari 19g4, doordat het 
bestreden vonnis in strijd met de verkla
ring der getuigen beslist dat de verweerder 
die wetsbepaling niel heeft overtreden : 

Overwegende dat de rechter op bin
dende wijze oordeelt over de waarde en de 
draagwijdte der afgelegde getuigenissen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending Ivan artikel 42 van het Konink
lijk besluit in dato 1 Februari 19g4 : 

Overwegende dat het middel slechts 
beschouwingen van feitelijken aard aan
voert ; dat de beoordeeling er van niet in 
de bevoegdheid van het Hof valt ; 

Over het derde middel : schending van 
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artikel 97 der Grondwet, doordat de 
rechtbank de door den aanlegger genomen 
conclusien niet beantwoordt, waarin be
weerd wordt dat « de weggebruiker van 
de hoofdbaan aileen aansprakelijk moet 
gesteld worden voor de gevolgen van een 
ongeval, wanneer hij fouten heeft be
gaan "; 

Overwegende dat, naar de vaststelling 
van den rechter over den grond, de ver
weerder, gebruiker van de hoofdbaan, 
geen fout heeft begaan ; dat naar aanlei
ding van die vaststelling het verweer
middel door den aanlegger voorgesteld 
van aile belang ontbloot was en, derhalve, 
door den rechter niet nauwkeuriger moest 
beantwoord worden; 

Om die red~nen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis voor · zooverre het uit
spraak doet over de publieke en de bur
gerlijke vordering tegen den aanlegger 
ingesteld ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt den aanlegger · 
tot de helft der kosten alsmede tot een 
vergoeding van 150 frank jegens den ver
weerder ; veroordeelt dezen laatste tot de 
helft der kosten ; verwijst de zaak, aldus 
bepaald, naar de correctioneele rechtbank 
te Mechelen; beveelt dat onderhavig 
arrest· zal overgeschreven worden in de 
registers der rechtbank van eersten aanleg 
te Antwerpen en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant der gedeel
telij ke vernietigde beslissing. 

6 Augustus 1%1.- Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER.- 7 Augustus 1941. 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
DWANGBEVEL VERLEEND DOOR HET 
BESTUUR TEN EINDE DE INVORD,ERING 
VAN EEN BELASTING TE DOEN.- VERZET 
DAARTEGEN GEGROND OP DE BEVRIJ
DING VAN DE SCHULD. - BEWIJS RUST 
OP HEM DIE VERZET DOE'l'. 

2°· BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
D WANG BEVEL VERLEEND DOOR HET 
BESTUUR 'FEN EINDE DE INVORDERING 
VAN EEN BELASTING TE DOEN. - VER
ZET GESTEUND DAAROP DAT DE BELAS
TING NIET VERSCHULDIGD IS BIJ GE
BREKE VAN EEN DER VOORWAARDEN 
VOORZIEN DOOR DE WETSBEPALING DIE 
DE BELASTING VESTIGT. - BEWIJS VAN 
HET BESTAAN DEZER VOORWAARDE RUST 
OP HET BESTUUR. . 

1° Wanneer hij die ·verzet doet tegen een 
dwangbevel, dat we1·d verleend door het 
Bestuur ten einde de invordering van 
een belasting te doen, dat verzet steunt 
op een grand van bevrijding van de ver
plichting om de belasting te kwijten, legt 
artikel1315, alinea 2, van het BUJ·gerlijk 
Wetboek, hem den last op van het bewijs 
dezer bevrijding. 

2° Wanneer het verzet tegen een door het 
Bestnur verleend dwangbevel, ten einde 
de invordering van een belasting te doen, 
gesteund is niet op een grand van bevrij
ding van den belastingplichtige, maar op 
de bewering dat de verplichting om de 
belasting te kwijten ten aanzien van hem 
die het verzet doet niet. bestaat, omdat een 
van de voorwaarden, voorzien door de 
wetsbepaling die de belasting vestigt, 
niet vervuld 1:s, weegt de last van het be
wijs van het bestaan dezer voorwaarde op 
het Bestuur. 

(STAD ANTWERPEN, T. GHEYSEN.) 

ARREST. 

Gelet op het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel op 29 April 1939 ge
wezen; 

Over de twee middelen, samen, het 
eerste middel : schending van artikelen 4. 
5 en 7 der wet van 29 April1819, van arti
kel 3 van het reglement der Stad Ant
werpen van 18 Juli 1927 op de voetpaden, 
goedgekeurd door Koninklijk besluit van 
17 October 1927 en van artikel1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 97 der 
Grondwet, daar, om den verweerder te 
bevrijden van de belasting op de voet
paden, het arrest die bevrijding heeft uit
gesproken slechts omdat de aanlegster 
niet had bewezen dat het kwestieuze voet
pad niet · het eerste was dat de Stad in de 
Merxemstraat v66r de eigendommen van 
den verweerder had aangelegd en dat de 
verweerder nog niet eene belasting voor 
voetpad had betaald, wanneer het arti
kel1315 van het Burgerlijk Wetboek zegt 
dat « degene die beweert bevrijd te zijn, 
bewijzen moet dat hij betaald heeft, of 
het feit dat het te niet gaan van zijn ver
bintenis heeft teweeg gebracht »; en het 
tweede middel : schending van artike
len 97 der Grondwet, 1319, 1320, 1322 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, daar 
het arrest niet met redenen beantwoord 
heeft de vraag gesteld door de besluiten 
genomen v66r het Hof an beroep door 
de aanlegster en welke beweerden dat de 
aanlegster den rechterlijken last niet had 
het negatief bew1js te leveren welk de 
eerste rechter haar had 'opgelegd, en daar 
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dering had om de g<negde burgerlijke 
partiJ tot de teruggave waarvan spraak 
te verplichten, dan wanneer in de omstan
digheden door den rechter vermeld alleen 
het bestaan van een verplichting van bur
gedijken aard hieromLrent ten laste van 
het zoogezegd slachtoffer in hoofde dezes 
zou kunnen uitmaken een krenking van 
patrimoniaal recht die den eisch tot ver
_goeding zou hebben kunnen rechtvaar
digen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
door den aanlegger aan den verweerder 
berokkend nadeel de onbekwaamheid tot 
werken is welke den verweerder heeft 
getroffen; 

Dat de rechter, op bindende wijze, over 
het bedrag dier schade geoordeeld heeft, 
en verklaard heeft dat het gelijk is aan de 
volledige wedde van den verweerder 
gedurende den tijd van 'volkomen onbe
kwaamheid tot werken en aan een deel 
dier wedde gedurende den tijd van gedeel
telijke onbekwaamheid tot werken ; 

Overwegende dat de aanlegger heeft 
staande gehouden dat hij geen enkele 
vergoeding voor stoffelijke schade aan de 
burgerlijke partij verschuldigd was, daar 
deze van haar werkgever haar volledige 
wedde voort heeft ontvangen, maar dat 
bet arrest dit verweer verwerpt, bij de 
vaststelling dat er hier hoegenaamd geen 
.spraak is van een betaling ten· defi
nitieven titel, daar de burgerlijke partij 
verplicht .is het bedrag dier wedde terug 
te betalen; 

Overwegende dat het arrest daarbij 
voegt. dat in onderhavig geding de vraag 
niet te pas komt te weten of de werkgever, 
om die terugbetaling te bekomen, tegen de 
burgerlijke partij over een burgerlijke 
vordering beschikt ; 

Overwegende dat, inderdaad, indien de 
litigieuze starting door den werkgever 
gedaan werd in uitvoering van het con
tract dat hem aan het slachtoffer bond, 
de aanlegger niet bekwaam is om zelf de 
ten behoeve qer burgerlijke partij alleen 
bedongen voordeelen te genieten ; 
, Dat, indien de starting gedaan werd als 
gunst, buiten de bedingen van het be
dienden contract, de aanlegger de gezegde 
starting ook niet mag inroepen om het 
belang van zijn verplichting tot het ver
goeden der door hem veroorzaakte schade 
te verlichten, daar gezegde starting geens
zins een vergoeding der schade uitmaakt ; 
dat het middel in rechte niet opgaat ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

21 Augustus 1941. - Vacantiekamer. 
- Voorzitter en ve1·slaggever; H. Waleffe, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. -21 Augustus 1941. 

VERANTWOORDELIJKHEID BUI
T EN OVEREENKOMST ONT
STAAN.- 0NRECHTMATIGE DAAD VAN 
TWEE DADERS. - RECHTER BEPAALT, 
MET HET OOG OP DE TUSSCHEN HEN 
BESTAANDE BETREKKINGEN, HET DEEL 
DER VERANTWOORDELIJKHEID VAN ELK 
HUNNER IN DE VEROORZAAKTE SCHADE. 
- EEN VAN DE DADERS IS ERFGENAAM 
VAN EEN VAN DE SLACHTOFFERS. -
NALATENSCHAP ZUIVER AANVAARD. -
GEEN SCHEIDING VAN DE BOEDELS. -
VEROORDEELING VAN DEN EENEN DADER 
OM AAN DEN ANDEREN TE BETALEN HET 
GEHEEL, TOT HET BELOOP VAN ZIJN 
ERFELIJK AANDEEL, VAN DE SCHADE 
GELEDEN DOOR DEN «DE CUJUS ». -
TEGENSTRIJDIGHEID. - VERBREKING. 

W anneer de techter ten aanzien van twee 
daders van een onrechtmatige daad, met 
het ·oog op de tusschen hen bestaande 
betrekkingen, het deel der vemntwoorde
lijkheid van elk hunner in de veroor
zaakte schade bepaald heeft, kan hij niet, 
zonder een tegenstrijdigheid te begaan, 
een van de daders veroordeelen om aan 
den andere te betalen, tot beloop van zijn 
erfelijk aandeel, het geheel van de schade 
geleden door een overlede"f derde waarvan 
hij een der erfgenamen ts, dan wanneer 
de nalatenschap niet aanvaard werd 
onder voorrecht van boedP-lbeschrijving en 
de scheiding van de boedels van d~n 
de cujus en van dezes erfgenamen met 
·werd aangevraagd. 

(XHll:NEUMONT, T. DEHANNE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof v"ln beroep te Luik op 8 April 1941 
gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 der Grondwet, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2 en 4 der wet 
van 18 April 1878 den voorafgaanden 
titel bevattende van het Wetboek van 
Rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden arrest, door een tegenstrijdig
heid in de redenen, wat gelijk staat met 
ontstentenis van redenen, den verwP.erder 
Zenon de Hanne, i 1 zijn hoedanigheid van 
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-erfgenaam der burgerlijke partij Durant, 
weduwe Lejacques, aanneemt om, naar 
verhouding tot zijn deel (een vijfde), vol
komen dee! te nemen in de schadever
goeding ten laste van den aanlegger in 
Yerbreking uitgesproken, dan wanneer 
bet bestreden arrest, waar het namelijk 
den grbnd had te beoordeelen der bur
gerli,ike vordering door den gezegden 
Dehanne, handelende in eigen naam tegen 
den aanlegger. ingesteld, bij verwij zing 
naar de redenen der eerste rechters beslist 
dat, betrefl'ende de tusschen deze twee 
partijen bestaande betrekkingen, de bur
gerlijke verantwoordelijkheid voor het 
litigieus ongeval moet verdeeld worden in 
{re eYenredigheid van een derde voor den 
aanlegger en twee derden voor den H. De
hanne : 

Overwegende dat. de aanlegger, be
klaagde en burgerlijke partij, zijn voor
ziening beperkt tot het dee] van het 
arrest dat hem veroordeelt tot bet betalen 
van schadevergoeding aan de erfgenamen 
der burgerlijke partij weduwe Lejacques, 
geboren Durant, overleden, en wier aan
leg de erfgenamen bij conclusies hebben 
hervat; 

Overwegende dat de aanlegger een 
tegenstrijdigheid ziet tusschen dit ge
deelte van het arrest en dat waarin het 
Dehanne Zenon, tevens beklaagde en ver
·oordeelde, verantwoordelijk verklaart voor 
de twee derden van al de gevolgen van het 
ongeval, dan wanneer deze laatste voor
komt onder de erfgenamen van Mevrouw 
Durant, weduwe Lejacques, en het voor
deel geniet der veroordeeling tot de ge
heele vergoeding van de schade door deze 
partij Durant geleden; 

Overwegende dat de ·aanlegger in ver
breking, Xheneumont en Dehanne Zenon 
heiden tot onderscheiden strafl'en veroor
deeld werden wegens onvrijwillige doo
ding van den persoon van Lejacques Bar" 
tbelemy; dat meerdere burgerlijke vorde
ringen ingesteld werden : de eerste door 
de Naamlooze Vennootschap « Les Assu
rances generales de Paris >> tegen de twee 
beklaagden ; de tweede en de derde door 
ieder der twee beklaagden de een tegen 
den andere, en, eindelijk, de vierde, door· 
Mevrouw Duran,,, weduwe Lejacques, 
teg•m den aanlegger in verbreking aileen ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
g3steld dat het ongeval het gevolg was der 
gemeenschappelijke fout van de twee 
beJdaagden, het vonnis a quo, om op 
de door de bekla:agden ingediende weder
zijdsche eischen te statueeren, onderzocht 
heeft hoe die verantwoordelijkheid onder 
dezen moest verdeeld worden in de tus
schen hen bestaande betrekkingen ; 

Dat het de twee beklaagden hoofdelijk 
verantwoordelijk verklaard heeft voor de 
geheele schade door de eerste burgerlijke 
partij geleden, en daarna den aanlegger 
in verbreking veroordeeld heeft om aan 
zijn medebeklaagde het derde der door 
deze ondergane schade te betalen terwijl 
het dezen laatste veroordeelde om de twee 
derden te dragen der schade . door den 
gezegden aanlegger in verbreking gele
den · 
O~erwegende dat, wat de burgerlijke 

partij Durant, weduwe Lejacques betreft, 
het vonnis a quo den aanlegger in verbre
king, aileen in de zaak betrokken, veroor
deelde, om aan deze burgerlijke partij het 
drrde der geleden schade te betalen, dan 
wanneer deze laatste partij de geheele 
vergoeding ervan eischte ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op beroep van al de partijen, « gedreven 
door de redenen van den eersten rechter ll, 

de beslissingen, aangaande de eerste drie 
burgerlijke partijen bekrachtigt, doch het 
vonnis a quo wijzigt op de vordering van 
de burgerlijke partij weduwe Lejacques ; 

Dat het, wat deze vordering betreft, 
begint met aan de erfgenamen van 
Mevrouw Durant, weduwe Lejacques, 
akte te verleenen van het feit dat ze den 
aanleg hervatten in hun hoedanigheid van 
erfgenamen en vertegenwoordigers der 
gezegde overledene dame ; 

Dat bet daarna vaststelt dat Mevrouw 
weduwe Lejacques zich burgerlijke partij 
had gesteld, aileen tegen den betichte 
Xheneumont, en dat, derhalve, haar 
beroep tegen Dehanne zonder voorwerp is ; 

Dat het daaraan toevoegt " dat de 
eerste rechters, met reden, rekening hou
dende met de verschillende elementen 
door hen vermeld, ex requo et bono de ver
goedingen aan deze partij toekomende 
bepaald hebben op de sommen in het 
vonnis a quo aangeha.ald >> ; 

Dat bet eindelijk uit de redenen der 
eerste rechters afleidt dat bet bewezen is 
dat het ongeval het gevolg is der fout die 
tusschen de twee beklaagden gemeen en 
in solidum is en, bijgevolg, oordeelt dat 
de erfgenamen der burgerlijke partij 
terecht, v66r het Hof, de veroordeeling 
van Xheneumont voor het geheel eischen; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
dezer vaststellingen met het middel tot 
verbreking, blijkt dat dit laatste enkel 
ger1cht is tegen het beschikkend gedeelte 
dat in het voordeel was van Zenon De
hanne, een der erfgenamen van de burger
lijke partij Durant; 

Dat, derhalve, de voorziening niet ont
vankelijk IS voor zoover ze tegen de andere 
verweerder~ gericht is; 
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Overwegende dat, daar het bestreden 
arrest den aanlegger beeft veroordeeld om 
aan de erfgenamen zelf der partij Durant 
de vergoeding te betalen door deze laatste 
geeischt, daaruit is af te leiden dat de 
gezegde erfgenamen, en namelijk de ver
weerder Zenon Dehanne, de nalatenscbap 
der partij Durant zuiver hadden aanvaard, 
en dat de scheiding der goederen tusschen 
de overledene en den verweerder niet 
gevraagd was geweest ; 

Overwegende dat de verweerder, door 
in dien staat, voor bet bedrag van zijn 
deel in de nalatenschap, den aanleg te 
hervatten door· de partij Durant inge
diend, enkel gehandeld heeft om de rech
ten te verdedigen welke hem eigen waren 
geworden; dat, bijgevolg, de aanleg, voor 
zoover hij tusschen den aanlegger en den 
verweerder was ontstaan, slechts de 
tusschen hen bestaande rechtelijke be
trekkingen betrof; 

Overwegende dat het arrest, beslist 
hebbende dat, in de betrekkingen tusschen 
deze partijen, de verantwoordelijkheid 
voor het ongeval moest verdeeld worden 
in de evenredigheid van een derde ten 
laste van den aanlegger en van twee 
derden ten laste van den verweerder, 
niet zonder tegenstrijdigheid en bijgevolg 
niet zonder schending van artikel 97 der 
Grondwet, den aanlegger heeft kunnen 
veroordeelen om aan den verweerder, tot 
het beloop van zijn erfdeel; de geheele 
vergoeding te betalen der schade door 
zijn rechtsvoorganger, de partij Durant, 
ondergaan ; · 

Dat deze tegenstrijdigheid niet wordt 
weggenomen door· het in het arrest ge
maakt voorbehoud, waardoor de aan
legger achteraf een verhaal krijgt tegen 
den verweerder, daar dergelijk voorbe
houd niettem:in cle uitgesproken veroor
deeling laat bestaan tot de geheele ver
goeding der schade ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt bet 
bestreden arrest voor zoover het den aan
legger veroordeelt om aan den verweerder 
Zenon Dehanne, ten beloope van dezes 
dee) in de nalatenschap van Durant, de 
geheele door deze partij geleden schade te 
betalen ; verwerpt de voorziening voor 
't overige ; veroordeelt den verweerder 
Zenon Dehanne tot een vijfde der kosten ; 
het overige ten ]aste van den aanlegger; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Luik en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest; 
verwijst de zaak naar het Hof_~ van beroep 
te Brussel. 

21 Augustus 1941.- Vacantiekamer.
Voorzitter en verslaggever, H. WalEf'fe,. 
raa(lsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

VACANTIERAMER.- 21 Augustus 1941 .. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAREN.- DESKUNDIGE.- MOET 
NIET HANDELEN IN TEGENWOORDIG
HEID VAN DE PARTIJEN.- KAN ALLER
LEI NUTTIGE INLICHTINGEN INWINNEN, 
ZELF BIJ PERSONEN DIE NIET ALS GE
TUIGEN IN RECHTEN MOGEN WORDEN 
GEHOORD. 

2° VONNISSEN EN ·ARRESTEN
- STRAFZAREN. - DESRUNDIGE 
SLECHTS IN DEZE HOEDANIGHEID GE
HOORD TER OPENBAIIE ZITTING. - VER
PLICHTING ZIJN MONDELING MEDEGE
DEELDE VASTSTELLINGEN OF CONCLU

_SIES AF TE TEERENEN OP HET ZITTINGS
BLAD. - NIET WETTELIJI{ VOORGE
SCHREVEN. 

1° De in strafzaken aangewez.en deskun
dige moet zijn onderzoek en zijn vaststel
lingen niet verrichten in tegenwoordig
heid van de parti,ien. Hi.i is gerechtigd de
tot zijn taak nuttige inlichtingen in te
winnen zelfs bij personen tegen wier ge
tuigenis in rechten de beklaagde zich zou 
kunnen verzetten. 

2° Geen enkele wetsb,epaling schr1j{t voor 
dat op het zittingsblad aant~ekening 
wordt gehouden van de vaststelltngen en 
conclusies, mondeling medegedeeld door 
den deskundige, die slechts in deze hoeda
nigheid wordt gehoord. 

(BETTONVILLE,- J., T. BETTONVILLE1 C.} 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Luik op 24 April1941 
gewezen; 

I. A:mgaande de beslissing gewezen op
de publieke vordering : 

Over de eerste drie middelen : afgeleid 
uit zoogenaamde onregelmatigheden voor 
het Hof begaan voor de uitspraak van bet 
tusschenarrest dat op aanvraag van den 
beklaagde op 18 December 1940 een 
deskundig onderzoek beveelt; 

Overwegende dat deze middelen het 
incidenteel arrest in dato 18 December 
1940 bestrijden, dan wanneer de voorzie
ning aileen tegen het eindarrest gericht 
l'q. 

~' 



1 •... 

189-

Dat de drie middelen aldus zonder voor
werp zijn ; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat de deskundige den eed heeft 
afgelegd in afwezigheid van den aan
legger, die geen kennis zou gekregen heb
ben van den datum der te dien einde vast
~gesteld terecbtzitting ; 

Overwegende dat, in strijd met de be
weringen van den aanlegger, het Hof, in 
het arrest dat _ het deskundig onderzoek 
beval, datum voor de eedaflegging van 
den deskundige heeft gesteld ; dat, bijge
volg, de aanlegger verwittigd is geworden 
yan den datum waarop deze formaliteit 
moest geschieden ; 

Dat bet middel in feite niet opgaat ; 
Over het vijfde middel, hieruit afge

leid, dat het deskundig onderzoek, welk 
tot grond van aanleggers veroordeeling 
heeft gediend, onvolledig is geweest; dat 
de deskundige verscbeidene vaststellingen 
heeft gedaan in afwezigheid van den aan
legger, en dat hij op verklaringen uit
:gaande van de burgerlijke partij heeft 
gesteund; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel op beschouwingen van 
feitelijken aard steunt waarvan het toe
-zicht aan de bevoegdheid van het Hof 
ontsnapt; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling den deskundige, in een boetstraffe
lijke zaak aangesteld, voorschrijft tot zijn 
opzoekingen en vaststellingen in tegen
woordigheid van de partijen over te gaan, 
of met deze zijn besluitselen te bespreken; 
dat, door het overleggen van het verslag 
ter terechtzitting, overeenkomstig arti
kelen 153, 190 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, deze vaststellingen en 
besluiten aan de tegenspraak tusschen 
partijen onderworpen zijn ; 

Overwegende, ten slotte, dat de aange
stelde deskundige gerechtigd is om de 
inlichtingen in te winnen, welke noodig 
zijn tot hAt vervullen van zijn opdracht; 
dat die inlichtingm, wdke geenszins een 
getuigenis v66r het gerecht uitmaken, door 
hem mogen gevraagd worden zelfs van 
personen tegen wier getuigenis de be
klaagde zich zou kunnen verzetten ; 

Dat het middel in zijn tweede en derde 
Dnderdeelen in rechte niet opgaat ; 

Over het zesde middel, hieruit afgeleid 
dater van de verklaring door den deskun
dige ter terechtzitting van het Hof in 
dato 22 April 1941 gedaan, geen proces
verbaal werd opgemaakt ; 

Overwegende dat, volgens de meldingen 
van het zittingsblad van het Hof, de des
kundige slecbts in zijn verslag werd ge
hoord; 

Dat geen enkele wetsbepaling voor
schrijft dat er in het proces-verbaal der 
terechtzitting nota worde gehouden van 
vaststellingen of besluitselen door den 
deskundige mondeling uitgedrukt ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over bet zevende middel, afgeleid uit 

het feit dat uit het zittingsblad in dato 
22 April 19M voortvloeit dat de burger
lijke partij het wo.ord niet heeft gekregen : 

Overwegende dat de onregelmatigheid 
waarvan sprake in het middel, zelfs indien 
ze bestaat, slechts nadeel heeft kunnen 
berokkenen aan de burgerlijke partij ; 

Dat bet ,middel aldus voor den aan
legger van belang ontbloot is ; 

Over het achtste middel, hieruit afge
leid dat het Hof den datum der uitspraak 
van het arrest heeft vastgesteld zonder de 
debatten te hebben gesloten : 

Overwegende dat het zittingsblad in 
dato 22 April1941 vermeldt dat de voor
zitter verklaard heeft " dat de zaak ge
hoord is en dat op 2~ April beslist zal 
worden »; dat door alzoo te handelen de 
voorzitter de debatten sloot en den dag 
der mtspraak van het arrest bepaalde ; 

Dat bet middel in feite niet opgaat ; 
Over het negende middel, dat hoven 

zekere onregelmatigheden, in de voor
gaande middelen reeds behandeld, aan 
het arrest verwijt dat het alleenlijk 
steunt op bet deskundig verslag aan 
den bundel vastgehecht, terwijl het de 
verklaring van den deskundige ter te
rechtzitting niet in aanmerking heeft 
genomen; 

Overwegende dat het arrest op de vast
stellingen en besluitselen van den deskun
dige steunt, zonder onderscheid tusschen 
het geschreven verslag en het verslag .door 
den deskundige ter terechtzitting JilOnde
ding gedaan ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantieele 

of op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken straf wettelijk is ; 

II. Aangaande de beslissing op de bur
gerlijke vordering : 

Over het tiende middel, hieruit afge
leid dat het · bestreden . arrest den a an
legger veroordeelt aan de burgerlijke 
partij ten titel van schadevergoedin g de 
som van 2.~58 frank te betalen, dan wan
neer deze partij slechts 458 frank met de 
gerecbtelijke interesten en de kosten 
vroeg : 

Overwegende dat bet middel in feite 
niet opgaat ; 

Dat uit de stukken der rechtspleging 
blijkt dat de burgerlijke partij v66r de 
eerste rechters een som van 2.458 frank 
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ten titel van schadevergoedingen heeft 
geeischt; 

Dat het bestreden arrest vaststelt dat 
deze burgerlijke partij " den door haar 
v66r de eerste rechters ingedienden eisch 
v66r bet Hof mondeling heeft herhaald » ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; kosten ten laste van den 
aanlegger. 

21 Augustus 19H.-Vacantiekamer.
Voorzitter en verslaggever, H. Walefie, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. -21 Augustus 1941. 

1° MILITAIR. - BURGERS ONDER DE 
WAPENS WEDEROPGEROEPEN IN DE GE-

termijn tot verschijning van den weder· 
opgeroepen burger voch' het vonnisge-,. 

, recht . 
. 2° De opschorting van den termijn tot ver

schijning voor het vonnisgerecht, voorge
schreven bij artikel 3, 2°, van de wet van 
24 Juli 1939 ten voordeele van zekere· 
onder de wapenen weder opgeroepen 
burge1·s, is voor het openbaar ministerie, 
behoudens afstand van het voordeel dezer, 
wet door de belanghebbenden gedaan, 
een wettelijk hindernis om de publieke· 
vordering te doen vonnissen, en derhalve 
tevens een oorzaak van opschorting van de
verjaring dezer vordering. (Wet van 
17 April1878, art. 27.) 

3° Het besluit-wet van 15 Mei 1940, be
treffende de opschorting tijdens den 
oorlog van alle verjaring en verval in 
burgerlijke zaken en handelszaken was 
niet van 

1 
toepassing in strafzaken. 

. VALLEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 53 VAN 
DE WET OP DE MILITIE. - 0PSCHOR- 1 

TING TE HUNNEN VOORDEELE VAN DE 
TERMIJNEN BETREFFENDE MISDRIJVEN 
GEPLEEGD VOOR DE OPROEPING.- WET 
VAN 24 JULI 1939, ARTIKEL 3, 2°. -
0PSCHORTING VAN TOEPASSING OP DEN 
TERMIJN TOT VERSCHIJNING VOOR RET 
VONNISGERECHT. 

4° Het bes~uit van 1 Augustus 1940, hou
dend opscho1'ting van de ver.faring der 
publieke vo1'dering, betreft enkel de mis
drijven gepleegd door personen die zich
na 9 Mei 1940 buiten het Belgisch grond
gebied bevonden. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS. 
T. PHILIPPART.) 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN.-
0PSCHORTTNG VAN DEN TERMIJN TOT 
VERSCHIJNING, TEN VOORDEELE VAN 
ONDER· DE WAPENF.N WEDER OPGEROE
PEN BURGERS.- vVET VAN 2~ JULI 1939, 
ARTIKEL 3, 2°.- WETTELIJKE HINDER
NIS, TEN AANZIEN VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE, OM DE PUBLTEKE VORDE
RING TE DOEN VONNISSEN. - 00RZAAK 
VAN DE OPSCHORTING VAN DE VERJA
RING DEZER YORDERING. 

3° OORLOG. - 0PSCHORTING VAN VER
JARING ·EN VERVAL. - BESLUIT-WET 
VAN 15 MEI 1940. - NIET VAN TOE
PASSING IN STRAFZAKEN. 

4.0 OORLOG. - 0PSCHORTING VAN DE 
VERJARING DER PUBLIEKE VORDERING. 
- BESLUIT VAN 1 AUGUSTUS 1940. -
ENKEL VAN TOEPASSING ·op MISDRIJVEN 
GEPLEEGD DOOR 'l'ERSONEN DIE ZICH 
NA 9 MEI 1940 BEVONDEN BUITEN HET 
BEJ.GISCH GRONDGEBIED. 

1° Artikel 3, 2o, van de wet van 24 Juli 
1939, dat ten voordeele van de burgers, 
die in de bij artikel 53 der militiewetten 
voorziene b~jzondere gevallen weder 
onder de wapenen werden geroepen, 
opgeschort verklaard al de· termijnen 
welke hun verleend z~jn en v66r de oproe
ping ,gepleeqde misdrij1Jen betreffen, is 
ondere andere van toepass1'ng op den 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op· 
13 Juni 1941 door de correctioneele recht
bank te Verviers gewezen; 

Over .het middel, afgeleid hieruit dat 
het bestreden vonnis in schending der wet 
de publieke vordering verjai.trd verklaart; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
vaststelt dat de overtreding den aan
legger in verbreking ten laste gelegd, ten 
laatste op 19 Juni 1939 begaan werd; 

Overwegende · dat het vonnis a quo, 
zonder den datum op te zoeken waarop· 
de beklaagde onder de wapens werd ge

l roepen, op 1 December 1939 beslist dat de 
! :behandeling der zaak, wegens de mobili-
\ 

1
satie van den beklaagde, tot op een · 

i'lateren datum is verschoven ; 
Overwegende dat de zaak, bij verwit-

1 

tiging van 7 Februari 1941, terug v66r
den politierechter werd gebracht . ter
terechtzitting van 14 Maart 1941 ; dat het 
eindvonnis van 13 Juni 1941 vaststelt 
" dat de beklaagde afgezwaaid is op een 
dag die, zonder bepaald te zijn, den 
30n Januari 19H voorafgaat »; 

Overwegende dat luidens het bestreden 
vonnis, de schorsing, welke bij de web 
van 24 Juli 1939 bevolen is ten behoeve 
van den burger die zich in de bij artikel 53 · 
der wet op de militie voorziene bijzondere . 
omstandigheden bevindt, beschouwt als 
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een persoonlijk, uitsluitend aan den 
beklaagde toegestaan recht ; dat de ter
niijnen en de tenuitvoerlegging slechts 
ten behoeve van den beklaagde geschorst 
zijn en niet voor het openbaar ministerie, 
dat, derhalve, de publieke vordering niet · 
geschorst is ; 

Qverwegende dat artikel 3, 2°, der wet 
van 24- Juli 1939 ten behoeve van den 
weder onder de wapens opgeroepen burger 
aile hem toegestane termijnen schorst 
alsook de tenuitvoerlegging van elke boete 
of subsidiaire gevangenisstraf, in zake 
v66r de wederoproeping gepleegde mis
drijven; dat deze wetsbepaling namelijk 
op de termijnen om voor het vonnisge
recbt te verschijnen, toepasselijk is; dat 
aldus het openbaar ministerie in de onmo
gelijkheid gesteld wordt de uitspraak over 
de publieke vordering te bekomen, dat, 
bij gevolg de wederoproeping onder de 
wapens van den beklaagde, jegens dezen 
die van bet voordeel der wet niet afziet, 
een oorzaak van schorsing der verjaring 
van de publieke vordering uitmaakt overc 
eenkomstig artikel27 der wet van 17 April 
1878; 

Dat het niet aan te nemen is, zooals het 
bestreden vonnis het doet, dat de weder
opgeroepen burger tegelijk het voordeel 
dezer schorsing zou kunnen genieten, en 
deze aanzien als niet bestaande voor de 
andere in de zaak betrokken partijen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden vonnis tevergeefs inroept de 
besluitwet van 15 Mei 194-0 die slechts 
betrekking heeft op de termijnen in bur
gerlijke zaken en handelsza:ken, en het 
besluit van 1 Oogst 194-0, dat aileen 
bestaat voor de misdrijfplegers die zich 
na 9 Mei 1%0 buiten het Belgisch grond
gebied bevonden ; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
- door te verklaren dat de openbare vor
dering verjaard is omdat artikel 3, 2°, de 
schorsing der publieke vordering niet kon 
medebrengen, of verjaard is bij toepas
sing der besluitwet van 15 Mei 194-0 of 
nog bij toepassing van bet besluit van 
1 Oogst 194-1, - deze bepalingen schendt 
alsook 3.rtikel 2 7 der wet van 17 April 
1878; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
over de pul1lieke vordering gewezen be
streden vonnis; beveelt dat onuerhwig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aan
leg te Verviers en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant der "ernie7 
tigde beslissing; veroordeelt den aan
legger tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de correctioneele recbtbank te Luik, 
zetelende in graad van heroep. 

21 Augustus1941.- Vacantiekamer.
Voorzitter en verslag&eve-r, H. Waleffe, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluidende conchtsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 21 Augustus 1941. 

1° OORLOG. - 0PSCHORTING VAN VER
JARING EN VERVAL·. - BESLUIT-WET 
VAN 15 MEl 194-0.- NIET VAN TOEPAS
SING IN STRAFZAKEN. 

2° OORLOG. - MISDRIJVEN GEPLEEGD 
DOOR PERSONEN DIE ZICI-1 NA 9 MEl 194-0 
BUITEN HET BELGISCH GRONDGEBIED 
BEVONDEN. - 0PSCHORTING VAN DE 
VERJARING DER PUBLIEKE VORDERING. 
- BESLUIT VAN 1 AUGUSTUS 194-0.
NIET VAN TOEPASSING OP VERJARINGEN 
BEREIKT DEN DAG VAN ZIJN INWER
KINGTREDEN. 

1° Het besluit-wet van 15 Mei 1940 betref
fende de opschorting gedurende den oorlog 
van alle verjaring en verval in burger
lijke zaken en handelszalcen is niet van 
toepassing in strafzaken. 

2° Het besluit van 1 Augustus 1940, dat 
opschorting verleent van de verjaring der 
publieke vordering betreffende misdrijven 
gepleegd door pe1·sonen die zich na 
9 Mei 1940 buiten het Belgisch grond
gebied bevonden, is niet van toepassing 
op de verjaringen die reeds verkregen 
waren den 15n Mei 1940, datum van zijn 
inwerkingtreden. (Besluit van 1 Augus
tus 194-0, art. 1, alin. 2.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,. 
T. SCHLOESSER.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis der correctioneele 
rechtbank te Verviers, in dato 13 Juni 
194-1; 

Over het middel, afgeleid hieruit dat de 
verjaring der publieke vordering op 
13 Juni 1941 niet verkregen was zooals 
het bestreden vonnis het beslist ; 

Overwegende dat de verweerder in ver
breking, als gevolg van een beschikking 
der raadkamer van de rechthank fe Ver
viers, v66r den politierecHer te Spa ge
daaga is geweest hoofdens verschillende 
in den nacht van 22 op 23 Augustus 1939 
begane overtredingen ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen . 
van den rechter over den grond blijkt dat 
'de verweerder in 1939, na den datum der 
feiten, onder de wapens geroepen werd in 
de bijzondere bij artikel 53 der samenge-

l 
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schakelde wetten op de militie voorziene 
•Omstandigheden, maar dat hij op 3 De
cember 1939 afzwaaide ; 

Overw:egende dat sedert dien datum 
en tot op 30 J anuari 1941, geen enkele 
daad van onderzoek of van vervolging 
plaats gehad heeft ; 

Overwegende dat dus de publieke vor
dering, op den dag waarop het bestreden. 
vonnis werd gewezen, door verjaring ver
vallen was (wet van 17 April1878, artt. 23 
en 26) tenzij er een oorzaak van schorsing 
bestond; 

Overwegende dat de aanlegger, ten on
rechte, als oorzaak van schorsing de 
besluitwet inroept van 15 Mei 1940, 
artikel1, betreffende de schorsing, tijdens 
den duur van den oorlog, van elke verja
ring en vervallenverklaring in burgerlijke 
:z'lken en handelszaken; dat deze bepa
ling niet van toepassing is op strafgebied ; 

Overwegende dat de aanlegger daarna 
staande houdt dat, daar de verweerder 
:zich buiten het Belgisch grondgebied 
bevonden heeft in Mei 1940, na den 
negenden dier maand, en in Juni 1940, 
de verjaring geschorst is krachtens het 
besluit van 1 Oogst 1940 tot schorsing der 
publieke vordering betrefiende misdrijven 
gepleegd door personen die zich na 
9 Mei 1940 buiten het Belgisch grondge-
bied hebben bevonden ; · 

Overwegende dat, krachtens alinea 2, 
-van artikel1, van het voornoemd besluit, 
de daar bepaalde verjaring niet van toe
passing is op de verjaringen die reeds zijn 
ingetreden den dag waarop dit beslnit van 
.kracht wordt, 't is te zeggen op 15 Oogst 
1940; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie, tevergeefs, in v66r den rechter van 
hooger beroep regelmatig genomen con
clusies had ingeroepen dl).t de verjaring 
der publieke vordering nog geschorst was 
geweest door den tweed en oproep onder 
de wapens van den beklaagde op 10 Mci 
1.940, tot op den dag waarop hij, op 4 Juni 
1940, voor de tweede maal afzwaaide; 

Dat, inderdaad, tusschen 3 December 
1939, dag waarop de beklaagde voor de 
eerste maal afzwaaide, en 10 Mei 1940, 
datum van zijn tweeden oproep onder de 
wapens, en tusschen 4 Juni 1940, tlat.um 
waarop hij opnieuw afzwaaide, en 14 Oogst 
1940, meer dan zes rilaanden verloopen 
zijn, gedurende dewelke geen enkele daad 
van onderzoek of van vervolging plaats 
heeft gehad ; 
. Dat, derhalve, de verjaring der pu
bliPke vordering, krachtens de bestaande 
wetten, reeds was ingetreden wanneer het 
besluit van 1 Oogst 1940 van kracht 
werd; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreveri rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; kosten ten laste van den 
Staat. 

21 Augustus 1941. - Vacantiekamer. 
- Voorzitter en verslaggever, H. Wakffe, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER.- 3 September 1941. 

OORLOG.- 0PSCHORTING VAN DE T.I):R
MIJNEN VERLEEND OM TEGEN DE BE
SLISSINGEN DER RECHTBANKEN OP TE 
KOMEN. - BESLUIT~WET VAN 15 MEl 
1940.- NIET VAN TOEPASSING OP.DE 
STRAFRECHTBANKEN. 

Het besluit-wet van 15 Mei 1940, betref
fende de opschorting, tijdens den oorlog, 
van de termijnen verleend om tegen de 
beslissingen van de rechtbanlcen op te 
komen, was niet van toepassing op dt 
strafrechtbanken. 

(RAES.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 4 Oc
tober 1940 gewezen door het Hof -van 
beroep te Brussel ; 

Omtrent het eenig middel : dat, in 
schending der klare en duidelijke bepa
lingen der besluitwet van 15 Mei .1940, 
het bestreden arrest verklaard heeft dat 
h8t uitstel verleend tot het bestrijden van 
de beschikkingen der verschillende juris
dicties, tijdens den oorlog, niet van toe
passing zou zijn in strafzaken, dan 
w.mneer de rubriek en de tekst zelf van 
die besluitwet omvatten alle schorsing 
van termijn gesteld tot het bestrijden of 
beteekenen der beslissingen der verschil
lende jurisdicties : 
, Overw0 gende dat, bij toepassing van 
artikel 203 van bet Wetboek van Rechts
pleging in strafzaken, het bestreden. 
arrest niet ontvankPlijk heeft verklaard. 
het beroep op 14 Augustus 1940 ingediend 
tegen een vonnis op 1 Augustus 1940 
door de correctioneele rechtbank te Ant~ 
werpen gewezen ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
15 Mei 1940 de onbeperkte draagwijdte 
niet heeft die het middel haar toeschfijft ; 
dat ze de 1 schorsing in strafzaken niet 
beoogt; . 
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Overwegende dat artikel . 1 van die 
besluitwet, op weinig na den tekst .der 
artikelen 1 en 2 der Koninklijke besluiten 
van 16 Oogst, 28 September en 26 Oc
tober / 19H overneemt, die enkel bet 
burgerlijk gebied beoogden, en genomen 
waren in uitvoering van artikel 1, 6°,· 
der wet van 4 Augustus 19H, dewelke 
aan den Koning enkel de macbt toekende 
om de uitvoering te schorsen der verbin
tenissen op burgerlijk gebied en in han
delszaken; 

Dat, bij gevolg, de algemeenheid der 
bewoordingen van de rubtiek en van den 
tekst der besluitwet in se niet volstaat 
om te doen aannemen dat deze zich, 
zonder meer, tot het stratgebied zou mt
breiden ; dat het niet te begrijpen is dat 
ze, zonder het klaar uit. te· drukken, op 
strafgebied zou toepasselijk gemaakt heb
ben een tek'lt die, tot dan toe, slecbts het 
burgerlijk gebied had bebeerscht, . dan 
wanneer in den nieuwen tekst wordt 
bepaald dat de schorsing der verjaringen 
en vervallen, voorzien op burgerlijk ge
bied, tot de handelszaken was uitgebreid ; 

Overwegende dat, overigens, de toepas
sing van de besluitwet op gebied van 
handelszaken het door haar beoogde doel 
zou voorbijstreven, dat, luidens hsre 
inleiding, enkel bestaat in het vrijwaren 
der economische belangen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest opmerkt dat aanlegger geen 
feiten van overmacht heeft doen gelden, 
en· evenrriin aanspraak heeft gedaan op 
de wet van 24 J uli 1939, ter vrijwaring 
der rechten van de burgers onder ~e 
wapens teruggeroepen ; 

Dat uit die beschouwingen volgt dat 
het bestreden arrest, door te weigeren op 
strafgebied de besluitwet van 15 Mei 1940 
toe te passen, de wetsbepaling in het 
middel ingeroepen niet heeft kunnen 
schenden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de bestreden beslissing werd geveld op 
een rechtspleging in dewelke de substan
tieele of op straf van nietigheid voorge
sch,reven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de uitgesproken veroordeelingen 
overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; verwijst den aanlegger in de 
kosten. 

3 September 1941. - Vacantiekamer. 
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

VERBR., 1941, - 13 
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VACANTIEKAMER. --;- 3 September 1941. 

1° BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
W ANBEDRIJVEN GEPLEEGD DOOR OFFI
CIER VAN POLITIE IN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN BEDIENING. - BEEEDIGDE 
PRIVATE WACHTER. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN BEROEP. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE EEN BEEEDIGD 
PRIVATEN WACHTER, WEGENS WANBE
DRIJVEN, NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK VERWIJST. -ARREST VAN 
ONBEVOEGDHEID. ~ REGELING VAN 
RECHTSGEBIED. 

1° Moet voor het Hof van beroep terecht
staan, als schuldig aan het plegen van 
wanbedrijven in de uitoefening van de 
bediening van officter van gerechtelijke 
politie, de , beeedigde private wachter, 
wien slagen, verwondingen en mondelinge 
beleedigingen worden ten laste gelegd, 
feiten gepleegd op een plaats die onder 
zijn bewaking stand en tijdens deze 
· bewaking, terwijl de slachtoffers ztch 
buiten dat gebied bevonden. (Wetb. van 
Strafv., artt. 4?9 en 483.) 

2° Wanneer een beschikking van de raad
kamer een beeedigden privaten wachter 
naar de correctioneele rechtbank wegens 
wanbedrijven heeft verwezen, het Hof 
van beroep zich onbevoegd heeft verklaard 
en de wanbedrijven blijken gepleegd te 
zijn door den dader in de uitoefening 
van zijn bediening van officier van 
gerechtelijke politie, regelt het Hof van 
verbreking het rechtsgebied : het vernie
tigt de beschikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar den procureur 
generaal bij het Hof van beroep '(1). 

(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSE_L, 
T. HEREMANS.) 

ARREST. 

Gelet op bet verzoek tot regeling van 
rechtsgebied in dato 23 Juli 1941 uit
gaande van den procureur generaal bij 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Overwegehde dat de raadkamer der 
rechtbank van eersten aanleg te Brussel 
bij bescbikking in dato 8 April1941, voor 

(1) Zie Verbr., 2 Maart 1S91 (Bull. en PAsrc., 
1S91, I, SO); 16 Mei 1S92 (ibid., 1S92, I, 259); 
IS April 1910 (ibid., 1910, I, 192); 4 Decem
ber 1911 (ibid., 1912, I, 26); 25 Maart 1912 
(ibid.,·1912, I, 179); 7 April-1913 (twee arres-
ten) (ibid., 1913, I, lSi en 1S5). · 
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de misdaad verzachten~e omstandigheden 
aannemende, den genaamden Heremans, 
j achtwachter, geboren te Assche op 
12 Juli 1881, er wonende, voor de correc
tioneele rechtbank verwezen heeft, om, 
te Assche, op 6 Februari 19H : a) aan 
Nevens vrijwillig, doch zonder het oog
merk om te dooden, slagen of verwon
dingen te hebben · toegebracht die den 

' dood van laatstgenoemden veroorzaakt 
hebben; b) mondeling, onder uiting van 
een bevel of onder voorwaarde Erzeel 
te hebben bedreigd met een met doodstraf 
of dwangarbeid strafbaren aanslag op 
zijn persoon ; · 

Overwegende dat, op hooger beroep . 
van het opehbaar ministerie, het Hof van 
beroep te Brussel, bij arrest in dato 
8 J uli 1941, het vonnis bekrachtigd he eft 
van 20 Mei 1941, waarbij de correctio
neele rechtbank te Brussel zich onbevoegd 
verklaarde om van de zaak kennis te 
nemen; 

Overwegende dat uit deze beschikking 
en uit dit arrest, welke ih kracht van ge
wijsde gegaan zijn, een geschil op rechts
gebied is ontstaan dat den loop van het 
gerecht belemmert ; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de beklaagd e, 
bijzondere beeedigde wachter, op ronde 
zijnde in een bosch dat onder zijn bewa
king was, van uit dat bosch een schot 
heeft gelost op den genaamden Nevens, 
en den H. Erzeel mondeling met den 
dood heeft bedreigd, personen die zich 
ieder, op dat oogenblik, buiten het grond
gebied bevonden waarover de beklaagde 
de wacht had ; 

Overwegende dat het misdrijf van 
slagen en verwondin·gen of dat van mon
delinge bedreigingen noodzakelijk het 
samenbestaan veronderstellen van twee 
stoffelijke bestanddeelen : eenerzijds de 
daad begaan door den beklaagde en an
derzijds, de stoffelijke of zedelijke kren
king door het slachtoffer geleden ten 
gevolge van die daad ; 

Overwegende dat, indien de daad op 
zich zelf niet onder de toepassing der 
strafwet valt, haar gevolg nochtans, 
zoodra het verwezenlijkt is, op die daad 
ab initio het strafbaar kenmerk prent; 

Overwegende dat, in den toestand der 
feiten zooals deze blijkt uit den bundel 
aan het Bof overgelegd, de daad, in onder
havig geval, begaan geweest is door den 
beiiedigden wachter Heremans op · een 
plaats die onder zijn bewaking is' en in 

· den loop van zijn bewaking; dat de 
beklaagde, bijgevolg, de hem ten laste 
gelegde misdrijven zou begaan hebben 
in de uitoefening van zijn ambt; dat dus, 

luidens artikelen 479 en 483 van het 
Wetboek van Strafvordering, het Hof 
van beroep aileen kennis ervan mocht 
nernen, in eersten en laatsten aanleg, en 
diJ.t, op dagvaarding gegeven door zijn 
procureur generaal ; 

Om die redenen, het Hof, het · rechts
gebied regelende, vernietigt de beschik
king op 8 April 1941 door de raadkamer 
der rechtbank van eersten aanleg teBrussel 
gewezen ; zegt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers der 
gezegde rechtbank en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op dm kant der ver
nietigde beslissing ; verwijst de zaak voor 
beschikking naar den procureur generaal 
van het Hof van beroep te Brussel. 

3 September 1941. - Vacan tiekamer .
Voorzitter en verslaggever, H. Fauquel, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

28 KAMER. - 15 September 1941. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - NEERLEGGEN VAN 
EEN NOTA, DOOR BURGERLIJKE PARTIJ, . 
NA RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN. 

Wanneer de burgerlijke partij na het sluiten 
van de debatten een nota heeft neergelegd 
en uit het arrest blijkt dat de rechter, die 
de debatten niet weer heeft geopend, geen 
1·ekening heeft gehouden met den inhoud 
dezer nota, werden de rechten van verde
diging van den beklaagde niet geschon
den. 

(MERCIER, T. DE GUCHT.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest door de 
correctioneele rechtbank te Namen, uit
spraak doende in graad van beroep, op 
3 Mei 1941 gewezen ; 
· Aangaande de beslissing over de pu

blieke vordering : 
Over het eenig middel : schending der 

rechten van de verdediging, en van arti
kelen 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering en van artikel144 der 
wet in dato 18 Juni 1869, doordat de 
raadsman der. betichte en burgerlijke 
partij De Gucht, nadat de zaak in beraad 
werd gehouden,. op 18 April 1941 een 
aanvullende nota met nieuwe middelen 
heeft neergelegd zonder dat de aanlegger 
ervan op de hoogte werd gebracht, v66r 
de uitspraak van het bestreden vonnis, 
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~n ~onder dat hij de mogelijkheid gehad 
heeft er op te antwoorden : 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
De Gucht, in wier naam de aangeklaagde 
nota neergelegd werd, terzelfdertijd be 
ticht was van overtreding van artikel 2 
van het Koninklijk besluit in dato 17 J a
nuari 19S6, artikel 21 van het Koninklijk 

. besluit in dato 1 Februari 19S4 op de ver
keerspolitie intrekkende en vervangende, 
om, voetganger zijnde en een rijwielpad 
volgende, verzuimd te hebben den door
gang voor een wielrijder vrij te laten, in 
zake den aanlegger in cassatie ; 

Overwegende dat deze nota zich erbij 
bepaalde uit te leggen dat het rijwielpad 
als dusdanig niet mocbt beschouwd wor
den daar het niet regelmatig aangeduid 
was; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
alleenlijk gegrond op bet onderzoek ter 
terechtzitting gedaan, daarenbovm, en in 
strijd met de bewering in voormelde rota 
uitgedrukt, vaststelt: « dat het rijwielpad, 
waarvan sprake in het ge~chil, tEgelmatig 
aangeduid was»; dat daaruit volgt dat 
het neerleggen van dit bescheid, in de 
hierboven aangeduide omstandigbeden, 
aan den aanlegger gem nadeel heeft 
kunnen ilerokkEnen, en dat het middel 
in feite niet opgaat ; 

En overwegende dat de bestreden he
slissing werd geveld op een rechtFpleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigbeid voorgeschreven rechtsvormEn 
werden nagelHfd en dat de uit geFproken 
veroordeelingen overeenkomshg de wet 
zijn: 

Aangaande de besLssing over de burger
lijke vorderin g : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich erbij bepaalt em dCEkundig onder
zoek te bevelED ; dat het niet over een 
geschil van bevoegdheid g£wezen is; dat 
het dus geen eindvonnis ui1:ma2kt en dat 
de voorzieniog b1jgevolg niet ontv:?nke
lijk is (art. 416 van het Wetboek van Straf
vordering); 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

15 September 1941. ~ 2e K2mer. -
Voorzitter, H. Hociim, raadEhEn waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. L2m
binet.- Gelijkluidende conclvsie, H. Beger 
Janssens de Bistboven, ad,"craat generaal. 

2" KAMER. - 15 September J 941. 

1° GRONDBELASTING. - VRIJSTEL
LING OF VERMINDERING. - GEBOUW 
MET VERSCHILLENDE APPARTEMENTEN, 
EEN KADASTRAAL PERCEEL VORMEND. 
- KADASTRAAL INKOMEN ONDERSCBEI
DENLIJK VOOR DE VERSCBILLENDE AP
PARTEMENTEN. - VRIJSTELLING OF 
VERMINDERING WEGENS BET VERSCBIL 
TUSSCBEN BET KADASTRAAL INKOMEN 
EN HET WERKELIJK NETTO-INKOMEN 
VAN ELK APPARTEMENT. 

2° GRONDBELASTING. - BEPALING 
VAN BET BRUTO-INKOMEN.- VERGOE
DING DOOR BUURDERS VAN DOOR EIGE
NAAR GELEVERDE PRESTATIES DIE BUI
TEN ZIJN VERPLJCBTINGEN ALS VER
HUURDER VAN HET .GEBOUW VALLEN.
Qp WELKE VOORWAARDEN EN IN WELKE 
MATE DAARMEDE MOET WORDEN REKE
NING GEHOUDEN. 

S0 GRONDBELASTING. - VRIJSTEL
LING OF VERMINDERJNG. - BEPALING 
VAN HET WERKELIJK NETTO-INKOMEN. 
- VERGOEDING DOOR HUURDERS VAN 
DOOR EIGENAAR GELEVERDE PRESTA
TIES DIE BUITEN ZIJN VERPLICHTINGEN 
ALS VERHUURDER VAN HET GEBOUW 
VALLEN. ~ Qp WELKE VOORWAARDEN 
EN IN WELKE MATE ER GROND BESTAAT 
OM DAARMEDE REKENING TE HOVDEN 
BIJ DE BEPALING \AN HET IN AANMERc 
KING TE NEMEN BRUTO-INKOMEN. 

1° Wanneer, overeenkomstig de bepalingen 
van het reglement betreffende de bewaring 
van het kadaster, een eigen inkomen is 
bepaald voor verschillende appartementen 
in een gebouw, dient ieder zoodanig vast
gesteld inkomen tot basis van de grond
belasting; het kadastraal inkomen, dat 
bepaald werd voor elk gedeelte van het 
gebouw, moet worden vergeleken met het 
werkelijk netto-inkomen van dat gedeelte 
om vast te stellen of er grond bestaat tot 
vrijstellirtf.l of vermindering van de be
lasting. (Wetten betnffEDde de in kcm
stenbelastingen, geordend 12 Septrm
ber 19S6, art. 5, § 1; art. 1S, § 1; Kon. 
besl. van 26 Juli 1877, houdende regle
ment op de bewaring van bet kadaster, 
art. 95, § ?. .) 

90 en S0 Om het bruto-inkomen van een 
gebouw te bepalen en te beoordeelen of de 
eigenaar recht heeft op vr1jstelling of 
vermindering van de grondbelasting, 
wegens het verschil dat zou bestaan tus
schen het kadastmal inkomen en het wer
ke/1jk {.lemaakte netto-inkomen, is er geen 
aanleiding om als deel uitmakend van de 
huur te beschouwen de sommen door de 
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t.uurde?:s aan den eigenaar betaald tot 
vergoeding van zekere prestaties, die 
buiten dezes verplichtingen als verhuurder 
van het gebouw vallen, zooals d3 kosten 
van verlichting van de gemeemchappe
lijke deelen, de electrische stroom voor de 
lift, de kosten voor het waterverbruik. 
Ingeval het aannemen van zoodanige 
prestaties en hun v3rqoeding aan de huur
ders wordt opgelegd, kunnen zij sleclits 
gelden als lasten, die in het bruto-inko
men kunnen begrepen worden, toi het 
beloop van het sto ffel~ik voordeel dat de 
verhuurder er uit trekt. 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP «RESIDENCE 
DU CENTENAIRE », T. BELGISCHEN STAAT 
[BESTUUR VAN FIN.\NCIEN].) 

ARREST (1). 

Gelet op bet bestreden arrest op 20 No
vember 19!.0 door bet Hof van beroep te 
Brussel gewezen; 

\)ver bet eerste mid1el : schending van 
art.tkel 97 der Grondwat; van artikelen 4 
5, 10, 13 en, in 't bij~onder, 13, §1, en 61; 
der watten op de wkomstenbelastingen 
sam~ngaschakeld door Koainklijke beslui
te'l van 6 0Jgst 1931 en 12 ·september 
1936; van artikalen 1 en 2 der wet van 
7 April 1936 wa3rbij artikel 10 der wet 
vaa13 Juli.1930 (art.13, § 1, dergezegde 
s~mangeschakelde wetten) wordt gewij
Zlg:i en gainterpreteerd; van artikel 95 en 
in 't ~ijzonder, 95, p, van bet Koninklijk 
be3lmt van 26 Juh 1877 houdende regie
rout voor de bewarin<>' van bet kadaster · 
vaCJ. artikel 1, § 1, ;'an hat Ko:~.inklijk 
be3luit van 8 s~ptembar 1930 op de be
WJ.r~J_lg van het_kadaster en op de perceels
gr.wtJ ze s~hattmgen ; van artikelen 516 
517, 518, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk _Wetboek, doordat hat bestreden 
a'!-rast beshst dat de aanlegster in verbre
kmg ten onrechte staande hield dat voor 
de toepassmg van artikel 13, § i, der 
s~mmgeschakelde wetten, men elke wo
nmg van het 15ebouw afzonderlijk moest 
!lemen en telkens het zuiver warkelijk 
mkomen ervan vergelijken met " het deel 
van het kadastraal inkomen dat er op 
weegt » : 1° dan wanneer uit de in het 
middel ~edoe~de be~chikkingen blijkt dat 
de vermmdermg van b~lasting moet ver
leend ;vorden naar verhouding van het 
verschll tusschen bet kadastraal inkomen 
der vaste goederen en hun werkelijk netto
inkomen ; dat, wanneer een gebouw sam en-

(1) Zie het advies van den H. advocaat 
generaal Janssens de Bisthoven, in Bull. en 
PASIC., 1941, I, 333. . 

gesteld is uit verscheidene hoven elkaar 
geplaatste woningen die met elkander 
geen inwendige gemeenschap hebben, er 
aan elk afzonderlijk gedeelte van het 
gebouw een kadastraal inkomen toege
schreven wordt, en dat de aldus be
schouwde woningen of afzonderlijke wo
ningen « onroerende goederen '' uitmaken 
in den zin der wetsbepalingen ten zelfden 
titel als bet ge~ouw in zijn gebeel; 2o en 
dan wanneer mt het uittreksel van den 
kadastralen legger dat voor bet Hof werd 
overgelegd blijkt dat het Beheer van bet 
kadaster, in onderbavig geval, voor elk 
der woningen, eigendom der aanlegster, 
een onderscneiden kadastraal inkomen 
voorzten hceft, waarmt volgt dat de bij 
artikel 13 der samengeschakelde wetten 
voorziene vergelijking moest geschieden, 
zooals de aanlegster het in conclusie 
staande hield, tusscben bet werkelijk 
zuiver inkomen van elke · woning met bet 
onderscheiden kadastraal inkomen dat 
voor elke woning ward voorzien, en dat 
het arrest niet heeft kunnen statueeren 
zooals het deed, tenzij, in schending, 
eenerzijds der beschikkingen van bet 
middel, en anderzijds van de bewijskracht 
van het uittreksel van den kadastralen 
legger dat werd overgelegd : 

Over de twee onderdeelen van het mid
del: 

Ovarwegende dat de eischende vennoot
scbap eigenaarster is van een te Berohem
Antwerpen gelegen onroerend goed, dat 
in woningen verdeeld is welke ze in huur 
geeft aq.n onderscbeiden huurlingen tegen 
een bij huurovereenkomst bepaalden prijs ; 

Overwegende dat die prijs vertegen
woordigt : het genot der woningen, de 
kosten van de verscheidene verschafte 
zaken en de betaling van zekere diensten ; 

Ovarwegende dat de aanlegster, steu
nende op artikel 13 der wetten op de in
komstenbelastingen, regelmatig een ver
zoek tot vermindering van grondbelasting 
heeft ingediend voor de dienstjaren 1935-
1936-1937; 

Overwegende dat artikel 13, § 1, der 
wetten op de inkomstenbelastingen samen
gaschakeld door Koninklijk besluit van 
12 September 1936 zegt dat kwijtscbel
ding of vermindering van de grondbelas
ting wordt verleend, naar verhouding van 
het verschil tasscben het aangeslagen 
kadastraal inkomen der vaste goederen 
en hun werkelijk zuiver inkomen ve,•kre
gen gedurende het belasting.Jaar, in zoover 
dit verscbil een bepaald cijfer bereikt ; 

Overwegende dat deze bepaling van 
toepassing is op de verzoeken tot kwijt
schelding of vermindering van de grond
belasting betreffende bet dienstjaar 1935, 
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welke niet, zooals in onderhavig geval, op 
12 Oogst 1935, het voorwerp geweest 
waren van een beslissing van den bestuur
der der belastingen (art. 2 der wet van 
7 April 1936) ; 

Overwegende dat uit de regelmatig neer
gelegde stukken blijkt dat bet Bebeer van 
bet kadaster aan elk der woningen die deel 
uitmaken van het gebouw der aanlegster 
een bebouwd inkomen toeschrijft ; 

Overwegende dat de aanlegstcr staande 
hield dat om vast te stellen of er aanlei
ding bestaat tot vermindering van belas
ting, de vergelijking tusschen het werke
hjk zuiver inkomen en het kadastraal 
inkomen moest gescbieden, niet" met bet 
totaal kadastraal inkomen. "an al de 
woningen tegenover de totaal zmvere 
opbrengsten ciezer te stellen, maar met 
bet kadastraal inkomen van elke woning 
te nemen en daarnevens bet werkelijk 
zuiver inkomen te stellen dat elke woning 
gedurende het beoogde dienstjaar op
brengt; 

Overwegende dat, luidens artikel 95, 
§ 2, van bet Koninklijk besluit van 
26 Juli 1877 houdende reglement voor 
de bewaring van bet kadaster en dat door 
artikel 1 van bet Koninklijk besluit van 
8 September 1930 in voege wordt gehou
den, "een gebouw sameng'esteld uit twee 
of verscbeidene hoven elkaar .geplaatste 
woningen, al of niet aan eenzelfden eige
naar toebehoorende, welke met elkander 
geen inwendige gemeenschap bebben, 
op bet plan slechts een enkel perceel 
vormt; maar dater een bebouwd inkomen 
toegeschreven wordt aan elk afzonderlijk 
gedeelte van bet gebouw ... » ; 

Overwegende dat artikel 5, § 1, der 
wetten cip de inkomstenbelastingen, wel
iswaar, zegt dat "bet kadastraal inkomen 
bepaald wordt per kadastraal perceel »; 
maar dat deze bepaling geen ander draag
wijdte schijnt te hebben dan te verwijzen 
naar de regelen welke bet Beheer van 
't kadaster bij zijn verrichtingen volgt; 
dat niets toelaat te veronderstellen dat 
de wetgever daardoor § 2 van artikel 95 
van bet Koninklijk besluit van 26 Juli 1877 
beeft willen afschafien ; 

Overwegende dat, wanneer bij toepas
sing dezer laatste bepaling, aan de onder
scheidene deelen van een gebouw een 
eigen inkomen wordt toegekend, dan elke 
dezer aldus bepaalde inkomsten als vesti
ging dient voor de grondbelasting; dat, 
wat deze belasting betreft, bet zonder 
belang is dat bet gebouw, op het kadas
tri.lal plan, slecbts een perceel uitmaakt; 
dat daaruit volgt dat, in betzelfde geval, 
ook bet kadastraal inkomen van elk deel 
vim bet gebouw moet vergeleken worden 

met bet werkelijk zuiver inkomen van 
dat deel, om vast te stellen of er aanlei
ding bestaat tot kwijtschelding of ver
mindering der belasting op grond van 
artikel · 13, § 1 der samengescbakelde 
wetten; 

Overwegeride dat uit deze bescbouwin
gen volgt dat, bet bel:\treden arrest, -
door, op dit punt, bet booger beroep der 
aanlegster te verwerpen, om de eenige 
reden, dat, luidens artikel 5 der samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, waarnaar artikel 13, § 1, voor 
de bepaling van bet kadastraal inkomen 
verwijst, dat inkomen bepaald wordt per 
kadastraal perceel -, de in bet mid
del bedoelde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikelen 97 en 112 der Grondwet; van 
artikelen 1, 2, 3, 5 en, in 't bijzonder, 
5, § 2; 13, en, in 't bijzonder, 13, §§ 1 en 61, 
der wetten op de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld door Koninklijk besluit 
van 6 Oogst 1931, derzelfde artikelen en, 
daarenboven, van artikel 40 derzelfde 
wetten. samengeschakeld door Konink
lijk besluit van 12 September 1936; van 
artikelen 1 en 2 der wet van 7 April1936 
en van artikelen 1709,1711,1719 en 1728 
van bet Burgerlijk Wetboek,·doordat bet 
bestreden arrest beslist heeft dat, voor de 
toepassing van artikel13, § 1, der samen
geschakelde wetten, er geen aanleiding 
bestond om, alvorens de vermindering 
van een vijfde voor onderhouds- en her
stellingkosten, toe te passen,- de door de 
huurders betaalde sommen te verminde
ren met een deel dat zekere kosten verte
genwoordigt welke de aanlegst!)r ten voor
deele van de huurders had gedragen, en 
dat om reden dat, luidens artikel 5 en 
artikel 40 derzelfde wetten, de " huur
prijs » als basis moet genomen worden 
van het bruto-inkomen der grondeigen
dommen en dat artikel13, om bet netto
inkomen te bepalen slechts een forfaitaire 
vermindering toelaat als onderhouds- en 
herstellingskosten : 1 o dan wanneer bet 
vaststaat dat de grondbelasting slechts 
bet zuiver inkomen mag treffen, en dat 
het deel der som, "huurprijs >> geheeten, 
- dat slechts de terugbetaling is der kos
ten welke, eenerzijds, niet in aanmerking 
komen om bet kadastraal inkomen te 
bepalen, en, anderzijds, gewoonlijk niet 
ten laste van den verhuurder zijn (in dit 
geval, de verlichtingEkosten der gem€€ne 
deelen, kosten van drijfkracht, voor de 
lift, van verbruik van water, van vuilnis
collector en van bezoldiging van den 
huisbewaker), - niet als inkomen mag 
worden beschouwd, daar het hoegenaamd 
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geen nrrijking van den varhuurder ver
tegenwoordigt en, bijgavolg, volgens het 
inzicht van den W3tg3ver, aan de belas
ting moet on tsnappen; 2° dan wctnneer 
anikel 13, § 1, dar W3"ten op 6 0Jgst 
1931 sam3ngeschEJ.keld, W3lke alleen van 
toepassing zijn op de aanslagen van hat 
dienstjaar 1935, gaen enkele varwijzing 
bevat naar" artikel 5, § 2, w1aruit volgt 
dat, ten minste w'lt dH dienstjaar be
treft, het niet toegalaten is, om, in den 
zin van arUkel 13 het bedrag van het 
verwezenlijkt warkelijk inkomen te be
palen, de bapEJ.ling in te roepen van het 
kadastraal inkortnn walke voorkomt in 
arUkel 5 ; 3° dan wanneer artikel 40 der 
sartiengeschakelde watten met het twist
punt geen verband heen, en dat, ten 
andere, waar die tekst zegt dat de in
komsteh uit grondeigendommen « de huur
penningen en de andere voordeelen » zijn 
die uit de goederen getrokken worden, 
daardoor klaarblijkelijk . van de inkom
stan aftrekt al wat geen voordeel is voor 
den verhuurder; 4o en dan wanneer d,e 
vordering der aanlegster er niet toe 
strekGe de bij artikel 13 voorziene forfai
taire vermindering te overschreiden, doch 
wei te hooren zeggen dat de betwiste las
ten geen bestanddeel zijn van haar bruto
inkomen waarop die vermindering moet 
g3>Chieden, wanneer de in 1936 samen
gaschakelde wetten, in hun artikel 5, § 2, 
in het bruto-inkomen het totaal bedrag 
van de huurpenningen en van zekere 
lasten begrijpen; door het woord « huur
penningen », overeenkomstig de bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek, de 
eigenlijke prijs van het genot van het 
gebouw verstaan, met uitsluiting van de 
terugbetaling der door den verhuurder 
voorgeschoten sommen : 

Overwegende dat, wanneer de eigenaar, 
bij overeenkomst met zijn huurders, in 
't voordeel dezer laatsten en tegen beta
ling, prestaties uitvoert welke met zijn 
verplichtingen van verhuurder van het 
gebouw geen verb and hebben, geen enkele 
wetsbepaling toelaat de uit dien hoofde 
door de huurders aan den eigenaar be
taalde sommen te beschouwen als deel 
uitmEJ.kende van de huurpenningen ; 

Overwege·nde dat, indien het aannemen 
dier prestaties en hun betaling aan de 
huurders zijn opgelegd en deel uitmaken 
van de voorwaarden van het huJircon
tract, zij althans niet het karakter kunnen 
aannemen van Iasten welke bij de huur
penningen moeten gevoegd worden, tenzij 
voor het bedrag hunner << waarde in geld >> 

(samengeschakelde wetten, artikel 5, § 2, 
I a 1tste alinea) ; dat deze waarde verstaan 
wordt als materieel voord,eel dat de ver- . 

huurder optrekt bij uitsluiting van aile 
sommen die, daar ze slechts de terug
betaling zijn van de door den verhuurder 
gajane uHgaven, voor hem geehszins in
kom3ten zijn; 

Overwagende dat het dus in schending 
is van artikelen 1 en 2 der wet van 7 April 
1936, voor het dienstjaar 1935; 5, § 2, 
en 13, § 1, der wetten op de inkomsten
balastingen samengeschakeld door Ko
ninklijk besluit van 12 September 1936, 
voor de dienstjaren 1936 en 1937, dat 
hat arrest het bruto-inkomen bepaalt dat 
moet in acht genomen worden om, met 
vermindei'ing van een vijfde, het verwe
zenlijkt· warkelijk netto-inkomen vast te 
stellen en om na te gaan of er aanleiding 
bastaat tot vermindering der g·rondbelas
ting en der nationale crisisbijdrage; 

Om did redenen, het Hof verbreekt de 
bestreden beslissing; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en dat melding ervan zal ge
mlakt worden op den kant van het ver
nietigd arrest ; Iegt de kosten ten laste 
van het Beheer van financH~n; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

15 September 1941. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
leuze.- Gelijklu.idende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 22 September 1941. 

VER'KEER. - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 57, 1o, 
LITT. a. - WEGGEBRUIKER DIE ZIJN 
VOERTUIG WEER IN BEWEGING BRENGT. 
- VERPLICHTING. 

De verplichting van den weggebruiker, die 
weer aanzet, den doortocht vrij te laten 
voor de weggebruikers die in beweging 
zijn, is algemeen; zij is niet afhankelijk 
van de om~tandigheid dat de weggebruiker, 
die den weg oversteelct, waarop degene die 
weer aanzet zich bevindt, reeds de middel
lijn van deze baan heeft bereilct. 

{NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP «ASSURANCES 
GENERALES DE PARIS » EN COPPE [BUR
GERLIJKE PARTIJ], T. LANGLOT EN 
ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 11 Fe
bruari 1941 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, gesteund op de 
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,cbending van artikel 97 der Grondwet, 
daar het arrest den betichte Langlot heeft 
vrijgesproken omdat « de wattman den 
betichte vertrouwen had gegeven dat hij 
zijn recht op voorrang niet zou uitoefe-

. nen '' zonder echter nader te bepalen 
waardoor en hoe de wattman dergelijk 
vertrouwen had kunnen geven : 

Overwegende dat het middel tegen een 
reden van het arrest is gericht ; 

Dat de rechter, indien hij naar luid van 
artikel 97 der Grondwet de door hem 
gewezen beslissing met redenen moet 
omkleeden, daarentegen niet verplicht 
wordt om die redenen zelf te rechtvaar
digen; 

Overwegende mitsdien dat Jwt middel in 
rechte niet opgaat ; 

Over het tweede middel, eerste o:p,der
deel, gegrond op de schending van arti
kel 26, eerste en tw(lede alinea's, van het 
Koninklijk besluit in dato 1 Februari 1934, 
daar het arrest ten voordeele van den 
eersten verweerder het recht op voorrang, 
voorzien bij artikel 57 van hetzelfde 
besluit voor de in beweging zijnde voer
tuigen, neeft aangenomen, dan w.anneer 
de tram niet verplicht wordt stil te hou
den wanneer een voertuig in de nabijheid 
der aan de tram voorbehouden sporen is; 

Overwegende dat het onderdeel van het 
middel steunt op de bewering dat het Hof 
van Beroep beslist zou hebben dat de eerste 
verweerder, bij toepassing van de in het 
middel aangeduide bepaling, den voorrang 
genoot tegenover den geleider van een 
voertuig op rails ; 

Dat dergelijke bewering feiteiijken 
grondslag mist ; 

Overwegeride, inderdaad, dat het ar
rest er op wijst, eenerzijds, dat de geleider 
van het voertuig op rails den verweerder 
ver~rouwen had gegeven dat hij zijn recht 
op voorrang niet zou uitoefenen, en, an
derzijds, dat de bestuurder van het voer
tuig der burgerlijke partijen, die na een 
stilstand weer aanzette, den doorgang 
voor den eersten verweerder moest vrij
laten, daar deze een in beweging wegge
bruiker was ; 

Over bet tweede onderdeel van het 
middel : schending van artikelen 54 en 55 
van het Koninklijk besluit in dato 1 Fe
bruari 1934, daar uit het politieonderzoek 
en in 't bijzonder uit het plan blijkt dat 
de tweede aanlegger reeds in beweging 
was op bet oogenblik dat de betichte, de 
eerste verweerder, den steenweg op Etter
beek inreed : 

Overwegende dat het door het middel 
aangevoerd feit noch door het bestreden 

arrest nocb door eenig ander bescheid 
dat door het Hof in aanmerking kan ge
nomen worden, vastgesteld is ; 

Dat derhalve bet tweede onderdeel van 
het middel eveneens feitelijken grondslag 
mist; 

Over het derde onderdeel van het 
middel, gegrond op de schending van 
artikel 57, 1o, litt. a van het Koninklijk 
besluit in dato 1 Februari 1934, doordat 
bet arrest niet vaststelt dat de eerste ver
weerder, wien de rechter, op grond van 
vermelde bepaling, den voorrang tegen
over den aanlegger verleent, reeds op de 
as van den steenweg op Etterbeek reed, 
toen de aanlegger weer aanzette : 

Overwegende dat, naar luid van ver
meld artikel 57, ~ o,-litt. a, « ieder wegge
bruiker den doorgang moet vrijlaten voor 
de in - beweging zijnde weggebruikers, 
wanneer hij, na een stilstand, weer aap.
zet "; 

Waaruit volgt dat, met het oog op de 
toepassing van die bepaling, het voor
handen zijn van de in het middel aange
duide omstandigheid niet wettelijk is 
vereischt; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
in rechte niet opgaat ; 

Over het vierde onderdeel van het 
middel : schending van artikel 39 van het 
Koninklijk besluit in dato 1 Februari 1934, 
daar bet bestreden arrest geen rekening 
heeft gehouden met het door de politie. 
opgemaakte plan, waaruit blijkt dat de 
aanlegger, aan bet haltepunt van de tram, 
over een ruimte van zes meter beschikte 
en dus tusschen zijn voertuig en de tram 
een ruimte van drie meter vrij Iaten kon : 

Overwegende dat uit bet bestreden 
arrest niet blijkt dat de.rechter geen rekec 
ning heeft gehouden met het plan waar
naar het middel verwijst ; dat bovendien 
de rechter op bindende wijze oordeelt 
of de gegevens van dergelijk bescheid al 
dan niet nauwkeurig zijn ; 

Dat bet middel, wat zijn vierde onder
dee! betreft, in feite niet opgaat; 

Over bet derde middel, daaraan ont
leend dat het arrest den eersten verweerder, 
die op grond van artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek vervolgd was, niet mag 
vrijspreken zonder vast te stellen dat die 
verweerder geen enkele fout begaan. had : 

Overwegende dat de rechter vaststelt 
dat de aanrijding veroorzaakt werd door 
den tweeden aanlegger' die voor den eer
sten verweerder den doorgang niet vrij
gelaten heeft ; 

Dat uit bet arrest op stilzwijgende wijze 
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doch tevens zonder eenige dubbelzinnig
heid volgt dat aileen de tweede aanlegger 
een fout heeft begaan ; 

Overwegende, mitsdien, dat het middel 
feitelijken grondslag mist ; 

· Om die. redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. en ieder tot een vergoeding 
van 150 frank, jegens de verweerders. 

22 September 1941. - 2" Kamer. -
Voorzitter, H .. Fauquel, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende : 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 22 September 1941. 

BESLAG. - VERDUISTERING VAN INBE- . 
SLAGGENOMEN VOORWERPEN. - .Mrs-. 
DRIJF GEPLEEGD IN HET BELANG VAN 
DEN BEKLAAGDEN PERSOON. - ONDER
STELT NIET NOODZAKELIJK HET BE
STAAN VAN EEN EIGENDOMSRECHT VAN 
DEN BESLAGENE OP DIE VOORWERPEN. 

Het misdrijfvan verduistering van inbeslag
genomen voorwerpen, gepleegd in het 
belang van den beslagene, onderstelt niet 
noodzakelijk het bestaan van een recht 
van eigendom van den beslagene op die 
voorwerpen. (Strafwetb., art. 507 ;) 

(VERSCHOOREN EN ANDEREN 
T. VAN RYCKEGHEM.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Gent gewezen in dato 
13 Januari 1941; 

I. Wat aangaat de publieke vordering: 
Op de twee middelen, zijnde, het eerste: 

schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, toepassirrg 
makend van artikel 507 van het Straf
wetboek, eenerzijds verklaart dat de voor
werpen in het belang van den beslagene 
Vande Velde weggemaakt geweest zijn, 
en anderzijds, zonder zich uit te spreken 
over de vraag te weten aan wie die voor
werpen toebehoorende, niet vaststelt dat 
de beslagene Vandevelde er eigenaar van 
was, zich aldus steunend op tegenstrijdige 
of minstens dubbelzinnige redenen ; en het 
tweede middel : schending van artikel 507 
van het Strafwetboek, doordat het arrest, 
zonder vast te stellen dat de beslagene 
Vande· Velde een eigendomsrecht of een 
onderdeel ervan op de weggenomen voor-

werpen bezat, toch toepassing van arti
kel 507 van het Strafwetboek heeft ge
maakt, als zouden deze voorwerpen in het 
belang van den beslagene ontvreemd ge
weest zijn : 

Overwegende dat de aanleggers ver
oordeeld werden om voorwerpen die, tegen 
den genaamden Vandevelde, in beslag 
genomen waren, bedrieglijk in dezes be
lang te hebben weggemaakt (Strafwetb.; 
art. 507); 
· Overwegende dat de middelen daarop 
steunen dat dergelijke wegmaking nooit 
kan geschieden, wanneer de in beslag 
genomen voorwerpen aan een derden 
persoon toe}Jehooren ; 

Overwegende dat die bewering noch 
door den tekst noch door den geest van 
de wet wordt gestaafd; dat de beslagene 
belang kan hebben in het wegmaken der 
in beslag genomen voorwerpen zelfs wan
neer hij er geen eigendomsrecht op 
heeft; 

Dat de middelen rechtelijken grondslag 
missen; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de uitge
sproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

II. Wat aangaat de burgerlijke vor
dering: 

Overwegende dat aanlegger zeer bij
zonder mid del voorlegt, en dat het Hof. 
er geene van ambtswege opwerpt ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

22 September 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.
. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termieourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 22 September 1941. 

1° RECHTBANKEN. - MISDAAD. -
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. - VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN NIET BEPAALD; - ON
BEVOEGDHEID VAN DEZE RECHTBANK. 

2o RECHTBANKEN.- MISDAAD NAAR 
CORRECTIONEELE RECHTBANK VERWE.
ZEN. - BESCHIKKING TOT .VERWIJZING 
BEPAALT NIET DE VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN. - CORRECTIONEELE 
RECHTBANK ONBEVOEGD ZELFS OM DE 
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TELASTLEGGING TE WIJZIGEN IN DIE 
VAN EEN WANBEDRIJF. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER EEN PERSOON NAAR DE 
CORRECTIONEELE RECHTBANK VERWIJ
ZEND OP GROND VAN EEN MISDAAD. -
HOF VAN BEROEP VERKLAART ZICH 
'BEVOEGD. - VERBREKING OP VOOR
ZIENING VAN BEKLAAGDE. - VERWIJ
ZING NAAR EEN ANDER HOF VAN BE
ROEP. - HOF VAN VERBREKING KAN 
NIET, IN DEN STAAT VAN DE ZAAK, HET 
RECHTSGEBIED REGELEN. 

1° Wanneer de beschikking, waardoor een 
persoon naar de correctioneele rechtbank 
wordt verwezen wegens met opsluiting 
strafbaren diefstal, de verzachtende om
standigheden niet opqeeft, hetzij uitdruk
kelijk, hetzij door verwijzing naar de in 
de vordering van het openbaar ministerie 
vermelde verzachtende omstandigheden, is 
de correctioneele rechtbank niet bevoegd 
om van de zaak kennis _te nemen .. (Wet 
van 4 October 1867, art. 1 ; wet van 
23 Augustus 1919, art. 3.) 

·2° Wanneer de beschikking, waardoor een 
persoon naar de correctioneele rechtbank 
wordt verwezen wegens e'en met opsluiting 
strafbaren diefstal, de verzachtende om
standigheden tot wettiging van de ver
wijzing niet. opgeeft, is de correctioneele 
rechtbank met bevoegd om van de zaak 
kennis te nemen, derhalve evenmin om 
slechts een feit van diefstal zonder ver
zwarende omstandigheden ter beoordee
ling te nemen (1). 

3° W anneer de raadkamer een we gens mis
d_aad beklaagden persoon naar de correc
twneele rechtbank heeft verwezen en het 
Hof van beroep zich bevoegd heeft ver
klaard om van de zaak kennis te nemen, 
verbreekt het Hof van verbreking, op 
voorziening, dit arrest en verwijst het de 
zaak naar een ander Hof van beroep; 
het Hof kan echter, in den staat van de 
zaak, het rechtsgebied niet regelen (2). 

(DE COCK, T. HOLLEZ.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 30 April 
1941 gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Aangaande de beslissing op de publieke 
vordering : 

(1) en (2) Zie de nota bij dit arrest, van den 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat 
generaal, in Bull. en PAsrc., 1941, I, 351. 

Omtrent het middel, ambtshalve opge
worpen en daarop gegrond · dat het. arrest 
artikelen 1 van het Strafwetboek, 179 
en 199 van het Wetboek van Strafvorde
ring eh 3 der wet ·van 23 Augustus 1919 
heeft geschonden : . 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd . 
werd en bij beslissing der raadkamer naar 
de correctioneele rechtbank verwezen op 
grond van overtreding der artikelen 468 
en 4 70 van bet Strafwetboek; dat dit 
misdrijf door de wet met opsluiting wordt 
gestraft; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank de betichting als bewezen ver
klaarde ; dat, op hooger beroep door den 
aanlegger en door bet openbaar ministerie, 
bet arrest heeft beslist dat het den aan
legger ten laste gelegd feit niet bet bij 
artikelen 468 en 470· van het Strafwetboek 
voorzien misdrijf uitmaakte, maar aileen 
dit bij artikelen 461 en 463 bepaald ; 

Dat het arrest op grond van deze laatste 
wetsbepalingen heeft veroordeeld ; 

Overwegende echter dat de beschikking 
der raadkarner enkel en aileen steunt op 
de gronden in de vordering van het open
baar ministerie ornschrev.en ; dat in voor
melde vordering er wei op gewezen wordt 
dat er, ten voordeele van den aanlegger, 
verzachtende omstandigheden voorhanden 
zijn, doch dat deze niet nader aangeduid 
zijn; 

Dat aldus de bescbikking der raadkamer 
het voorschrift van artikel 1, tweede ali
nea, der wet· van 4 October 1867, gewij
zigd door artikel 3 der wet van 23 Augus
tus 1919, niet heeft nageleefd; 

Overwegende mitsdien dat de correc
tioneele rechtbank en het Hof van beroep 
hun bevoegdheid moesten afwijzen om 
van de zaak kennis te nemen ; dat ze, · 
inzonderheid, noch de door de raadkamer 
aangenomen betichting bewezen mochten 
verklaren; noch er wijziging aan toe
brengen; 

Aangaande de beslissing op de burger-
lijke vordering : · 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing op de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de veroor
deeling gewezen op de vordering van de 
burgerlijke partij ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep te 
Gent en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der vernietigde be
slissing ; kosten te dragen door den ver-
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weerder ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

22 September 19H. - 29 ' Kamer. -
Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslagqever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende 
eonclusie, H. R'l.oul Hayoit de Termic;ourt, 
advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 25 September 1941. 

F AILLISSEMENT. F AILLIETVER-
KLAREND VONNIS BIJ VERSTEK GEWE
ZEN NA DAGVAARDING; - VERZET VAN 
GEFAILLEERDE. - ONTVANKELIJK. 

Het faillietverklarend vonnis, dat na dag
vaarding op verstek is gewezen, is vat
baar voor verzet vanwege den gefailleerde 
(Wet van 18 April 1851, art. 473.) 

(ANCOT, CURATOR, EN COLLIN, T. VEN
NOOTSCHAP BOSSAER EN C0 EN ANDE
REN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 6 J a
nuari 1939 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 442, 465, 473 en 504 der wet 
van 18 April 1851 op de faillissementen, 
bankbreuken en uitstellen (hoek III van 
het Wetboek van Koophandel) ; van de 
artikelen 158, 159 en 436 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rgchtspleging, gewijzigd 
door het Koninklijk besluit van 30 Maart 
1936, genomen krachtens de. wetten 
van 31 Julien 7 D3cember 1934; 15 en 
30 Maart 1935, alsook van artikel 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om het verzet, dat op 11 en 12 Juni 1937 
door al de verweerders werd ingesteld 
tegen het vonnis dat, op 10 Juni die voor
afging, ten hunne laste werd uitgesproken, 
ontvankelijk te verklaren, op dit bijzonder 
gebied de regels van het gemeen recht 
heeft toegepast wat betreft het verzet 
tegen de beslissingtm door de Rechtban
kan van Kooph'lndel gewezen, dan Wqn
neer uit de artikelen 442, 465 en 473 der 
wet van 18 April1851, alsook uit de rede
nen die den wetgever hebben geleid wan
neer hij het regime op bet faillissement 
inrichtte, klaar blijkt dat het eenig verzet 
dat op dit bijzonder gebied kon aangeno
men worden, dit is dat geregeld wordt 
door artikel 473, en dat slechts open is 
voor de belanghebbenden die, integen
stelling met de verweerders in onderhavig 

geval, gaen " partij zijn geweest in de be
slissing bij verstek » : 

Overwegende dat de kwestie door de 
voorziening .opgeworpen enkel is of een 
vonnis van faillietverklaring, op dagvaar
ding bij verstek gewezen, vatbaar is voor 
verzet van wege den niet verklarende 
gefaalde; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 73 
der wet van 18 April1851, het vonnis van 
faillietverklaring en het vonnis dat den 
tijdstip der staking van betaling zal vast
gesteld hebben zullen vatbaar zijn voor 
v:erzet van wege de belanghebbenden die 
er geen partijen zullen in gew~est zijn ; 
dat dit artikel daarna de buitengewone 
termijnen vaststelt binnen dewelke dat 
verzet ontvankelijk zal zijn ; 

Overwegende dat artikel 4 73 der wet 
van 18 April 1851, terwijl het alzoo het 
vonnis van faillietverklaring en de beslis
sing waarin het tijdstip der staking van 
betaling werd vastgesteld, vatbaar ve
klaart voor verzet van wege de belang
hebbenden die er geen partijen in geweest 
zijn, ook, om de faillietverrichtingen te 
bespoedigen, de termijnen verkort waarin 
die verhalen mogen worden uitgeoefend ; 

Overwegende dat dit buitengewoon 
verhaal, insgelijks toegestaan aan den 
gefailleerde die in de zaak niet werd ge
roepen en niet in staat werd gesteld zich 
te verdedigen, voor dezen die gedagvaard 
werd doch die niet is verschenen, het recht 
niet uitsluit om, bij het gewoon middel 
van verzet, het vonnis van faillissemen t 
dat tegen hem werd uitgesproken te be
strijden; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van artikel 642 van het Wetboek van 
Kooph'lndel met artikelen 436 tot 438 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsple
ging, blijkt dat de bij verstek gewezen 
vonnissen der Rechtbanken van Koop
handel voor verzet vatbaar "zijn; 

Overwegende dat noch artikel 473 der 
wet van 18 April1851 noch eenige andere 
wetsbepaling van dezen regel afwijken, 
wat het vonnis van faillietverklaring be
treft; dat, integendeel, artikel 465 der
zelfde wet - waarin op beperkende wijze 
de beslissingen zijn opgesomd welke, in 
zake failliet uitgesproken, voor geen ver
zet vatbaar zijn -, het vonnis van fail
lietverklaring tusschen die uitzonderingen 
niet vermeldt; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
vloeit dat het bestreden arrest, ver van 
de wetsbepalingen in het middel aange
duid te hebben geschonden, deze, integen
deel, juist heeft toegepast; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de aanleggers tot 
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de kosten en tot een enkele .vergoeding 
van 150 fr. jegens de verweerders. 

2.5 September 19H .- 1 e Kamer.- Voor
zitter, H.Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslagg~ver, H. Louveaux. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

.2 6 KAMER. - 29 September 1941. 
(TWEE ARRESTEN.) 

1° BEVOEGDHEID. - STRA,FZAKEN. 
- POLITIERECHTBANK ~ENNISNEMEND 
VAN TOT HAAR BEVOEGDHEID BEHOO
RENDE MISDRIJVEN. - MISDRIJVEN 
SAMENHANGEND MET EEN WANBEDRIJF 
TEN LASTE GELEGD VAN EEN ANDER 
BEKLAAGDE.- CORRECTIONEELE RECHT
BANK KENNIS NEMEND VAN DIT WA!'!i
BEDRIJF. - NOODZAKELIJKHEID VAN 
EEN GOEDE RECHTSBEDEELING VER
EISCHT DAT AL DE FElTEN SAMEN WOR
DEN GEVONNIST. ---,- VONNIS VAN ONBE
VOEGDVERKLARING VAN POLITIERECHT
BANK. - WETTIG. 

2° BEVOEGDHEID. - STRAF~AKEN. 
- POLITIERECHTBANK KENNISNEMEND 
VAN TOT HAAR BEVOEGDHEID BEHOO
RENDE MISDRIJVEN. - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING STEUNEND OP 
DE VERKNOCHTHEID, DIE DE POLITIE
RECHTBANK VOOR HET EERST HEEFT 
VASTGESTELD, TUSSCHEN DIE MISDRIJ
VEN EN EEN WANBEDRIJF TEN LA,STE 
GELEGD VAN EEN ANDER BEKLAAGDE.
WANBEDRIJF NIET AANHANGIG BIJ COR
RECTIONEELE RECHTBANK.-ONWETTIG. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
~ BESCHIK~ING VAN DE RAADKAMER 
EEN WANBEDRIJF VERWIJZEND NAAH 
DE POLITIERECHTBANK. - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING VAN POLITIE
RECHTBANK GESTEUND DAAROP DAT 
HET MISDRIJF SAMENHANGT MET EEN 
WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD VAN 
EEN ANDER BEKLAAGDE EN BIJ DE 
CORRECTIONEELE RECHTBANK AANHAN
GIG GEMAAKT, EN DAAROP DAT DE NOOD
WENDIGHEDEN VAN EEN GOEDE RECHTS
BEDEELING VEREISCHEN DAT AL DE 
FElTEN SAMEN WORDEN GEVONNIST. -
NEGATIEF CONFLICT VAN RECHTSMACHT. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
___:__ CONFLICT TUSSCHEN EEN BESCHIK
KING DIE EEN, WANBEDRIJF NAAR DE PO
LITIERECHTBANK VERWIJST,EN EEN VON
NIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE 
POLITIERECHTBANK, GESTEUND DAAROP 
DAT HET MISDRIJF SAMENHANGT MET 
EEN WANBEDRIJF DAT TEN LASTE WORDT 

GELEGD VAN EEN ANDER BEKLAAGDE 
EN BIJ DE CORRECTIONEELE RECHT
BANK AANGANGIG IS. - ONDERZOEK 
DAT DOOR HET HOF WORDT GEDAAN. -
lNDIEN HET VONNIS VAN ONBEVOEGD
VERKLARING GEGROND IS, GEDEELTE
LIJKE VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KING EN VERWIJZING NAAR DE CORI\EC
TIONEELE RECHTBANK OM UITSPRAAK 
TE DOEN OVER HET WANBEDRIJF EN 
HET VERWEZEN WANBEDRIJF. 

1° De politierechtbank, die kennis neemt 
van tot haar bevoegdheid behoorende mis
drijven, een beklaagde ten laste gelegd, 
krin zich onbevoegd verklaren wanneer zij 
vastgesteld heeft dat die misdrijven samen
hangen met een wanbedrijf, een ander 
beklaagde ten laste gelegd, en de nood
wendigheden van een goede rechtsbedee
ling vereischen dat al de feiten samen 
worden gevonnist, mits echter het aan den 
anderen beklaagde ten laste gelegd misdrijf 
aanhangig weze bij de correctioneele 
rechtbank. (Eerste arrest.) 

2° De politierechtbank, die kennis neemt 
·van tot haar bevoegdheid behoorende mis
drijven, een beklaagde ten laste gelegd, kan 
zich niet onbevoegd verklaren wanneer 
zij zelf, voor de eerste maal, vaststelt dat 
er verknochtheid bestaat tusschen die 
misdrijven en een wanbedrijf, een ander 
belclaagde ten laste gelegd, en dit wanbe
drijf niet bij de correctioneele rechtbank 
aanhangig is. (Zie beide arresten.) 

3° Wanneer de politierechtbank, kennis 
nemend van een bij beschikking van de 
raadkamer naar haar verwezen wanbe
drijf, zich onbevoegd verklaart omdat dit 
misdrijf samenhangt ·met een aan een 
ander beklaagde ten laste gelegd wanbe
drijf, dat bij de correctioneele rechtbank 
aanhangig is, en de noodwendigheden 
van een goede rechts bedeelin g vereischen 
dat al de feiten samen worden gevonnist, 
ontstaat er een negatief conflict van 
rechtsmacht dat aanleiding geeft tot 
regeling van rechtsgebied. (Eerste arrest.) 

4o Om het ·rechtsgebied te regelen wanneer 
de politierechtbank, die kennis neemt van 
een bij beschikking van de raadkamer 
naar haar verwezen wanbedrijf, zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat dit 
misdrijf samenhangt met een aan een 
ander beklaagde ten laste gelegd wanbe
drijf, dat bij de correctioneele rechtbank 
is aanhangig gemaakt, onderzoekt het 
Hof of dit wanbedrijf op regelmatige 
wijze bij de correctioneele rechtbank werd 
aanhangig gemaakt, of de feiten samen
hangend blijken en of de noodwendig
heden van een goede rechtsbedeeling ver
eischen dat al de feiten samen gevonnist 
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.worden; in bevestigend geval, vermettg 
het Hof de beschikking van de raadkamer, 
met uitzondering van het gedeelte dat aan 
het misdrijf den aard van een overtreding 
heeft · toegekend, en het verwijst de zaak 
naar de correctioneele rechtbank waarbij 
het wanbedrijf aanhangig is, opdat deze 
rechtbank uitspraak doe tegelijk over 
beide vervolgingen. (Eerste arrest.) 

EERSTE. ARREST. 

(PRO'CUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. WAUTELET· EN ANDEREN.) 

Ge1et op het verzoekscbrift tot regeling 
van recbtsgebied uitgaande van den 
H. procureur des Konings te Luik in dato 
13 Mei 19H; 

Overwegende dat de raadka~er der 
recbtbank van eersten aanleg te Luik, ver
zachtende omstandigheden aann(lmende, 
bij bescbikking in dato 18 October 1%0 
W autelet naar de bevoegde politierecbt
bank beeft verwezen uit boofde van te 
Luik, op 29 December 1939, onvrijwillig, 
bij gebrek aan vooruitzicbt of voorzorg, 
docb zonder bet inzicbt den persoon van 
een ander aan te randen, slagen en ver
wondingen te bebben veroorzaakt aan 
Magotteaux en aan andere personen ; 

Overwegende dat de -ambtenaar van 
bet openbaar ministerie bij de politie
recbtbank te Luik daarenboven een in
brenk tegen de politie van bet verkeer 
ten laste van Wautelet beeft gelegd, 
recbtstreeks beeft gedagvaard : Magot
teaux als betichte van een ander inbreuk 
tegen de politie van het verkeer op zelfde 
plaats en datum gepleegd, en Legrand, 
Demoulin, de Vennootscbap in gemeen
scbappelijken naam Robert Legrand en 
Cie, en Van Roost als burgerlijk verant
woordelijk voor Wautelet erbij betrokken 
beeft; . 

Overwegende dat v66r de politierecbt
bank te Luik de Vennootschap Robert 
Legrand en Cie zich burgerlijke partij 
beeft gesteld tegen Wautelet, Magotteaux 
en Van Roost; dat Wautelet betzelfde 
beeft gedaan tegen Magotteaux en Magot
teaux tegen W autelet ; 

Overwegende dat de politierecbtbank 
te Luik, bij vonnis in dato 11 l)ecember 
1940, Wautelet beeft vrijgesproken, de als 
burgerlijk verantwoordelijk gedagvaarde 
partijen buiten zaak beeft gesteld, Ma
gotteaux boofdens inbreuk tegen de 
politie van bet verkeer beeft veroordeeld, 
de burgerlijke partijen Wautelet en Ma
gotteaux heeft afgewezen en Magotteaux 
beeft veroordeeld to.t scbadevergoeding 
jegens de burgerlijke partij, Vennootschap 
Robert Legrand en Cie ; 

Overwegende dat tegen dit vonnis 
hooger beroep werd ingesteld, eenerzijds, 
door Magotteaux als beticbte veroordeeld 
op de publieke vordering en op de burger
lijke vordering der Vennootscbap Robert 
Legrand en Cie en als burgerlijke partij 
afgewezen van baar vordering tegen Wau
telet, en, anderzijds, door den procureur 
des Konings tegen Wautelet, Magotteaux 
en de vier partijen als burgerlijk verant
woordelijk voor Wautelet gedagvaard; 

Overwegende dat Wautelet- wanneer 
de zaak aanbangig was v66r de correc
tioneele recbtbank te Luik, geroepen om 
uitspraak te doen als beroepsrecbter der 
politierecbtbank - bij exploot in dato 
9 Januari 1941 Magotteaux beeft gedag
vaard om te verscbijnen v66r dezelfde 
rechtbank zetelende in correctioneele zaak 
ten einde er terecht te staan wegens de 
betichting te Luik, op 29 December 1939, 
onvrijwillig Wautelet te hebben verwond, 
bij een gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, bestaande in de inbreuk tegen de 
politie. van bet verkeer door de politie
recbtbank te zijnen laste weerbouden ; 

Overwegende dat de correctioneele 
recbtbank te Luik bij een eerste vonnis, 
.op 21 Maart na debatten op tegenspraak 
uitgesproken, de hoogere beroepen, inge
steld door Magotteaux en door den pro
cureur des Konings tegen bet vonnis der 
politierecbtbank, ontvangen beeft en daar
na heeft beslist dat de politierecbtsmacht 
onbevoegd was om van de inbreuk tegen de 
politie van bet verkeer, ten Iaste van 
Magotteaux gelegd, kennis te nemen om
dat deze inbreuk een bestanddeel uit
maakte van een misdrijf van slagen en 
verwondingen bij onvoorzicbtigbeid no
pens betwelk geen beschikking van contra
ventionalisatie was tusscbengekomen, en 
dat de politierechtsmacbt ook onbevoegd 
was om kennis te nemen van de ten laste 
van Wautelet gelegde feiten omdat deze 
samenbangend en onafscbeidbaar veree
qigd waren met deze aan Magotteaux ver
weten; 

Overwegende dat, bij een tweede vonnis 
op denzelfden datum en in dezelfde voor
waarden uitgesproken, dezelfde recbtbank 
de vorderingen ontstaan uit de recht
streekscbe dagvaarding door Wautelet 
aan Magotteaux gegeven, ontvankelijk 
beeft verklaard en, vaststellende dat de in 
deze dagvaarding bedoelde feiten samen
bangend en onafscheidbaar vereenigd 
waren met deze in de eerste recbtspleging 
vermeld, d

1

e uitspraak heeft uitgesteld tot 
op bet oogenblik waarop deze eerste 
rechtspleging in staat van wijzen zou 
gesteld zijn ; 

Overwegende dat geen enkel verhaal 
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t!')gen deze vonnissen in dato .21 Maart 19H 
we d ingesteld ; ' 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer in dato 29 Februari 1%0, die 
Wautelet, hoofdens het misdrijf van 
slagen en verwondingen, bij onvoorzich
tigheid, v66r de politierechtbank heeft 
verwezen, en het eerste vonnis der correc
tioneele rechtbank in dato 21 Maart 19lo1, 
dat beslist heeft dat de politierechtsmacht 
onbevoegd was om kennis te nemen van 
de ten last~ van den betichte gelegde 
feiten, een negatief geschil vah rechtsge
bied hebben doen ontstaan dat den gang 
van het gerecht belemmert; dat, daar 
deze twee beslissingen kracht van ge
wijsde hebben bekomen, er aanleiding 
bestaat tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat de politierechtsmacht, 
wnrbij een gecontraventionaliseerd mis
drijf en een inbreuk tegen de politie van 
het verkeer ten laste van Wautelet aanhan
gig waren gemaakt, zich nopens die feiten 
niet onbevoegd mocht verklaren door 
zelf, voor de eerste maal, op een verband 
te wijzen tusschen die feiten en de ten 
laste van een derde gelegde feiten, tenzij 
de ten laste van dezen derde gelegde 
feHen aanhangig waren gemaakt geweest 
bij de rechtsprekende rechtsmacht die 
bevoegd is om er over te statueeren ; 

Overwegende dat uit het eerste vonnis 
der correctioneele rechtbank in dato 
21 Maart 1941 voortvloeit dat de' door 
den ambtenaar van het openbaar minis
terie bij de politierechtbank te Luik aan 
Magotteaux gegeven rechtstreeksche dag
vaarding de feiten aan dezen laatste ten 
laste gelegd niet aanhangig had gemaakt 
v60r de rechtsprekende rechtsmacht ·die 
bevoegd was om erover te statueeren ; 

Dat, indien de ten laste van Magotteaux 
gelegde feiten slechts van deze recht

, streeksche dagvaarding v66r een onbe
voegde rechtbank het voorwerp waren 
geweest, de politierechtsmacht haar ver
klaring van onbevoegdheid niet zou 
kunnen rechtvaardigen nopens de feiten 
t.en laste van Wautelet gelegd, door op 
een verband te wijzen tusschen deze 
feiten en die teh laste van Magotteaux 
weerhouden ; · 

Doch overwegende dat de feiten, ver
meld in de rechtstreeksche dagvaarding 
aan Magotteaux door den ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de politierecht
bank gegeven, ook het voorwerp waren 
geweest van een rechtstreeksche dagvaar
ding v66r de correctioneele rechtbank 
door Wautelet aan Magotteaux gegeven; 
dat de vorderingen, ontstaan uit deze 
rechtstreeksche dagvaarding gegeven op 
verzoek van Wautelet, ontvankelijk wer- . 

den ve,rklaard door het tweede vounis der 
correctioneele rechtbank in da:to 21 Maart 
19loi, vonnis dat in kracht van gewijsde 
gegaan is ; dat de aan Magotteaux ver
watene feiten dus aan de correctioneele 
rechtbimk onderworpen waren, bevoegde 
rechtsprekende rechtsmacht om erover 
uitspraak te doen ; 

Overwegende dat de ten laste van 
Wautelet en deze ten laste van Magot
teaux gelegde feiten verknocht blijken ; 
dat ze aile verband hebben met een aan
rijding tusschen twee v ertuigen, het eene 
.door Wautelet en het andere door Magot
teaux bestuurd ; dat, volgens de vereisch
ten van een goede rechtsbedeeling, over die 
twee zaken door een enkele rechtsmacht 
en terzelfdertijd moet gestatueerd worden; 

Om die redenen, het Hof, het rechts
gebied regelende, vernietigt de beschik
king der raadkamer van de rechtbank 
:van eersten aanleg te Luik in dato 29 Fe
bruari 1%0, doch slechts voor zooveel ze 
de politierechtbank heeft aangeduid als 
zijnde de bevoegde rechtsmacht om over 
het regelmatig gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf van slaE"en en verwondingen 
bij onvoorzichtighe)d ten laste van Wau
telet, uitspraak te doen ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Luik en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den k:~mt 
van de vernietigde beschikking; verwijst 
de rechtspleging nopens de publieke en 
burgerlijke vorderingen van Magotteaux 
ten laste van Wautelet v66r de correctio
neele rechtbank te Luik zetelende in eer
sten aanleg om er gewezen te worden met 
de rechtspleging ten laste van Magotteaux 
op rechtstreeksche dagvaarding van 
Wautelet. 

29 September 19U. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
leuze.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advoc!lat generaal. 

TWEEDE 'ARREST, 

(AUTELET EN TOUSSAINT, T. MOLITOR.) 

Overwegen\ie dat de raadkamer der 
rechtbank van eersten aanleg te Marches, 
bij beschikking van 13 December 1939, ver
zachtende omstandigheden aannemende, 
den verweerder Molitor, naar de bevoegde 
politierechtbank heeft verwezen uit hoof de 
van te Hampteau, op 19 Augustus 1939, 
onvrijwillig bij gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg, doch zonder het inzicht den 
persoon van een ander aan te randen, aan 



Straincha.mps· verwondingen te liebben 
veroorzaakt ; 

Overwegende dat de amhtenaar van het 
openbaar ministerie bij de politierecht
bank te Marche daarenboven Moli1 or 
andere inbreuken op de politie van bet 
verkeer heeft ten laste gelegd ; 

Overwegende dat Molitor, de zaak aan
hangig zijnde, bij exploot in dato 7 Maart 
1%0 de aanleggers Autelet en Toussaint 
rechtstreeks heeft gedagvaard om v66r de 
politierechtbank te verschijnen, den eer
sten om terecht te staan wegens de he
tichting : te Hampteau, op 19 Augustus 
1939, Molitor onvrijwillig te hebben vn
wond bij een gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, bestaande in inbreuken op de 
politie van het verkeer en den tweeden 
om er zich burgerlijk verantwoordelijk 
voor den eersten te hooren verklaren ; 

Overwegende dat, in de rechtsplegin g 
ten laste van Molitor, Toussaint zich bur
gerlijke partij heeft aangesteld ; 

Overwegende dat- de politierechtbank 
bij vonnis in dato 23 April 1940, zich 
onbevqegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de ten laste van Autelet ge
legde feiten om reden dat deze een wanbe
drijf van verwondingen bij onvoorzich
tigheid uitmaakten, wanbedrijf nopens 
hetwelk geen beschikking van contraven
tionaliseering was tusschengekomen, en 
ook om van de ten laste van Molitor ge
~egde feiten kennis te nemen om reden 
dat ze innig samenhangend waren met 
deze ten laste van Autelet gelegd en dat 
om het risico van tegenstrijdigheid tus~ 
schen vonnissen te vermijden, bet goede 
beheer van bet gerecht vereis.chte dat een 
enkele rechterlijke heslissing over alles· zou 
beBlissen ; _ 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank, op beroep van Autelet en 
Toussaint, de eerste als betichte, de tweede 
als partij gedaagd als hurgerlijk verant
woordelijk en burgEJrlijke partij, en op 
beroep van den procureur des Konings 
tegen Autelet, Toussaint en Molitor bij 
vonnis van 20 Februari 1941 de b~slis
sing der politierechtbank heeft bekrach
tigd; 

Overwegende dat Autelet en Toussaint 
zich tegen dit vonnis in dato 20 Fe
bruari 1941 voorzien hebben ; 

Over de voorzieningen voor zoover ze 
gericht zijn tegen het gedeelte van het 
vonnis dat de· politierechtsmacht onbe
voegd heeft ·verklaard om kennis te ne
men van de vervolgingen ontstaan op de 
rechtstreeksche dagvaarding gegeven door 
den verweerder Molitor aan den aanlegger 
Autelet, betichte, en aan den aanlegger 

Toussaint, gedaagd als burgerlijk verant" 
woordelijk : 

Overwegende dat de aanleggers geen 
enkel mid del doen gelden; d.at de substan
tieele en deze op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing van onbevoegd
heid wettelijk is ; 

Over de voorziening van Toussaint voor 
zoover ze gericht is tegm het deel van het 
vonnis dat de politierechtsmacht onbe
voegd heeft verklaard om kennis te nemm 
van de burgerlijke ·vordering van Tous
saint tegen den verweerder _ Molilor ge
grond op de feiten vermeld in de beschik
king der raadkamer en in de door den 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij de politierechtbank gegeven dagvaar
ding; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 139, 174 en 227 van het Wetboek 
van Strafvordering, gezegd artikel 139 
gewijzigd bij artikel1 van het Koninklijk 
besluit nr 59 van 10 Januari 1935, 4 en 5 
der wet van 4 October 1867 op de ver
zachtende omstandigheden, doordat de 
rechter over den grond zich onbevoegd 
heeft verklaard o:m van de vervolgingen 
ten laste van Molitor kennis te nemen 
onder voorwendsel dat ze sa:menhangend 
waren met de vervolgingen tegen de aan
leggers.in cassatie ingesteld door derecht
streeksche dagvaarding op verzoek van 
gezegden Molitor beteekend, en dat de 
zooge.zegde inbr-euk op artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, door deze 
dagvaarding bedoeld, buiten de bevoegd
heid van den politierechter viel, dan wan-

. neer de ten laste van den beklaagde 
Molitor gelegde feiten niet onafscheidbaar 
waren ·van de feiten verweten door dezen 
laatste, in hoedanigheid van dagende 
partij, aan de aanleggers in cassatie, en 
dat de eerste rechter, evenals de rech
ter in \:woger beroep die in zijn plaats 
was gesteld geweest, onbevoegd zijn de 
om kenl\is te nemen van de tegen de aan
leggers gerichte vervolgingen, deze in 
limine litis moesten afwijzen en over den 
grond moesten beslissen nopens de feiten 
waarvan Molitor beticht was : 

Overwegende dat de politierechtsmacht. 
wainbij een gecontraventionnaliseerd wan
bedrijf en inbreuken op de politie van het 
verkeer ten laste van Molitor aanhangig 
waren gemaakt, zicb nopens ~die feiten 
niet onbevoegd mocht verklaren door 
zelf, voor de eerste maal, op een verband 
te wijzen tusschen die feiten en de ten 
laste van een derde gelegde feiten, tenzij 
de ten laste van dezen derde gelegde feiten 
aanhangig waren gemaakt geweest bij 
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de rechtsprekende rechtsmacht, die be
voegd is om erover te statueeren ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de door Molitor aan Autelet 
en Toussaint gegeven rechtstreeksche dag
vaarding de ten laste van Autelet gelegde 
feiten niet aanhangig had gemaakt v66r 
de rechtsprekende rechtsmacht die be
voegd was om erover te statuee'ren; 

Overwegende dat, door de politierechts
macht onbevoegd te verklaren ten op
zichte van de ten laste van Molitor gelegde 
feiten om reden dat tusschen deze feiten 
en die welke Autelet zijn aangetijgd een 
verband zou bestaan waarop het bestre
den vonnis wijst, dit laatste aldus arti
kelen 138, 226 en 227 van het Wetboek 
van Strafvordering (bet eerste vervangen 
door artikel 1 van bet Koninklijk besluit 
n• 252 in dato 8 Maart 1936), artikelm 4 
en 5 der wetten op de verzachtende om
standigheden, berdrukt krachtens het 
Koninklijk besluit in dato 22 Februari 
1892, en artikel 2 der wet in dato 1 Au
gustus 1889 op de politie van bet verkeer 
schendt; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening van Autelet en deze van 
Toussaint voor zoover ze gericht is tegen 
bet deel van bet vonnis dat de politie
rechtsmacht onbevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van de vervolgingen 
ontstaan door de rechtstreekscbe dag
vaarding door Molitor gegeven; verbre£kt, 
op ae voorziening van Toussaint, bet 
vonnis, voor zoover bet de politierecbts
macbt onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de burgerlijke vor
dering van Toussaint tegen Molitor; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
scbreven worden op de registers der recht
bank van eersten aanleg te Marcbe en 
dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak aldus 
bepaald naar de correctioneele recbtbank 
te Neufcbateau zetelende in graad van 
beroep ; veroordeelt Molitor· tot de belft 
en Autelet en Toussaint tot een vierde der 
kosten. 

29 September 19!,1. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. De

. leuze.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 29 September 1.941. 

10 VERKEER. - VOERTUJG DAT TEN 
GEVOLGE VAN EEN DEFECT OP DEN 

' OPENBAREN WEG ST~LSTAAT EN IN 

WIENS NABIJHEID ZICH DE BESTUURDER 
BEVINDT. - VOORSCHRIFTEN BETREF
FENDE RET PARKEEREN NIET VAN TOE
PASSING. 

2° VERKEER. - VOERTUIG DAT TEN 
GEVOLGE VAN EEN DEFECT OP DEN 
OPENBAREN WEG STILSTAAT. - VER
LICHTING. - TOEPASSING VAN VOOR
SCHRIFTEN BETREFFENDE DE VERLICH
TING. 

1° De voorschriften betreffende de gepar
keerde voertuigeri zijn met van toepassing 
op een voertuig dat, ten gevolge van een 
defect, op den openbaren weg stilstaat en 
in wiens nabijheid zich de bestuurder 
bevindt. ( Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 3, 12o.) 

2° Het 'Coertuig dat, ten gevolge van een 
defect, op den open bar en weg stilstaat, moet 
tusschen het vallen van den avond en het 
aanbreken van den dag, verlicht zijn op 
dezelfde wijze als elke hindernis voor het 
verkeer van de weggebruikers. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, artt. 13 
en 60, § 2.) 

(DECOUR, T. RENSONNET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
1 Mei 1941 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Verviers, zetelende 
als rechter in hooger beroep van de poli
tierecbtbank; 

Wat de beslissing betreft op de pu• 
bli£ke vordering: · 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 3, 5° en 12o, 13, 1°, 60, 2o, 63, 
85, 86 en 87 van bet Koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 .houdende algemeen 
reglement op de verkeer~politie, en 97 
der Grondwet, doordat het bestreden 
arrest oordeelt dat de vrachtwagen van 
den aanlcgger in verbnking moest be, 
schouwd worden als beboorende tot de 
kategorie der "geparkeerde voertuigen », 
en dat bij, bijgevolg, overeenkomstig arti
kelen 85 en 87 van voornoemd besluit 
moest verlicht zijn, dan wanneer uit de 
in bet vonnis vastgestelde feitelijke ele
mentm blijkt, dat die vrachtwagen de 
bij artikel 3 van dat besluit voorziene· 
voorwaarden om als "geparkeerde voer
tuig » te kunmn aangezien worden niet 
vereenigde, en dan wanneer uit de be
woordirgen van 3rtikelen 63 en 6t. van 
gezrgd besluit blijkt dat, indien de wet. 
gever grmeend beEft de voorwaarden te 
kunnen bepalen waarin de voertmgen 
mogen geparkeerd worden, hij het par
keeren aangezien heeft als de daad waar-
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Q..oor ~e!l :v.oert~ig vrijwillig uit den weg 
gezet worQ:t, en dat, naar zijn oordeel, 
een wegens defect stilgevallen voertuig, 
wat hier het geval was, niet als een gepar
keerd voertuig mocht aangezien worden ; 
doordat het bestreden vonnis, bijgevolg, 
had moeten zeggen : eenerzijds, dat ge
zegde vrachtwagen in de kategorie viel der 
voertuigen die wegens een ongeval niet 
meer voortkunnen, en nopens dewelke 
artikel 60, 2°, van het Koninklijk be'sluit 
van 1 Februari 193q, enkel voorschrijft 
dat de bestuurder alle noodige maatre
gelen moet treffen om de veiligheid van 
het verkeer te waarborgen, en, anderzijds, 
- daar geen enkele bepalin,g van gezegd 
besluit een bijzondere verplichting voor-' 
ziet nopens de verlichting van de bij 
gezegde bepaling van artikel 60, 2°, be
doelde vo_ertuigen -; dat de door den 
bestuurder te treffen maatregelen om de 
veiligheid van het verkeer te waarborgen, 
-in onderhavig geval, wa:t de verlichting 
betreft -, deze waren welke bij arti
kel 13, 1°, van hetzelfde besluit voorzien 
zijn voor de verlichting van al wat een 
hindernis is voor het verkeer, te weten 
een of twee witte, gele of oranje lichten; 
dat, luidens · de vaststellingen van het 
bestreden vonnis, de aanlegger in verbre
king zijn vrachtwagen van zulke lichten 
voorzien had ; dat het bestreden vonnis, 
door den aanlegger in verbreking wegens 
overtreding van artikel 87 van het besluit 
van 1 Februari 193q, te veroordeelen, der· 
halve de in het middel bedoelde wetsbe-

. palingen geschonden heeft : 
Overwegende dat de rechter over den 

grond vaststelt, eenerzijds, dat de door 
den aanlegger bestuurde vrachtauto op 
den openbaren weg niet meer voort kon 
wegens een defect dat het gebruik van het 
werk der mechanieke voortstuwiilg be
lette, en, anderzijds, dat de aanlegger, die 
ter plaatse was gebleven, het voertuig, 
gedurende den nacht, had aangewezen 
alleen bij middel van een stormlantaarn 
met wit licht, verduisterd met een blauw 
papier, lantaarn welke boven het linker 
achterwiel was geplaatst ; 

Overwegende dat hij, op grond dezer 
.vaststellingen, den aanlegger veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 87 van 
het algemeen reglemertt op de verkeers
politie in dato 1 Februari 193q,, om, 
tusschen bet vallen van den avond en 
bet aanbreken van den dag, zijn vracht
wagen niet te · hebben aangewezen bij 
middel der verlichting door die bepaling 
nopens de geparkeerde voertuigen voor
geschreven ; 

Overwegende dat, voor de toepassing 
van het algemeen reglement, men, lui-

der:ts artikel ~. 12°, aan de woorden 
'' geparkeerde. voertuigen » de·. v<ilgende 
beteekertis dient te hechten : " de voer
tuigen . op den openbaren weg achteq~e-

. laten buiten aanwezigheid van den eige
naar of van den bestuurder, die in staat 
zijn ze te verplaatsten op de vorderingen 
van den bevoegden agent)); 

Overwegende dat aileen aan die bepa
ling beantwoorden de voertuigen die zou
den kunnen verplaatst worden maar die 
men niet in beweging kan brengen door de 
afwezigheid of' de onbekwaamheid van 
den eigenaar of van den bestuurder; dat 
deze tekst niet toelaat een vrachtwagen 
als geparkeerd aan te zien wanneer, zooals 
in onderhavig geval, de bestuurder ervan 
aanwezig is, .maar hem niet kan verplaat
sen omdat een defect wie ook belet het 
werk der mechanieke voortstuwing ervan 
te gebruiken ; 

Overwegende dat de artikelen 63 en 6q,, 
door de wijze te beschrijven waarop de 
geparkeerde voertuigen moeten geplaatst 
worden en door het stationneeren te ver
bieden op sommige plaatsen, doen uit
schijnen dat het stilstaan waartoe een 
bestuurder wegens een defect tegen zijn 
wil in gedwongen wordt, niet zou kunnen 
aangezien worden als een parkeering .; 

Overwegende dat het voertuig van den 
aanlegger dus niet in parkeering stond; 

Overwegende dat de rechter over den 
grond, - door den aanlegger te veroor
deelen op voet van artikel 87 van het 
algemeen reglement, in plaats van de 
onderzoeken, of, in feitelijke omstandig
heden, en rekening houdende met de 
vereischten der verduistering, de verlich
ting van het voertuig voldeed aan de 
voorscbriften van artikelen 13 en 60, § 2, 
voor de signalisatie, tusschen het vallen 
van den avond en het aanbreken van den 
dag, der voertuigen welke wegens onge
vallen niet meer voortkunnen -, arti
kel 3, 120 en 87 van het Koninklijk besluit 
van 1 Februari 193q,, houdende het alge
meen reglement op de v:erkeerspolitie, 
geschonden heeft ; 

Aangaande de beslissing op de burger~ 
lijke vordering : 

Overwegende dat de verbreking der 
beslissing op de puhlieke vordering de 
verbreking medebrengt der beslissing op 
de burgerlijke vordering, die er het gevolg 
van is; 

·Om die redenen, en zonder dat de eerste . 
twee middelen dienen onderzocht te wor
den, h.et Hof verbreekt l).et bestreden 
vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers 
der correctioneele rechtbank te Verviers, 
zetelende als rechter in hooger beroep van 
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politiezaken, en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant der vernie
tigde beslissing ; veroordeelt den verweer
der tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de correctioneele rechtbank te Luik uit
spraak doende in graad van beroep. 

29 September 19H. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lam-: 
binet.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 3 October 1941. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 0NRECHTSTREEKSCHE GEMEENTEBE
LASTINGEN.- VONNIS WAARBIJ VERZET 
TEGEN AANMANING EN DWANGBEVEL 
WORDT VERWORPEN. - GEEN CONSI
GNATIE VAN GEEISCHT BEDRAG.- VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

In zaken van onrechtstreeksche gemeentebe
lastingen is niet ontvankelijk de voorzie
ning die, zonder dat de geeischte som 
vooraf werd qeconsigneerd, ingesteld wordt 
tegen het in laatsten aanleg gewezen· 
1Jonnis, waarbij een verzet tegen aan
maning en dwangbevel wordt verworpen. 
Zulks is het geval zelfs wan'fl.eer degene 
die verzet doet tot stavin'g van zijn voor
ziening de onwettelijkheid inroept van 
.de belasting zelf. (Wet van 29 April1819, 
art. 6; Gemeentewet, art. 138, al. 2.) ' 

(DE HON, T. STAD LUIK.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis gewezen op 26 April 
1939 door de rechtbank van eersten aan
leg te Luik, uitspraak doende in laatsten 
aanleg; 

Over den grond van niet-ontvankelijk
neid hieruit afgeleid dat de aanlegger niet i 
doen blijken heeft van de consignatie der ' 
'()pgeeischte som : . ' 

Overwegende dat de vordering van den 
aanlegger in cassatie als voorwerp he eft de 
vernietiging van bevelschrift en dwang
aanmaningen hem aangezegd voor de in
vordering van een onrechtstreeksche be
lasting, vastgesteld bij -beraadslaging van 
den gemeenteraad van Luik in dato 
15 Juli 1935, goedgekeurd door Konink
lijk besluit in dato 15 October 1935; . 

Overwegende dat, in zake onrecht
·streeksche gemeentebelastingen, luidens· 
artikel 6 der wet in dato 29 April 1819,i 
in werking gehouden door artikel 138, 
tweede alinea der gemeentewet, degene: 
die verzet heeft gedaan slechts beroep of. 

VERBR., 19M.- H 

voo),'ziening· mag instellen na consignatie 
der opgeeischte som.; 

Overwegende dat deze bepaling van 
algemeenen aard is en geen enkele uitzon
dering voorziet, inzonderheid voor het 
geval waar de wettelijkheid zelf van de 
belasting betwist wordt ; 

Overwegende dat de wetgever, bekom
merd om de regelmatigheid der ontvang
sten te verzekeren, na aan het gemeente
bestuur het recht te hebben verleend zich 
een titel te maken waaraan hij dadelijke 
uitwinning erkent, het verzet zonder voor
afgaande betaling of consignatie heeft 
toegelaten, doch niet heeft geduld dat de 
invordering der belasting Ianger wordt 

, uitgesteld, na beslissing van een eerste 
rechtsmacht over het geschil opgeworpen 
door dengene die verzet doet ; 

Overwegende dat de aanlegger niet 
bewijst de vereischte consigr1atie te heb
ben gestort; dat de grond van niet-ont
vankelijkheid dus gerechtvaardigd is; 

Om die r.edenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens de verweerders. 
. 3 October 1%1. - 1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter . ...,.... Ver
slaggever,. H. Genart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 6 October 1941. 

AANVULLENDE PERSONEELE BE
LASTING.- INWONER VAN HET RIJK. 
- WooNPLAATS. - BEGRIP. 

De woonplaats, waaruit ?Jolgt dat iemand 
geacht wordt inwoner van het Rijk te zijn 
met het oog op den aanslag in de aan
vullende personeele belasting, is een 
feitelijke toestand, die qekenmerkt wordt 
door het werkelijk .verblijven of wonen 
en afhankelijk is van de omstandigheden, 
1vier beoordeeling overgelaten is aan den 
rechter die de zaak vonnist. (Wetten be
treffende de inkomstenbelasting, samen
g3ordend den 12 September 1936, 
art. 37.) 

(NOGUEIRA, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 18 Juni 
1940 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel : schending zoowel van 
de Grondwet in haar artikel 97 als van de 
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wetten op de inkomstenbelastingen samen
geschakeld door Koninklijk besluit van 
12 September 1936, in hun artikelen 37 
eh 38 die in hun codificatie den tekst van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
22 Februari 1935 hebben overgenomen, 
doordat het bestreden arrest, om te be
wijzen dat de aanvullende personeele 
belasting verschuldigd is, zijn beslissing 
hierop steunt dat de verzoeker gedurende 
de belastbare tijdperken in Belgie heeft 
verbleven ; zonder na te gaan of hij 
rijk;sinwoner was, of, indien hij geen 
rijksinwoner was, hij er over een woning 
beschikte of er een om 't even welke in
richting exploiteerde, en zonder te bepa
len dat, in deze laatste veronderstelling, 
de belastbare inkomsten deze zijn welke 
de aanlegger trekt uit binnenlands gelegen 
onroerende goederen of daar uitgeoe
fende bedrijvigheden met uitsluiting van 
in den vreemde vergaarde bedrijfsinkom
sten : 

Overwegende dat de aanlegger zijn ge
vestigde bedrijfsbelasting aanneemt om-

. dat hij, gedurende de Iitigieuse dienst
jaren in Belgie "verbleef" maar zich inte
gendeel verzet teg.en zijn aanslag in de 
aanvullende personeele belasting omdat 
niet werd nagegaan of hij "rijksinwoner " 
was zooals artikel 37 der · samengescha
kelde wetten het vereischt om aan die 
belasting onderworpen te zijn ; 

Overwegende dat alinea 2 van dit 
artikel 37 als "rijksinwoner >> a!J.nziet deze 
die er zijn domicilie of den zetel van zijn 
fortuin gevestigd .heeft ; 

Overwegende. dat die domicilie niet 
deze is welke in het Burgerlijk Wetboek 
is bedoeld, doch een feitelijke toestand is 
gekenmerkt .door het verblijf of de wer
kelijke woonst en welke van omstandig
heden afhangt waarover de :rechter over 
den grond op bindende wijze mag oor
deelen; 

Overwegende dat de rechter over den 
grond, steunende op een reeks feiten welke 
hij opsomt, op bindende wijze beslist heeft 
dat de aanlegger gedurende de belastbare 
tijdperken zijn verblijf in Belgie heeft 
gehad ; dat hij daaruit, overeenkomstig 
de wet, heeft kunnen afleiden dat de aan
legger zich in de bij artikel 37 der samen
geschakelde wetten .voorziene voorwaar
den heeft bevonden om onderworpen te 
zijn aan de aanvullende personeele belas
ting; 

Dat het middel dus niet mag aange
nomen worden ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; kosten ten laste van den 
aanlegger. 

6 October 1941. -'2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hod'iim, raadsheer waarmmend 
voorzitter.- Verslaggever, H. WalEffe. ,.:___ 
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 7 October 1941. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
ONVRiiWILLIG TOEGEBRACHTE VERWON
DINGEN. - MET REDENEN GESTAAFDE 
BESLISSING. 

2e REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - VEROilR
DEELING VAN BEKLAAGDE TOT DE 
GEHEELE SCHADEVERGOEDING. - CON
CLUSIE VAN BEKLAAGDE ER TOE STREK
KEND EEN GEDEELTE VAN DE VERANT~ 
WOORDELIJKHEID OP DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TE LEGGEN. - GEEN BEANT
WOORDING. - BESLISSING OVER DE 
BURGERLIJKE VORDERING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

1° Beantwoordt de conclusie, waarbij de 
eischer, vervolgd wegens onvrijwillig toe
gebrachte verwondingen, beweerde dat 
het ongeval uitsluitend te wijten was aan 
fouten van een derde, het arrest dat de 
aan eischer ten laste gelegde tekortkomin
gen opgeeft en verklaart dat het ongeval 
gedeeltelijk hieraan te wijten is. (Grond
wet, art. 97 .) 

2° Is niet wettelijk met redenim omkleed de 
beslissing die, gesteund op een als bewe
zen verklaard misdrijf, den beklaagde 
veroordeelt tot herstelling van de geheele 
schade, die het slachtoffer van het misdrijf 
heeft geleden, zonder te antwoorden op de 
conclusie waarbij beklaagde aanvoerde 
dat, wegens de f'out door het slachtoffer 
zelf begaan, er grond bestond tot verdee
ling van de verantwoordelijkheid. (Grond
wet, art. 97 .) 

(SOUDON EN LETEHEUX, T. COLSON, 
WEDUWE COLLARD EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
20 Maart 1941 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn voor zooveel ze gericht 
zijn tegen de Vennootschap "Ocean Acci
dent and Guaranted Corporation "• daar 
deze Vennootschap, bij gebrek aan beroep 
door haar of tegen haar ingesteld, in het 
bestreden arrest geen partij was ; 
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I. Aangaande de voorziening van Sou
don tegen : het openbaar ministerie, de 
burgerlijke partijen Colson, weduwe Col
lard, Liegeois en de <<Caisse commune du 
Batiment »: 

Over bet eenig :iniddel : schending .van 
artikel97 der Grondwet, van_artikelen 418, 
419 en 420 van het Strafwetboek, van 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat de aanlegger schuldig 
is aan dooding bij gebrek aan vooruitzicht 
en voorzorg en verantwoordelijk voor het 
nadeel dat het slachtoffer, aan de gevolgen 
van het betwiste auto-ongeval overleden, 
ondergaan heeft, zonder het door den aan
·legger tegen de vervolgingen opgeworpen 
mid del te bean twoorden, mid del hieruit 
afgeleid dat het overlijden van het slacht
offer niet het gevolg van het ongeval zou 
zijn doch van de voorwaarden waarin het 
vervoer van het slachtoffer zou gedaan ge
weest zijn en, dus, toe te wijten zou zijn 
a,an degene die dit vervoer deden of dit 
laatste deden doen ; 

A. Voor zooveel bet middel de over 
de publieke vordering gewezen beslissing 
bedoelt : 

Overwegende dat bet enkel verwijt aan 
deze beslissing gedaan erin bestaat, 
zonder voldoende redenen, den aanlegger 
te hebben veroordeeld hoofdens onvrij
willige dooding op den persoon van Col
lard; 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
veroordeelt tot een enkele geldboete van 
200 frank, verhoogd met 60 deciemen, 
niet aileen wegens dit strafbaar feit, doch 
terzelfdertijd hoofdens onvrijwillige ver
wondingen toegebracht aan den genaam
den Delmotte ; 

Overwegende dat, aangezien de uitge
sprokene straf wettelijk gerechtvaardigd 
en genoeg met redenen omkleed is door 
de vaststelling dezer tweede inbreuk in de 
bewoordingen der wet, het middel van 
belang ontbloot en, bijgevolg, niet ont
vankelijk is ; 

En, voor 't overige, ·overwegende dat de 
bestreden beslissing geveld werd op eeii 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

B. Voor zooveel bet middel de beslis
sing bedoelt gewezen op de burgerlijke 
vordering van Colson, weduwe Collard, 
van Liegeois en van de « Caisse commune 
du Batiment '' : 

Overwegende dat aanlegger, in het dee] 
der besluitselen, waarop, zooals door het 
.middel aan bet arrest verweten wordt, 

dit laatste niet heeft geantwoord, staande 
houdt dat het overlijden van Collard · 
alleenlijk te wijten is aan de ongepast~ 
en gevaarlijke voorwaarden. waarin ·- zijn 
vervoer plaats heeft gehad, vervoer ingii
richt • door Leteheux, de Vennootscha'j> · 
onder firma « Guillaume Freres ·, en de 
drie led en van deze firma; dat · volgens 
den aanlegger deze laatsten dus alleen 
en voor het geheel de burgerlijke verant
woordelijkheid moeten dragen die uit het 
ongeval voortspruit ; ' 

Overwegende dat het . arrest vaststelt 
dat Soudon en Leteheux· « geen vooruit.'
zicht en voorzorg hebben getoond in het 
besturen van hun voertuig ; dat de twee 
bestuurders die den weg zeer wel kendeh 
om er elken dag voorbij te komen eh 

- er elkander te · ontmoeten, zeer we·l 
wisten dat de kruising van hun belemc 
merende voertuigen, op een betrekke
lijk smallen weg, bijzondere voorzorgen 
eischte, namelijk een groote vertraging 
met terzelfdertijd een uitwijken · tot · op 
uiterste rechterzijde; dat, weliswaar 
Soudon zijn gang wat zou vertraagd 
hebben omdat een reiziger uit de autobu's 
ging stappen; dat hij, anderzijds, den 
rechterkant van den weg hield ; doch dat 
zijn gang toch nog tamelijk snel moest 
zijn ver:inits.bij niet nog meer rechts heeft 
aangehouden wanneer hij Leteheux in 
het midden van den steenweg zag afkom(m 
zonder de minste manreuvre van vermij
ding te beproeven ... ; dat de eerste rechters 
terecht hebben geoordeeld dat het ongeval 
bet gevolg was der vereenigde fouten doo"r 
elken beklaagde begaan ... ; dat, inderdaad, 
eenerzijds aan Leteheux kan verweten 
worden dat hij in 't midden van den weg 
heeft gereden en, anderzijds, aan Soudon 
kan worden ten laste gelegd dat hij 
Leteheux, al ware het maar een oogen
blik, in dwaling heeft gebracht door de 
onvoldoende verlichting van zijn voer
tuig »; 

Dat het- arrest uit deze vaststellingen 
afleidt « dat de rechtbank, bij een juiste 
toepassing van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 50 van bet 
Strafwetboek, terecht beslist heeft dat 
de betichten jegens de derden hoofdelijk 
verantwoordelijk waren voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval, daa:r het 
ongeval veroorzaakt was door hun gebrek 
aan voorzichtigheid » ; 

Overwegende dat het arrest, - door 
alzoo de foutieve daden te bepaleh welke 
het aan Soudon persoonlijk verwijt en 
door te verklaren dat het ongeval hun 
gedeeltelijk toe te schrijven is --', zonder 
dubbelzinnigheid de besluitselen van den 
aanlegger beantwoordt waarin deze de 
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zoogezegde gevaarlijke voorwaarden van · 
·het vervoer inroept en aile verband van 
oorzaak tot gevolg ontkent tusschen de 
hem verwetene feiten en de door de bur-

.gerlijke partijen ondergane schade; 
Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
II. Aangaande de voorziening van Le

teheux tegen het openbaar ministerie, de 
burgerlijk verantwoordelijke partijen Fir
ma « Guillaume Gebroeders >> en de drie 
vennooten, de burgerlijke partijen weduwe 
Collard, Liegeois en de « Caisse commune 
du Batiment >> : 

Over het eenig middel : schending van 
artikel97derGrondwet,doordat de bestre
den beslissing het middel niet heeft beant
woord hieruit afgeleid dat het slachtoffer 
een deei· der verantwoordelijkheid zou 
gehad hebben voor de gevolgen van het 
betwist ongeval om deel te hebben geno
inen aan 13en vervoer dat plaats greep in 
blijkbaar onveilige voorwaarden : 

A. Aangaande de publieke vordering : 
Overwegende dat noch het middel, 

noch het punt der bijkomende conclusie, 
waarop het arrest, luiqens het verwijt, 
niet heeft geantwoord, tegen de vorde
ring van het openbaar ministerie gericht 
is ; dat het arrest, voor zooveel het over 
deze vordering uitspraak doet en den aan
legger op strafgebied veroordeelt, aldus 
dit verweermiddel niet in 't bijzonder had 
te beantwoorden en deze boetstraffelijke 
veroordeeling op voldoende wijze gemo
.tiveerd heeft door de eenige redenen welke 
het inroept ; 
· 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 dat · de uitgesproken veroordeelingen 
pvereenkomstig de wet zijn ; 

B. Aangaande ·de vordering door den 
·aanlegger ingesteld tegen de burgerlijk 
verantwoordelijke partijen, te weten : 
de firma « Guillaume Gebroeders n en de 
'drie !eden deze.r firma : 

Overwegende dat het middel geen ver
band heeft met deze partijen en aan het 
arrest niet _ verwijt ze buiten zaak te 
hebben gesteld ; dat wat die partijen be
treft, rtoch het middel noch de voorziening 
dus mogen aangenomen worden ; 

G. Aangaande de vordering tegen den 
.aanlegger gericht door de burgerlijke par
tijen -Colson, weduwe Collard, Liegeois 
en de« Caisse commune du Batiment >> : 

. Overwegende dat, daar de burgerlijke 
partijen als rechthebbenden of vertegen
woordigers van het slachtoffer handelden, 
de ten laste van dit laatste gelegde fout, · 

·indien ze bewezen ware, voor de burger-' 

lijke partijen hoodzakelijk voor gevolg 
had dat ze, ten ontlaste van den aanlegger, 
-het deel van het nadeel moesten dragen 
dat toe te schrijven is aan die fout van 
hun rechtsvoorganger ; 

Dat de rechter, op straf van een onvol
doend gemotiveerde beslissing te wijzen, 
aldus gehouden was de bijkdmende con
clusien van den aanlegger · te bean twoor
den waarin deze staande hield dat deze 
fout vaststaande was, en dat er, dienvol
gens, ten minste aanleiding bestond tot 
een verdeeling van verantwoordelijkheid 
tusschen hem en de burgerlijke partijen ; 

Overwegende dat het arrest dit bijko
mend verweermiddel niet beantwoordt, 
dus niet op voldoende wijze de veroor
deeling van den aanlegger motiveert 
jegens de burgerlijke partijen de integra
liteit van de door haar ondergane schade 
te herstellen, en, alzoo artikel 97 der 
Grondwet, in 't middel bedoeld, schendt; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ingediend door Soudon en, 
aangaande de. voorziening van· Leteheux, 
verbreekt het bestreden arrest doch 
slechts voor zooveel het dezen aanlegger 
veroordeelt de integraliteit der schade 
jegens de burgerlijke partijen te dragen, 
bij lijfsdwang jegens de eerste twee, 
alsook tot a! de kosten ; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven ~or
den op de registers van het Hof van 
beroep te Luik en dat melding ervan 
zal gedaan worden op den kant van 
het gedeeltelijk vernietigd arrest ; ver
oordeelt Soudon tot de helft der kosten, 
Leteheux tot een vierde der gezegde 
kosten, en de burgerlijke partijen, tot het 
overblijvende vierde ; verwijst de zaak 
alzoo bepaald naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

7 October 1941. - 2° Kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 7 October 1941. 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- lNSCHRIJVING OP DE LIJST VAN DE 
PUBLIEKE VROUWEN AMBTSHALVE. GE
DAAN DOOR SCHEPENCOLLEGE. - BE
SLISSING VAN DE RAADKAMER VAN COR-

' RECTIONEELE RECHTBANK, UITSPRAAK 
DOENDE IN BEROEP. - VOORZIENING 
ONTVANKELIJK. 

20 PROSTITUTIE. - INSCHRIJVING OP 
DE·LIJST VAN DE PUBLIEKE VROUWEN; 
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GEDAAN DOOR SCHEPENCOLLEGE. -
BETEEKENING BINNEN DRIE DAGEN. -
DOEL VAN DEZE FORMALITEIT~ 

1 o De beslissing van de raarJkamer van rJe 
corrertioneele rechtbank, tn beroep utt
spraak doende over de inschrijving op de 
lijst der publieke vrouwen, ambtshalve 
gedaan door het schepencollege, is vatbaar 
voor voorziening in verbreking. (Besluit 
va:n den secretaris generaal van Binnen
landsche zaken en Volksgezondheid, 
van 3 Januari 19H, art. 4; wet van 
4 Augustus 1832, art. 15, 1°.) (Stilzwij-
gend aangenomen.) . . 

2o De beteekening van de besltsstng van 
het schepencollege, dat ambtsha~~e de 
inschrijving van een vrouw op de hJst der 
publieke vrouwen heeft bevolen, heeft geen 
ander doel dan den aan belanghebbende 
verleenden . termijn van beroep te doe~ 
loopen. De termijn v_an drie dagen, 'l?aar
binnen de beteekemng moet geschteden, 
is _niet voorgeschreven op straffi~ va_n 
nietigheid. (Besluit van den secretans 
generaal van het Ministerie van Binnen
landsche zaken en van Volksgezondheid, 
van 3 Januari 19H, art. 4.) 

(CUYCKX.) 

ARREST, 

Gelet op het vonnis gewezen door de 
correctioneele recht:bank te Luik zete
lende in raadkamer op .30 April19H ; 

Over het eerste middel, hierop gesteund 
dat de beslissing van het schepencollege, 
dat de inschrijving der aanlegster op de 
lijst der publieke vrouwen beveelt, zich 
in het dossier niet bevindt : 

Overwegende dat noch uit de r~c~ts
pleging noch uit de bestredene beshssmg 
blijkt dat aanlegster ·zich zou. b:roApen 
hebben op bet feit dat de beshssmg van 
het schepencollege zich in het dossier niet 
bevond; dat het middel dus nieuw is en 
niet mag aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, hierop ge
steund dat << artikel 4 van het besluit in 
dato 3 Januari 1941 van den secretaris 
generaal voorschrijft dat bet besluit van 
het schepencollege binnen de drie dagen 
aan de betrokkene wordt medegedeeld ; 

Dat besluit zou op 18 Januari 1941 ge
nomen geweest zijn. Welnu, uit he~. dossier 
blijkt dat een aangeteekend schnJven op 
22 Januari naar de Stassartstraat, 29, te 
Brussel verzonden werd. De domicilie 
van Cuyx is altijd, 9, Nagelmakersstraat, 
te Luik vermits belanghebbende slechts 
op 5 M~art haar verandering van woon
plaats vroeg van Luik naar Brussel, 
Vander Elststraat, 13. De mededeeling 

zou moeten gedaan · geweest zijn in de 
Nagelmakersstraat ten .laatste op 21 Ja
nuari 1941. Daar immers is de domicilie 
die men aangeduid vindt in al de stukken 
van het dossier tot 5 Maart, erin begrepen 
de dagvaarding en bet vonnis zelf. In deze 
voorwaarden wordt de beslissing ongel
dig)): 

Overwegende dat de inachtneming van 
den termijn van beteekening noch sub
stantieel noch op straf van .nietigheid 
voorgeschreven is ; dat deze formaliteit 
slechts als doel en als- draagwijdte heeft 
den termijn van hooger beroep te doen 
loopen; 

Overwegende, ,anderzijds, dat de om
standigheid dat de mededeeling te Brussel 
gedaan werd in plaats van te Luik, 9, Na
gelmakersstraat, waar aanlegster zooge
zegd haar domicilie had, de aanlegster 
zonder bezwaar laat ; 

Dat de mededeeling haar in feite be
reikte, en dat haar beroep aanvaard werd; 

Dat het middel aldus niet mag aange
nomen worden ; 

Om die redenim, het Hof verwerpt· de 
voorziening; veroordeelt aanlegster tot 
de kosten. 

7 October 1941. - 2e Kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 20 October 1941. 

1o POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL.- BOTER.- VERVAARDIGING.
BEVOEGDHEID VAN DEN MINISTER VOOR' 
BEVOORRADING DEZE VERVAARDIGING 
TE REGELEN EN TE BEPERKEN; 

2o OORLOG. - WET BETREFFENDE DE 
OVERDRACHT VAN MACHTEN IN OOR- · 
LOGSTIJD. - DRAAGWIJDTE. - AARD 
VAN DE AAN DE SECRETARISSEN GENE
BAAL TOEGEKENDE MACHT. - MAAT
REGELEN WELKE DE MINISTER WETTE
LIJK HAD KUNNEN NEMEN, INDIEN HIJ 
IN ZIJN AMBT WAS GEBLEVEN. - GE
VALLEN WAARIN DE SECRETARIS GENE
BAAL BEVOEGD IS OM TE HANDELEN. 

3o POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - VERZEGELING VAN AFROOM~ 
TOESTELLEN. - WETTELIJKHEID. 

4o VERBREKING VAN ZEGELS. ___:_ 
WELKE ZEGELS BESCHERMD WORDEN 
DOOR STRAFWETBOEK. - ELK ZEGEL 
GELEGD DOOR DE OVERHEID OVEREEN
KOMSTIG DE BEPALING VAN EEN WET 
OF VERORDENING. 
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5~' VFJRBREKING VAN ZEGELS. -,- een overhied, overeenkomstig de bepaling 
van een wet of een verordening. (Straf
wetboek, artt. 283 en volg.) 

- VERBREKING VAN ZEGELS GELEGD DOOR 
GEMEENTEBESTUUR OP AFROOMTOESTEL
LEN EN KARNEN. - MISDRIJF VOOR
ZIEN DOOR STRAFWETBOEK. 

1° De minister belast met de bevoorrading 
is, krachtens de besluit-wetten genomen 
tot uitvoering van de wetten van 7 Sep
tember 1939, bevoegd om de vervaardi
ging van de boter te regelen en daaraan 

, de ~oor de om.standigheden dwingend 
,' veretschte beperktngen te stellen. (Besluit
wet van 27 October 1939, art. 3 ; besluit
wet van 11 Mei 19~0, art. 1 ; en besluit

: wet van 14 Mid 19~0, art. 2,) 
2° Artikel 5 van de wet van 10 Mei 1940, 

_ betreffende de overdracht van macht in 
oorlogstijd, heeft tot doel, tijdens de 
vreemde ,bezetting, den regelmatige71- gang 
van het openbaar leven, .door Belgen, te 
verzekeren, overeenkomsttg de nationale 
instellingen; te dien einde machtigt dat 
artikel, binnen de gestelde grenzen, de 
magistraten en. ambtenaren, die in het 
bezette gebied hun ambt bleven.uitoefenen, 
de overheden te vervangen, met welke zij, 
ten gevolge van de krij gsverrichtingen, 
geen betrekkin!J. k1J:nnen hebben of die 
hun ambtsvernchttngen gestaakt heb
Jlen (1). 

De door die bepaling aan de secretarissen 
generaal toegekende m_acht is van zulken 
aard dat zij hen, binnen het raam van 
hun ambtsbedrijviglieid en voor de spoed
eischende gevallen, machtigt, op het ge
bied _van 's Lands bestuur, dezelfde maat- · 
regelen te treffen als hun .minister had 
kunnen nemen, indien hij in functie was 
gebleven. 

3° Zijn overeenkomstig met de wetten de 
· bepalingen van artikel 3 van het besluit 

van 17 Augustus 1940 van den secretaris 
generaal van Landbouw en bevoorrading, 
betreffende de productie van lwemelk, en 
van artikelB van het besluit van denzelfden 
dag, van denzelfden secretaris generaal, 
betreffende de_ vervaardiging en den ver
koop van boter, bepalingen krachtens 
dewelke het gemeentebestuur onder zegel 
moet plaatsen de afroomers en de karnen 
van de houders van melkkoeien, wanneer 
die houders niet de vergunning hebben 
verkregen om boter op de hoeve te ver
vaardigen. 

4° Het Strafwetboek beschermt, door zijn 
bepalingen betreffende. de zegelverbre
king, al de zegels die worden gelegd door 

(1) Zie verb., 7 Ap~il 1941, Arresten van 
het Hof va.n verbreking 1941, blz. 84; Bull. 
en PASIC., 1941, I. 136. 

5° Is een strafbare zegelverbreking, het ver
breken van zegels die het gemeentebestuur 
moet leggen op afroomers en karnen toe
behoorend aan de houders van melk
koeien, wanneer die houders niet de ver
gunning hebben verkregen om boter op 
de hoeve te vervaardigen~ (Strafwetb., 
art. 284; besluit van den secretaris ge
neraal van landbouw en bevoorrading, 
van 17 Augustus 1940, betreffende de 
vervaardiging en den verkoop van boter, 
art. 8.) 

(LIEGEOIS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 5 Juni 
19~1 door het Hof van beroep te Luik 
gewezen ;I 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 25, 26, 107, 131 en 13~ der 
Grondwet en 5 der wet van 10 Mei 19~0 
betreffende overdracht van bevoegdheid 
in oorlogstijd, doordat het arrest bin
dende kracht toekent aan artikel 3 van 
het besluit van 17 Oogst .194o0 van den 
secretaris generaal van het ministerie van 
Landbouw en Vo~dselvoorziening, betref
fende de productie van koemelk, en aan 
artikel 8 van het besluit van denzelfden 
dag van denzelfden secretaris generaal, 
betreffende de vervaardiging en den ver
koop van boter, beschikkingen welke 
voorschrijven- dat de afroomers en de 
karnen van de houders van melkkoeien 
die de vergunning niet bekomen hebben 
voor de vervaardiging van boter op de 
hoeve, door de zorgen van het gemeente
bestuur onder zegel moeten geplaatst 
worden, dan wanne·er artikel 5 der wet van 
10 Mei 1940 aan de sercretarissen generaal 
de bevoegdheid om besluiten te nemen die 
een karakter van wet hebben, niet verleent: 

· Overwegende dat artikel 1, ~o, der wet 
van 7 September 1939 aan den Koning 
buitengewone machten heeft toegekend 
om in de bevoorrading der bevolking te 
voorzien; 

Overwegende dat, luidens artikel 3 der 
besluit-wet van 27 October 1939 ter aan
vulling van de maatregelen voor het ver
zekeren van de bevoorrading van het land 
en voor het voorkomen en het beteugelen 
van de misbruiken in den handel van som~ 
mige eet- en koopwaren, zooals het achter
eenvolgens, werd gewijzigd door artikel 1 
der besluit-wet van 11 Mei 1940 en door 
artikel 2 der besluit-wet van 1~ Mei 1%0, 
de. minister van Economische zaken en 
Middenstand, alsrilede de mirifster van 
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Ravitailleering, indien de omstandighe
den zulks dringend vereischen, het ver
vaardigen en bereidEm van de door hem 
bepaalde eet- of koopwaren mag verbieden 
of reglementeeren ; 

Overwegende dat, krachtens de besluit
wetten genomen in uitvoering der wet 
van 7 September 1939 waarbij aan den 
Koning buitengewone machten worden 
verleend, de minister met de ravitail
leering belast derhalve bevoegd is om 
de vervaardiging van de bater te regle
menteeren en te beperken in de maat door 
de omstandigheden dringend vereischt ; 

Overwegende dat de maatregelen, voor
geschreven in de twee besluiten van den 
secretaris-generaal van het Ministerie van 
Landbouw en van Ravitailleering in dato 
17 Oogst 19!>0, en in het middel aange
haald, dus niet het karakter van een wet 
hebben, zooals de aanlegger bet heweert; 
dat ze in de bevoegdheid zouden gevallen 
zijn van den Minister van Ravitailleering 
indien deze in functie was gebleven ; 

Overwegende dat artikel 5 der wet van 
10 Mei 1940 voor draagwijdte heeft, onder 
de vreemde bezetting, door de Belgen en 
overeenkomstig de nationale instellingen 
den regelmatigen gang van het publiek 
!even te verzekeren ; dat het, te dien 
einde, de in het bezette grondgebied in 
dienst gebleven magistraten en ambte
naren, binnen de gestelde perken, mach
tigt om de overheid te vervangen, wan
neer zij, ten gevolge van de militaire 
operaties, van alle verkeer met die over
heid beroofd zijn of wanneer deze over
heid niet meer functionneert ; 

Dat de bevoegdheid door deze bepaling 
aan de secretarissen generaal der minis
teries verleend van dien aard is, dat ze 
deze laatsten binnen hun beroepswerk
zaamheden en in de dringende gevallen 
toelaat, wat het bestuur van het land 
aangaat, dezelfde maatregelen te treffen 
als hun in dienst gebleven minister wette
lijk zou hebben kunnen treffen ; 

Dat het eerste middel dus in rechte niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 284 en 288 van het Strafwetboek 
en 28 van het besluit van 17 Oogst 1940 
betreftende de vervaardiging en den ver
koop van boter, doordat het arrest den 
aanlegger, bij toepassing van artike
len 284 en 288 van het Strafwetboek, ver
oordeelt wegens zegelverbreking, dan 
wan:neer het besluit van 17 Oogst 1940 
niet verwijst naar de beschikkingen van 
het Strafwetboek nopens de zegelverbre
king en voor de zegelverbreking geen 
straften voorziet, en dan wanneer, in aile 
geval, indien op de verbreking der zegels, 

overeenkomstig artikel 8 van het besluit 
gelegd, straiten van toepassing waren, 
het aileen van deze straffen spraak kan zijn 
die bij artikel 28 van gezegd besluit · zijn 
bepaald: 

Overwegende dat de artikelep. 283 en 
volgende van het Strafwetboek al 'de 
zegels be.schermen welke door de overheid 
krachtens wettelijke of reglementaire 
beschikking gelegd worden : 

Overwegende dat, - daar de zegels ge
legd werden door de zorgen van het ge
meentebestuur en krachtens artikel 8 van 
het besluit van den secretaris generaal van 
het Ministerie van Landbouw en van 
Ravitailleering in dato 17 Oogst 1940, 
betreftende de vervaardiging en den ver
koop van bater, besluit waarvan in het ant
woord op het eerste middel bewezen werd 
dat het overeenkomstig met de wet is -, 
de zegelverbreking onder de toepassing 
valt van artikelen 284 en 288 van het 
Strafwetboek, en dat het tweede middel 
oak in rechte niet opgaat ; 

En overwegende dat de substantieele 
en op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen wettelijk 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt · den aanlegger 
tot de kosten. 

20 October 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. _:__ 20 October 1941. 

1o POLITIE VAN DEN KOOPHAN-
. DEL. - VERKOOP DOOR HANDELAAR 

IN HET GROOT VAN KOOPWAREN TEGEN 
HOOGEREN DAN NORMALEN PRIJS. -
VOORBEELD VAN ZOODANIGEN PRIJS. 

2o POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - VERZUIM AANGIFTE TE DOEN 
VAN DE KOOPWAREN VERMELD IN HET 
BESLUIT VAN 5 JULI 1940.- MISDRIJF 
BESTAAT ZELFS INDIEN DE BEZITTER 
NIET HET OPZET HEEFT GEHAD DE 
KOOPWAREN TE VERBERGEN. 

1 o Het arrest hetwelk vaststelt dat, ,qelet op 
den gemakkelijken verkoop van de koop
waar, die niet vatbaar is voor bederf, een 
winst van 11,70 p. c., door een handelaar 
in het groot genomen, overdreven is, en 
de winst van een eerlijken koopman, tot 
vergoeding van zijn algemeene onkosten 
en · zijn arbeid, overtreft, rechtvaardigt-
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daardoor. dat de door dien handelaar 
geeischten prijs den normalen prijs te 
boven gaat. · 

2° Het verzuim de koopwaren, vermeld in 
het besluit van 5 Juli 1940, aan te geven 
is strafbaar ook indien de bezitter niet 
het opzet heeft gehad die waren te Ve?'

bergen. (Besluit van 5 Juli 19~0 bet,ref
fende de maandelijksche telling van 
zekere goederen en koopwaren van 
eerste_ noodzakelijkheid, artt. 1 en 11.) 

(AD ROVER. 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel op 
19 April19~1; 

· Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1, 5 en 9 der besluitwet in dato 
2 7 October 193 9 ter a an vulling van de 
maatregelen voor het verzekeren van de 
bevoorrading van het land en voor het 
voorkomen en bet beteugelen van de 
misbruiken in den handel van sommige 
eet- of koopwaren, doordat het arrest den 
aanlegger veroordeelt hoofdens verkoop 
van gecondenseerde melk in doozen tegen 
een hoogeren prijs dan den normalen prijs, 
zonder vast te steilen dat de door den 
aanlegger gevraagde prijs abnormaal was, 
doch aileen door er op te wijzen dat die 
prijs, door een groothandelaar toegepast, 
bijgedragen heeft tot de vestiging van .een 
abnormalen verkoopprijs, dan wanneer 
aanlegger niet kon weten tegen ,welken 
prijs de door hem verkocbte doozen door 
de aankoopers zouden voort verkocht 
worden: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door aanlegger verwezenlijkte 
winst 11,70 t. h. beliep en dat, rekening 
houdende met de gemakkelijkheid waar
mede de waren konden verkocht worden, 
en met het feit dat die waren niet konden 
bederven, deze winst voor. een groothan
delaar overdreven was en de winst over
schreed welke een eerlijke handelaar mocht 
nemen om zijn algemeene onkosten te 
dekken en zijn werk te bezoldigen ; 

Overwegende dat de rechter over den 
grand alzoo bet abnormaal karakter van 
den prijs heeft gewaardeerd overeenkom
stig de voorschriften bevolen door arti
kel1 van de besluitwet in dato 27 Octo
ber 1939; dat deze beoordeeling bindend 
is; 

Overwegende dat indien het arrest daar 
bijvoegt dat « het nemen van een derge
lijke winst bijgedragen heeft tot de vesti
ging van een abnormalen verkoopprijs », 
deze opmerking, ver van de eenige vast
stelling uit te maken waarop de veroorc 

deeling gegrond zou zijn, er aileen toe
strekt de· weerslag te onderlijnen welke 
het door aanlegger gepleegd misdrijf op 
den verkoopprijs, toegepast door de klein
handelaars, heeft gehad en de kracht van 
de redeneering van den rechter over den 
grond te vermeerderen ; 

Dat het eerste middel in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel: schendingvan· 
artikelen 1, 4, 6 en 11 van het besluit in 
dato. 5 Juli 19~0 betreffende de maande
lijksche telling van zekere allernoodzake
lijkste eet- en koopwaren, doordat het 
arrest aanlegger veroordeelt om zijn voor
raad waren niet te hebben aangegeven,. 
zonder vast te steilen dat hij die waren 
aan den omloop wilde on ttrekken : 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van het middel, bet arrest ver
klaart « dat uit het onderzoek voortvloeit 
dat de beklaagde, door de aangifte hiet. 
te doen, het inzicht had die waren aan bet 
nationaal verbruik te onttrekken » ; 

Overwegende, overigens, dat, indien het 
besluit in dato 5 J uli 19~0 er namelijk 
toestrekt te beletten dat voorraden aan 
het verbruik onttrokken worden, gezegd 
besluit ook aile gebrek aan aangifte beteu
gelt zonder dat het noodig is, opdat dit 
verzuim een misdrijf uitmake, dat de 
bandelaar persoonlijk het inzicht heeft 
gehad waren te verbergen ten einde den 
verkoop ervan te vermijden ·of uit te 
stellen ; 

Dat het tweede middel in feite en in 
rechte niet opgaat ; 

. En overwegende, voor 't overige, dat. 
bestreden beslissing geveld werd 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 ; 
· Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

20 October 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Dell:luze.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, 
eerste advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 October 1941. 

1° PERSMISDRIJF .- BELEEDIGINGEN 
DO(JR GEDRUKTE GESCHRIFTEN.- 0PEN
BAAR GEMAAKTE GESCHRIFTEN, HOU
DEND EEN OORDEEL OF DE UITDRUK
KiNG VAN EEN MEENING. ~ PERSMIS
DRIJF. \ 
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2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
PERMISDRrJF. 

1° Beleedigingen tegen iemand gericht bij 
geschrift, dat openbaar is gemaakt en 
een oordeel of de uitdrukking van een 
meening bevat, vormen een persmisdrijf 
in den zin vari artikel 98 van de Grand
wet. (ScraJwetboek, artt. 444 en 448.) 

2° Het Hof van verbreking is bevoegd om 
na te gaan of aantijgingen, waarvan de 
vaststelling door den rechter op binMnde 
wijze werd gemaakt, op zich zelf de uit
drukking zijn van een meening. (StH
zwijgend aangenomen.) 

(VANDER HAEGHEN, T. DEMAECKER.) 

ARREST.· 

Gelet op ,het bestreden arrest op 5 Maart 
1941 gewezeh door bet Hof van beroep te 
Gent; 

Aangaande de beslissing over de pu
. blieke vordering : 

Over het middel, gegrond op de scherr
ding van artikel 98 der Grondwet en van 
het decreet in dato 20 Juli 1831, doordat 
het Hof van ·beroep zich onbevoegd had 
moeten verklaren daar het over een pers
delict ging : 

Overwegende dat, naar de bewoor<.lin
gen van het bestreden arrest, de ;;tan
legger op grond van artikel 448 van het 
Strafwetboek veroordeeld werd om " met 
kwaad inzicht, in een der gevallen voor
zien bij artikel 444 » door strooibriefj es 
Dejaeger, Medard, Demaecker, Philip, en 
Desmedt, Eduard, die klacht indienen, te 
hebben beleedigd ; 

Overwegende dat de aanlegger, v66r 
bet Hof van beroep, bij regelmatig geno
men conclusie staande hield dat het, in 
het onderhavig geval, over een persmis
drijf ging, daar de feiten aan de hand van 
gedrukte geschriften waren gepleegd, en 
dat bijgevolg de correctioneele rechts
macht niet bevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen ; 

Overwegende dat het arrest op dat 
middel van afwijziJ;J.g heeft geantwoord 
dat "persmisdrijven noodzakelijk mis
drijven van meening en opvatting zijn » 
en dat de « bewuste geschriften dit karak
ter geenszins vertoonen, maar louter alge
meene en niet duidelijke aantijgingen 
waarvan het bewijs noch ingediend noch 
aangeboden is, 't is te zeggen loutere en 
zeer kwetsende beleedigingeh » ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat het bewijs van bet aangetijgde feit 
noch geleverd noch aangebodeh wordt 
geenszins afgeleid worden kan dat de aan-

tijging zelf geen denkwijze of meenings
uiting uitmaakt ; 

Dat, ten andere, een kwetsende belee" 
diging of een algemeene en onduidelijke 
aantijging toch een beoordeeling of een 
meeningsuiting inhouden kan ; 

Overwegende dat, luidens het bestre
den arrest, de beleedigingen die de be
tichting ten grondslag liggen onder meer 
hierin bestonden : " Men stemt niet voor 
die schijnheiligen die langs voren zitten. 
Waarom? Omdat ze niet kunnen bewijzen 
waar 's minstens 600 frank per jaar van 
de armenschaal naartoe gegaan zijn ... 
men stemt niet voor diegenen die onder 
den dekmantel van eerlijke bestuurleden 
alles naar hun goesting stemmen en doen 
geworden om hunne en de zakken van 
hun vriendjes te vullen ... Men stemt niet 
voor dwaze Fluppe ... Waarom? Omdat 
hij bedrieglijk helpt de vele duizende 
franken inkomen van bet goed gegeven 
door goedhertige zielen, in plaats van 
rechtveerdig, bedrieglijk helpt wegmof
felen ... »; 

Overwegende dat dergelijke aantijgingen 
- op bindende wijze vastgesteld door den 
rechter over den grond - op zich zelf een 
meeningsuiting uitmaken ; 

Dat mitsdien het bestreden arrest het 
persmisdrijfsbegrip, in den zin van arti
kel 98 der Grondwet, miskend heeft en 
deze wetsbepaling heeft geschonden ; 

Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de door de burgerlijke partij inge
stelde vordering ; 

Om die redenen, bet Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat het onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep te 
Gent en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van de vernietigde 
beslissing ; kosten te dragen door den ver
weerder ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

22 October 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 October 1941. 

10 BEROEP. - STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE VORDERING. - BURGERLIJKE 
PARTIJ STELT BEROEP IN.- CONCLUSIE 
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WAARBIJ SLECHTS DE WIJZIGING VAN 
EEN DEEL DER BESTREDEN BESLISSING 
WORDT GEVRAAGD. 0NDERSTELT 
IMPLICIET DAT imVESTIGING VAN DE 
OVERIGE DEELEN WOJ\DT. GEVRAAGD,, 

2° BEROEP. - BEVOEGDHEID VAN DEN 
REGHTER IN BEROEP .. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE PARTIJ STELT BEROEP 
IN. - CONCLUDEERT NIET TOT WIJZI
GING V.AN EEN· DEEL VAN HET BESTRE
DEN VONNIS. - RECHTER IN BEROEP 
WIJZIGT AMBTSHALVE. - TOEKENNING 
DOOR DEZEN VAN ' EEN SOM HOOGER 

·DAN DE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ 
GEVORDERDE. - BESLISSINGEN ON
WETTELIJK. 

1° Wanneer de burgerlijke partij, appe
lante van een door den eersten rechter . 
gewezen beslissing, v66r den rechter in 
beroep bij haar conclusie enkel de wijzi
ging aanvraagt van een deel van het 
bestreden vonnis, vordert zij impliciet 
de bevestiging van de andere deelen van 
de beslissing. . 

2° Is onwettelijk de beslissing van den 
rechter in be1·oep, die, waar de burger
lijke partij, appelante van een door den 
eersten rechter gewezen vonnis, bij con
clusie slechts de wijziging van een deel 
van de in dit vonnis begrepen beslissing 
aanvraagt, ambtshalve ten voordeele van 
die partij een ander deelvan de beslissing 
wijzigt en haar een hoogere som toekent 
dan bij conclusie werd gevraagd. (Bur~erl. 
Wetb., artt. 1319 en 1322.} 

(MEYFROID, T. GOOSSENS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
13 ·April 1%1 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

I. Voor zoover de voorziening gericht 
is tegen de op de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

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; 

II. Voor zoover d(l voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen op de vor
dering der burgerlijke partijen : Goossens 
en de N ationale Maatschappij der Buurt
spoorwegen : 

Overwegende dat de voorziening inge
steld door ;Meyfroid, Jozef, burgerlijk ver
antwoordelijke partij, niet ontvankelijk is, 
daar ze, in strijd met het bepaalde in 

artikel 418 van het Wetboek van Straf
vordering, aan de burgerlijke partij niet 
beteekend werd ; . 

Dat de voorziening door Meyfroid, Pe
trus, ingesteld niet kan aangenomen wor
den, daar er tot staving ervan geen middel 
ingeroepen wordt en het Hof,in burgerlijke 
zaken, geen middel ambtshalve opwerpt ; 

III. Voor zoover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen op de vor
dering der · burgerlijke partij Husson : 

Over het eenig middel : schending van 
. artikel 97 van de Grondwet ; schending 
van de gerechtelijke overeenkomst en 
van artikelen 1101, 1102, 1108, 113q, 
1315, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek; van artikelen 3 van 
de wet van 17 April1878, 190, 195 en 211 
van het Wetboek van Strafvordering, 
doordat het bestreden arrest eischers in 
cassatie veroordeelt aan burgerlijke partij 
Husson de som van 13.09q fr. 25 te betalen, 
met de vergoedende intresten vanaf den 
dag van 't ongeval tot den dag' der dagvaar
ding en de gerechtelijke intresten vanaf 
dien dag tot de betaling, dan wanneer bur
gerlijke partij Husson in haar v66r het Hof 
genomene besluiten, de veroordeeling van 
eischers in cassatie tot het betalen van 
een som van slechts 10.129 fr. 25 vor
derde en geen vergoedende of rechterlijke 
intresten eischte waaruit volgt dat het 
Hof ultra petita beslist heeft : 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
v66r den eersten rechter, van de aan
leggers in verbreking de betaling eener 
geldsom van 15.19q fr. 25, met de ver
goedende en gerechtelijke intresten, had 
gevorderd tot vergoeding van de geheele 
schade die ze beweerde te hebben onder
gaan; 

Overwegende dat het vonnis, waar
tegen hooger beroep, die geheele schade 
op 10.q69, fr. 25 begroot, wat de hoofdsom 
betreft, en dan ook beslist dat de aan
leggers in verbreking slechts de twee 
derden ervan zullen moeten dragen ; dat 
het vonnis dientengevolge de aanleggers 
veroordeelt om aan de burgerlijke partij 
Husson 6.97q fr. 50 te betalen, met daarbij 
enkel de gerechtelijke intresten, en aldus 
de vordering verwerpt voor zoover deze 
ook strekte tot het toekennen van ver
goedende intresten ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
appelante, in haar conclusie in hooger 
beroep erkent dat de aanleggers in ver
breking slechts voor de twee derden van 
het nadeel verantwoordelijk zijn ; dat ze 
echter staande houdt dat het geheel 
nadeel15.19q fr. 25 bedraagt en van den 
rechter in hooger beroep vordert de aan-
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1eggers in verbreking te veroordeelen om 
ltaar de twee derden dezer geldsom, 
dit is 10.129 fr~ 50 plus de kosten, te 
betalen; 

Overwegende dat uit die conclusie blijkt 
dat .de burgerlijke partij de wijziging van 
net vonnis a quo alleen gevraagd heeft 
voor zoover die beslissing haar een hoofd
vergoeding van minder dan 10.129 fr. 50 
ltad toegekend ; 

Dat, mitsdien, het bestreden arrest, in 
strijd met de in het middel vervatte be
wering; de veroordeeling der aanleggers 
tot de gerechtelijke intresten wettelijk 
lteeft kunnen bekrachtigen ; 

Maar overwegehde dat het bestreden 
arrest, - door het vonnis te wijzigen in 
zoover dit laatste de burgerlijke partij 
QOk de vergoedende intresten niet had 
toegekend, en door het bedrag der hoofd
veroordeeling op 13.094 fr. 25 te brengen, 
- de bewijskracht der conclusie geschon
den heeft en het wettelijk grondbeginsel 
miskend heeft waardoor het den rechter 
verboden is aan een partij, betreffende 
ltaar private belangen, meer toe te kennen 
dan hetgeen door die partij aangevraagd 
werd; 

Dat het arrest aldus de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest, doch in zoover slechts 
het uitspraak doet over de vordering der 
burgerlijke partij Husson; verwerpt de 
voorziening voor '( overige ; beveelt dat 
het onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel, en dat melding erval}
zal gemaakt worden op den kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt 
de aanleggers tot de helft der kosten, het 
{)Verige te dn1gen door den verweerder · 
H uss~n. voor de andere helft ; verwijst de 
zaak, alzoo omschreven, naar het Hof van 
beroep te Gent. 

22 October 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
·celijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 22 October _1941. 

:lo BEWIJS. - STRAFZAKEN. ~ SCHEN
DING VAN DE BEWIJSKRA~HT DER 
AKTEN. ~-ARREST EEN VONNIS VER
KLAREND.- VERKLARING ENKEL STEU
NEND OP TEKST VAN HET VONNIS. -
VERKLARING DIE NIET AFWIJKT VAN 

DEN GEWONEN EN NORMALEN UN DER 
WOORDEN VAN HET VONNTS. ~ GEEN 
SCHENDING VAN BEWIJSKRACHT DER 
AKTEN. 

2o VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERKLARING VAN EEN 
VONNIS. - HOF VAN VERBREKING BE
VOEGD OM TE ONDERZOEKEN OF REGH
TER AFGEWEKEN IS VAN DE GEWONE 
EN NORMALE BETEEKENIS DER TERMEN 
VAN HET VONNIS. 

3o VERNIELING VAN AFSLUITING. 
- VERNIELING VAN PAAL OP GEZAG 
VAN RECHT GEPLAATST TOT AFPALING 
VAN EIGENDOMMEN. - MISDRIJF TEGEN 
ARTIKEL 54c5 VAN HET STRAFWETBOEK. 

1° Schendt niet de bewijskracht van de 
akten het arrest dat, bij verklaring van 
een vonnis, hierbij enkel steunend op den 
tekst van dit vonnis, niet afwijkt van de 
gewone en normale beteekenis der termen 
van het vonnis {1 . . 

2o Het Hof van verbreking is bevoegd om 
ie onderzoeken of de rechter, die een vonnis 
verklaart en hierbij enkel steunt op den 
tekst van dit 1!onnis, met a{gewPken is 
van de (!ewone en no,·mnle beteekenis van 
de termen van het vonnis ( 1). 

3o Vernieltng van een paal, die op ,qezag 
· van ?'echt werd geplaatst tot afpaling van 

verschitlende erven, is een misdrijf tegen 
artikel 545 van het Stra.fwetboek. 

(VAN PARIJS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gele+ op het bestreden arrest op 9 Mei 
194c1 door het Hof van beroep te Brus
sel gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1350, 3°, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek en 
54c5 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest, om de ten laste van den 
aanlegger in verbre~ing gelegde . ?eti~h-

. tingen van verplaatsmg en verwiJdermg 
van ·een grenspaal bewezen te verklar~~· 
beslist dat de litigieuze paal wettehJk 
geplant werd, krachtens een vimnis dat 
op 3 Fe·bruar~ 1941 tusschen den· aanlegger 
in verbreking en den H. Suetens door de 
rechtbank van eersten aanleg zetelende 
in graad van beroep werd uitgesproken, 
vonnis 'waarbij een vonnis van het vrede
gerecht te Lier in dato 8 J~li 19~7 _werd 
bekrachtigd, dan wanneer d1e beshssmgen 

(1) Zie Verbr., 4 April 1941, en conclusie 
van den H. eerste advocaat generaal Cornil, 
supra, blz. 72. 
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gewezen zijn niet op een vordering tot 
afpaling, maar op een eisch tot schadever
goeding tegen den aanlegger in verbre
king ingediend wegens beschadiging aan 
het eigendom van zijn gebuur : 

Overwegende dat, daar de in het middel 
bedoelde vonnissen niet bestreden zijn, 
het Hof zich over hun wettelijkheid niet 
mag uitspreken, en, inzonderheid niet 
mag hagaan of ze de wet niet zouden over
treden hebben door een afpaling te neve
len, die niet begrepen zou ~zijn t:;eweest 
in clen eisch tot schadevergoeding, bij de 
burgerlijke rechtsmacht aanhangig ge
maakt, en evenmin uitgesproken zou 
kunnen worden naar aanleiding van dien 
eisch; 

Dat de eenige op te lossen vraag• blijft : 
of ~e litigieuze paal, waarvan de verwij
dermg of de verplaatsing aanleiding heeft 
gegeven tot de veroordeeling der verweer
ders tot straf, geplant werd in uitvoering 
van hoogervermelde rechterlijke beslis
singen, onverschillig of deze dienaan
gaande onwettig waren, en of het bestre
den arrest, door op die vraag een beves
tigend antwoord te geven, de bewijs
kracht dezer hesJissingen heeft geschon
den; 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
en de vaststellingen van het arrest blijkt 
dat de H. Suetenl;l Van Parijs, v66r het 
vredegerecht te Lier, heeft gedagvaard om 
zich te hooren veroordeelen tot het betalen 
eener som als schadeverg'oeding namelijk 
wegens het gedeeltelijk uitrukken van 
een haag, tot afsluiting' ~dienende, die zich
feit dat betwist wordt - op het eig'endom 
van gezegden Suetens bevond en de schei
ding uitmaakte tusschen het erf van de zen 
laatste en dat van de tegenpartij; 

Dat, bij vonnis in dato 8 Maart 1937 
drie deskundigen werden aangewezen p~ 
te onderzoeken op wiens eigendom de 
uitgerukte haag geplant was geweest en 
om de schade te bepalen welke door die 
uitrukking aan den aanlegger berokkend 
werd; 

Dat de deskundigen in hun in uitvoe
ring van <;lit vonnis opgesteld verslag ver
klaren dat, om aan het geschil tusschen 
partijen een defmitief einde te maken, 
het volstrekt noodig is, daar de haag 
verdwenen is, dat de grens tusschen hun 
aanpalende eigendommen opnieuw con
creet bepaald worde, en dat " daartoe een 
paal dient geplaatst te worden op het 
punt C " van het aan het verslag gehecht 
plan; dat de deskundigen er aan toe
yoegen dat « indien de vrederechter die 
meening deelt, ze op dat punt C een paal 
zullen zetten " ; dat de schade aan de 

: partij Suetens veroorzaakt namelijk op 
: grond van dit merkteeken door de des

kundigen geschat werd ; 
Overwegende dat de vrederechter, bij 

vonnis in dato 8 Juli 1937, zonder eenig 
onderscheid of voorbehoud, verklaart 

. « het neer,gelegd verslag te bekrachtigen "• 
en daarna aan den aanlegger de vergoe
ding toekent welke hij bepaalt ; dat die 
twee vonnissen, op beroep van den ver
weerder, door de rechtbank van eersten 
aanleg te Meche len, op 3 Februari 19-H, 

' eenvoudig weg bekrachtigd werden; dat, 
kort daarop, door toedoen van een der 
deskundigen, op in het verslag aangeduid 
punt de paal werd geplant, die door den 
aanlegger, zooals bewezen, verwijderd 
werd; I 

Overwegende dat de in het middel ver
melde vonnissen verklaring vragen ; dat 
de gemotiveerde verklaring door het arrest 
gegeven aileen op den tekst der vonnissen 
steunt; dat de rechter, door deze verkla
rihg te geven, niet van de gewone en nor
male beteekenis der bewoordingen van 
de vonnissen afgeweken is ; dat het arrest, 
bijg'evolg, zonder de bewijskracht dezer 
akten te schenden, kunnen beslissen heeft 
dat de rechters van eersten en tweeden 
aanleg, door te verklaren dat ze zich bij 
de meening der deskundigen aansloten, 
althans stilzwijgend het zetten van den 
kwestieuzen paal bevolen hebben ; 

Dat het bestreden arrest dus terecht 
beslist dat de verwijdering of de ver
plaatsing van den paal, welke op bevel 
van het gerecht geplant werd, het bij 
artikel 545 van het Strafwetboek voor
zien misdrijf uitmaakt en bijgevolg wegens 
die betichting de aanlegg'ers veroordeelt, 
nadat het de hun ten laste gelegde feiten 
bewezen heeft verklaard ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd g14veld op een rechtspleg'ing 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Om die r_edenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

22 October 1941. - 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gel~ikluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 
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2e KAMER. - 22 OctOber 1941. 

:BURGERLIJKE PARTIJ. - WERK
GEVER DIE IN DE RECHTEN TREEDT 
VAN ZIJN BEDIENDE, SLACHTOFFER VAN 
EEN MISDRIJF. - STELT ZICH BURGER
LUKE PARTIJ TEGEN DADER VAN DIT 
MISDRIJF. - 0NTVANKELIJK. 

De werkgever, die in de rechten is getreden 
van zijn bediende, slachtoffer van een 
misdrijf, is ontvankelijk om zich bur
gerlijke partij te stellen tegen den dader 
van. het misdrijf {1}. (Wet van 17 April 
1878, artt. 3 en t..) 

(SCHOUTEET EN ANDEREN, 
T. SAVELS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest gewezen 
door het Hof van beroep te Gent den 
11n Januari 1941; 

Over de beslissing op de publieke vor
dering : 

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; 

Over . de beslissing op de burgerlijke 
vordering ingesteld door de Nationale 
Maatschappij van Belgische spoorwegen : 

Over het eenig middel : schending, ver
keeri:Ie verklaring en verkeerde toepassing 
van artikelen 3 en t. der wet van 17 April 
1878, artikelen 63 en 67 van het Wetboek 
van Strafvordering, 12t.9, 1250 en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest de aanstelling als burg!)r
lijke partij der Nationale Maatsch<ippij 
van Belgische spoorwegen ontvankelijk 

· eri gegrond verklaard heeft, dan wanneer 
deze niet bewijst door het ongeval nadeel 
te hebben geleden, en wanneer de schade 
die zij beweerde ondergaan te hebben 
haar oorzaak niet had in de handelingen 
der beklaagde maar in de bij overeen
komst aangegane betrekkingen, welke de . 
Nationale Maatschappij van Belgische • 
spoorwegen met het slachtoffer Savels . 
verbonden ; · 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
1° dat de wed de en aile welkdanige ver
goedingen geldend als bezoldiging, door 
de verweerster aan het slachtoffer, gedu-

(1) Zie Verbr., 13 Januari 1941, supra, : 
biz. 5. 

rende de onbekwaamheid tot arbeid door 
het ongeval veroorzaakt, aileen uitge
keerd werden al& voorschot, ten voorlo
pigen titel en op voorwaarde dat het 
slachtoffer de verweerster in al zijn rech
ten, wat aangaat de vergoeding van die 
onbekwaamheid, zou doen treden; 2° dat 
de verweerster, door akte door het slacht
offer onderteekend, in hoogervermelde 
rechten is getreden ; 

Overwegende dat het slachtoffer, wat 
betreft de door hem zelf ingestelde vor
dering, enkel en aileen vergoeding heeft 
aangevraagd wegens kliniekkosten; heel
kundige zorgen, pijn en smart, en ver
plaatsingskosten van zijn echtgenoote, en 
geen vergoeding heeft aangev:raagd no
pens zijn onbekwaamheid tot arbeid ; 

Dat er dus geen spraak kan zijn van 
dubbele vordering op grond van een en 
dezelfde schade ; dat de verweerster de 
rechten van het slachtoffer heeft doen 
gelden; · ' 

Overwegende dat de persoon die in de 
rechten van het slachtoffer van een mis
drijf treedt ontvankelijk is om zich bur
gerlijke partij te stellen en de vergoeding 
te vorderen, in de plaats van het slacht
offer, voor de schade die aan dit laatste 
veroorzaakt werd; dat zulks geldt zoowel 
v66r de strafrechtsmachten als voor de 
burgerlijke rechtsmachten ; 

Overwegende dat bet middel - dat 
de indeplaatstreding· niet bestrijdt - wel 
is waar een reden van het arrest aanvalt, 
waarbij gezegd wordt dat de verweerster 
ook een schade heeft geleden, maar dat 
die reden overbodig en zonder belang is, 
daar de indeplaatstreding, zooals bier
hoven uiteengezet, voldoende is om het 
beschikkend gedeelte te rechtvaardigen ; 

Dat dus het middel niet aangenomen 
worden kan ; · 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen en veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

22 October 19t.1.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 22 October 1941. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- LAS

. TER OF EERROOF. - YERWIJZING NAAR 
ARTIKEL t.t.t. VAN RET STRAFWETBOEK, 
BETREFFENDE DE VOORWAARDE VAN 

. l· .. 
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OPENBAARHEID. - GEBREK AAN .REDE
NEN. 

Is niet wettelijk met redenen omkleed het 
arrest dat, om een veroordeeling wegens 
laster of wegens eerroof te staven, er zich 
toe beperkt, ten aanzien van de voor
waarde van openbaarheid, te verklaren 
dat het feit werd gepleegd in een van de 
bij artikel 4A4 ' van het Strafwatboek 
voorziene gevallen. 

(DE RUDDER, T. ROGIERS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 7 Juni 
1941 gewezen door het Hof van beroep 
te Gent; 

I. Wat aangaat de beslissing over de 
betichting van eerroof of laster : 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikelen 443 en 
4A4 van het Strafwetboek, 195 en 211 
van het Wetboek van Strafvordering en 
97 der Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, welk den aanlegger veroordeelt 
wegens laster of eerroof niet bepaalt in 
welke omstan:digheden van opertbaarheid 
het misdrijf gepleegd is geweest en alzoo 
het Hof van cassatie in de onmogelijk
heid stelt zijn toezicht uit te oefenen : 

Overwegende dat, om de strafwet te 
mogen toepassen, de rechter verplicht is 
in zijn beslissing vast te stellen dat al de 
door de wet vereischte bestanddeelen der 
betichting voorhanden zijn ; 

Overwegende dat door zich te verge
noegen met, bij verwijzing naar de 
dagvaarding, te verklaren dat betichte 
"kwaadwillig in een der bij artikel 444 
van het Strafwetlioek aangeduide om
standigheden » Rogiers, een bepaald feit 
ten laste gelegd heeft dat van aard is om 
haar eer te krenken of haar aan de open
bare verachting bloot te stellen, het be
streden arrest nagelaten heeft nauw
keurig te bepalen de elementen van open
baarheid die zich in de zaak zouden voor
doen en de veroordeeling zouden recht
vaardigen; dat alzoo het bestreden arrest 
niet wettelijk met redenen omkleed is, 
en bijgevolg de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen overtreden heeft ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking van de beslissing over de door 
Rogiers, burgerlijke partij, ingestelde vor
dering medebrimgt; 

II. Wat aangaat de beslissing over de 
betichting van beleediging : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de publieke rechtsvordering verjaard _heeft 

verklaard ; dat de voorziening in zoover 
ze tegen dit beschikkend gedeelte is ge
richt van belang ontbloot is, en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat nopens de beslissing 
over de door Bral:icke, burgerlijke partij, 
ingestelde vordering, de aanlegger geen 
enkel middel naar voren · brengt en dat 
het Hof er geen ambtshalve opwerpt ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest voor zo·over het uit
spraak doet over de publieke vordering 
wegens laster of eerroof alsook over de 
vordering 1 door Rogiers ingesteld; ver
werpt de voorzieniitg voor het overige ; 
beveelt dat het onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
het Hof van beroep te Gent en dat mel
ding ervan zal gemaakt worden op den 
kant der gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt den aanlegger tot de 
helft der kosten; het overige te dragep. 
door de verweerster Rogier; verwijst de 
zaak alzoo heperkt naar bet Hof van be
roep te Brussel. 

22 October 19H.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. - _ 
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. --'-- 27 October 1941. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - VERKOOP OF AANBOD TEGEN 
EEN PRIJS DIE HOOGER ,IS DAN DE 
NORMALE PRIJS. - MISDRIJF ONAF
HANKELIJK VAN DE BESTEMMING OF 
DEN AARD VAN DE KOOPWAAR. 

2° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - VERKOOP OF AANBOD TEGEN 
EEN PRIJS DIE HOOGER IS DAN DE 
NORMALE PRIJS. - BINDENDE BEOOR
DEELING TEN AANZIEN VAN DEN ABNOR
MALEN AARD VAN DEN PRIJS. - REen
TER NIET VERPLICHT UIT TE WIJDEN 
OVER ELKEEN VAN DE BEOORDEELINGS
BESTANDDEELEN, IN DE WET AANGE
WEZEN. 

1 o Het besluit-wet van 27 October 1939 
straft den verkoop of het aanbieden tot 
verkoop van koopwaren tegen een pr~fs 
die hooger is dan de normale prijs, 
zonder dat gelet wordt op de bestemming 
of den· aard .van de koopwaren. (Besluit
wet van 27 October 1939, art. 1.) . 

-2° Artikel· 1 van het besluit-wet van 27 Oc
tober 1939 vermeldt de gegevens die moe

. ten dienen tot beoordeeling van den abnor-



~~~~!:~~: ~ ~ I ~ •• ~ 

-223-

malen prijs, die door de Hoven en recht
banken op bindende wijze kan v:orden 
bepaald, maar legt hun niet de verplich
ting op nadere uitlegging te verstrekken 
aangaand'e ieder van die gegevens. (Be
sluit-wet Vqn 27 October 1939, art. 1.) 

(DEMIDDELAER EN LOVINFOSSE.) 

ARREST. 

Over het tweede middel : schending 
van de rechten der verdediging, schending 
van artikelen 97 der Grondwet en 182, 
183 ~en volgende van het Wetboek van 
Strafvordering, doordat het bestreden 
arrest den aanlegger heeft veroordeeld 
hoofdens een ander feit dan hetgene 
bij het Hof regelmatig' aanhangig was 
gemaakt gewe():>t, te weten, een verkoop 
van allerfijnst gemalen cacaoschil, dan 
wanneer het Hof, door de dagvaarding 

Gelet op het arrest gewezen door het en de beschikking tot verwijzing, kennis 
Hof van beroep te Brussel op 10 Mei 19!.1 ; moest nemen van een verkoop van cacao : 

A. •Aangaande de voorziening van De· Overwegende dat de beschikking tot 
middelaer : ~ verwijzing en de dagvaarding aan aan-

Over het eerste middel : schending van legger verweten eet· of koopwaren, wellm 
artikelen 9 en 97 der Grondwet en 1 van ook de bestemming ervan zou zijn, tegen 
het besluit-wet in dato 27 October 1939, verbodene prijzen te . hebben gekocht, 
doordat het bestreden arrest aanleg· verkocht of te koop geboden ; 
ger veroordeeld heeft uit hoofde van Overwegende dat het Hof besliste dat 
eet· of koopwaren te hebberi verkocht of uit het onderzoek bleek dat de verkochte 
te koop geboden~ welke ook de bestem· koopwaar geen «cacao » was doch « aller
ming ervan zou kunnen zijn, dan wan· fijnst · gemalen cacaoschil " en dat de 
neer het besluit·wet in dato 27 Octo- betichting in dezen zin moest gewijzigd 
her 1939 slechts het koopen, het ver· worden; 
koopen of het te koop bieden van eet· of Overwegende dat het bestreden arrest 
koopwaren toelaat en dat in den samen· op bindende wijze vaststelt dat de nieuwe 
hang van gezegd besluit, het begrip van betichting door het Hof weerhouden, in 
bestemming van het gekocht, verlwcht hetzelfde feit bestaat als het feit dat het 
of te koop geboden produkt geenszins voorwerp uitmaakte van de in de dag
zonder belang is, wanneer men zich af· vaarding vermelde betichting; 
vraagt of gezegd besluit toepasselijk is Overwegende dat aanlegger zich nopens 
op gezegd produkt, namelijk indien dit de juiste aanduiding van de door hem 
!aatste een · eet· of koopwaar uitrnaakt in verkochte eetwaar verdedigd heeft, zoo
den zin van het besluit : als hij ertoe uitgenoodigd was geweest 

Overwegende dat aanlegger veroor· door het Hof van beroep ; dat zijn recht 
deeld werd om, in Oogst 19!.0 in het rech- van verdediging aldus geeerbiedigd werd; 
terlijk arrondissement Brussel, allerfijnst Dat het middel alzoo in het feite niet 
gemalen cacaoschil aan een hoogeren ~ opgaat ; 
prijs dan den norrnalen prijs te hebben · Over het derde middel : schending van 
verkocht ; artikel 97 der Grondwet en van artikel 1 

Overwegende dat de besluitwet in dato der besluitwet in dato 27 October 1939, 
27 October 1939 zonder eenige beperking doordat het bestreden arrest de veroor
het feit bestraft eet- of koopwaren te ver- deeling van den aanlegger gemotiveerd 
koopen of te koop te bieden aan een heeft door de vaststelling niet van het 
hoogeren prijs dan den normalen prijs, bestaan van het misdrijf, doch enkel van 
zonder acht te slaan op de bestemming of den schijn van dit bestaan, althans door 
de natuur dezerprodukten; strijdige beschouwingen dienaangaande, 

Overwegende,~ weliswaar, dat artikel 1 en doordat het arrest, om het zoogenaamd 
van het besluit in dato 3 J uli 1940, dat abnormaal karakter van den prijs te 

·de maatregelen aanvult welke vroeger beoorieelen, slechts m()t een der door de 
genomen werden nopens het verkoopen bedoelde besluitwet opgesomde elementen 
of het te koop bieden der eet- en koop- heeft rekening gehouden : 
waren, bepaalt dat het misdrijf bestaat Overwegende dat uit den samenhang · 
welke ook de bestemming weze van die van het arrest blijkt dat het Hof, door te · 
eet- of koopwaren, doch dat deze bepa- verklaren dat de door den aanlegger ver

·ling slechts een voorwaarde van het be- wezenlijkte winst overdreven « scheen "• 
staan van het rnisdrijf uitdrukt die reeds heeft willen bevestigen dat de verwezen
impliciet in de besluitwet in dato 27 Oc- lijkte winst door hem als overdreven 
tober 193 9 begrepen was ; geacht was ; 

Dat het middel dus in rechte niet op- Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
gaat; ·dus in feite niet opgaat; 
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Overwegende dat het middel niet be- · 
paalt welke de strijdige redenen van het 
arrest zijn ; · 

Dat het middel in dit onderdeel niet 
mag aangenomen worden; 

Overwegende dat artikel 1 der besluit
wet in dato 27 October 1939 bepaalt dat 
de rechtbanken oppermachtig het abnor
maal karakter der prijzen beoordeelen ; 
dat het daarna de elementen aanduidt 
waarop ze moeten steunen om hun oor- · 
deel te dien opzichte te vormen doch dat 
het de rechtbanken geenszins verplicht 
nopens elk dezer uitleg te geven ; 

Overwegende dat, indien het arrest uit
drukkelijk een dezer elementen, namelijk 
de winst, heeft onderzocht, daaruit niet. 
voortvloeit qat het Hof, in zijn beoordee
ling van het abnormaal karakter vim den· 
prijs, slechts met dit element aileen reke
ning heeft gehouden ; 

Dat in dit laatste onderdeel het middel 
in · rechte en in feite niet opgaat ; 

B. Aangaande de voorziening van Lo~ 
vinfosse : 

Over het eenig mid del : schending van· 
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 163 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring; schending van artikelen 1, 5, 7 en 9. 
der besluit-wet in. dato 27 October 1839; 
schending van de rechten der verdedi
ging doordat : 1° het bestreden arrest, de 
kwalificatie wijzigende van het feit dat. 
het voorwerp der betichting uitmaakt,. 
deze laatste bewezen heeft verklaard in 
weerwil van de richtlijnen, door § 3 van : 
artikel 1 der besluitwet in dato 27 Octo-: 
her 1939, aan den rechter geg'even om,, 
met de waarborging der wet, het abnor
maal karakter van den prijs te beoordee- · 
len ; 2° het bestreden arrest den bewijs
last onwettig heeft omgekeerd door te ' 
beschikken dat het de aanlegger was die . 
moest bewijzen dat hij cacaoschil had 
gekocht tegen 2 frank het kilo, wanneer 
het onderzoek van den markttoestand · 
juist een belangrijk element is waarop 
het onderzoek moest dragen om de aan
'klacht te rechtvaardigen ; 3° het bestre
den arrest beslist heeft dat de verkoop
prijs " den normalen prijs schijnt te hoven' 
te gaan "• dan wanneer om het beschik-. 
kend gedeelte te rechtvaardigen van een . 
arrest dat veroordeeling uitspreekt het : 
voor den rechter .over den grond niet · 
volstaat te zeggen da:t de bestanddeelen , 
der betichting vereenigd " schijnen >>, ; 
doch vast te stellen dat ze het werkelijk 
zijn : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat om de redenen die 

hierboven tot antwoord strekken op het 

laatste onderdeel van het derde middel 
der memorie van Demiddelaer, het middel 
in zijn eerste onderdeel niet mag aange
nomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, na den 

koopprijs van de cacaoschil volgens de 
gegevens van het onderzoek te hebben 
bepaald en na vastgesteld te hebben dat 
zij 80 centiem het kilo kostte, prijs van 
malen en ziften erin begrepen, vaststelt 
dat aanlegger niet bewijst dat zij 2 frank 
kostte, zooals hij het staande hield; 

Overwegende . dat door alzoo te be
slissen het arrest aan den aanlegger geen 
enkel bewijs oplegt ; dat het er zich hij 
bepaalt het . gebrek aan bewijs van den 
aanlegger vast te stellen, wat zijn bewe
ring betreft nopens den prijs der koop
waar, zooals deze uit het onderzoek bleek ; 

Dat het middel in dit tweede onderdeel 
dus in feite niet opgaat; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat om de redenen die 

hierboven tot antwoord strekten op het 
eerst onderdeel van het derde middel 
der memorie van Demiddelaer, het middel 
in zijn derde onderdeel in feite niet op
gaat; 

En overwegende, voor het overige, wat 
de twee verhalen betreft, dat de substan
tieele en op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen .werden nageleefd, 
dat de uitgesproken ~traffen wettelijk zijn; 

Om die redenen, het Hof verwijst de 
voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot 
de kosten. 

27 October 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 3 November 1941. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - CoR
RECTIONEELE RECHTBANK KENNIS NE
MEND TER ZELFDER TIJD VAN EEN 
VORDERING TOT TOEPASSING VAN STRAF 
EN VAN EEN VORDERING TOT BETALING 
VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN. -
RECHTBANK BESLISSEND DA_T DE EERSTE 
VORDERING NIET GEGROND IS, DAAR DE 
STRAFWET NIET WERD OVERTREDEN.
BLIJFT BEVOEGD 0.\1'1 OVER DE TWEEDE 
VORDERING UITSPRAAK TE DOEN EN 
KAN DEZE INWILLIGEN. 

De correctioneele rechtbank, bij welke in 
zaken van douanen tegelijk een vordering 
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tot straf en· een vordering tot betaling van 
1Jerschuldigde rechten is aanhangig ge
maakt, blijft bevoegd om kennis te nemen 
1Jan deze tweede vordering en kan ze 
inwilligen, zelfs indien zij verklaart dat 
de eerste vordering niet gegrond is omdat 
geen overtreding van de strafwet is be
wezen. (Algemeene wet van -26 Augus
tus 1822, artt. 246, 247 en 249.) 

{BEHEER VAN FINANCIEN, T. VENTURI.) 

ARREST; 

Gelet op het arrest gewezen door het · 
Hof van beroep te Brussel op 28 April ; 
1941; 

Over het eerste middel : schending van ' 
artikel 4 der algemeene wet in dato · 
'26 Augustus 1822, doordat het bestreden 
arrest den verweerder niet heeft veroor- · 
·deeld tot het betalen van het verschul
digd recht : 

Overwegende dat het eischende beheer, 
-dat aan verweerder verweet zonder gel- ~ 
dige bescheiden twee autovoertuigen, 
:geestrijke dranken en wijnen uit Frank- : 
rijk in Belgie te hebben vervoerd, zijn 
"Veroordeeling tot straffen en -tot het 
betalen der ontdoken rechten eischte; 
dat het, in zijn besluitselen in hooger 
J:Jeroep, uitdrukkelijk aan dezen laatsten ' 
eisch herinnerde ; · 

Overwegende dat het bestreden arrest · 
-vaststelt dat verweerder in Belgie de voer- ' 
tuigen en koopwaren, voorwerp van ge
zegde betichting, heeft ingevoerd, dat · 
het arrest hem niettemin ontslaat van de 
yervolging, om reden dat het misdrijf het 
gevolg is van een nalatigheid vanwege 
het bestuur der douanen; 

Overwegende dat de wet niet noodza
kelijk de vaststelling van een overtreding 
der strafwet onderstelt, opdat de straf
rechter den burgerlijken eisch, waarvan 
hij kennis heeft genomen door de dag
vaarding tot het betalen der belasting, 
zou mogen weerhouden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
-door den verweerder van het misdrijf vrij 
-te spreken, over dezen eisch geen uit-
spraak doet ; dat het middel dus gegrond · 
is· 

'over het tweede middel : schending 
-van artikel25 der wet in dato ·6 April1843, 
-van artikel 239 der wet in dato 26 Augus-
tus 1822 en van artikel 6 der wet iri dato 
12 December 1912, doordat het bestreden' 
arrest den verweerder vrijspreekt hoof
dens vervoer van geestrijke dranken 
zonder geldige bescheiden, in den on-: 
vrijen tolkring, om reden dat hij zonder: 

VERBR., 1941.-15 

bedrog heeft gehandeld dan wanneer, 
indien het bedrog door artikel 25 der wet 
in dato 6 April 1843 vereischt wordt, het 
daarom geen voorwaarde uitmaakt voor 
de toepassing van artikel 6 der wet in 
dato12 December 1912 : 

Overwegende dat het middel steunt op 
de bewering dat de vrijspraak van ver
'Yeerder enkel gegrond is op de yaststel
hng dat deze laatste zonder. hedrog heeft 
gehandeld; 

Doch overwegende dat de rechter· over 
den grond in feite, en dus souverein, 
vaststelt niet aileen dat verweerder zonder 
bedrog heeft gehandeld, doch ook dat, 
indien hij geestrijke dranken vervoerd 
heeft, in den onvrijen tolkring, zonder de 
door de wet vereischte formaliteiten te 
vervullen, dit aan een nalatigheid van het 
tolbeheer zelf te wijten is; dat het 
ten laste van verweerder gelegde feit 
alzoo een fout van gezegd beheer als 
oorzaak heeft ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
mid del feitelijken grondslag mist ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 37, 38, 39, 239 en 316 der wet 
in dato 26 Augustus 1822 en van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het bestre
den arrest, door verweerder vrij te spreken 
van de te zijnen laste gelegde betichting, 
de bewijskracht heeft geschonden van 
het door de agenten van het beb,eer 
opgesteld proces-verbaal, waarbij vastge
steld wordt dat het vervoer plaats greep 
op een uur waarop luidens voormeld 
artikel 316, .het tolbureau niet open w<~.s : 

Overwegende dat de rechter over den 
grond als reden der uitgesprokene vrij
spraak niet opgeeft dat het tolbureau 
open moest geweest zijn op het uur 
waarop het aan verweerder verweten 
vervoer plaats greep ; . . . 

Dat de fout, ten laste van het Beheer 
door het arrest weerhouden, erin bestaat 
noch den tolpost te hebben verlicht, noch 
·zijn bestaan te hebben aangeduid door 
een voorloopigen tolboom of door welk 
signaal ook, " dan wanneer de verweerder 
hem niet kon zien >> ; . . 

Dat het derde middel ook feitelijken 
grondslag mist ;. · 

En overwegende, voor 't overige, dat 
de vrijspraak wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest doch slechts voor zooveel 
het geen uitspraak doet over· den eisch 
tot veroordeeling tot betaling van het 
recht, verschuldigd wegens het invoeren 
der voertuigen en koopwaren ; · beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van het Hof van 
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beroep te Brussel en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; · ver
oordeelt elke partij tot de helft der kos
ten ; verwerpt de voorziening voor 't ove
rige ; verwijst de zaak alzoo bepaald v66r 
het Hof van beroep te Luik. 

3 November 1941.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 3 November 1941. 

STRAF. - MISDADEN, NAAR DE CORREC
TIONEELE RECHTBANK VERWEZEN, EN 
WANBEDRIJVEN. - HOF VAN BEROEP 
BESLISSEND DAT DEZE· MISDRIJVEN, 
WEGENS DE EENHEID VAN HET OPZET, 
EEN ENKEL FElT VORMEN. -ZWAARSTE 
STRAF ALLEEN VAN TOEPASSING. 

W anneer het Hof van beroep, bij hetwelk 
misdaden van valschheid in geschriften, 
naa1· de correctioneele rechtbank verwe
zen, en wanbedrijven van oplichting en 
schendir~,g van de woning aanhangig ziJn 
gemaakt, . vaststelt dat deze misdrijven, 
wegens de eenheid van het opzet van den 
beklaagde, slechts een enkel feit vormen, 
kan zij slechts· een straf uttspreken en 
mag deze straf degene die op het zwaarste 
misdriif is gesteld niet te boven gaan. 
Strafwetb., artt; 65 en 6S.) 

{.VANDERSTEEN.) 

• ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 9 ,Juli 
1941 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

I. Aangaande de veroordeeling uitge
sproken hoof dens de feiten A, 1°, 2° en S0 : 

Over lJ,et middel ex officio : schending 
van artikelen 25, 6S en 65 van het Straf
wetboek, doordaL het bestreden arrest, 
alb.oewel het vastgesteld heeft dat de 
betichtingen van valschheid of. van ge
bruik van valsche stukken, door de raad
kamer gecorrectionaliseerd, en de ten ' 
laste van beklaagde · gelegde betichtingen 
van oplichting en schending van woon
plaats aile uit eenzelfde strafbaar inzicht 
volgden, den verdachte niettemin veroor
·deeld heeft tot een gevangenisstrar van 
zes j aar, welke den omvang van de zwaar
'ste straf te boven gaat ; 

Overwegende dat de verdachte beticht 
was : 1° van valschh,eid in geschriften en 
gebruik van valsche stukken ; 2° van 
oplichtingen met behulp van die valsche 
stukken en so van schending van woon
plaats; dat het bestreden arrest, zooal& 
de eerste rechter, aanneemt dat de valsch
b.eden en het gebruik van valsche stukken 
zich vermengen en dat de oplichtingen en 
de schending' van woonplaats het doel van 
die valschheden zijn geweest ; dat het 
verklaart dat wegens de eenheid van 
strafbaar inzicht, op die drie misdrijven 
slechts een enkele straf, de zwaarste, 
dient toegepast; dat b.et niettemin tegen 
den betichte een gevangenisstraf van zes 
jaar uitspreekt en tevens een geldboete.
van 100 frank en de ontzetting, gedurende 
vijf jaar, van de uitoefening der rechten 
voorzien door artikel S1, to, so, 4o en 5°, 
van het Strafwetboek ;' 

Overwegende dat, - na op de eenheid 
van inzicht te hebben gewezen, alsook op 
de noodzakelijkheid, precies wegens deze 
eenheid, op de verscheidene ten laste van 
beklaagde gelegde misdrijven slechts een 
enkele straf toe te passen -, het bestre
den arresLdezen laatste aileen mocht ver~ 
oordeelen, zooals het zulks zelf verklaart. 
tot de zwaarste straf, te weten wat de 
hoofdgevangenisstraf aangaat, tot een ge~ 
vangenisstraf van vijf jaar (Strafwet .• 
artt. 25, 6S en 65 ; 

Dat hieruit volgt dat, door op den ver
dachte een gevangenisstraf van zes jaaJ> 
toe te passen, het bestreden arrest de· in 
het middel aangehaalde bepalingen ge
schonden heeft ; 

:n. Aangaande de veroordeeling uitge
sproken wegens de andere misdrijven : 

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; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest, voor zooverre het den 
aanlegger veroordeelt hoofdens de feiten A, 
1 o, 2° en so, alsook tot de kosten ; ver
werpt de voorziening voor 't overige t 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof ·van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de gedeeltelijk vyrnietigde beslissing ; 
veroordeelt den aanlegger tot de helft der 
kosten, het overige ten laste van den 
Staat; verwijst de zaak alzoo bepaald 
naar het Hof van beroep te Gent. 
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3' November 1.941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 

Gelijkluidende co_nclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. . 

2e KAMER. - 3 November 1941. 

1° OORLOG. -WET vAN 10 MEr 1940, 
ARTIKEL 5, BETREFFENDE DE OVER
DRACHT VAN MACHT IN OORLOGSTIJD.
OVERDRACHT VAN MACHT AAN DE SE
CRETARISSEN-GENERAAL.' - BEVOEGD
HEID OM BESTUURSMAATREGELEN TE 
TREFFEN, ZELFS IN ZAKEN DIE NORMAAL 
TOT DE WETGEVENDE MACHT BEHOO
REN. 

2° OORLOG. - BEsLurT VAN 18 No
VEMBER 1940 BETREFFENDE DE BE
VOEGDHEID VAN DE. MILITAIRE RECHT
HANKEN. - NIET VAN TOEPASSING QP 
DE ZAKEN DIE WETTELIJK, VOOR HET 
INWERKINGTREDEN VAN DIT BESLUIT, 
BIJ EEN GEWONE RECHTBANK WERDEN 
AANHANGIG GEMAAKT. 

1° Tijdens de bezetting van Belgie kan de 
secretaris-generaal van het .ministerie 
van justitie, krachtens artikel 5 van de 
wet van 10 Mei 1940, in het raam van 
zijn beroepswerkzaamheden en voor zoover 
de gevallen spoedeischend zijn, maatre
gelen van bestuur treffen, zelfs in de 
zaken die, zooals de bevoegdheid van de 
rechtbanken, in gewonen tijd behooren 
tot de wetgevende macht (1). (Stilzwij
gend aangenomen.) 

2° Het besluit van den secretaris-generaal 
van het ministerie van justitie, van 
18 November 1940, betreffende de be
voegdheid van de militaire rechtbanken is 
niet van toepassing op de zaken die wette
lijk, v66r het inwerkingtreden van dit 
besluit, aan de kennisneming van een 
gewone rechtbank was opgedragen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
· T. RIGOLE EN ANDEREN.) (2) 

ARREST (3). 

Gelet op het bestreden vonnis op 
29 Mei 1941 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Bergen zetelende in 
graad van beroep ; 

Over het middel : schending van arti-

(1) Zie Verbr., 7 April 1941, supra,. biz. 84. 
(2) Wat de voorgaande proceduur betreft, 

zie Verbr., 11 November 1940 (Bull. en PABIC., 

1940, I, 289.) 

kelen 429, 430, 525 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering en van het 
besluit in dato 18 November 1940 van 
den secretaris-generaal van het ministerie 
van justitie, doordat het bestreden vonnis 
de beslissing. bevestigt hij dewelke de 
politierechthank te Bergen zich onhe· 
voegd heeft verklaard om de verweerders 
te vonnissen, en dit krachtens de bepa
lingen van voormeld hesluit in dato 
18 November 1940, wanneer- de zaak, v66r 
het in werking treden van dit besliiit 
regelmatig v66r de politierechthank t~ 
Bergen gebracht was geweest door een 
door het Hof van verbreking gewezen 
arrest van regeling van rechtsgebied : 

Overwegende dat de verweerders ver
volgd zijn wegens inbreuk op artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, de eerste 
der verweerders op het oogenblik der feiten 
militair in actieven dienst, de ·tweede 
militair in onbepaald verlof zijnde ; ' 
. Dat een heschikking der raadkamer van 
de rechtbank van eersten aanleg te Bergen 
in dato 2 J anuari 1940 ten voordeele van 
de verweerders het hestaan van verzach
tende omstandigheden heeft aangenomen, 
wat slechts het' uitspreken van politie
straffen medebracht ; 

Overwegende dat, bij arrest van rege
ling van rechtsgebied, op 11 November 
1940 door het Hof van verbreking gewe
zen, de zaak regelmatig v66r: de politie-
rechtbank te Bergen werd gebracht ; -

Overwegende nochtans dat het bestre
den vonnis beslist dat de politierechtbank 
onbevoegd is, om reden dat een besluit 
van den secretaris-generaal van het minis
terie van justitie in dato 18 November 
1940, - dus van lateren datum d_an het 
arrest van regeling van rechtsgebied; -
heschikt dat « zoolang de bedrijvigheid 
van de krijgsraden en van het militair 
gerechtshof geschorst is, de uit drie rech
ters hestaande kamers van de correctio
neele rechtbanken en, in hooger heroep, 
de correctioneele kamers van de Hoven 
van beroep de ambtsverrichtingen van de 
militaire rechtsmacht zullen uitoefenen 
voor al de tot de hevoegdheid der mili
taire rechtbanken behoorende misdrijven, 
met uitzondering van die welke slechts 
bij de militaire strafwetten voorzien 
zijn »; 

Overwegende, weliswaar, dat de wets
bepalingen welke aan de bevoegdheid 

(3) Zie de conclusie van den H~ advocaat 
generaal Raoul Hayoit de Termicourt ; de 
tekst er van is gedrukt in Bull. en PABIC., 

1941, I, 407. 
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wijziging brengen in principe van toepas
sing zijn, vanaf den dag waarop ze in 
werking treden, op al de hangende gedin
gen waarin nog geen beslissing over den 
grond tusschengekomen is ; 

Dat men hiervan de reden vindt in het 
feit dat de wetgever beschouwt dat de 
door de nieuwe wet aangeduide rechter 
een betere rechtsbedeeling zal verschaffen 
dan degene aan wien de ingetrokkene 
wet bevoegdheid verleende; 

Doch overwegende dat deze beschou
wing noodzakelijk zonder verband is met 
het besluit in dato 18 November 19!.0, 
dat de vorige wetgeving niet intrekt en 
geen ander doel heeft dan tijdelijk te 
voorzien in de feitelijke schorsing van de 
bedrijvigheid der militaire rechtsmachten 
gedurende de bezetting van Belgie ; 

Overwegende dat de dringende nood
zakelijkheid - welke den maatregel van 
bestuur, genomen door den secretaris
generaal van justitie krachtens artikel 5 
der wet in dato 10 Mei 1%0, rechtvaar
digt -, in de inleiding van gezegd besluit 
in de volgende bewoordingen wordt uitge
drukt : " OV'erwegende dat de rechtsbe
deeling vergt dat er, in de huidige tijds
omstandigheden, onverwijld maatregelen 
worden getrofien om te voorzien in de 
berechting van de zaken die tot de be
voegdheid van de militaire rechtscolleges 
behooren »; 

Dat daaruit blijkt dat de opsteller van 
het besluit slechts de zaken heeft bedoeld 
welke v66r de militaire rechtscolleges nog 
aanhangig waren op den dag van het 
inwerkingtreden dezer beschikking, alsook 
de zaken welke later v66r gezegde rechts
machten zouden moeten gebracht worden ; 
dat, daarentegen, de zaken, welke reeds 
regelmatig v66r een gewone rechtspre
kende rechtomacht gebracht werden, bui
ten de. bedoeling van het besluit vallen, 
vermits er v66r het inwerkingtreden van dit 
)aatste, in hun berechting voorzien werd; 

Overwegende, dienvolgens, t..at de be
streden beslissing de in 't middel bedoelde 
beschikkingen heeft geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; zegt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aan
leg te Bergen en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het ver~ 
nietigd vonnis ; veroordeelt de verweer
ders tot de kosten ; verwijst de zaak v66r 
de correctioneele rechtbank te Charleroi, · 
zetelende in graad van beroep. 

3 November 19H.- 2e Kamer.- Voor
.zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend, 

voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, .H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 3 November 1941. 

1 o VOORLOOPIGE HEGRTBNIS. -
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
BEHOUD VAN DE HECHTENIS OMDAT 
HET OPENBAAR BELANG HET VEREISCHT. 
~ TE BEOORDEELEN DOOR HET ON·DER
ZOEKSGERECHT. 

2o VOORLOOPIGE HECHTENIS. -
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
NooDZAKELlJKHEID YAN I;!ET OPEN
BAAR BELANG. - KAN VOLGEN UIT DE 
SOCIALE STOORNIS EN DE KRENKING 
VAN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID, DIE 
DOOR DE INVRIJHEIDSTELLING ZOUDEN 
WORDEN VEROORZAAKT. 

1 o Voor de toepassing van artikel 5 der wet 
' van 20 April 1874, betreffende de voor

loopige hechtenis, heeft de wetgever aan 
het geweten en de wijsheid der onderzoe.~s
gerechten overgelaten de noodzalceltJk
heid van het openbaar belang te beoor
deelen. 

2o Noch de tekst van artilcel 5 der wet van 
20 April1874, betreffende de voorloopige 
hechtenis, noch de voorbereidende hande
lingen verbieden de onderzoeksgerechten 
de handhaving. van de hechtenis van .den 
beklaagde als door het openbaar belan:g 
vereischt te beschouwen, wanneer, tn 
bepaalde omstandigheden, de feiten v~n 
zulken ergen aard zijn dat de invrijhetd
stelling sociale stoornis zou teweeg brengen 
en de openbare zedelijkheid zou krenken. 

(GILlS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden arresten door 
de kamer van inbeschuldiginstelling te 
:Brussel op 20 Oogst 19M gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen deze l!rresten ingediend verknocht 
zijn; 

Over het middel ingeroepen door den 
aanlegger Cuypers en afgeleid uit de 
schending van artikel 5 . der wet van 
20 April 1874, doordat de Kam~r van 
inbeschuldigingstelling de handhavmg der 
hechtenis van aanlegger heeft bevolen, 
steunende op de eischen van het openbaar 
belang, dan wanneer bet o!lderzoek valle
dig was geeindigd, en de e1schen van het 
openbaar belang heeft afgelei~ uit de 
noodzakelijkheid der beteugelmg, dan 
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wanneer de beoordeeling over deze nood
zakelijkheid enkel aan ,de rechtsprekende 
rechtsmachten toebehoort : 

Overwegende dat de bewering waarop 
het eerste onderdeel van het middel steunt 
in feite niet opgaat ; 

Dat het inderdaad niet blijkt, noch uit 
de vaststellingen der bestreden arresten 
n?ch uit eenig ander stuk der rechtsple~ 
gmg waarop het Hof acht mag slaan, 
dat het onderzoek volledig was geeindigd 
op het oogenblik waarop de Kamer van 
inbeschuldigingstelling gestatueerd heeft ; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
van het middel aangaat, dat de bestreden 
arresten hierop steunen dat (( het openbaar 
belang afgeleid uit de noodzakelijkheid der 
beteugeling, de handhaving der hechtenis 
vereischt, daar de feiten zoo zwaar zijn 
dat de invrijheidstelling de sociale orde 
en het puhliek gevoelen zou benadeelen >>; 

Overwegende dat de wetgever, voor de 
toepassing van artikel 5 der wet van 
20 April 1874, de beoordeeling over de 
eischen van het openbaar belang heeft 
overgelaten aan het geweten en de voor
zichtigheid der onderzoeksrechtsmachten · 

Dat namelijk, noch de tekst dezer wet~ 
telijke bepaling noch de voorbereidende 
werken, de onderzoeksrechtsmachten ver
bieden te oordeelen dat het openbaar 
belang de handhaving der hechtenis 
v~reischt, wanneer in bep,aalde omstan
dlgheden de aan betichten aangetijgde 
feiten een zoodanig karakter hebben dat de 
invrijheidstelling der betichten een sociale 
wanorde zou medebrengen en de open
bare zed~lijkheid zou krenken ; 

Waarmt volgt dat het middel in zijn 
tweede onderdeel in rechte niet opgaat ; 

En overwegende, voor 't 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 die redenen bet Hof voegt de vo~r
zieningen samen ; verwerpt ze ; veroor
deelt de aanlegger tot de kosten. 

3 November 1941.- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 November 1941. 

BEDERF VAN DE JEUGD.- WEZEN
LIJKE BESTANDDEELEN VAN HET WAN
BEDRIJF. - DADER ONWETEND DAT 
HET SLACHTOFFER MINDERJARIG WAS. 

0NWETENDHEID VOLGEND UIT EEN 
NALATIGHEID VAN ZIJNENTWEGE. 

Aanslag tegen de zeden, door tot ontucht, 
bederf, p:ostitutie van een minderjarige 
aan t~ httsen, z~ te bevorderen of te be
gunst~gen ten emde eens anders driften 
te voldoen, valt onder de toepassing van 
de strafwet, wanneer de dader den staat 
v~n minderjarigheid van het slachtoffer 
met kende, slechts dan indien deze onwe
tendhe~q te wijten is aan een nalatigheid 
van ZtJnentwege. (Strafwetb., art. 380 
[wet van 26 Mei 1914, art. 1].) 

(THONON.) 

ARREST. 
Gelet op het bestreden arrest op 10 Juli 

1941 door het Hof vai::t beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel ex officio : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat het 
arrest den aanlegger veroordeelt wegens 
het misdrijf van bederving der jeugd 
voorzien bij artikel 380 van het Strafwet
boek, · zonder dat het Hof kan nagaan of 
al de door de wet voorziene bestanddeelen 
van p.et misdrijf vereenigd zijn : 

Ov:erwegende dat de aanlegger v66r de 
correctioneele rechtbank was gedaagd 
geweest onder de betichting : A) een aan
slag tegen de zeden te hebben gepleegd, 
door tot ontucht, bederf of prostitutie 
van een minderjarige, die den vollen leef
tijd van zestien jaar hereikt had, en wier 
staat van minderjarigheid hij ken de, aan · 
te hitsen, ze te bevordAren of te begunsti
gen ten einde eens anders driften te vol
doen, en B) aan dien persoon zware slagen 
te hebben toegebracht; 

Overwegende dat de rechtbank hem 
ve.roordeelt heeft tot gevangenisstraf van 
twee maanden en een geldboete van .50 fr, 
op voet der betichting B ; 

Overwegende dat de rechtbank, yvat 
het feit betreft der betichting A, den aan
legger ervan verwittigd heeft dat hij zich 
ook te verdedigen had wegens de betich
ting : een aanslag tegen de zeden te heb
ben gepleegd door tot ontucht, bederf of 
prostitutie derzelfde minderjarige, wier 
staat van minderjarigheid hij niet kende, 
aan te hitsen, ze te bevorderen of te be
gunstigen tei::t einde eens anders driften 
te voldoen; 

Overwegende dat het feit, aldus om
schreven, onder de toepasBing van geen 
enkele wetsbepaling vie!; dat, inderdaad, 
artikel 380 van het Strafwetboek (art. 1 
der wet van 26 Mei 1914) de bederving 
der jeugd, wanneer de dader den staat 
van minderjarigheid van het slachtoffer 
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26 KAMER. - 17 November 1941. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - EENPA~ 
RIGHEID. - HOF VAN BEROEP. -
ARREST BIJ VERSTEK GEWEZEN D_AT, 
BIJ EENPARIGHEID, DE DOOR DEN 
EERSTEN RECHTER UITGESPROKEN STRAF 
VERZWAART.- VERZET VAN BEKLAAGDE. 
- ARREST DAT,. OP DIT VERZET, DE BIJ 
VERSTEK UITGESPROKEN VEROORDEE
LING BEHOUDT. - EENPARIGHEID VER
EISCHT. 

Op het verzet van beklaagde tegen een arrest 
van veroordeeling, dat te zi}nen laste bij 
verstek werd gewezen, kan het Hof van 
beroep slechts bij eenparigheid, en met 
vermelding in het ar1·est van deze een·
parigheid, de door den eersten rechter 
uitgesproken straf verzwaren, zelfs wan
neer de door het Hof uitgesproken straf 
dezelfde is als degene van het bi} verstek 
gewezen arrest, die het verklaart te be
houden en die bi} eenparigheid was be
slist geweest. (Wet van 18 Juni 1869, 
art. HO, aangevuld door artikel 2 van 
van de wet van 4· September 1891.) 

(CAMBRON, T. DEGUELDRE.) 

ARREST, 

Gelet op het bestreden arrest op 11 J uni 
1941 gewezen door het Hof van beroep te 
Luik; 

Over het eerste middel hierop gesteund 
dat bet Hof, na het verzet tegen het arrest 
bij yerstek dd. 17 Maart 1941 te hebben 
ontvangen, arrest dat aanlegger wegens 
oplichting veroordeelde, dit laatste heeft 
gehandhaafd zonder door een nieuwe 
beschikking uitspraak te doen, en de door 
den eersten rechter uitgesproken straf 
heeft verhoogd zonder te beslissen met de 
eenparige stemmen van zijn leden : 
. Over het tweede onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat aanlegger door de 
correctioneele rechtbank te Namen wegens 
diefstal veroordeeld werd tot gevangenis
straf van een maand en tot een geldboete 
van 26 frank en tot een schadevergoeding 
van 3.000 frank jegens de burgerlijke 
partij ; 

Overwegende dat, na hooger beroep van 
het openbaar ministerie en van aanlegger, 
het Hof van beroep te Luik, op 17 Maart 
1941 uitspraak doende bij verstek, de 
beslissing over de ptiblieke vordering heeft 
vernietigd en, met eenparige stemmen, 
den aanlegger wegens oplichting heeft 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
twee maanden en tot een geldboete van 

50 frank en de beslissing over de burger
lijke vordering heeft bevestigd ; 

Overwegende dat bet Hof, - daar aan
legger tegendit arrest verzet hadgedaan,
na het verzet te hebben ontvang•en, ver
klaard heeft, zonder vast te stellen dat 
het met eenparige stemmen uitspraak 
deed, zijn arrest bij verstek te handhaven 
en, dienvolgens, aanlegger hoofdens op-
lichting te veroordeelen tot een gevange
nisstraf vq.n twee maanden en tot een 
geldboete van 50 frank ; 

Overwegende dat artikel 2 der wet in 
dato 4 September 1891 vereischt dat het. 
Hof van beroep met eenparige stemmen 
uitspraak doet, wanneer het de strafl'en 
verhoogt, welke tegen den beklaagde door
den eersten rechter uitgesproken werden ;. 

Overwegende dat deze maatregel moet 
nageleefd worden zelfs wanneer het Hof,. 
door het verzet van den veroordeelde,. 
ertoe gebracht wordt over het ingesteld 
beroep opnieuw te beslissen en zelfs dan 
wanneer het arrest, gewezen over het 
verzet, enkel en aileen de veroordeelin
gen behoudt welke · door het arrest bij 
verstek wettelijk uitgesproken waren ge
weest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
- door niet vast te stellen dat de beslis-

. sing van het Hof, welke de tegen den aan
legger bij het vonnis a quo . uitgesproken 
strafl'en verhoogt, met eenparige stemmen 
gewezen werd, - artikel 2 der wet in 
dato 4 September 1891 heeft geschonden ;: 

Dat het middel in zijn tweede onder
dee! dus gegrond is ; 

En overwegende dat de verbrekirig over 
de publieke vordering de vernietiging me
desleept van de beslissingen die het gevolg 
ervan zijn en dienvolgens van deze die 
gewezen werd over de burgerlijke vorde-, 
ring van den. verweerder ; 

. Om die redenen, het Hof verbreekt de 
bestredene beslissing ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep te 
Luik en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt den verweerder tot 
de kosten ; verwijst de zaak v66r het Hof 
van beroep te Brussel. 

. 17 November 1941. - 26 Kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De-. 
leuze.- Geli}kluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 
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2e KAMER. - 17 November 1941. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
MEER FElTEN DIE DE UITVOERING VOR
MEN VAN HETZELFDE MISDADIG OPZET. 
- LAATSTE FElT VERTRE,KPUNT VAN 
DEN .VERJARINGSTERMIJN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE VAN BE.KLAAGDE BEVAT 
SLECHTS FEITELIJKE BEWIJSVOERING. -
VASTSTELLING WAARUIT VOLGT DAT DE 
BEWERINGEN VAN BEKLAAGDE NIET 
GEGROND ZIJN. - WETTELIJK MET RE
DENEN OMKLEED. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VONNIS VAN VEROORDEELING. - DA
TUM VAN HET FEIT ONZEKER. ~ ONMO
GELIJKHEID VOOR HET HOF NATE GAAN 
OF DE PUBLIEKE VORDERING AL DAN 
NIET VERJAARD IS. - GEBREK AAN 
REDENEN. 

1 o Wanneer meer feiten de uitvoering zijn 
van hetzelfde misdadig opzet, begint de 
verjaring van de publieke vordering 
slechts te loopen te rekenen van het laatste 
feit. 

2o Wanneer de conclusie van beklaagde 
slechts feitelijke bewijsvoering bevat, _is 
wettelijk met. redenen omkleed de beshs
sing van veroordeeling die tegen de bewe
ringen van beklaagde feiten stelt waaruit 
blijkt dat deze beweringen niet gegrond 
zijn, en die namelijk vaststelt, steunend 
op het ter terechtzitting gedane onderzoek, 
dat al de bestanddeelen van in het bewoor
dingen der wet genoemde misdrijf ter 
zake voorhanden zijn. 

so Is niet wettelijk met redenen omkleed 
het vonnis van veroordeeling dat den 
datum van het gepleegde feit in de onze
kerheid laat en derhalve het Hof niet in 
staat stelt na te gaan of de publieke vor
dering al dan niet verjaard is. 

(RENARD EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 11 Juli 1941 
gewezen; _ . 

Wat de voorziening van Renard be
treft : 

Omtrent het eerste middel gesteund op 
de verjaring der vordering : 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
was hoofdens verscheidene pogingen tot 
omkooping van ambtenaren, gepleegd 
tusschen den 1eri Februari en den soenMei 

19S 7 ; dat deze feiten, door artik_el 252 
van het Strafwetboek met correctwneele 
straffen gestraft worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de feiten, wel.ke het ten laste 
van den aanlegger Renard als bewezen 
weerhoudt, de uitvoering zijn van het
zelfde crimineel inzicht en in werkelijkheid 
enkel een misdrijf uitmaken dat slechts 
op 29 Mei 19S7, datum van het laatste ten 
laste van den aanlegger gelegd feit, vol-
trokken was ; _ 

Overwegende dat deze beoordeeling 
bindend is en aan het toezjcht van het 
Hof van verbreking ontsnapt ; 

Overwegende derhalve dat de _verjaring 
vanaf dien datum heeft begmnen te 

-Ioopen · 
Maa; overwegende dat zij, binnen den 

termijn van drie jaar, regelmatig gestuit 
werd door het verhoor van aanlegger door 
den onderzoeksrechter op 8 November 
19S9; en dat geen drie jaren verloopen 
zijn sedert dezen laatsten datum tot op 

\ den dag van 11 J uli 1941 waarop het arrest 
van veroordeeling· werd uitgesproken ; 

Dat het middel dus in rechte niet op-
gaat; . 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 51 en 252 van het Strafwet
boek, doordat de ten laste van aanlegger 
gelegde poging ondeugdelijk was ; dat . in 
aile geval de hem verweten daden met 
mochten beschouwd worden als daden 
van uitvoering; 

Overwegende dat de aanlegger, in v66r 
het Hof van beroep genomen conclusie 
tot staving dezer beweringen, slechts be
schouwingen van feitelijken aard deed 
gelden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze beweringen, vreemd aan aile verweer 
in rechte impliciet heeft beantwoord met 
de besta;ddeelen van het misdrijf in de 
bewoordingen der wet vast te stellen en 
door zich te steunen op het onderzoek 
v66r het Hof; dat het arrest daar heeft 
bijgevoegd « dat de betichte, v66r dat hij 
de hem verweten daden pleegde, wist dat 
de personen die hij gepoogd heeft om te 
koopen, met een openbaren dienst belaste 
personen waren '' ; . 

Dat daaruit volgt, dat de bewermgen 
van den aanlegger op gepaste wijze werden 
beantwoord door andere feitelijke be
schouwingen dan deze welke hij deed 
gelden ; dat het arrest dus i~ den zi~ der 
wet is gemotiveerd en dat de m het m1ddel 
aangehaalde beschikkingen niet geschon
den werden; 

Dat het middel niet mag aangenomen 
worden; 



236-

1e KAMER. - 20 November 1941. 

1° VOORZIENING iN VERBREKING. 
- BETEEKENING. 

2° DAGVAARDING.- VERMELDINGEN. 
- BEOORDEELING VAN DEN RECHTER. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN·. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST. 

1° Is regelmatig de beteekening van een 
voorziening in verbreking gedaan aan 
een vennootschap onder de benaming 
door haar zelf aangenomen in het exploot 
waarbij het bestreden arrest aan den 
eischer in verbreking werd beteekend. 

2° De rechter beoordeelt bindend of de ver
meldingen van een exploot van dagvaar
ding, die de identiteit van den verzoeker 
betreffen, voldoende- zijn om te dezer zake 
allen twijfel weg te. nemen zoo bij de 
tegenpartij als bij den rechter. (Wetb. 
van Burgeri. Rechtsv., art. 61.) 

so Mist feitelijken grondslag het middel 
dat als grief te gen het bestreden arrest 
aanvoert dat dit arrest niet een vaststelling 
heeft gedaan, dan wanneer het arrest 
zullcs wel deed, en niet op de conclusie te 
hebben geantwoord, dan wanneer zulks 
is geschied. 

(SPITAELS, T. VENNOOTSCHAP POLSKIN.) 

ARREST. 

Gezien de voorziening gerich:t tegen 
het arrest van het Hof van ·heroep van 
Gent, eerste burgerlijke kamer, op tegen
spraak tusschen partijen uitgesproken den 
10 Juni 19S9; 

Gezien dit arrest ; 
Omtrent het middel van niet-ontvan

kelijkheid : 
Overwegende dat verweerster doet gel

den dat de voorziening heteekend werd, 
niet aan de Maatschappij met beperkte 
aansprakelijkheid " Polskin », maar aan 
een Naamlooze Vennootschap cc Polskin >>; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan eischer beteekend werd door de 
Naamlooze Vennootschap cc Polskin "; dat 
verweerster aan eischer niet mag verwij
ten haar de voorziening beteekend te 
hebben onder de benaming die zij zelf 
aangertomen had ; dat verweerster niet 
kon twijfelen dat de voorziening wel tegen 
haar gericht was; 
. Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan aangenomen worden ; 

Ten gronde : -
Omtrent het eerste middel : schending 

van artikelen 61, 1° en ~o; ~1~ en ~16 van 

het Wetboek. van Burgerlijke Rechtsple..: 
ging; 1S van de door Koninklijk besluit 
van SO November 19S5 samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen : 
eerste tak : doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de Vennoot
schap cc Polskin » geen naamlooze vennoot
schap is, het exploot van deurwaarder 
De Potter, in dato van 27 April19S8, gel
dig, en den eisch, door gezegd exploot 
ten verzoeke van de Naamlooze Vennoot
schap "Polskin » ingeleid, ontvankelijk 
verklaard heeft, zulks in strijd met de 
bepalingen van. artikel 61, 1°, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging. 
welk, krachtens artikelen ~14 en ~16 van 
hetzelfde Wetboek, van toepassing zijn 
in de aanleggen voor de Rechtbanken van 
Koophandel, en, luidens artikel 61, ~0 , 
op straffe van nietigheid voorgeschrev:en 
zijn- daar gezegde bepalingen voorschrij
ven dat in een dagvaardingsexploot de 
naam van den aanlegger moet vermeld 
worden, en daar een niet bestaande ven
nootschap geen aanlegger kan zijn ; 
tweede tak : doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de H. J. 
Gotz gemachtigd was om voor een ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid he,t geding te vervolgen, het voor
meld exploot geldig, en den eisch ontvan
kelijk verklaard heeft, zulks iri strijd met 
artikelen 61, 1° en ~o; t.14 en ~16 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, 
en met artikel 1S der samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen 
- daar deze bepalingen voorschrijven dat 
" de handelsvennootschappen door hun 
zaakvoerders of beheerders handelen >; 
(art. 1S der wet op de Handelsvennoot
schappeh) ; dat een handelsvennootschap 
die als aanlegster optreedt, door hare 
wettelijke mandatarissen in het geding 
moet vertegenwoordigd zijn, en dat de 
naam van deze mandatarissen in het inlei
dend exploot moet vermeld worden (arti
kel 61 van het Wethoek van Burgerlijke 
Rechtspleging), en daar het exploot waar
over betwisting geen ander naam vermeldt 
dan den naam van een persoon die de 
mandataris niet was van• de verzoekende 
partij Naamlooze Vennootschap" Polskin: 

Aangezien het middel steunt op een 
misgreep in het inleidend exploot begaan ; 
dat dit exploot aan verweerster, die feite
lijk een maatschappij met beperkte aan
sprakelijkheid uitmaakt, de - benaming 
van naamlooze vennootschap geeft ; dat 
eischer daaruit afleidt dat dit exploot den 
naam noch . van de aanvraagster, noch 
van den natuurlijken persoon die haar in 
rechte vertegenwoordigt, opgeeft; 
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. · Aangezien het bestreden arrest vast
stelt dat de eischeres werkelijk een maat
schappij met beperkte verarrtwoordelijk
heid, van Poolsch recht, uitmaakt; dat 
de H. Jozef Gotz, die voor haar optreedt, 
daartoe gemachtigd is ; dat de begane 
misgreep den eischer niet heeft kunnen 
in dwaling brengen omtrent de identiteit 
van de aanlegster; 

Aangezien de meldingen, door arti
kel 61, 1°, van het Wetboek van Rechts
pleging v orgeschreven, slechts voor doel 
llebben allen twijfel nopens de identi
teit van den eischer uit den geest der 
tegenpartij en der rechters te verban
nen; dat de rechter bindend oordeelt, 
zooals het bestreden arrest het deed, of de 
:bewoordingen van het exploot te- dien 
-opzichte voldoende zijn ; 

· Aangezien het middel niet kan aange
nomen worden ; 

Omtrent het tweede middel : schending 
van artikelen 118~, 1603, 1606, 1609 
.en 1610 van het Burgerlijk Wetboek en 
. 97 van de Grondwet : eerste tak : doordat 
het bestreden arrest eischer in verbreking 
veroordeeld heeft tot betaling van de 
aangekochte koopwaren, en hem afge
wezen heeft van zijn eisch tot verbreking 
van het koopcontract wegens niet-leve
rirtg van de koopwaar, zulks in strijd met 
voormelde wetsbepalingen, volgens de
welke de verkooper de hoofdverplichting 
heeft de door hem verkochte zaak te 
leveren (art. 1605 en volgende';, en de 
kooper het recht heeft, indien de verkoo
per in. gebreke blijft de levering te doen, 
te vorderen dat. de verkoop wordt ont
bonden (art. 1610::; daar het bestreden 
arrest niet vaststelt dat toekomstige ver
weerster in verbreking de verkochte koop
waren geleverd zou hebben, of eischer 
aangemaand zou hebben de koopwaren in 
-ontvangst te nemen; tweede tak: doordat 
het bestreden arrest de besluiten door 
eischer in verbreking genomen, waarbij 
eischer staande hield dat toekomstige 
verweerster in verbreking de verkochte 
koopwaren niet geleverd had, niet beant
woord heeft, zulks in strijd met de bepa" 
lingen van artikel 97 van de Grondwet, 
.welke voorschrijven dat elk vonnis moet 
gemotiveerd worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : dat de aanlegger tijdig bericht 
heeft ontvangm van de aankomst der 
goederen te Antwerpen; dat aanlegger 
zelf door zijn handeling het ontegenspre
kelijk bewijs heeft geleverd dat hij wist 
dat de koopwaar aangekomen was, en in 
magazijnen bewaard lag ; dat hij dus de 
gelegenheid gehad heeft de waar in ont-

vangst te nemen en na te zi n, en dat, 
bij gebrek aan tijdige reclamatie, hij moet 
aangezien worden als hebbend de koop
waar zonder voorbehoud aanvaard ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat de verkochte koopwaar ter 
beschikking van den aanlegger werd ge
steld, en, bijgevolg, dat zij hem geleverd 
werd · · 

Dat aldus, in strijd met de bewering 
van het middel, de rechter de besluiten 
van den aanlegger heeft beantwoord, en 
zijn beslissing wettig en juist heeft gemo-

. tiveerd; · 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; veroordeelt aanlegger tot 
de kosten en tot eene vergoeding van 
150 frank jegens verweerster. 

20 November 1%1.-1.8 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. -
Pl., HH. Struye en Van Leynseele . 

2" KAMER. - 26 November 1941. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE.- GE· 
WETTIGDE VERDENKING.- STRAFZAKEN. 
- 0MSTANDIGHEDEN VAN ZOODANIGEN 
AARD DAT ZIJ BIJ PARTIJEN WANTROU
WEN l<:UNNEN· VERWEKKEN AANGAANDE 
DE STRIKTE ONPARTIJDIGHEID IN DE 
DOOR DE KENNISNEMENDE RECHTBANK 
TE GEVEN BESLISSING. 

W anneer in strafzaken uit een verzoek op 
grand van gewettigde verdenking, -waar
van verweerder kennis heeft gekregen, en 
uit de tot staving overgelegde stukken 
blijkt dat er omstandigheden bestaan 
van zoodanigen aard dat zij bij de .par
tijen wantrouwen 'kunnen verwekken aan
gaande de strikte onpartijdigheid in de 
door de kennisnemende rechtbank te ver
leenen beslissing, onttrekt. het~ Hof van 
verbreking de zaak aan de kennisneming 
van· deze rechtbank en v~rwijst ze riaar 
een andere rechtbank van gelijken rang . 
(Wb. van Strafv., artt. 5~2, 5H en 5~5.) 

(PROCUHEUR DES KONINGS 
TE NEUFCHATEAU, T. X ... ) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift waardoor 
de procureur des Konings bij de recht
bank van eersten aanleg te NeufcM.teau 
vordert dat de kennisneming der vervol-
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ging, - thans v66r de cor:fectioneele recht
bank van dit arrondissement op grond van 
artikelen 1 en 4o der wet in dato 5 Maart 
1935 betreffende de: plichten der ambte
naren in oorlogstijd tegen X ... ingesteld 
- naar een andere rechtbank van gelijken 
aard verwezen worde uit oorzaak vari 
gewettigde verden king; 

Overwegende dat uit hoogerv13rmeld 
verzoekschrift, waarvan de beklaagO:e op 
de hoogte werd gesteld, en uit zijn bijla
genvolgt dat onder de vijf werkende rech
ters die de rechtbanken van eersten aanleg 
te Neufchateau samenstellen, drie rechters 
vervolgd zijn of 'zijn geweest wegens feiten 
van denzelfden aard als die den beklaagde 
ten laste gelegd, feiten welke gedurende 
hetzelfde tijdperk gepleegd werden ; dat 
van de twee rechters-plaatsverV'angers, die 
in staat zijn om hun ambt waar te nemen, 
de eerste, het voorwerp van soortgelijke 
vervolgingen is, en de tweede, de raadsman 
is van personen verdacht van dergelijk 
misdrijf; 

Overwegende dat deze omstandigheden 
van dien aard zijn dat zij in den geest der 
partijen in zake een wettig wantrouwen 
kunnen doen ontstaan nopens de strikte 
onpartijdigheid in de beslissing welke de 
rechtbank, waarbij de zaak thans aan
hangig is gemaakt, over de betichting 
zou moeten wijzen ; 

Om die redenen en gelet op artike
len 54o2, 54o4o en M5 van het Wetboek van 
Strafvordering, het Hof onttrekt de zaak 
aan de kennisneming van de correctio
neele rechtbank te Neufchateau en ver
wijst ze naar de correctioneele rechtbank 
te Aarlen. · 

26 November19M.-28 Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel. 

Gelijlduidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

28 KAMER.- 26 November 1941. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. - GE
WETTIGDE VERDENKING. - STRAFZA
KEN. - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE.- BE
KLAAGDE DIE DAARVAN GEEN KENNIS 
HEEFT GEKREGEN. - GEEN VERPLICH
TING VOOR HET HOF OM DE MEDEDEE
LING VAN HET VERZOEKSCHRIFT AAN 
BEKLAAGDE OF EENIGEN ANDEREN VOOR
BEREIDENDEN MAATREGEL TE BEVE~ 
LEN. 

Wanneer in strafzaken, een verzoekschrift 
tot gewettigde verdenking is ingediend 
door het openbaar min"isterie, van wellf 

· verzoekschrift beklaagde geen kennis heeft 
bekomen, is het Hof van verbreking, voor
aleer het te aanvaarden, niet gehouden 
de mededeeling van het verzoekschrift 
aan beklaagde of eenigen anderen voor
bereidenden maatregel te bevelen, indien. 
zulks niet noodzakelijk blijkt te · zijn. 
(Wb. van Strafv., artt. 54o2, 5M-, M5 
en _54o7.' 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFCHATEAU, T. X ••• ) 

ARRES.T. 

Gelet op het verzoekschrift waardoor 
de procureur des Konings bij de recht
bank van eersten aanleg te Neufchatea.u 
vordert dat de kennisneming der vervol
ging,- thans v66r de correctioneele recht
bank van dit arrondissement op grond van 
artikelen 1 en 4o der wet in dato 5 Maart 1935 
betreffende de plichten der ambtenaren 
in oorlogstijd tegen X ... ingesteld -, naar 
een andere rechtbank van gelijken aard 
verwezen worde uit oorzaak van gewet
tigde verdenking ; 

Overwegende dat uit hoogervermeld 
verzoekschrift, en uit zijn bijlagen, volgt 
dat onder de vijf werkende rechters die de 
rechtbanken van eersten ·aanleg te Neuf
chateau samenstellen, drie rechters ver
volgd zijn of zijn geweest wegens feiten 
van denzelfden aard als die den beklaagde 
ten laste gelegd, feiten welke gedurende 

. hetzelfde tijdperk gepleegd werden; dat 
· van de twee rechters-plaatsvervangers, die 

\n staat zijn om hun ambt waar te nemen~ 
de eerste, het voorwerp van soortgelijke 
v~;rvolgingen is, -en de tweede, de raads
m{ln is van personen verdacht van derge" 
un~ misdrijf ; 

Overwegende dat deze omstandigheden 
vaq dien aard zijn dat zij in den geest der 
partijen in zake een· wettig wantrouwen 
kuqnen doen ontstaan nopens de strikte 
onpartijdigheid in de beslissing welke de 
recl:\tbahk, waarbij de zaak thans aan
hangig is gemaakt, over de betichting 
zou ;moeten wij zen ; _ .-

Dat in den stand der zaak geen voor
bereidende beslissing noodig schijnt ; .: 

Om ·die redenen, en gelet op artike
len 54o2, 54o4o, !5~5 en 5{!7 van het Wetboek 
van Stra~vordering, het Hof onttrekt de 
zaak aan de kennisneming van de correc
tioneele rechtbank te NeufcM.teau en ver
wijst ze naar de correctioneele rechtbank 
te Aarlen. · 
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·26 November 19H. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Fail
que!.- Gelijkluidende conclusie, H.-Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

1" KAMER. 27 November 1941. 

ingevolge artikel 216bis der wet van 20 Juli 
1932 en andere, om rechtstreeks uit handen 
van den werkgever of van· de administra.ties, 
die gela.<Jt zijn met het uitkeeren der hem 
toegekende pensioenen, · zijnde het beheer der 
posterijen, telegraaf en spoorwegen en het 
Ministerie van Landsverdediging, beide te 
Brussel, of uit w:elk andere bron van inkomen, 
eene som te ontvangen gelijkstaand met de 
he]ft van het inkomen van Urbain Fonteyne, 
of minstens een bedrag van 750 frank per 
maand, betaalbaar op voorhand, of iedere 
som door ons te bepalen ; 4° verweerder te 
verwijzen tot de proceskosten ; 

Aangezien partijen uitgenoodigd werden 
door den griffier om op 20 Maart laatst 
voor ons te verschijnen .en eischeres aileen 
verschenen is;· verweerder door zijn- zieke
lijken toestand belet, had zich doen vertegen
woordigen door zijn raadsman Mr ·Melis ; 

Aangezien de rechtbank van Dendermonde 
in 1912 een vonnis verleende bij· hetwelk de 

HUWELIJK.- BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL' 2Hb, ALINEA 2. - MACH:TI
GING DOOR DEN VREDERECHTER VER
LEEND AAN- ECHTGENOOT OM DE IN
KOMSTEN VAN DEN ANDEREN ECHTG~
NOOT TE ONTVANGEN. - MACHTJGING 
KAN NIET MEER VERLEEND WORDEN , 
WANNEER ER IN RECHTE GEEN GEMEEN
SCHAPPELIJK HUISHOUDEN MEER BE
STAAT. - ECHTGENOOTEN GESCHEIDEN 
VAN TAFEL EN BED. - ARTIKEL 214b, 
ALINEA 2, VAN BUR-GERLIJK WETBOEK 
.NIET VAN TOEPASSING. 

, scheiding van tafel en bed op verzoek van 
verweerder tegen eischeres werd uitgespro·
ken, waarin de rechtbank haar toekende een 
onderhoudsuitkeering van 50 frank in de 
maand, vatbaar voor wijziging volgens de 
inkomsten; 

De eigenschappen door den wetgever toege
kend aan de door den vrederechter; krach- ' 
tens artikel 214b, alinea 2, van het Bur
gerlijk Wetboek, te verleenen machtiging, 
verhinderen dat deze machtiging zou ver- : 
leend worden dan wanneer er in rechte 
geen gemeenschappelijk huishouden meer , 
bestaat, namelijk wanneer de echtge
nooten van tafel en bed (Jescheiden zijn. 

(FONTEYNE, T. HEYNDRICKX.) 

De voorziening is gericht tegen een 
vonnis der rechtbank van eersten aanleg 
te Dendermonde, op tegenspraak gewe-. 
zen den 22 Juni 1939. 

Feiten ; 

Deze werden op voldoende WIJze uit
eengezet door het vonnis van den eersten 
rechter, alsook door de hestreden beslis
sing. 

Den 1D Mei 1939 velde de vrederechter 
het volgend vonnis ; 

Gezien het verzoekschrift van Heynde
rickx Emma, wonende en gehuisvest te Sint
Niklaa.<J-Waes, Ankerstraat, n' 119, geschei
den van tafel en bed van Fonteyne Urbain, 
W<Ynende en gehuisvest, Pieter Rypens
lei, n' 71, Oude God, te Mortsel; 

Aangezien eischeres daarin vraagt : 1° par
tijen voor ons te doen verschijnen ter zitting 
van ons vredegerecht, op Maandag, 20 Maart 
193!\, om 9 uur voormiddag; 2° haar het voor
deel der kostelooze rechtspleging toe te staan-; 
3° en ten gronde beslissend haar te-machtigen, 

Aangezien de laatste samenwoonst der 
echtelieden te Sint-Niklaa.<J-W aa.<J plaats had ; 

Aangezien volgens verweerder de toege
kende som aileen moest dienen tot onderhoud 
van hun kind en eischeres daarop geen recht 
had en nog geen recht daartoe zou hebben 
dan om bij delegatie van deze]fde som te 
mogen genieten ; 

Aangezien de vraag tot onderhoudsuit· 
keering in geval van echtscheiding en schei
dingvan tafel en bed,op grond vanartikel2bis 
der wet van 25 Maart 1876, gewijzigd bij arti

-kel 2 der wet van 15 December 1928, als deze 
samenhangeml zijn met een dergelijk geding, 
·wel ten voordeele worden toegestaan van ee!l 
der echtelieden door de bevoegde rechtbank, 
om tot zijn onderhoud te dienen ; 

Aangezien door de scheiding van tafel en 
bed de huwelijksband tusschen partijen be
staande, niet verbroken is geweest en de wet 
van· 20 Juli' 1932 van toepassing is, en dien
volgen.S mag ingeroepen worden om een 
onderhoudsgeld te bekomen door een der echt
genooten welke in nood zou verkeeren ; 

Aangezien de vrederechter, v66r wien een' 
dergelijke vraag is voorgebracht, niet te 
onderzoeken heeft wie in het ongelijk gesteld 
-werd, maar wei door de toepa.<Jsing der een
voudige en gemakkelijke rechtspleging door 
hiervoren beroepen wet ingesteld, te zorgen 
heeft dat · de eene echtgenoot te voorzien 
heeft in de noodwe:ridigheden·van den anderen 
echtgenoot, zelfs ingeval van afzonderlijk ge-,. 
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zin, voor de noodwendigheden van dit gezin; 
Aangezien de verslaggever in den Senaat, 

H. Braun zich als volgt uitdrukte: "Le meca
nisme des articles 2i4b et 214i doit sortir ses 
efl'ets, non seulement lorsque les epoux vivent 
en commun, mais encore lorsqu'ils sont separes 
de droit ou de fait. De meri:Le, lorsque l'epoux 
divorce ou separe de corps a obtenu une pen
sion alimentaire ala charge de !'ex-conjoint, 
illui suffira de produire au juge de paix !'ex
pedition du jugement qui la lui a accmdee 
provisoirement ou meme detinitivement )) 

·dit wel bet bewijs medebrengt, dat zeker voor 
eischeres, welke alleenlijk gescheiden is van 
tafel en bed, tegenover haar echtgenoot nog 
aanspraak mag maken op de voordeelen ver
roeld in artikel 214b; 

Aangezien de vraag tot onderhoudsgeld als 
gegrond voorkomt en wij dit vaststellen 
ex aequo et bono; op eene s.om van 300 frank 
in de maand, met aanvang 1 April 1939 ; 

Aangezien de vraag om van· de kostelooze 
rechtspleging te kunnen genieten niet betwist 
is geworden en de behoeftigheid van eischeres 
genoegzaam is gebleken uit de voorgebrachte 
bestuurlijke stukken ; 

Om die redenen, wij, vrederechter, ver
leenen aan eischeres Heynderickx Emma bet 
voordeel der kostelooze rechtspleging en ten 
gronde beslissend, behoudens hooger beroep ; 
machtigen haar om aan de bron te ontvangen 
en daarover kwijtsclirift te verleenen, maan
delijks op voorband, de som van 300 frank 
met aanvang .. van 1 April 1939 op welkdanige 
sommen, goedvinden en vergoedingen toe
koniend aan haar echtgenoot Fonteyne Ur
bain, wonende en gehuisvest Pieter Rypens
lei, nr 71, Oude-God te Mortsel; gelasten den 
griffier met de beteekening van bet huidig 
vonnis daar en aan wien bet behoort en name
lijk aan bet Beheer der posterijen, telegraaf 
en spoorwegen en bet Ministerie van Lands
·verdediging, heiden te Brussel; verwijzen 
verweerde.r tot de kosten des gedings tot 
heden reeds begroot op 14 frank; verklaren 
bet vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niette
genstaande alle verzet en zonder borg. 

Op beroep van den aanlegger sprak de 
rechtbank van eersten aanleg te Dender
monde het volgend vonnis uit : 

Gehoord partijen in hun middelen en be
sluiten; 

Gezien de stukken, namelijk bet vonnis 
van den eersten rechter in dato 1 Mei 1939, 
waartegeri Fonteyne tijdig en regelmatig in 
beroep is gekomen ; 

Overwegende dat Emma Heynderickx. van 
baren kant, tegenberoep aanteekent; 

. De rechtbank · ontvangt beide beroepen en 
er over beslissend : . 

Overwegende dat bij vonnis verleend door 
de rechtbank van eersten aanleg te Dender
monde in dato 15 Juni 1912, ten voordeele 
van Urbain Fonteyne d!' scheiding van tafel 
en bed werd uitgesproken tusschen hem en 
zijne echtgenoote, Emma Heynderickx; 

Overwegende dat terloops dient vermeld 
te worden dat bet beschikkend gedeelte van 
de voorgebrachte uitgifte van dit vonnis geen 
gewag maakt van een onderhoudsgeld ten 
voordeele van Emma Heynderickx ; 

Overwegende dat nauwelijks hoeft gezegd 
dat, in geval van scheiding van tafel en bed, 
de echtgenooten door den huwelijksband ver
eenigd blijven ; dat, indien de echtgenooten 
van de verplichting van samenwonen ont
slagen zijn; de andere verplichtingen, name
lijk de verplichting tot bijstand, voortbestaan; 
dat vermits die verplichting tot bijstand niet 
meer in de echtelijke woning kan uitgevoerd 
worden, zij desgevallend dient omgezet in 
eene ui tkeering tot levensonderhoud ; dat 
derhalve de echtgenoote - zelfs de echtge
noot ten nadeele van wien de-scheiding van 
tafel en bed werd uitgesproken - gerechtigd 
is tegenover den anderen echtgenoot betaling 
van eeri onderhoudsgeld te vorderen ; 

Overwegende echter, dat in feite de buidige 
vordering niet st?·ekt. tot het bekomen van een 
onderhoudsgeld ; 

Overwegende dat ge!ntimeerde Heynde
rickx vraagt dat zij zou gerechtigd zijn om 
tot beloop van 750 frank per maand recht
streeks in ontvangst te nemen de gelden en 
pensioenen welke haar echtgenoot, als · rus
tend bediende der posterijen, en zware- oor
logsverminkte, geniet ; 

Overwegende dat het niet ernstig ter zake 
kan betwist worden dat ge1ntimeerde Heyn
derickx in nood verkeert; 

Overwegende dat, vermits in geval van 
scheiding van tafel en bed de verplichting tot 

-bijstand voortbestaat en niet meer onder bet 
echtelijk dak kan uitgevoerd worden, arti
kel 214b, ·van bet Bmgerlijk Wetboek; ook 
op dat geval (scheiding van tafel en bed) 
toepasselijk is, indien, zooals ter zake, eim 
der echtgenooten in gebrelfe is zijne wette
lijke verplichtingen te vervullen en weigeit 
zijne verplichting tot bijstand bij middel van 
eene geldelijke uitkeering tegenover den in 
nood verkeerenden echtgenoot uit te voeren 
(zie : CISELET, Droits et devoirs respectifs des 
epoua:, n° 14; Dill PAGE, Traite eUm. de droit 
civil belge, t. 1er, " Des effets de mariage » ; 
"Le devoir de secours », n° 8 705bis et 706ter; 
Repm·t. prat. du droit belge, yo Mariage, 
no 137}; 
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Overwegende dat, rekening gehouden met 
al de bestanddeelen der zaak (den nood, de 
inkomsten van partijen en de zware invali
.diteit waaraan beroeper lijdt), men aannemen 
moet dat de eerste rechter terecht aan Emma 
Reynderickx toegelaten heeft, te rekenen van 
1 April 1939, tot een bedrag van 300 frank, 
per maand, beroepers inkomsten en pensioe
nen rechtstreeks aan de bron in ontvangst te 
JJ.emen; 

Om die reden.en, de rechtbank, alle verdere 
<Jn tegenstrijdige conclusies van de hand 
wijzend, verklaart het beroep alsmede het 
tegenberoep niet gegron.d, verwerpt ·ze, dien
volgens bekrachtigt het bestreden vonnis· in 
.al zijne schikkingen; en, rechtdoende over de 
kosten dezer instantie, compenseert die kosten. 

Het vertoog tot verbreking werpt een 
middel op : 

Schending van artikel 214b van het Bur
gerlijk Wetboek (wet van 20 Juli 1932), 
.doordat het bestreden vonnis, op grond van 
gezegd artikel 214b aan toekomstige ver
weerster in verbreking, die gescheiden van 
tafel en bed is, machtiging verleend heeft 
-zekere inkomsten en schuldvorderingen van 
eischer, die de scheiding van tafel en bed te 
-zijnen voordeele bekomen had, en die aan 
geene verplichting « bij te dragen in de be-
1weften van het huishouden " te kart gekomen 
was, in ontvangst te nemen- zulks in strijd 
met voormeld artikel 214b, volgens welk de 
machtiging slechts verleend kan worden op 
de dubbele voorwaarde dat er tusschen de 
echtgenooten een « huishouden " bestaat en 
dat een der echtgenooten aan zijn verplich
ting bij te dragen in de behoeften van dit 
huishouden niet voldoet. 

Ontwikkeling : 

Ret bestreden arrest stelt vast dat de schei
ding van tafel en bed ten voordeele van 
eischer uitgesproken werd. 

Ret vonnis herinnert er aan - wat niet 
ontkend wordt - dat de verplichting tot 
bijstand tusschen van tafel en bed geschei
<len echtgenooten voortbestaat, en dat deze 
verplichting desgevallend in een uitkeering 
tot levensonderhoud dient omgezet. 

Ten slotte, besluit het bestreden vonnis 
.dat, vermits in geval van scheiding van tafel 
en bed de verplichting tot bijstand niet meer 
onder het echtelijk dak kan uitgevoerd wor
·den, artikel 214b ook op dit geval toepasse
lijk is, indien een der echtgenooten weigert 
zi]n verplichting tot bijstand bij middel van 
een geldelijke uitkeering tegenover den in 
nood verkeerenden echtgenoot nit te voeren. 

VERBR., 1941.. - 16 

Deze stelling is blijkbaar in strijd met den 
tekst van artikel 214b zoowel als met de be
doelingen van de ontwerpers van de wet . 

Er ligt, in den geest van den eersten rechter 
een verwarring tusschen het begrip bijstand 
en het begrip ve1'plichting om in de behoeften 
van het httishouden bij te dmgen. 

De verplichting tot bijstand, waarvan 
spraak is in artikel 212 van het Burgerlijk 
Wetboek is van algemeenen aard. Zij · gaat 
met het huwelijk zelf gepaard. Zij bestaat 
zoolang de echtgenooten onder hetzelfde dak 
samenwonen, en in geval van scheiding van 
tafel en bed. Zij bestaat ten laste van den 
schuldigen zoowel als van den onschuldigen 
echtgenoot. 

In artikel 214b, integendeel, wordt uit.lruk
kelijk gesproken van de verplichting om in de 
behoeften van het httishouden bij te dragen. 
De tekst is klaar en duidelijk. Waar er geen 
huishouden bestaat, kan er geen spraak zijn 
van het voortbestaan van een verplichting 
om in de behoeften van het huishouden bij 
te dragen. 

Men heeft, wei is waar, kunnen aannemen 
dat een feitelijlce scheiding het begrip van het 
huishouden niet noodzakelijkerwijze doet 
verdwijnen, en de verplichting, in de behoef
ten van het huishouden bij te dragen, niet 
afschaft. Waarom? Omdat, in dergelijke ge
vallen, het feit tegenover het 1·echt de hoven
hand niet lean hebben. AI wordt, bij voorbeeld, 
een gehuwde vrouw door haar man verlaten, 
toch blijkt, de ju1·e, een huishouden te bestaan. 
Ret beste bewijs ervan is dat beide echtge
nooten het reeht bewaren onder het echtelijk 
dak terug te komen. 

De feitelijke scheiding is een louter feit dat 
geen juridisch gevolg kan hebben. Ret is een 
voorloopige toestand, die op ieder oogenblik 
kan gewijzigd of herroepen worden. 

Ret kan, bijgevolg, best begrepen worden 
dat, in derge!ijke gevallen, de echtgenoot het 
recht heeft, krachtens artikel 214b de mach
tiging te vragen om geldsommen welke aan 
den anderen echtgenoot toekomen, zelf in 
ontvangst te nemen. · 

1\'!aar ze!fs in deze gevallen moet het nog 
bewezen zijn dat de echtgenoot, tegen wien 
de machtiging gevraagd wordt, aan zijn ver
plichtingen niet voldaan heejt. 

Deze tweede voorwaarde wordt uitdrukke
lijk door artikel 214b voorgeschreven : 

« Voldoet een der echtgenooten niet aan 
deze verp!ichting (bij te dra.gen in de behoef
ten van het huishouden), dan kan de andere 
echtgenoot ... enz. " 

De Fransche tekst is nog duidelijker : 

" A defaut par l'un des epoux de satisfaire 
a cette 0 bligation... )) 
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A defaut ..• : de machtiging kan dus slechts 
verleend' worden tegen hem, wiens persoon
lijke schuld de oorzaak was van bet tijdelijk 
ophouden van bet gemeenschappelijk leven, 
met andere woorden van bet huishouden. 

Daaruit moet afgeleid worden dat telkens 
als de verzoekende echtgenoot, door zijn 
eigen schuld, bet voortbestaan van het ge
meenscha ppelijk ·I even onmogelijk gemaakt · 
heeft, hij van zijn eisch tot machtiging, op 
grond van artikel 214b moet afgewezen 
worden. 

« A pres . de fortes resistances "• schrijft de 
H. Hayoit de Termicoort, in zijne kiercu1·iale 

· op 15 September 1938 uitgesproken : « La 
femme devant la loi civile », « les juges de 
paix admettent generalement aujourd'hui 
!'affirmative » (dit wil zeggen dat ae schuldige 
echt.g<mcot van •,iJn eibch moet afgewezen 
worden). (Of. Vredeger. l'kkel, 28 Decem
ber 1935, J·and. per., 1936, 238; Ohatelet, 
11 Juni 1935, Journ. jt<ges de paix, 1935, 343; 
Nijyel, 21 Juni 1933, PAS!•;., 1933, III, 222; 
Name.che, Jow·n. juges de paix, 1934, 134). 

De jongste rechtspraak heeft zich ook in 
dezen zin uitgesproke'n (cf. rechtb. Brussel, 
26 September 1939, Joum. t1·ib., 1939, 
Ill, 560). 

• A raison du refus de l'intimee de repren
dre la vie commune, il n'y a plus entre parties 
de menage, au sens de !'article 214b pour 
lequel une perception puisse et.re autorisee. » 

In ilenzelfden zin : Recht b. A ntwerpen, 
21 Maart 1939 (Rechtk. Weelcbl., 1939-40, 
bl. 14). 

De H. procureur generaal Hayoit de Ter
micour·t, heeft ook, in voorfi?.elde M erct!1'iale, 
zijn eigen meening te kennen gegeven : · 

" Oette solution paralt etre la seule juri
clique : le devoir de secours et le devoir impose 
aux epoux par !'article 203 s'accomplissent 
en principe au domicile familial. 

> L'epoux qui, sans motif legitime, empeche 
!'execution normale de !'obligation de son 
conjoint et se soustrait lui-meme au devoir 
de cohabitation, doit supporter• les conse
quences de la situation dans laquelle il s'est 
place. Rappelons d'ailleurs que la procedure 
organisee par· !'article 214b n'est applicable, 
aux termes memes de celui-ci, que si l'epoux 
contre lequel elle est dirigee est en defaut de 
satisfaire a !'obligation de contribuer aux 
charges du menage. )) 

Om bet voorgaande samen te vatten, mag 
men zeggen dat artikel 124b van toepassing 
is in twee bepaalde gevallen : 

1° w anneer de echtgenooten sam en won en, 
omdat er dan een huishouden bestaat ; 

2° Wanneer de echtgenooten feitelijk ge
scheiden !even, en zulks door de schuld van 
een hunner ; in dit geval mag de onschuldige 
echtgenoot, en h;j aileen, de machtigi.og be-

komen, welke door at•tikel 214b voorzien is 
omdat bet huishouden, juridisch gesproken 
voortbestaat en bet niet aamiemelijk zou zijn 
dat de schuldige echtgenoote zijn eigen schuld 
zou im·oepen om aan zijn wettelijke verplich
ting, in de behoeften van bet huishouden bi,i 
te dragen, te ontsnappen. 

Maar wat zal er gebeuren in geval van 
rechterlijk uitgesproken scheiding van tafel 
en bed? 

Daarover is geen twijfel mogelijk. 
In dit geval best.aat er, wettelijk gesproken, 

geen huishouden meer. 
Zooals bet bestreden vonnis er aan herin

nert, zijn de echtgenooten van de verplichting 
tot samenwonen ontslagen. 

In ca.su, heeft bet vonnis van scheiding van 
tafel en bed, op 15 Juni 1912 gewezen, aan 
toekomstige verweerster verboden in de echte
lijke woonplaats te blijven. « La de fende
resse », staat er te lezim, in het beschikkend 
gedeelte van het vonnis, « est tenue de qt<itter 
le domicile du demandeur. " 

Hoe zou het bijgevolg nog mogelijk kunnen 
zijn gewag te maken van een verplichting 
om in de behoeften van een jw·idisch onbe
staa.nd, vqn een j·.u·idisch_gesproken verboden 
huishouden, bij te dragen? 

De verplichting tot bijstand blijft dan voort
bestaan? De in nood ver·keerende echtgenoot. 
kan op grond van artikel 212, en voo1· de be
voegde 1·echtbanlc, eene uit-keering tot. levens
onderhouo. opvm·deren? 1\:faar, zooals he!> 
bestreden vonnis zelf het vaststelt, strekte de
kwestieuze vordering niet tot bet bekomen 
van een onderhoudsgeld. 

De vordering strekte er enkel en alleen toe,, 
toekomstige verweerster te hooren machtigen 
om zekere sommen in ontvangst te nemen, 
op grand van artikel 214b. Gezegd artikel 
was niet van toepassing en bet bestreden arrest 
heeft bet ontegenzeggelijk geschonden. 

De H. DE PAGE heeft, in zijn zoo lezens
waardig Tmite elementa·i1·e de droit civil belge 
(tweede uitgave, 1939), bet vraagstuk op tref
fende wijze uiteengezet : 

706bis. - "L'article 214b suppose deux 
epoux vivant ensemble ott sepm·es de fait. Des 
que les epoux sont separes 'de droit (instance· 
en divorce ou separation de corps, divorce
on separation de corps prononcee), la loi 
nouvelle devient inapplicable. » 

Moest men zelfs aannemen, quod non, datr 
artikel 214b in geval van scheiding van tafel 
en bed van toepassing is, dan zou men toch 
deze toepassing moeten beperken tot het geval 
waarin de aanlegger tot machtiging de orr
schuldige echtgenoot is. 

Zooals hierboven uiteengezet werd, be
slissen de rechtspraak en de rechtsleer (onder 
meer de H. procureur generaal Hayoit de 
Termicourt) dat, in geval van ieitelijke schei-
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ding; de schuldige echtgenoot het voordeel 
van artikel 214b niet kan inroepen; al dient 
het erkend dat het moeilijk kan zijn met 
2ekerheid te bepalen wie de schuldige en wie 
de ouschuldige echtgenoot is. 

A fortiori, dient hetzelfde princiep toege
past wanneer door een rechterlijke beslissing 
vastgesteld werd dat een der echtgenooten 
schuldig was. Dan kan Ar geen twijfel meer 
ontstaan. 

In casu, wordt bet door bet vonnis van 1912 
bewezen dat eischer de onschuldige echtge
noote is. Het is dus terzelfdertijd bewezen 
dat eischer aan zijne verplichting, om bij te 
dragen in de behoeften van het huishouden, 
niet te kort gekomen is daar toekomstige 
verweerster aileen de verantwoordelijkheid 
draagt van bet ophouden van bet gemeen: 
schappelijk. Jeven. 

Het bestreden vonnis stelt, wel is waar, 
vast dat eischer « in. gebreke is zijn. verplich
ting tot bijstand bij middel van een. geldige 
uitkeering uit te voeren. "· Maar zooals reeds 
gezegd, was er in den aanleg geen spraak van 
de verplichting tot bijstand (art. 212), maar 
enkel en aileen van de .verplichting in de be
hoeften van bet huishouden bij te dragen 
{art. 214b). 

Het bestreden vonnis kon niet vaststeilen 
en heeft overigens niet vastgesteld dat eischer 
deze laatste verplichting niet uitgevoerd had. 

Om aile misverstand te vermijden, dient 
er aan herinnerd dat een meeningsverschil in 
de rechtspraak ontstaan is nopens de moge
lijke toepassing van. artikel 214b in geval van 
scheiding van tafel en bed, en zelfs van echt
scheiding, wan.neer een. vonnis, door de be
voegde rechtbank uitgesproken, een onder
b.oudsgeld aan een der echtgenooten ver
leend heeft. 

Zekere rechtbanken hebben beslist dat in 
een dergelijk geval de machtiging, door arti
kel 214b voorzien kan verleend worden, als 
wijze van uitvoering van bet vonnis (zie 
rechtb. Brussel, 17 Januari 1936, Journ. t.·ib., 
1936, 118). 

De H. procureur generaal HAYOIT DE TER
MICOURT (lac. cit., blz. 36-40) en de H. DE 
PAGE (lac. cit., 2• uitg., n' 706bis), hebben 
deze stelling bestreden. 

Water ook van zij, is dit meeningsverschil 
vreemd aan de zaak welke bet voorwerp uit
:Inaakt van deze voorziening. 
. Het geding, door toekomstige verweerster 
in verbreking, ingeleid, strekte er ' niet toe 
een vroeger uitgesproken vonn.is te laten 
uitvoeren. 

Toekomstige verweerster b.ad, wei is waar, 
in haar besluiten voor de rechtbank te Den.
dermonde, bet voorwerp en de draagwijdte 
van haar inleidend verzoekschrift willen wij
zigen. In de beweegredenen van deze besluiten 

VERBR., \1941.- 16. 

· zegde zij dat zij een titel bezat, namelijk het 
vonnis van. scheiding van tafel en bed welk 
het prin.ciep.van zijn recht op een onderhouds
geld zou vastgelegd hebben. Verder beweerde 
zij door haar verzoekschrift « enkel een uit
voeringsmaatregel gevraagd te hebben. om de 
(door gezegd vonnis) toegekende som recht
streeks te mogen. ontvangen, n.adat deze gepe
rekwateerd zou zijn en aangepast aan de 
nieuwe waarde van het geld, enz. " 

Maar bet staat vast dat deze stelling niet 
aangenomen kon worden, en overigens door 
het bestreden vonnis niet aangenomen werd. 

Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat 
er geen vonnis bestond welk eischer zou ver· 
wezen hebben in de uitkeering van een onder
houdsgeld en er was ook geen spraak in bet 
verzoekschrift . van een uitvoeringsmaatregel 
van eeu dergelijk vonnis. 

V erre van. de uitvoering van het vonn.is 
van 1912 te vragen, vroeg integendeel toe
komstige verweerster, op onrechtstreeksche 
wijze, de wijziging of hervorming van gezegd 

· vonnis. 
Onnoodig is bet, daar de tekst van de wet 

klaar en duidelijk is, over de bedoelingen van 
den wetgever uit te weiden. 

Een. bijzondere omzicht.igheid wordt overi• 
gens vereischt, wanneer men gewag wil maken. 
van de eene of andere verklaring, door een 
lid van bet Parlement geuit, tijden.s bespre
kingen die jaren lang geduurd hebben. 

Zooals de H. procureur generaal HAYOIT 
DE TERMICOURT zeer gepast on.derlijnde (lac. 
cit., n' 37), is bet uiterst gevaarlijk een te 
groote waarde te hechten, bij voorbeeld aan 
een verklaring door den verslaggever, den 
H. Braun, op 16 April1926 afgelegd, omdat de 
latere debatten een ander aspect aan de be
sproken vraagstukken dikwijls gegeven heb· 
ben. 

Maar bet staat ontegenzeggelijk vast dat 
het doel, dat door den wetgever nagestreefd 
werd, hierin bestond dat men aan den on
schuldigen echtgenoot een middel wilde ver
schaffen, om; door een onmiddellijke· en doel
matige proceduur, den schuldigen echtgenoot 
te dwingen zijn verplichtingen, in de behoeften 
van het huishouden bij te dragen., na te !even. 

Het verslag van de Senaatscommissie luidt 
als volgt : 

« L'honorable M. Wittemans (die bet· 
eerste initiatief tot het wetvoorstel op zich 
gen.omen had), reven.dique pour la femme ... 
!'organisation d'une procedure efficace et rapide 
san.ctionnant !'obligation pour chacun· des 
epoux de suhvenir sur le produit de son tra
vail aux charges du menage. " (Doc. parl., 
1925-1926, n' 101). 

En DE PAGE (lac. cit., 2• uitg., nr_ 706bi,9), 
achrijft : 

« La Ioi nouvelle a. voulu remedier ~ux cas 
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l'!i frequents ou l'un des epoux (meme sans 
qu'il y ait separation de fait), abandonne 
!'autre epoux dans le besoin et elle a entendu 
dans ce cas lui assurer une protection imme
diate et etficace », 

Daaruit moet logis·cherwijze afgeleid wor" 
den dat het nooit in de bedoeling van den 
wetgever lag, de nieuwe proceduur toepasse
lijk te. maken in geval van scheiding van 
tafel en bed. 

Er bestaat d~n geen aanleiding tot een 
spoedige uitzonderingsproceduur. Ret beste 
bewijs wordt in casu geleverd door toekom
stige verweerster in verbreking; die zeven en 
twintig jaren . gewacht heeft vooraleer haar 
echtgenoot voor de rechtbank te dagvaarden. 

Om deze redenen, besluit. de ondergetee
kende, advocaat bij het Rof van verbre
king, voor den eischer, dat het U, hoog
geachte Heeren, zou behagen, het best,re
den vonnis van de eerste kamer der recht
bank van eersten aanleg te Dendermonde, 
zetelend in burgerlijke zaken, en in beroep, 
in dato 22 Juni 1939, te verbreken, de zaak 
en de partijen naar een andere rechtbank van 
eersten aanJeg, zetelend in hooger beroep te 
verwijzen, en de toekomstige verweerster _tot 
de onkosten van het vernietigd vonnis, en tot 
de kosten van verbreking te veroordeelen. 

(Get.) STRUYE, P. 

De memorie tot antwoord luidt als volgt : 
De betwiste vraag is te weten of de bepa

ling van de tweede alinea van artikel 214b 
van. het Burgerlijk Wetboek van toepassing 
kan zijn tusschen echtgencioten die van tafel 
en bed gescheiden zijn. 

Om de toepassing van artikel214b van het 
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardigen, roept 
het bestreden vonni~ de verplichting tot bij
stand in. 

Wij meenen dat het een vergissing is, welke 
overigens ter zake zonder practisch belang 
blijkt. De verplichting tot bijstand is van mo
reelen aard (zie DE PAGE, Traite elem. de droit 
civil belge, t. 1"', n' 707). Ret is integendeel, 
krachtens de verplichting tot hulp dat een der 
echtgenooten gehouden· is aan zijn medeecht
genoot te verzekeren al wat hij noodig heeft 
oin te leven (DE PAGE, loc. cit., t. !"', n' 705; 
Repert. prat. du droit belge, v 0 Mariage, n' 131). 

De verplichting tot onderhoud is slechts een 
bepaalde vorm van de verplichting tot hulp. 

. Ret wordt algemeen aangenoroen dat deze 
laatste verplichting blijft voortbestaan in 
geval van scheiding van tafel en bed (DE 
PAGE, loc. cit., t. Jer, n' 1106; Repert. prat. du 
droit belge, v 0 Mariage, n° 137). 

De maatregelen, door den wetgever bij 
artikel 214b getroffen, hebben tot doel deze 
verplichting een practische uitwerking te 
verzekeren. · 

Maar, werpt de eischer tot verbreking op~ 
deze wetsbepaling is aileen van toepassing, 
en kan aileen van toepassing zijn, · indien er 
een huishouden blijft bestaan, en dit feitelijk 
gegeven ontbreekt, ter zake, ingevolge het 
von,nis, dat de scheiding van tafel en bed 
tusschen partijen heeft uitgesproken. 

Deze stelling is onvereenigbaar met den 
tekst van het besproken artikel. Artikel 214b 

. veronderstelt geep.szins dat de echtgenooten 
samenleven en dat er dus een gemeenschap
pelijk huishouden bestaat, en het beste be

: wijs daarvan is· te vinden in de omstandig
' heid, dat de wet den vrederechter van de· 

laatste echtelijke woonplaats bevoegd heeft. 
verklaard om uitspraak te doen op het ver
zoek der eischende partij, wanneer er geen. 

· samenwoonst meer bestaat (zie ook MADE
LEINE GEVERS, Belg. fud., 1933, 2). 

De voorbereidende werken der wet wijzen 
duidelijk aan dat door de woorden de " be
hoeften van het hwishouden » de wetgever de 
« behoeften der familie » beoogd heeft. 

Reeft de vrederechte1• te onderzoeken, 
zooals eischer het beweert, .of de echtgenoot 

· die artikel 214b inroept, aan zijn verplichting 
van samenwoonst voldaan heeft ? 

'De tekst van de wet schijnt hem die ver-· 
plichting niet op te leggen. Na gezegd te 
hebben dat elke echtgenoot in de behoeften van 
het huishouden moet bijdragen volgens zijn. 
vermogen en zijn staat, vergenoegt arti
kel 214b zich er bij te voegen dat, bij niet 
voldoening van deze verplichting door een 
der echtgenooten, de· andere zich tot den vre
derechter mag wenden. 

Kensch~tsend is het ook dat, bij de inlas
sching van het amendement dat de bevoegd
heid van· den m·ed&echter der laatste echtelijke 
woonplaats bepaalt (bespreking in den Senaat, 
Pasinomie, 1932, biz. 353), de voorwaarde 
waarop eischer zich beroept niet gesteld werd. 

Overigens, hoe zou, in de meeste gevallen, 
in een proceduur die de wetgever eenvoudig 
en spoedig gewild · heeft, de vrederechter 
kunnen bepalen of de scheidende partij, te 
rechte of ten onrechte, gescheiden leeft van 
haar echtgenoot ? · 

Rem dergelijk onderzoek opleggen, zou de 
draagkracht van de wet ontzenuwen ( cg .. 
CISELET, Droits et devoi1·s respectifs des epoux, 
n' 12). 

De bespreking welke in den Senaat plaats· 
had, en waaraan de verslaggever M. Braun, 
graaf d'Ursel, de RH. Deswarte en Huisman. 
van den Nest en Mevrouw Spaak deelnamen 
(Pasinomie, 1932, blz. 348 en volg.), bewijst. 
ten overvloede dat de wetgever de kwestie 
van de afzonderlijkeverblijfplaats van de echt
genoote, die meestal beroep zal doen op arti-, 
kel 214b, aan de gewone rechters en niet aan. 
den vrederechter heeft willen voorbehouden. 
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Maar, dringt eischer · aan, afgezien van de 
kwestie of aan den rechter het· recht wordt 
verleend de oorzaak der scheiding der echt
genooten te onderzoeken, bestaat er, in het 
besproken geva/, en ingevolge het vonnis ·van 
15 Juni 1912, geen huishouden meer. 

Deze opwerping zou aUeen als gegrond 
voorkomen, indien het voortbestaan van een 
huishouden een voorafgaande voorwaa1·de was 
der toepassing van het besproken artikel. 

Maa1· zulks is het geval niet. 
De voorbereidende werken (verslag Braun, 

Pasinomie, 1932, biz. 291), wijzen duidelijk 
aan dat de wetgever tot doel had, in aile 
gevallen waar de .wet de mogelijkheid van het 
toekennen van een onderhoudsgeld voorziet, 
een spoedige en goedkoGpe proceduur in te 
stellen, welke aan den in nood verkeerenden 
echtgenoot zou toelaten die hulp te bekomen, 
en welke, in artikel 212, als een verplichting 
spruitend uit het huwelijk wordt vastgesteld 
(zie Repert. prat. du d1·oit belge, v 0 Mariage, 
nr 137). 

Zoo komt het dat de verslaggever uitdruk
kelijk verklaarde : " Le mecanisme prevu 
aux articles 214b et 214i doit sortir ses efjets 
non seulement lorsque les epoux vivent en 
commun, mais encore lorsqu'ils sont separes 
de fait ou de droit. " (Parlementaire bescheiden, 
Senaat, 1925-1926·, n' 101, biz. 410.) 

Om deze redenen, besluit de ondergetee
kende advocaat bij het Hof van verbreking 
voor verweerster dat het U, zeer geachte 
Heeren, zou behagen de voorziening te ver
werpen en eischer te veroordeelen tot de 
kosten van verbreking en tot de wettelijke 
vergoeding van 150 frank. 

(Get.) VAN LEYNSEELE, H. 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 22 J uni 
1939 gewezen door de rechtbank van eer

. sten aanleg te Dendermonde, zetelend in 
hooger beroep ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikel 2Hb van het Bur
gerlijk Wetboek (wet van 20 J uli 1932), 
doordat de bestreden beslissing, op grond 
van gezegd artikel, de verweerster, die 
van tafel en bed gescheiden is, machti
ging verleend heeft zekere inkomsten en 
schuldvorderingen van eischer, - die de 
scheiding van tafel en bed te zijnen voor
deele bekomen had, en die aan geene ver
plichting « bij te dragen in de behoeften 
van het huishouden " tekort was ge
komen, - in ontvangst te nemen, dan 
Wanneer die machtiging slechts verleend 
kan worden, op de dubbele voorwaarde 
dat er, tusschen de echtgenooten, een 
« huishouden JJ_ bestaat, en dat een der 

echtgenooten aan zijn verplichting, bij te 
dragen in de behoeften van het huishou
den, niet voldoet : 

Overwegende dat artikel 214b, ali
nea 2, van het Burgerlijk Wetboek, een 
bijzondere rechtspleging instelt, waarbij 
het aan een echtgenoot toegelaten is, 
indien de andere echtgenoot aan zijn ver
plichting niet voldoet om bij te dragen in 
de behoeften van het huishouden, zich, 
door den vrederechter van de laatste 
echtelijke woonplaats, machtiging te laten 
verleenen; om, bij uitsluiting van den 
tweedenbedoelden echtgenoot, de inkom
sten, de schuldvorderingen en de opbreng
sten van diens arbeid in ontvangst te 
nemen, zulks in de voorwaarden en tot 
beloop van een bedrag, door den vrede
rechter te bepalen ; 

Overwegende dat, naar den wil van den 
wetgever, deze machtigirig slechts een 
gerechtelijk mandaat is, dat in het belang 
van het gemeen huishouden wordt gegeven 
en, ten voordeele van den verzoeker, geen 
eigen schuldvordering kan doen ontstaan ; 
dat dit karakter zich er tegen verzet dat 
de machtiging ook verleend worden zou, 
wanneer er in rechte tusschen echtge
nooten geen gemeen huishouden meer 
bestaat, 't is te zeggen, wanneer de ver
plichting om samen te wonen, voo;rzien 
bij artikel 213, wettelijk opgeheven. is ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat de aanlegger en de ver
weerster van tafel en bed gescheiden zijn, 
bij een vonnis op 15 Februari 1912; ten 
voordeele van den aanlegger, door de 
rechtbank van eersten aanleg te Dender
monde gewezen en dat in kracht van ge-

. wijsde is gegaan ; 
Overwegende dat, krachtens dit vonnis, 

de verplichting voor de echtgenooten om 
samen te wonen wettelijk opgeheven is, 
en dat er, in rechte, tusschen hen ge~n 
huishouden meer bestaat ; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing, door nochtans aan de verweerster 
het voordeel te verleenen der bij arti
kel 214b, alinea 2, voorziehe bijzondere 
rechtspleging, deze wetsbepaling geschon
den heeft; 

Om die redenen het Hof verbreekt be
streden vonnis ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aanleg: 

, te Dendermonde, en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant der ver-

, nietigde beslissing; veroordeelt de ver
weerster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de rechtbank van eersten aanleg te 
Antwerpen, zetelende in graad van beroep. 
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2·7 November 19H .-1 e Kamer.- Voor· 
zitter, H. So~nens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H.. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt~ advocaat generaal. 
Pl., MMrs Struye en Van Leynseele. 

16 KAMER. - 27 November 1941. 

VERZEKERINGEN. - VERZEKERING 
VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID TEGEN 
HET RISICO VAN AUTO-ONGEVALLEN. -
CONTRACT BEDINGEND DAT DE PREMIE 
VOOR EEN JAAR VERZEKERING VOORAF EN 
IN ELK GEVAL VERSCHULDIGD IS.- VER
ZEKERDE DIE HET VERMOGEN HEEFT DE 
JAARLIJKSCHE PREMIE BIJ GEDEELTEN 
TE BETALEN. - VERKOOP VAN DEN 
WAGEN IN DEN LOOP VAN HET VERZE
KERINGSJAAR. - VO.NNIS DAT VERZE
KERDE VRIJSTELT VAN DE VERPLICH
TING HET NIET BETAALDE GEDEELTE 
VAN DE PREMIE TE BETALEN.- SCHEN
DING VAN DE WET DER PARTIJEN. 

Wanneer het verzekeringscontract betref
fende de verantwoordelijkheid wegens het 
risico ·van auto-ongevallen bedingt dat 
de premie voor een verzekeringsjaar ge
heel, vooraf en in elk geval verschuldigd 
is, zelfs · indien aan verzekerde het ver
mogen wordt toegelcend bij gedeelten te 
betalen, scher1dt het vonnis de wet der 
partijen wanneer het den verzekerde, die 
de eerste helft van de premie betaald heeft, 
ontslaat van de verplichting om de tweede 
helft te beta len omdat het risico in tusschen 
verdwenen is, daar de verzekerde in den 
loop van het verzekeringsjaar zijn auto
wagen verkocht heeft {1). (Burgeri. Wb., 
art. 113t..) · 

{NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
<iDE EERSTE BELGISCHE "• T. VAN NUFFEL.) 

ARREST. 

Gelet op .het bestreden vonnis op 6. Oc
tober 1939 door den vrederechter van het 
Zuidkanton Mechelen gewezen :. 
· Over het eenig middelvan verbreking : 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 6, 113t., 1319, 1320, 1322 en 1323 
van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de 
wet van 11 Juni 187t. op de verzekerin
g'en : 1° doordat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat artikel 3, 

. (1) Zie Verbr., 1 Maart 1866 (Bull. en 
)>Asia., 1866, I, 36 en 15 November 1928 
~ibid., 1929, I, 23). 

alinea t., van de verzekeringspolis tus
schen partijen aangegaan, luidde : «in 
elk geval blijft de premie steeds voor 
twaalf volle maanden verschuldigd, op 
voorhand vervallen en eischbaar, zelfs 
indien aan verzekerde (verweerder) toege
staan werd de eerste premie of later ver
vailen jaarpremie metgedeelten te betalen 
of dat het verzekerd risico dezer overeen
komst zou verdwenen zijn voor ingang 
van den duur van het eerste of van een 
der yolgende verzflkeringsboekjaren " en 
na vastgesteld te hebben dat verweerder 
voor het boekjaar 1 Juli 1938-1 Juli 1939 
slechts een halfjaarlijksche premie betaald 
had - beslist heeft dat verweerder de 
tweede halfjaarlijksche· premie niet moest 
betalen - zulks in strijd : a· met artikel 
113~ van het B,urgerlijk Wetboek, volgens 
welk de wettelijk gesloten overeenkomsten 
gelden als wet voor degenen die ze hebben 
aangegaan, en met artikel 1 van de wet 
van 11 Juni 187t., volgens welk de verze
kerde verplicht is aan den verzekeraar de 
overeengekomen premie te betalen - in 
casu legde de tusschen partijen aangegane 
verzekeringsovereenkomst aan verweerder 
de onvoorwaardelijke verplichting op, in 
elk geval, de premie voor twaalf voile 
maanden te betalen ; desondanks heeft de 
rechter ten gronde geweigerd van deze 
overeenkomst toepassing te maken, en 
beslist dat de premie slechts voor zes 
maanden moesten betaald worden ; b · met 
artikel 1319 en volgende van het Burger
lijk Wetboek volgens welke de onder
handsche akten die wettelijk voor erkend 
gehouden worden, voile kracht van bewijs 
hebben tusschen de contracteerende par
tijen - in casu, was het door bedoelde 
overeenkomst bewezeii dat de opgevor
derde som, zijnde de tweede halfjaarlijk
sche premie voor het boekjaar 1938-1939 
door verweerder verschuldigd was - des
ondanks heeft de rechter ten gronde met 
deze overeenkomst geen rekening gehou
den, en heeft.hij de door artikel1322 er aan 
gehechte bewijskracht geschonden, -met 
te beslissen dat bedoelde halfjaarlijksche 
premie door verweerder niet verschuldigd 
was ; 2° doordat de recht!lr ten gronde, 
aan wien ·door eischeres besluiten voorge· 
legd werden waarbij zij zich beriep op een 
wettelijk aangegane en klaar en duidelijk 
opgestelde overeenkomst, zich er toe 
beperkt heeft staande te houden dat de 
ingeroepen bepaling « indruischte tegen 
het beginsel : geen risico, geen verzeke· 
ring -. geen verzekering, geen premie >> 

- hetgeen-in geener mate een beantwoor· 
ding was op de besluiten - zulks in strijd 
met artikel 97 van, de Gron~wet,. volge!lS: 
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welk elk vonnis moet gemotiveerd worden : 
Over geheel het middel : 
Overwegende dat de door de aanlegster 

ingestelde vordering tot het betalen strekte 
van 395 fr. 25, geldsom die, op 1 Januari 
1939 betaalbaar, de tweede helft uit
maakte van de jaarlijksche premie eener 
verzekering, welke betrekking _had op de 
burgerlijke verantwoordelijkherd van den 
verweerder wegens auto-ongevallen ; . 

Overwegende ·dat ui~ de regelm~~rg 
overgelegde stukken bliJkt, dat parbJen 
een verzekering•scontract gesloten hadden, 
dat op 27 Juli 1936 aanvang nam; dat de 
premie voor bet boekjaar 1938-1939 ver
viel op 1 Juli 1938; dat bet den verzekerde 
echter vrij stond die premie in twee 
deelen te betalen, dit is op 1 J uli 1938 en 
op 1 Januari 1939; 

Overwegende dat bet bestreden vor.tnis 
vaststelt dat luidens het derde bedmg, 
vierde alinea', van het verzekeringscon
tract, de preinie op voorhand _en voor 
twaalf voile maanden verschuldrgd was, 
zelfs indien aan den verzekerde toegestaan 
werd die premie bij gedeelten te betalen .; 
- Overwegende dat bet .vonni~. er daarna 
op wijst, dat de verweerder zrJn auto ~p 
15 December 1938 verkocht heeft, dus m 
den loop van een boekjaar; ·dat het daar
uit afleidt dat daar bet risico niet meer 
bestond en d~ar elke premie een risico 
onderst~lt de verzekerde; op 1 Januari 
1939, de t'weede helft der op 1 Juli 1938 
vervallen jaarlijkscbe premie, niet meer 
verschuldigd was ; 

Overwegende dat de rechter uit bet oog 
verloren be eft dat indien,luidens bet booger 
bedoeld beding, het den yerzekerde vrij 
stond de premie in twee maal te ·betalen 
namelijk voor de helft in 't begin van 
elken semester, dit aileen een toegestaan · 
gemak van betalen uitmaakte, en, der
valve, geen uitwerksel kon he~ben op de 
verplicbting zelf om de preml8 voor het 
bolle jaar te betalen; . 1 

Dat, daar de verweerder zijn auto 
slechts verkocbt had in den loop van bet 
boeltjaar 1938-1939, en zelfs nadat meer 
maanden van dit boekjaar ·reeds ver
loopen waren, de reden door bet vonnis 
opgegeven van allen grond ontbloot is ; 

Overwegende dat 'de bestreden beslis
sing, wegens miskenning van bet tusschen 
partijen gesloten contract, waarvan de 
bedingen · betrekkelijk de verscbuldigde 
premie en voor den rechter en voor de 
partijen bindend waren, de in bet middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
beeft ';· 

Om die redenen bet Hof verbreekt het 
bestreden· vonnis; beveelt ·dat bet onder-

havig arrest zal overgescbreven worden 
op de registers van het: vredegerecbt van 
het Zuidkanton Mechelen, en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
den verweerder tot· de kosten ; verwijst 
de zaak naar den vrederecbter vall het 
kanton Lier. · 

27 November 1%1.-18 Kamer.- Voor
zitter, H. Soenens raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt. advocaat generaal. 
- Pl .. Mr Struye. 

28 KAMER .. - 3 December 1941. 

VRUCHTAFDRIJVING. - BEGRIP. -
LEVEND EN LEVENSVATBAAR GEBOREN 
KIND. - DooD voLGEND UIT OMSTAN
DIGHEDEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN 
MET PRAKTIJKEN TOT VRUCHT,AFDRIJ
VING. - GEEN VRUCHTAFDRIJVING IN 
DEN ZIN VAN ARTIKEL 350 VAN RET 
STRAFWETBOEK. 

Er is geen ·strafbare m·uchtafdrijving wan
neer, niettegenstaande aangewende prak
tijken tot vruchtafdrijving, het kind ge
boren is en leeft, en wanneer het slechts 
overleden is tengevolge van omstandig
heden, die geen verband houden met 
degene waarin zijn geboo1·te heeft plaats 
gehad (1). (Strafwetb., art. 350.) 

(GELDERS.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest do'or bet 
Hof van beroep te Luik op 8 Oogst 1941 
.gewezen ; . . 

Over het middel, ex officio : schending 
van artikel 350 van het Strafwetboek 
doordat bet arrest beslist dat er vrucht
afdrijving bestaat zelfs wanneer bet kind 
levend en leefbaar ter, wereld komt ; 

Overwegende dat de aanlegger, ver
volgd om bij twee vrouwen, die erin 
hadden toegestemd, de vrucbta'fdrijving te 
hebben veroorzaakt, in conclusie staande 
had geboudeil dat het gebruik der mid
delen welke van aard waren om de vrucht
afdrijving te veroorzaken slechts een 
poging uitmaakteh, wanneer daaruit een 
voorbarige geboorte van een levend en 
leefbaar kind volgde ; 

Overwegende dat het arrest, als ant-

(1) Zie Verbr., 14 December 1914 (Bull, 
€in PASIC~, 1915-1916, I, 155), 

1-
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woord op dat verweermiddel, op voet van 
artikel 350 van het Strafwetboek beslist, 
dat er vruchtafdrijving bestaat zood,ra de 
uitdrijving van de vrucht der ontvangenis 
voorbarig is en dat ze vrijwillig verwekt 
of veroorzaakt werd; dat, bijgevolg, de 
vruchtafdrijving de geboorte van een 
levend en leefbaar kind als gevol~ kan 
hebben; . 

Overwegende dat de vruchtafdrijving 
een misdrijf is dat, door de oorzaken 
waaruit het ontstaat en door de- gevolgen 
welke bet medebrengt, dicht bij de kin
dermoord staat; terwijl de kindermoord 
er in bestaat een kind te dooden op bet 
oogenblik zijner geboorte of onmiddellijk 
daarna, is de vruchtafdrijving de vernieti
ging van de vrucht der ontvangenis om 
het leven te beletten alvorens het kind 
bet licht gezien heeft ; 

Dat daaruit volgt dat, indien na de 
vruchtafdrijvende middelen te hebben 
gebruikt, het kind ter wereld komt, leeft 
of slechts sterft door omstandigheden die 
geen verband hebben met deze. waarin de 
geboorte heeft plaats gehad, er geen 
vruchtafdrijving kan bestaan; 

Overwegende dat bet arrest om het 
tegenovergestelde te hebben beslist, arti
kel 350 van het Strafwetboek schendt ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding ervan zal gemaakt wor
den op den kant van bet vernietigd arrest; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; kosten ten laste van den 
Staat. 

3 December 19/d.- 2° Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Leon 
Cornil, eerste advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 4 December 1941. 

WERKRECHTERSRAAD. - RECHTS
GEBIED. - TEGENVORDERING. - GEEN 
INVLOED OP HET VONNIS OVER DE 
HOOFDZAAK, WAT HET RECHTSGEBIED 
BETREFT. 

Bij afwijking van den algemeenen regel 
van artikel 8 der wet van 15 Maart 1932, 
dat artikel 37 der wet van 25 Maart 1876 
op de bevoegdheid heeft vervangen, heeft de 
tegenvordering, wanneer zij voorgedragen 
wordt v66r den werkrechtersraad, geen 
invloed hoegenaamd op het berechten van 

de hoofdzaak, wat het rechtsgebied be
treft. (Wet van 25 Maart 1876, art. 15; 
wet van 9 Juli 1926, art. t&) 

(NAAMLOOZE VENNO,OTSCHAP 
<< ETABLISSEMENTS PIRNA Y » 

T. DELVENNE.} 

ARREST. 

Gelet op de beslissing op 28 Mei 1938 
gewezen door den werkrechtersraad van 
beroep te Luik : · 

Over het eenig middel : schending van 
artikel i5, en, in 't bijzonder, i5, alinea 1 ; 
i6,- en, in 't bijzonder, 46, alinea 2, der 
wet in dato 9 J uli 192 6, totinrichting der 
werkrechtersraden; 37, en, in 't bijzon
der, 37, § 1, alinea 3, der wet in dato 
25 Maart 1876, houdende den eersten titel 
van voorafgaande hoek van het W etboek 
van Burgerlijke Rechtspleging, gewijzigd 
door artikel 8 der wet in dato 15 Maart 
1932, waarbij de wetten op de rechter
lijke inrichting en de bevoegdheid gewij
zigd worden, doordat de bestreden beslis
sing de door aanlegster in cassatie inge
stelde beroepen tegen de beslissing op te
genspraak en de eindbeslissing, in zake door 
den Werkrechtersraad te Verviers gewezen, 
met ontvankelijk heeft verklaard; defectu 
summae, onder voorwendsel dat de hoofd
vordering slechts tot de betaling van een 
som van i50 frank strekte en dat, luidens 
artikel 46, alinea 2, der wet in dato 
9 J uli 1926, de tegeneisch, die als voor
werp heeft de b_etaling van 500 frank 
hoofdens roekelooze en kwellende vorde
ring, wat den aanlegger betrof, geen in
vloed had op de berechting van den hoofd
eisch, dan wanneer, - luidens artikel 37, 
§ 1, alinea 3, der wet in dato 25 Maart 
1876, gewijzigd door artikel 8 der bier
hoven vermelde wet in dato 15 Maart 
1932, welke moet toegepast worden op 
de rechtspleging v66r de werkrechters
raden -, de· aanleg dient bepaald te 
worden door het bedrag van de hoofdvor
dering en dit van de tegenvordering voort
vloeiende uit het roekeloos en kwellend 
karakter van deze vordering, samen te 
voegen, waaruit volgt dat gezegd arti
kel 37, § .1!, aline a 3, het artikel i6, aline a 2, 
der wet ir\: dato 9 J uli 1926 heeft ingetrok
ken en niet toepasselijk gemaakt, wat den 
aanleg betreft : 

Overwegende dat de verscheidene en 
achtereenvolgende organieke wetten op 
de werkrechtersraden, bij beschikkingen 
eigen aan hun gebied, den invloed hebben 
geregeld van de tegeneischen op de berech
ting. van de hoofdvordering, wat betreft 
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de bevoegdheid en den aanleg; dat alzoo, 
artikel 48 der wet in dato 7 Februari 1859 
<>verneemt en op de werkrechtersraden 
toepast den tekst van artikel 22 der alge
meene wet in dato 25 Maart 1841, welke 
slechts den vrederechter en de rechtbank 
van eersten aanleg bedoelde ; dat alzoo, 
insgelijks, artikel 87 der wet in dato 31 J uli 

.1889 en artikel 46 der wet in dato 15 Mei 
1910 denzelfden tekst overnemen; dat, ein
delijk, artikel 46, alinea 2, der wet in dato 
.g J uli 1926, artikel 3 7, alinea 1, der wet 
in dato 25 Maart 1876 overnemend, be
schikt dat " de tegeneischen, wat bevoegd
heid en aanleg betreft, geen invloed zullen 

· hebben op de berechting van den hoofd
eisch "; 

Overwegende dat het bijzonder karakter 
dezer wetten de~ te meer in 't oog springt 
dat, ofschoon ze hun bewoordingen aan 
de teksten der algemeene wetten ontlee
nen, ze het nochtans niet doen door enkele 
verwijzing naar de door deze laatsten 
uitgedrukte regelen ; 

Dat, inderdaad, · niettegenstaande de 
innovatiiin van artikel 37 der wet in dato 
25 Maart 1876, de twee opeenvolgende 
wetten, tot inrichting der werkrechters
raden, van 1889 en 1910, hierboven aan
gehaald, in hun eigen gebied een regel 
uit de vorige wet van 1841 betreffende de 
bevoegdheid overgenomen, hebben blijven 
toepassen ; · 

Dat de wet van 1926 tot inrichting der 
werkrechtersraden op deze laatsten, voor 
den eersten keer, denzelfden regel heeft 
toegepast als deze die vanaf 1876 aange
nomen was voor de bepaling, over 't alge
!lleen, van de bevoegdheid en den aanleg 
m zake tegeneischen ; dat aldus blijkt 
dat de beschikking van artikel46, alinea 2, 
der wet in dato 9 Juli 1926, een bijzondere 
reglementeering voor de werkrechters
raden invoert, als zoodanig door den wet
gever gewild, en waartegen de bepalingen 
van een algemeene wet betreffende de 
bevoegdheid enkel wegens hun algemeen
heid niet kunnen opwegen ; 

Overwegende, inderdaad, dat de alge
meene wetten J;J.iet beschouwd worden als 
de wetten betreffende de bijzondere ge
bieden intrekkende ; dat de wetten van 
deze laatste categorie de eerste overleven, 
wat de punten betreft die ze zelf uitdruk
kelijk regelen; 

Overwegende dat de wet in dato 
15 Maart 1932, de wet van 25 Maart 1876 
QVer de bevoegdheid wijzigende, artikel 46 
van de wet in dato 9 Juli 1926 niet uit
drukkelijk heeft ingetrokken, en dat haar 
beschikkingen niet. noodzakelijk de intrek

·king'veronderstellen; dat de enkele zin-

spelingen welke de teksten op de werk
rechtersraden maken, voorkomen in arti-· 
kel 1, waarbij artikel 8 der wet van 1876 
gewijzigd wordt, en in artikel 9, dat in 
deze wet een artikel 3 7 bis inlascht ; 

Dat geen enkele dezer beschikkingen 
betrekking heeft op den invloed van een 
tegeneisch · op den aanleg ; dat de eerste 
er zich bij bepaalt de exceptie van onbe
voegdheid ratione materiae v66r de recht
bank van eersten aanleg te beperken,en dat 
de tweede er zich bij bepaalt de kwestie 
van aanhangigheid en van verknocht
heid te regelen in geval van gelijktijdige 
vorderingen v66r den vrederechter en den 
werkrechtersraad ; 

Overwegende dat niet dient onderzocht 
te worden of de werkrechtersraden deel 
uitmaken van de door alinea's 1 en 2 van 
nieuw artikel 3 7, § 1, der wet in dato 
25 Maart 1876 bedoelde "rechtbanken "• 
of in welke maat de toepassing dezer tek
sten eventueel de bevoegdheid der werk
rechtersraden zou kunnen be'invloeden, 
door de uitbreiding der bevoegdheid van 
andere rechtsmachten ; 

Overwegende, inderdaad, dat de niet
samenvoeging van het bedrag der hoofd
vordering en tegeneisch, wat den aanleg 
aangaat, een principe is dat voor de werk
rechtersraden wordt gehuldigd door de 
wet in dato 9 Juli 1926, bijzonder aan die 
rechtsmachten ; 

Overwegende dat aldus deze bijzon
dere beschikking, bij gebrek aan uitdruk
kelijke ve-rmelding, niet is kunnen inge
trokken worden door den nieuwen tekst 
van de algemeerie wet in dato 25 Maart 
1876; 

Dat, bij gebrek aan opgeworpen middel, 
niet dient onderzocht te worden of, in 
den stand der wetgeving, en namelijk op 
grond van den tekst van het nieuw arti
kel 37 der wet in dato 25 Maart 1876, een 
tegeneisch tot schadevergoeding wegens 
roekeloos en kwellend geding v66r den 
werkrechtersraad mag gebracht worden ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot 
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr. 
jegens den verweerder. · 

4 December 1941.-1e Kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, eerste vooriitter.- Ver
slaggever, H. Genart. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 

.generaal. · 
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1 e KAMER. - 4 December 1941. 

1° HUUROVEREENKOMST. - HuuR 
VAN EEN ANDERS ZAAK. - HUUR VAN 
EEN ONVERDEELDE ZAAK, TOEGESTAAN 

·DOOR EEN ENKEL VAN DE ONVERDEELDE 
EIGENAARS. - GELDIGHEID. 

2° ONVERDEELDHEID. - NIETIG
HEID VAN DE DADEN VAN BESCHIKKING 
EN VAN ZEKERE DADEN VAN BEHEER 
VERRICHT BUITEN MEDEWERKING VAN 

. AL DE MEDEEIGENAARS. - NIETIGHEID 
DIE VREEMD IS AAN DE BETREKKINGEN 
TUSSCHEN DE MEDEEIGENAARS EN D"E 
DERDEN. 

1 o De huur van een anders zaak is niet 
nietig; een onverdeelde zaalc kan geldig 
verhuurd ·worden door een van de onver
deelde medeeigerwars, buiten de toestem
ming van de andere. 

2o De bepaling van artikel 577bis van het 
Burgerlijk Werboek luidens hetwelk, in 
geval van medeeigendom, de daden van 
beheer die geen daden van voorloopig 
beheer zijn, en de daden van beschikking 
slechts geldig zijn mits al de medeeige
naars hun toestemming er toe verleenen, 
beheerscht enkel de betrekkingen tusschen 
medeeigenaars van een onverdeelde zaak; 
zij blijft vreemd aan de betrekkingen 
tusschen die medeeigenaars en derde per
sonen. (Burgeri. Wb., art. 577bis, § 6 

·[wet van 8 Juli 1824].) 

{DEHESELLE, T. NOKIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
11 Juli 1939 gewezen door het Hof· van 
beroep te Luik; 

Over het eenig middel tot voorziening : 
schending van artikelen 1147, 1730,1731, 
1732, en, in 't bijzonder, 1733 van bet 
Burgerlijk Wetboek, en van artikelen 1107, 
1134, 1135, 1H7, 1165, 1709, 1713 en 
1719; 577bis, §§ 1, 5 en 6, en 1599 van 
hetzelfde Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de eischen niet ontvankelijk heeft 
verklaard door de aanlegster in cassatie, 
als verhuurster, OP. grond van artikel1733 
van het Burgerhjk Wetboek, ingediend 
wegens de scbade door brand veroorzaakt 
aan het goed dat ze aan den verweerder 
had verhuurd, onder voorwendsel dat 
baar titel, het huurcontract, door vol
strekte nietigheid aangetast zou geweest 
zijn, voor zooveel het door haar gesloten 
we.rd zonder tusschenkomst van baar 
medeeigenaars, dan wanneer de huur van 
bet onverdeelde goed, toegestaan door 
een der gemeenschappelijke. bezitters zon-

der de lusschenkomst der andere. medeei- · 
genaars, nochtans in rechte geldig is en 
haar uitwerksels moet hebben in de be
trekkingen tusschen den huurder en den 
verhuurder, en dat de aanlegster in cassa
tie, als verhuurster, gerechtigd was te 
haren bate de toepassing van artikel1733 
van bet Burgerlijk Wetboek te vragen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de aanlegster in haar eischen, gegrond 
op artikel .1733 van het Burgerlijk Wet
hoek, niet Dntvankelijk te verklaren, in
roept dat ze niet uitsluitende eigenaar
ster was van de afgebrande gebouwen ; 
dat, daar ze het onverdeeld goed zonder 
de toestemming der medeeigenaars ver
huurd heeft, zij in werkelijkheid een 
anders zaak beeft ·verhuurd en dat de 
titel, krachtens denwelke ze handelt dus 
aangetast is " van volstrekte nietigheid » ; 

Doch overwegende dat de· huur van 
een anders zaak geenszins nietig is ; dat 
het Burgerlijk Wetboek, in tegenstelling 
met wat het beschikt in zake verkoop 
(art.1599), de vordering tot nietigheid van 
het huurcontract, om reden dat dit laatste 
een anders zaak zou betreffen, niet voor
ziet · 
O~erwegende dat dit verschil van stelsel 

aan het verschil van aard dezer twee 
soorten contracten ligt, het eerste, be
schouwd zijnde door het Burgerlijk Wet
hoek, als hebbend essentieel als voor
werp de overdracht van den eigendom, 
en aldus medebrengend, voor ·den ver
kooper, een verbintenis '' om iets te ge
ven >>; ·het tweede voor den verhuurder 
slechts medebrengend een persoonlijke 
verplichting " om iets te doen "• waar
van de uitvoering niet noodzakelijk 
vereischt dat de verhuurder eigenaar weze, 
te weten de verplichting om den huurder 
vreedzaam te . doen genieten gedurende 
den duur van het huurcontract; dat alzoo 
te begrijpen is dat het Burgerlijk Wet
hoek den kooper de vordering tot nietig
heid van den verkoop toestaat zoodra 
hij kan bewijzen dat het verkochte 
goed aan den verkooper niet behoort ; 
doch dat er geen reden bestaat om, bij 
analogie, dergelijke vordering ook aan 
den huurder toe te kennen ; dat deze aileen 
gerechtigd is om de verbreking der ver
buring te eischen, indien hij, in den loop 
van het contract, in zijn genot wordt 
gestoord door een · derde, die op bet ver
huurde goed recht zou willen doen gelden ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
bestreden arrest, - door de bewering van 
den verweerder aan te nemen, om de 
eenige reden dat de aanlegster niet de 
uitsluitende eigenaarster van het ver-
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huurde goed zou zij:n en het dus· niet 
geldig heeft kunnen verhuren -- de in 
het middel ingeroepen wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Overwegende dat de verweerder tever
geefs staande ho.udt dat,. moest men ver-. 
onderstellen cJ;at, in principe, de huur van 
een anders zaak niet nietig is, die huur ten 
minste nietig zou zijn ingeval van mede
eigendom, dit luidens artikel 577 bis van 
het Burgerlijk Wetboek .(wet in dato 
8 Juli 192~), waarvan de § 6 luidt : 
« dad en van beheer, - andere dan dad en 
van voorloopig beheer -, en daden van 
beschikking zijn aileen dan geldig wan
neer al de medeeigenaars hunne mede-
werking verleenen »; · 

Overwegende dat het enkel voorwerp 
van deze wetsbepaling erin bestaat de 
betrekkingen te regelen welke bestaan 
tusschen meerdere personen die gemeen
schappelijke bezitters zijn ; dat ze geen 
verband heeft met de betrekkingen tus
schen die personen en derden, betrekkin
gen welke beheerscht blijven door het 
gemeen recht ; · 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te Luik 
en dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant van de vernietigde beslissing,; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel ; veroordeelt den verweerder 
tot de kosten. · 

~ December 19H. - 1 e Kamer. - Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter.-'-- Ver
slaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende con
clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat 
genera a!. 

2e KAMER. 10 December 194L 

VERJARING IN STRAFZAKEN·. -
MISDRIJVEN TEGEN DE 'WETTEN IN 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELAS
TINGEN EN DAARMEDE GELIJKGESTELDE 
TAXES. . 0NDERZOEK GEVORDERD 
DOOR OPENBAAR MINISTERIE OP VRAAG 
VAN HET B.ESTUUR.- DADEN VERRICHT 
DOOR ONDERZOEKSRECHTER . IN DEN 
LOOP VAN DIT ONDEHZOEK. - DADEN 
DIE DEN LOOP VA.N DE VERJARING 
STUITEN. 

Wanneer pp het geschreven verzoek van 
het bestuur der rechtstreeksche belastingen, 
de onderzoeksrechter door het openbaar 
ministerie gevorderd werd . om opspo
ringen te doen betreffende misdrijven 
tegen de wetten in zaken van rechtstreek-

sche belastingen en van de daarmede 
gelijkgestelde taxes, zijn de daden van 
onderzoek, door dezen magistraat verricht 
v66r den dag waarop hij van het onder
zoek werd ontheven, geschikt ·om de ver
jaring van de publieke vordering te 
stuiten. (Wetten betreffende de belas
tingen op de inkomsten, geordend den 
12n September 1936, ·art. 79bis.'· 

(VANDESANPEN 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op H No
vember 19~0 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artike1en 1, 21, 22 en 26 van de wet van 
17 April1878; 79bis van de wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengeordend 
door het Koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936; 163 van het Wetboek van 
onderzoek in strafzaken eh 97 van de 
Grondwet, omdat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat aanlegger be
ticht was volgens proces-verbaal van 
7 September 1938 in den loop der maand 
Juni 1935 een aangifte'in de inkomstbe
lastingen afgelegd te hebben, die wetens 
en willens onvolledig of onjuist was, en 
van aard zijnen aanslag te verminderen, 
en mi. in feite beslist te hebben dat ge
zegde aangifte na 8 Juni 1935 gedaan 
werd, beslist heeft dat de verjaring van 
de openbare actie geldig gestuit werd op 
18 Mei 1938 door het bevel van onder
zoeksrechter Bertels expert Nicolaes aan
stellende, ten einde. de boekhouding van 
betichte te onderzoeken, dan wanneer op 
dezen datum .het onderzoek, gevraagd 
door het .Beheer van Geldwe:ien in de 
openbare actie die eraan toebehoort, en 
waarover het bestreden arrest gevonnist 
heeft, geeindigd was ; dat het Beheer de 
uitsluitelijke uitoefening van deze open
bare actie hernomen had, en dat dus het 
bevel van 18 Mei 1938 geen daad van onder
zoek verricht in deze actie is, die er geldig 
de ve:rjaring kon van stuiten (eerste tak), 
of minstens, omdat het bestreden arrest 
en zoover het niet nader aanduidt, of het 
besliste dat dit bevel de verjaring van de 
openbare actie stuitte, omdat het een 
daad van onderzoek zou zijn die . eraan 
toebeboort, hetgeen een dwaling in feite 
zou zijn; ofwel, of dit bevel de verjaring 
dezer actie zou stuiten, zelfs al moest bet 
deel uitmaken van bet onderzoek van 
gemeen recht, waarvan betichte het 
voorwerp was, betgeen een dwaling in 
rechte .zou zijn, niet zou gemotiveerd zijn 
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vp een wijze die aan het Hof van verbre
king zou toelaten, zijn toezicht uit te 
oefenen (tweede tak) : 

Overwegende dat de procureur des Ko
nings bij het ontvangen van een verzoek. 
dat uitging van het Beheer, en steunend 
op de macht, welke verleend wordt bij 
artikel 4 van het Koninklijk besluit 
nr 101 van 22 Februari 1935 (art. 79bis 
der samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen), den onderzoeksrechter 
hseft gevorderd een onderzoek in te stel
len ; dat die vordering niet beperkt was 
tot een bepaalde opdracht, maar alle 
nuttige daad van onderzoek nopens het 
aangeklaagd feit betrof ; 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
zijn macht om onderzoek in te stellen 
behouden heeft tot op den dag waarop 
hij wettelijk van het onderzoek werd 
ontlast; dat, dienaangaande, noch uit 
het bestreden arrest noch uit eenig aan 
het Hof van verbreking overgelegd stuk 
blijkt dat die macht reeds van 18 Mei 1938 
zou opgehouden hebben te bestaan, 
datum der daad welke in het arrest wo.rdt 
opgegeven als daad die de verjaring der 
Dpenbare vordering gestuit heeft ; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
in feite niet opgaat ; 

Overwegende dat het bedoeld bevel 
een daad vari onderz-Dek uitmaakt welke 
door den onderzoeksrechter werd gesteld 
in den .loop van het door den procureur 
des Konings gevorderd onderzoek; dat 
de rechter in beroep, bij ontstentenis van 
v66r hem genomen conclusies, de stuiting 
der verjaring niet verder moest rechtvaar
digen; 

Dat, aldus, het middel in zijn tweede 
Dnderdeel in rechte niet opgaat; 

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 dat de uit
gesproken veroordeelingen overeenkomstig 
de wet zijn ; , 

Om die redenen het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

10 December 1941.-,--- 2e Kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer_ waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Geliikluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. -. 10 December 1941. 

BESCHERMING DER MAATSCHAP
PIJ (WET TOT).- STAAT VAN KRANK• 
ZINNIGHEID. - BEGRIP. - TOESTAND 
DIE NIET NOODZAKELIJK OPZET OF WIL 
UITSLUIT. - NIET ONMOGELIJK DAT 
KRANKZINNIGE DADER VAN EEN DOOD
SLAG WORDT BEVONDEN. 

De staat van krankzinnigheid sluit niet 
noodzakelijlc het oogmerlc of den wil uit 
tot het verrichten van een daad; ofschoon 
bii den krankzinnige dit oogmerk en die 
wil niet vrii ziin, tach lcunnen zij bij hem--. 
ontstaan zijn, zijn daad hebben be!invloed, 
en daarvan lean gebleken zijn door de 
omstandigheden waarin de daad werd 
gepleegd; de krankzinnige kan derhalve 
als de dader van een feit, doodslag ge
noemd, worden bevonden en uit dezen 
hoof de geinterneerd worden. (Wet van 
9 April1930, artt. 1 en 7 .) 

(HOEBRECHTS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 1 Octo
ber 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel : schending van arti
kelen 393 van het Strafwetboek en 19 der 
wet van 9 April1930 tot bescherming der 
maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, doordat het be
streden arrest de onmiddellijke internee
ring beveelt van den krankzinnig bevon
den aanleg'ger, gedurende een termijn van 
tien jaar in een van de door de regeering 
daartoe bestemde en ingerichte bijzon
dere gestichten, en dat, wegens het bewe
zen verklaard feit dat hij vrijwillig een 

. dooding heeft gepleegd met .het oogtnerk 
om te dooden op den persoon van zijn 
echtgenoote, daad welke met dwangar
beid wordt gestraft, dan wanneer het 
oogmerk om te dooden in hoofde van den 
krankzinnige niet kan aangenomen wor
den, en niet kan afgeleid worden uit 
daden, gebaren of woorden die, indien 
het over normale personen ging, dat oog
merk zouden kunnen bewijzen, bij een 
krankzinnige echter a]le bewijskracht 
missen: 

Overwegende dat de staat van krank
zinnigheid bij hem, die een daad stelt, niet 
noodzakelijk den wil uitsluit die daad te 
begaan ; dat, indien dit oogmerk en deze 
wil bij den krankzinnige niet vrij zijn en, 
bijgevolg, alle strafrechtelijke veran twoor
delijkheid uitsluiten, nochtans in den 
geest van den dader kunnen ontstaan 
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:zij!J, zijn daad be'invloed hebben, en waar
genomen worden door de omstandigheden 
waarin de daad werd voltrokken ; 

Overwegende dat de beschikking waar-
. tegen hooger beroep, bekrachtigd door 
bet bestreden arrest, vaststelt " dat uit 
de bestanddeelen der zaak oogenschijn
lijk blijkt dat de beklaagde werkelijk 
_gehandeld heeft met het oogmerk het 
slachtOffer te dooden " en dat, indien hij 
·op het oogenblik van het feit aan krank
zinnigheid leed, waardoor hij onbekwaam 
>Verd zijn daden te beheerscben, "hij noch
tans niet' onbewust was » en dat << deze 
staat nog voortdurend is"~ 
. Overwegende dat deze vaststellingen 
bindend zijn ; dat het bestreden arrest, 
- door dienvolgens de interneering · ge
durende tien jaar te bevelen van den aan
legger die erkend werd als de dader van 
een feit dat de strafwet met dwangarbeid 
straft, - artikel 19 der wet van 9 April 
1930 juist heeft toegepast ; 

Dat het middel dus niet kan aangeno- . 
men worden ; _ 

En overwegende dat het bestreden 
arrest geveld werd op een rechtspleging 
waarin de substantieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd, en dat de tusschenge
komen beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 

· tot de kosten. 

10 December 19111. - 2" Kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fau
. quel. '-- Gelij kluidende conclusie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2" KAMER. - 10 December 1941. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mis
DRIJF IN ZAKEN VAN DOUANEN VAST
GESTELD TIJDENS EEN HUISZOEKING 
VERRICHT TOT OPSPORING VAN OVER
TREDINGEN TEGEN DE WET OP HET 
REGIME VAN DEN ALCOHOL.- GELDIGE 
VASTSTELLING. 

Is wettig en kan dienen als grondslag tot 
vervolging de vaststelling van een misdrijf 
tegen de w.etten betreffende de douanen 
en accijnzen, gedaan door de agenten 
van het bestuur tijdens een huiszoeking 
die zij regelmati,q verrichten tot opspo
ring van overtredingen tegen de wet op 
het regime van den alcohol. (Wet van 
26 Augustus 1822, art. 200; wet van 

. 29 Augustus 1919, art. 12.) 

(DUPONSELLE, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST • 

Gelet op het bestreden arrest op 
17 J uni 1941 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel' 10 der Grondwet ; van artikel 10 
der Grondwet; van artikelen 177, 178, 
181, 183 en 200 der algemeene wet van 
26 Oogst 1822 betreffende bet innen der 
rechten voor invoer, uitvoer, doorvoer en 
accijnzen, mitsgaders van tonnengeld der 
zeeschepen; van artikel 19 der wet van 
6 April 1843 en der artikelen 10 tot 12 
der wet van 29 Oogst 1919 op het alcohol
regiem, doordat het aangeklaagde arrest 
de wettelijkheid van het bij eischer in 
verbreking te Poperinge, door de aange
stelden van het tol- en accijnzenbeheer 
op eenvoudige machtiging van den vrede
rechter, doch zonder den bijstand van 
dezen magistraat noch van eenigen door 
hem aangeduiden openbaren officier, over
eenkomstig de beschikkingen der wet van 
29 Oogst 1919 op het alcoholregiem, ge
dane huisbezoek heeft aangenomen, dan 
wanneer, nademaal het overtredingen 
inzake douanen en accijnzen gold, dit, 
binnen den tolkring in eene op meer dan 
2.500 meter van de grens gelegene plaats 
van hoven de 2.000 zielen gedane huis
bezoek den bijstand van den vrederechter 
van het kanton of van den door hem aan
geduiden openbaren officier vergde, en 
dan wanneer de door de aangestelden 
van het beheer begane machtsontvreem
ding door hun eigen proces-verbaal is 
uitgemaakt :· 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest voortvloeit dat de aange
stelden van het · beheer der douanim en 
accijnzen, houders van een huiszoekings
mandaat door den vrederecbter te Pope
ringe afgeleverd, tot doorzoeking overge
gaan zijn van de woning en aanhoorig
heden van aanlegger, herbergier in deze 
stad; dat die huiszoeking voor uitslag 
heeft gehad de ontdekking, in een kasje 
in de keuken, van drie flesschen, alcoho
lische dranken inhoudend, en in de aan
palende achterkeuken, van twintig andere 
flesschen spiritualien, en dat aanlegger 
de herkomst van die drankflesschen niet 
kon wettigen ; 

Overwegende dat uit bet proces-verhaal, 
door vier aangestelden der douanen den 
9 Februari 1940 opgesteld, blijkt dat dezen 
de huiszoeking denzelfden dag om 17 uur 
55 minuten in de vormen door artikel 12 
der wet van 29 Oogst 1919 op het alcohol 
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BEVELSCHRIFT VAN DEN ONDERZOEKS
RECHTER, DIE BESLIST DAT ER GEEN 
GROND IS TOT AANHOUDING VAN BE
KLAAGDE. - BEVELSCHRIFT. VATBAAR 
VOOR BEROEP VANWEGE HET OPENBAAR 
MINISTERIE. - BEROEP GEBRACHT VOOR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

2° VOORLOOPIGE HECHTENIS. -
BEVELSCHRIFT VAN ONDERZOEKSRECH
TER DIE VORDERING VAN OPENBAAR 
MINISTERIE VERWERPT, STREKKEND TOT 
HET STELLEN VAN BEKLAAGDE ONDER 
BEVEL TOT AANHOUDING. - BEROEP 
VAN OPENBAAR MINISTERIE.- RECHTS
PLEGING VOOR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. - BERICHT AAN 
RAADSMAN VAN BEKLAAGDE. - VER
SCHIJNING VAN BEKLAAGDE' EN VAN 
ZIJN RAADSMAN. - FORMALITEITEN 
NIET VEREISCHT. 

3° VOORLOOPIGE HECHTENIS. -
BEVELSCHRIFT VAN ONDERZOEKSRECH
TER, . DIE VORDERING VAN OPENBAAR 
MINISTERIE VERWERPT, STREKKEND TOT 
HET STELLEN VAN BEKLAAGDE ONDER 
BEVEL TOT AANHOUDING. - BEVEL
SCHRIFT VERLEEND NA ONDERVRAGING 
VAN BEKLAAGDE.- BEROEP VAN OFEN
BAAR MINISTERIE.-BEVOEGDHEID VAN 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
OM ZELF BEVEL TOT AANHOUDING AF 
TE LEVEREN. 

1° Het bevelschrift waarbij de onderzoeks~ 
rechter, door den procureur des Koriings 
er toe gevorderd om een bevel tot aanhou
ding te verleenen tegen een beklaag¢e, 
beslist dat er geen grond bestaat om be
klaagde onder een bevel tot. aanhouding 
te stellen, is vatbaar voor beroep vanwege 
het openbaar ministerie, en dit beroep 
wordt gebracht voor de Kamer van in be
schuldigingstelling. (Wb. van Strafv.

1 artt. 9, 61, 218, 235 en 539.) · 
2° De bepalingen van artikel 20 der wet 

van 20 April 1874, betreffende het aan 
den raadsman van beklaagde te geven 
bericht 1m de verschijning .van beklaagde 
en· zijn raadsman; z~j1t niet van toepas
sing op de behandeling van het. beroep 
tegen de beslissingen van den onderzoeks
rechter en namelijk op de behandeling 
van het beroep tegen het bevelschrift, waar
bij de onderzoeksrechter beslist dater geen 
-grond bestaat om beklaagde onder bevel 
tot aanhouding te stellen. 

3o Wmineer het beroep van het openbaar 
min.isterie tegen het· bevelschrift, waarbij 
de onderioeksrechter, na ondervraging 
van. · beklaagde, beslist heeft dat er geen 

· grond bestaat om deze·n onder bevel tot 

aanhouding te stellen, gegrond wordt be-
vonden door de Kamer van inbeschul-
digingstelling, verleent deze zelf, in haar
beslissing, het bevel tot aanhouding (1·1. 

(BALOJ,'!.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
23 Oogst 1941 door de Kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof va1;1 beroep· 
te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 9~ van bet Wetboek van Straf-
vordering, 1 en 19 der wet van 20 April' 
187~ op de voorloopige hechtenis en 7 van 
het besluit van 28 Juni 1941 strekkende 
tot de verhooging der straffen wegens ge
heime slachting en ongeoorloofden handel,. 
doordat het bestreden arrest bet beroep 
ontvankelijk verklaart dat door het 
openbaar ministerie werd ingesteld tegen 
een bevel van den onderzoeksrechter dat 
beslist had dat er geen aanleiding bestond 
om tegen den aanlegger een bevel tot 
aanhouding te verleenen, dan wanneer de 
onderzoeksrechter, lui dens de hiervoren 
aangehaalde wetsbepalingen, vrij mag· 
oordeelen of er aanleiding bestaat tot het 
verleenen van het bevel tot aanhouding· 
en dat de Kamer van inbeschuldiging
stellil'lg om, in zake voorloopige hechtenis•. 
in graad van hooger beroep te statueeren,. 
slechts bevoegd is wanneer een hooger 
beroep tegen een beschikking der raad
kamer v66r haar aanhangig is gemaakt : 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
te Neufchateau, - statueerende op vor-
dering van den procureur des Konings. 
waarbij deze hem verzocht onderzoek in 
te stellen ten laste van Balon, en name
lijk bevel tot aanhouding te verleenen, -
na ondervraging van den aanlegg·er, op 
18 Oogst 1%1, een bevel verleende waarin 
hij zegde dat er · geen aanleiding bestond. 
om tegen gezegden bescbuldigde bevel tot. 
aanhouding te . verleenen ; 

Overwegende dat de Kamer van inbe-
schuldigingstelling van bet Hof van beroep• 
te Luik, op het hooger beroep van den 
procureur des Konings, op 28 Oogst 19M. 
bet gevraagde bevel verleende ; 

Overwegende dat artikelen 1 en 2 van 
titel XXVI van de verordenirig van 1670• 
den regel huldigden, luidens denwelke de 
in den loop van het crimineel onderzoek: 
.gewezen .beslissingen door beroep mo.chten 

(1) Zie de nota bij dit arrest,. van den• 
H; advocaat generaal Raoul Hayoit de Ter-' 
micourt, in. Bull. en PAsiC., 1941, I, 469. 

I 



-257-

bestreden worden door de partij aan wie 
zij nadeel berokkenden ; 

Overwegende dat het W etboek van 
Strafvordering, ver van dezen regel te 
hebben ingetrokken · daar waar het door 
den onderzoeksrechter verrichte daden 
van rechtsmacht betreft, hem stilzwij
gend heeft gehuldigd, eenerzijds, door 

1
in 

bepaalde gevallen bij artikelen 34o en 80 . 
met uitdrukkelijke bewoordingen er van 
af te wijken, anderzijds, door in artikel235 
den onderzoeksrechter de benaming van 
eersten rechter te geven en door bij arti
kel 61 aan dezen magistraat op te leggen, 
buiten de gevallen van ontdekking op 
heeterdaad, geen daad ·van onderzoek te 
verrichten dan na de rechtspleging aan 
den procureur des Konings te hebben 
medegedeeld, die de vordering doet die 
hij passend oordeelt ; 

Overwegende dat het niet aan te nemen 
is dat de wetgever, eenerzijds, aan bet 
openbaar ministerie, gedurende het onder
zoek, een algemeen recht om vorderingen 
te doen zou toekennen en het, anderzijds, 
zou willen berooven hebben van de door 
het oud recht toegekende macht om hooger 
beroep in te stellen tegen de dad en van· 
rechtsmacht, verricht in strijd met deze 
vorderingen ; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling de beslissing, - waarbij de onder
zoeksrechter de vordering van den procu
reur des Konings tot verleenen van een 
bevel tot aanhouding verwerpt -, aan 
het hooger beroep onttrekt ; 

Overwegende dat de aanlegger tever
geefs de wet van 20 April 1874o inroept, 
daar deze geen verband houdt met het 
hooger beroep tegen de door den onder
zoeksrechter genomen beslissingen ; 

Overwegende, eindelijk, dat uit arti
kelen 9, 218, 235 en 539 van het Wetboek 
van Strafvordering blijkt dat het hooger 
beroep tegen een beslis.sing van den onder
zoeksrechter aanhangig wordt gemaakt 
bij de Kall).er van inbeschuldigingstelling; 

Waaruit volgt dat het bestreden, arrest, 
door het hooger beroep van den procureur 
des Konings ontvankelijk en de Kamer 
van inbeschuldiginstelling om er kennis 
van te nem,en bevoegd te verklaren, zich 
naar de wet .gedragen heeft ; 

Over het tweede middel : schending van 
artikelen 20 der wet van 20 April1874o op 
de voorloopige hechtenis, 237 van het 
Wetboek van Strafvordering en 7 van het 
besluit van 28 Juni 1%1 en van de rechten 
der verdediging, doordat het bestreden 
arrest gestatueerd heeft over een hooger 
beroep ingesteld door het openbaar minis
terie tegen e'en bevel van den onderzoeks-

rechter in zake voorloopige hechtenis. 
zonder dat de aanlegger in verbreking, 
verdachte, of zijn raadsman bij de debat-

, ten aanwezig waren of van den dag 
waarop deze moesten plaats hebben ver
wittigd werden, dan wanneer artikel 20 
der wet van 20 April 1874o vereischt dat 
telkens wanneer de Kamer van inbeschul
digingstelling moet beslissen in zake voor
loopige hechtenis, de_ verdachte of zijn 
raadsman moeten gehoord worden, wat 
wil zeggen dat zij moeten verwittigd wor
den van den dag waarop de zaak wordt 
vastgesteld, dat de griller van het Hof 
te dien einde den· raadsman en den ver
dachte bericht moet bezorgen, en dat, 
daarenboven, de rechten der verdediging 
niet zouden kunnen gewaarborgd worden 
indien de verdachte niet in de gelegenheid . 
wordt gesteld zich v66r de onderzoeks
rechtmacht te verdedigen : 

Overwegende dat · artikel 20 der wet 
van 20 April1874o, in het middel bedoeld, 
slechts van toepassing is op het onder
zoek en op het vonnis van hooger beroep 
tegen eene der bij artikel 19 bedoelde be
slissingen ; 

Overwegende dat luidens artikel1 dezel" 
wet de rechten der verdediging, ingeval 
een bevel tot aanhouding werd verleend, 
gevrijwaard zijn wannee·r, zooals in on
derhavig geval, de ondervraging van den 

· verdachte door den onderzoeksrechter het 
bevel voorargaat ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat ; 
Over het derde middel : schending van 

artikelen 235, 236 en 237 van het Wetboek 
van Strafvordering, doordat het Hof van 
beroep te Luik, Kamer van inbeschuldi
gingstelling, op de vordering een raads
heer aan te stellen met opdracht tegen den 
aanlegger een bevel tot aanhouding te ver
leenen, zelf dat bevel heeft verleend dan 
wanneer, Iuidens de hiervoren aange
haalde wetsbepalingen, en in 't bijzondel" 
luidens artikel 237 van het Wetboek van 
Strafvordering, de bevoegdheid van den 
onderzoeksrechter, in gevaJ het Hof de 
zaak tot zich trekt, moet overgedragen 
worden aan een der raadsheeren, lid van 
de Kamer van inbeschuldigingstelling : 

Overwegende dat de Kamer van inbe
schuldigingstelling ongetwijfeld niet be
voegd is om zelf een daad van eenvou

, dig onderzoek te verrichten ; 
Maar overwegende dat het verleenen 

van een bevel tot aanhouding, beslissing 
van onderzoek, hoofdzakelijk een daad 

'van rechtsmacht is (Grondwet, artikel 7,. 
, alinea 3) ; 

Dat de Kamer van inbeschuldiging
stelling,- waarbij een hooger beroep werd 
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~anhangig gemaakt 'tegen een beslissing 
waardoor de onderzoeksrechter, na den 
verdachte te hebben ondervraagd, wei
gert dergelijk aanhoudingsbevel te ver
Ieenen -, indien ze die beslissing niet 
gegrond vindt, noodzakelijk de daad van 
rechtsmacht moet vervullen welke de 
eerste rechter had moeten verrichten, te 
weten een bevel tot aanhouding ver
leenen; 

Overwegende dat artikelerr 236 en 237 
van het Wetboek van Strafvordering, in 
het middel bedoeld, betrekking hebben 
op het geval waarin de Kamer van inbe
schuldigingstelling bet onderzoek van een 
zaak tot zich trekt en niet het geval 
waarin ze alleen statueert binnen de per
ken van een verhaal gericht tegen een 
beslissing van den rechter die met bet 
{mderzoek is belast ; 

Dat het middel dus in rechte niet op-
.gaat; 
. Overwegende, voor 't overige, dat de 

substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; kosten ten laste van den 
.aanlegger. 

17 December 19H. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Wa
leffe. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 17 December 1941. 

VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 
- WANBEDRIJF.- 00RZAAK VAN DEN 
DOOD VAN HET SLACHTOFFER. - WE
DUWE DIE, KRACHTENS EEN OVEREEN
KOMST, RECHT HEEFT OP EEN PENSIOEN 

·BIJ OVERLIJDEN VAN HAAR MAN. -
PENSIOEN IS GEEN VERGOEDING VAN DE 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONRECHT
MATIGE DAAD. - BETALING VAN HET 
PENSIOEN IS ZONDER INVLOED OP DE 
VERPLICHTING TOT HERSTELLING VAN
WEGE DADER VAN RET WANBEDRIJF. 

Wanneer een wanbedrijf den dood van het 
slachtoffer heeft veroorzaakt en dit over
l~jden, op grond van een vroeger tusschen 
den. werkgever van den overledene en 
dezen ontstane overeenkomst, aanleiding 
geeft tot betaling van een pensioen aan 
de weduwe, pensioen dat geen vergoeding 
uitmaakt van de door de onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade, heeft de aldus 
'(!an de weduwe gedane betaling geen 

invloed op het bedrag van de vergoeding, 
die door den dader van het wanbedrijf 
verschuldigd is; de verbintenis van den 
dader van het wanbedrijf en de verbin
tenis van den schuldenaa'r van het pen
sioen verschillen in hun oorzaak en in 
hun voorwerp (1 ). 

(DE BACKER 'EN ANDEREN, 
T. SANDT EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestredeh arrest op 28 Mei 
1%1 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Omtrent de ontvankelijkheid der voor
ziening van de burgerlijk verantwoorde
lijke partij Dubois : 

Overwegende dat de aanlegger ver
zuimd heeft een authentieke uitgifte der 
bestreden beslissing bij de stukken 'te 
voegen ; dat die rechtsvorm door arti
kei H9 van het Wetboek van Strafvorde
ring op str;:lf van niet-ontvankelijkheid 
voorgeschreven is ; 

Wat betreft : 
A. De beslissing gewezen op de pu

blieke vordering tegen den beklaagde 
De Backer: 

Overwegende d'at de substantieele en 
op straf van nietigbeid voorgeschreven 

· rechtsvormen werden . nageleefd ; dat de 
uitgesproken straf wettelijk is; 

B. De beslissing gewezen op de burger
lijke vordering van Sandt, Eleonore : 

Overwegende dat de aanlegster geen 
enkel middel inroept ; dat het Hof er van 

. ambtswege geen opwerpt ; . 
C. De beslissing gewezen op de burger

lijke vordering van Vandenbroeck, Jeanne 
weduwe Sandt, Jean-Baptiste : 

Over het eenig middel : schending V'an 
artikelen 1382, 1383 en 138~ van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het Hof van 
beroep - dat den omvang moest beoor
deelen van het stoffelijk nadeel, door de 
verweerster Vandenbroeck, Joanna, we
duwe Jean-Baptiste Sandt, ondergaan 
door het overlijden van haar echtgenoot 
bij het ongeval waarvoor de aanleggers 

(1) Zie Verbr., 21 Augustus 1941 (Arresten 
van het Hof van verbreking, supra, biz. 184; 
Bull. en PAsiC., 1941, I, 320; 25 April 1940 
(Bull. en PASIC., 1940, I, 134.); 11 April 1938 
(Arresten van het Hof van verbreking, 1938, 
biz. 85; Bull. en PAsiC., 1938, I~ 145); 15 April 
1937 (Bull. en PASIC., 1937, I, 113); 21 Maart 
1935 (ibid., 1935, I, 194); ·Verge!. Verbr., 
11 Juli 1895 (Bull. en.PASIC., 1895, I, 250, 
en de conclusie van den H. procureur.generaa1 
Mesdach de Ter Kiele. . 
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hoofdelijk verantwoordelijk worden ver- • 
klaard, nadeel voor de aanlegster voort
spruitende uit het feit dat ze gedurende 
elf jaar van het loon van haar echtge
noot is beroofd geweest en gedurende een 
tijdperk van zes jaar het rustgeld van 
haar man niet heeft getrokken -, in het 
bestreden arrest, geweigerd heeft rekening 
te houden met de door den werkgever van 
den echtgenoot aan de weduwe betaalde 
lijfrente, onder voorwendsel, eenerzijds, 
dat die rente haar oorzaak vindt in zekere 
afhoudingen welke op het loon van bet 
slachtoffer werden gedaan ; dat ze een 
oorsprong heeft van contractueelen aard, 
en dat het overlijden slechts een voorval 
is geweest waardoor de betaling ervan 
eischbaar is geworden ; anderzijds, dat, 
moest bet kapitaal, waardoor de juiste 
vergoeding vertegenwoordigd wordt, van 
het door de fout van eersten aanlegger 
veroorzaakt nadeel met het bedrag dier 
rente verminderd worden, daardoor de 
aanlegger een onrechtmatige verrijking 
zou genieten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
met reden, de bewering van den aanlegger 
heeft verworpen luidens dewelke de som, 
die het stoffelijk nadeel vertegenwoordig't 
dat aan de verweersters door het over
lijden van hun echtgenoot en vader werd 
veroorzaakt, moet verminderd worden 
met het kapitaal dat de huidige waarde 
vertegenwoordigt van het door den Staat 
aan de eerste verweerster toegekend pen
sioen als weduwe van haar aangestelde 
Sandt, Jean-Baptiste; 

Overwegende dat, indien het waar is 
dat de bij artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven 
vergoeding slechts verschuldigd is in de 
maat waarin de schade werkelijk werd 
ondergaan, bet blijft vaststaan dat hij die 
de ongeoorloofde daad beging de volledige 
schadeloosstelling verschuldigd is ; 

Overwegende, eenerzijds, dat het pen
sioen der weduwe Sandt zijn oorzaak 
vindt, niet in de door den aanlegger De 
Backer ongeoorloofde begane daad, maar 
in de vroegH tusschen den werkgever en 
het slachtoffer aangegane o.vereenkomst ; 

Overwegende dat, indien de dood van 
Jean-Baptiste Sandt aanleiding heeft ge
geven tot het betalen van het pensioen 
aan zijn weduwe, 't is te zeg•gen tot de 
verwezenlijking van het in de gezegde 
overeenkomst bedongen recht, de oorzaak 
van den dood met dat recht geen verband 
heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat het aan de weduwe Sandt be-

taald pensioen de vergo'eding niet uit
maakt van de door de ongeoorloofde daad 
van den aanlegger veroorzaakte schade 
en dat het bedrag er van niet naar die 
schade wordt bepaald ; 

Overwegende dat de verplichting van 
den Staat en deze van hem die de onge
oorloofde daad beging, van elkander 
verschillen, zoowel wat de oorzaak als 
wat het voorwerp er van betreft ; 

Waaruit volgt dat bet bestreden arrest, 
door de vermindering van de door den 
aanlegger verschuldigde vergoeding met 
het kapitaal, dat de huidige waarde van 
het aan de eerste verweerster toegekend 
pensioen vertegenwoordigt, te weigeren, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
juist heeft toegepast ; 

Dat het middel dus in rechte niet 
opgaat; 

Om deze redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten. 

17 December 1941. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
leuze.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 24 December 1941. 

BURGERLIJKE PARTIJ.- OvERNE
MER VAN SCHULDVORDERING DIE RET 
SLACHTOFFEH VAN EEN l\1ISDHIJF HEEFT 
TEGEN DADER VAN DIT MISDRIJF. -
0VERDRACHT NIET BETEEI(END AAN 
BEKLAAGDE. - TER TERECHTZITTING. 
GEDANE .VOORLEZING VAN CONCLUSIE 
WAARIN OVERNEMER ENKEL STEUNT OP 
OVEREENKOMST, DIE HEM IN DE RECH
TEN STELT VAN HET SLACHTOFFER. -
BURGERLIJKE PARTIJ DOOR CONCLU
DEERENDE, ALS OVERNEMER VAN DE 
SCHULDVORDERING. - NIET ONTVAN
KELIJK. 

Is niet ontvankelijk zich bu1·gerlijke partij 
te stellen, als overn emer van de schuldvor
dering, die het slachtoffer van het misdrijf 
tegen den dader er van heeft, hij die de 
beweerde overdracht niet heeft beteekend 
aan den beklaagde en er zich toe bepaald 
heeft ter terechtzitting conclusies voor te 
lezen waarin hij steunt op een overeen
komst, die hem in de rechten stelt van het 
slachtoffer (1). (Burgeri. Wb., art. 1690.) 

(1) Zie de nota bij dit anest, van den 
H. advocaat generaal Raoul Hayoit de Ter
micourt, in Bull. en PAsiO., 1941, I, 471.,
Zie eveneens de volgende arresten : Verbr., 

______ [ 
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(MERCKX, T. NATIONALE li!AATSCHAPPIJ · 
VAN BELG!SCHE SPOORWEGEN .) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
8 Maart 1941 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1101, 1134, 1165, 1582, 1689 
en 1690 van bet Burgerlijk Wetboek; 
3 van den voorafgaanden titel van bet 
Wetboek van Strafvordering · 66 en 182 
van dit Wetboek en 97 de~ Grondwet 
doordat het ·bestreden arrest aanneemt 
dat de overdracht van schuldvordering 
tegen den aanlegger, overgedragen schul
denaar, kan ingeroepen worden om reden 
dat de besluitselen, ter terechtzitting in 
dato 23 Mei 1939, door de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
genomen, de beteekening aan den schulde
naar zouden uitmaken van de overdracht 
van scbuldvordering, beteekening ver
eischt door artikel 1690 van het Burger
lijk Wetboek en bij gebrek waaraan de 
aansLelling der verweerster in verbreking 
als burgerlijke partij niet ontvankelijk zou 
geweest zijn ; dan wanneer het nemen van 
besluitselen ter terechtzitting de betee
kening van de overdracbt van schuldvor
dering vereischt door artikel1690 van het 
Burgerlijk Wetboek niet uitmaakt en 
e~mede niet kan gelijkgesteld worden, 
met meer dan met de aanneming van de 
overdracht door den schuldenaar en dat 
bij gebrek aan regelmatige beteekening: 
de overgedragene schuldenaar mag weige
ren de tegen hem door den overnemer 
ingestelde vordering te beantwoorden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verweerster ontvankelijk verklaart om 

15 Januari 1938 (A1'1'esten van het Hof van 
ve1'b1·elcing, 1938, blz., 24; Bull. en I'Asrc., 
1938, I, 47; 24 Januari 1939 (idem 1939, 
blz. 25; ibid., 1939, I, 43); 11 April 1938 
(iden, 1938, blz. 86; ibid., 1938, I, 145); 
24 April1939 (idem, 1939, blz. 134 en de nota; 
ibicl., 1939, I, 1!)6; 22 October 1941 (idem, 
1941, blz. 221; ibid., 1941. I, 3!l2). 

zich burgerlijke partij te stellen om 
reden dat zij, ten opzichte van den' aan
legger, overnemer zou zijn van de schuld
vordering van het slachtoffer; 

Overwegende dat, luidens artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek, de overge
dragene schuldenaar, in geval van over
dracht der schuldvordering, de vordering 
van den overnemer mag. verwerpen, wan
neer de overdracht hem niet beteekend 
werd · 

Ov~rwegende dat het arrest beslist dat 
in zake, de beteekening der overdracht 
voldoend blijkt uit de door de verweer
ster v?6r de correctioneele rechtbank op 
23 Me1 1939 genomene conclusies · · 

Overwegende dat de verweerst'er zich 
in deze conclusies, beriep op een met 
het slachtoffer geslotene overeenkomst om 
te beweren dat zij in de rechten van dezen 
laatste gesteld werd; dat zij in die con
clusies geenszins staaride hield dat het 
slachtoffer haar zijn schuldvordering tegen 
den aanlegger zou afgestaan hebben ; 

Overwegende dat de lezing ter terecht
zitting van conclusies, waarin geen gewag 
gemaakt wordt van een overdracht van 
schuldvordering, geen beteekening dezer 
overdracht zou kunnen uitmaken ; 

Overwegende dat, om beslist te hebben 
dat de overdracht tegen den aanlegger 
mocht ingeroepen worden wegens de enkele 
lezing van.dergelijke conclusies het arrest 
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Om die redenen, en zonder acht te moe
ten slaan op de andere middelen, het Hof 
verbreekt het bestreden arrest ; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de ver
weerster tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

24 December 1941. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Lam
binet.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Ter.micourt, advocaat generaaL 

ETABL. EM. BRUYLANT, n. v. Regentiestraat, 67. - Handelsr~g. Brussel n' 10357. 
Een alg. dir. : R. BRUYLANT, Drugmannlaan, 421, Ukkel. 
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OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKJNG 

JAARGANG 1941 

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven 
gerangschikt zijn (1). 

A 
Aanmatiging van ambten. 
Afzetterij. 
Ambtenaar. 
Amnestie. 
Assisen. 
Auteursrecht. 

B 

Bederf van de jeugd. 
Belastingen en taxes. 
Beleediging. 
Beroep. 
Bescherming van de maat

schappij (Wet van 9 April 
1930 tot). 

Beslag. 
Bevoegdheid en rechtsgebied. 
Bewijs .. 
Bindende beoordeeling van 

den rechter. 
Borgtocht. 

D 
Dagvaarding. 
Diefstal. 
Dooding-verwondingen. 
Douanen en accijnzen. 

E 
Echtscheiding. 

F 
Faillissement. 
Feitelijke gemeenschap. 

G 
Gerechtskosten. 
G ron den van rechtvaardiging. 

H 
Heling. 
Hoofdelijkheid. 
Huurovereenkomst. 
Huwelijk. 

K 
Koophandel-kQopman. 

L 
Landlooperij en bedelarij. 

M 

Medeeigendom. 
Medeplichtigheid. 
Mijnen. 
Militairen. 
Misdrijf. 

0 
Omniddellijke aanhouding. 
Oorlog. 
Overeenkomst. 

p 

Pandgeving. 
Persmisdrijf. 
Plejtbezorger. 
Prostittitie en koppelarij. 

R 
Rechterlijke inrichting. 
Rechtspleging in burgerlijke 

zaken. 
Rechtspleging in strafzaken. 
Regeling van rechtsgebied. 

Scheepvaart. 
Schenking. 
Straf. 

Tal en. 

V alschheid. 

s 

T 

v 

V erantwoordelijkheid buiten 
overeenkomst ontstaan. 

Verbreking. 
Verbreking van zegels. 
Verjaring in burgerlijke za-

ken. 
Verjaring in strafzaken. 
Verkeer. 
Verlating van den toever-

trouwden post. 
Verlating van fami!ie. 
Vernieling van afsluiting. 
Vervoer. 
V erwijzing naar een andere 

rechtbank. 
V erzekeringen. 
Verzet. 
Voedingsmiddelen. 
Voimissen en arresten. 
Voorloopige hechtenis. 
Voorwaardelijke vero.ordeeling
Vruchtafdrijving. 

w 
. Werkrechtersraad. 
Wet. 
Woeker. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet 
in de verzameJing gedrukt staat, vermeld-

1 



2 AANJVIA'I'IGING VAN AMBTEN. - ASSISEN. 

A 
AANMATIGING VAN AMBTEN. 

1. - Zich inlaten met een openbaar 
ambt. , -"- Wijzen waarop dit misdrijf 
wMdt gepleegd. - Het misdrijf van het 
zich inlaten met een openbaar ambt be
staat hetzij in het uitvoeren, zonder titel, 
van een bepaalde verrichting van een 
openbaar ambt, hetzij in het aanwenden 
van handelwijzen of van een voorstelling 
der zaken cUe zonder verrichtingen van 
een openbaar ambt uit te maken, nochtans 
van zoodanigen aard zijn dat zij doen 
aannemen dat hij die ze aanwendt de bij 
de wet aan een ambtenaar of een open
baar officier toegekende bevoegdheden be-
zit. · 

18 Juni 1941. 143 
2. - Z·ich inlaten met een openbaa·1· 

ambt. - A1·tilcel 227 van het Stmtwet
boek. - Van toepass·ing op aanmatiging 
van het ambt van de·1wwaa1·der. - Arti
kel 227 van het Strafwetboek is van toe
passing op het feit zich in te laten met 
een openbare bediening waarvan de hou
der zooals de deurwaarder' bovendien 
bev~egcl -is, om de gerechtelijke manclaten, 
bij clwang, ten uitvoer te leggen. 

18 Juni 1941. 143 

AFZETTERIJ. 

Afstand van den klage1· .. - Gevolg van 
de·J~ atstancl nflwn1ceUjl.; genuwkt van. de 
betaling vm~ den verschttlcligden prijs. 
Wettelijlcheid. - Het slachtoffer van ~.et 
wanbeclrijf van afzetterij kan wettellJk 
het gevolg van den afstand zijne_r klacht 
afhankelijk maken van de betalmg door 
beklaagde van een gecleelte van den ver
schuldigden prijs. (Wet van 23 Maart 
1936; Strafwb., art. 508bis.) 

6 Januari 1941. · 3 

AMBTENAAR. 
Zie VERLATING VA1'i DEN TOEVERTROUWDEN 

POST. 

BescMkbaarstelUng bij OtJhejfing van de 
berliening. - Be1·e1cening van het wacht
geld. - In a;a,mne1·ldng te nemen dienstc 
jaren. - Militaire dienst. ---'- Om het 
wachtgelcl van een, bij opheffing van de 
bediening, beschikbaar gestelden ambte
naar te bepalen, zijn de « werkelijke ad
ministratieve dienstjaren )), die in aan
merking komen, de jaren waarmee moet 
worden rekening ·gehouden voor het vast-

stellen van het rustgeld, zelfs indien ZIJ 
niet alle overeenstemmen met :werkelijk 
vervulde administratieve diensten; noch
tans, sedert het inwerkingtreden van het 
koninklijk besluit van 19 September 1933, 
komen de militaire diensten niet in aan
merking, tenzij deze verricht werclen na 
de opneming in het administratieve ka
der, en zij kunnen slechts gerekend wor
den op grond van hun enkelen duur. (Ar
tikelen 1, 3 en 4 van het koninklijk be
sluit van 6 Mei 1923, gewijzigd bij 
koninklijk besluiten van 2 April 1925 en 
19 September 1933.) 

26 J uni 1941. 151 

AMNESTIE. 

Wet van 28 Awru.st-ns 1919. - Niet vctn 
toe1JaSsin[t op de daclen (l'ie aanle-iding 
geven tot de mant·regelen vnn bewari1ig, 
opvoecl-ing en 1Jescherndng, 1Jecloehl 1Jij de 
wet van 15 Mei 1912. - De wet van 
28 Augustus 191!1, waarbij amnestie wonlt 
verleend, is niet van toepas5ing op cle 
feiten die aanleiding geven tot cle maat
regelen van bewaring, opvoecling en be
scherming, zooals becloeld bij de wet van 
1F. Mei 1912 op de kinderbescherming. 
(Wet van 15 Mei 1912, art. 10.) 

18 Juni 1941. 139. 

ASSISEN. 

1. -Hot van assisen. - Samenstelling. 
Openbna1· ministerie waargenomen 

cloor een ande1·en magistl·na:t van het par
ket dan den procureu1· generaal. - Dele
gatie noorlzakelijk. - Niet 1!ereischt dat 
bewijs clezer delegatie blijkt 1tit st1tk be
ntstencl in den bunclel. - Wanneer de 
procureur generaal zelf het woord niet 
voert op het Hof van assisen, moet de 
magistraat van het parket bij het Hof 
van beroep of van het parket bij de recht
bank van eerst.en aanleg, die hem ver
vangt door hem bij delegatie worden 
aange'steld · geen enkele wetsbepaling ech
ter vereischt dat het bewijs van deze de
!~gat!e blijke uit een in den bundel beru~
tend stuk. (Wet van 18 Juni 1869, gewiJ
zigd cloor de wet van 30 Apri11919, art. 9.) 

17 Maart 1941. 55 
2. - Hot va.n Assise1t. - Zittingsblad 

vermeldenrl dat z-itting wercl geopend en
kele minuten na het 1tur, voo1· de hm·vat
tiny bepaald aan het einde van het vorig 
zittinysblad. - Zittinysblad venneldend 
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AUTEURSRECHT. 3 

. dat de z'itting van den namidda:g hm·vat 
werd bij voortzetting van de zitting van 
's. _morgens ot de zitting van 's morgens 
btJ voortzetting van de zitting van daags 
te voren. - Geen onde1·bTeking in de 
p1'0cessen-verbaaZ de1· zittingen. - Alhoe
wel zekere processen-verbaal van de te
rechtzittingen van het Hof van assisen 
vermelden dat de zitting geopend werd 
enkele minuten na het uur dat voor de 
hervatting werd bepaald aan het einde 
van het vorig proces-verbaal, volgt daar
uit geenszins dat andere zittingen, :Waar
van het proces-verbaal niet mocht zijn 
opgemaakt of niet bij den bundel werd 
gevoegd, zouden plaats gehad hebben in 
den tusschentijd, indien de processen-ver
baal, die zich bij de stukken der rechts
pleging bevinden, mededeelen of wel dat 
de terechtzitting van den namiddag her
nomen werd bij voortzetting van de zit
ting van 's morgens, of wel dat de zitting 
van 's morgens hernomen werd bij voort
zetting van die van daags te voren. 

17 Maart 1941. 55 
3. - V1·agen gesteZd aan jury. - Be

voegdheid va;n voo1·zitte1·. - De voorzit
ter van het Hof van assisen is bevoegd 
om elke bijkomende vraag te stellen die 
er zich toe bepaalt de wettelijke bena
ming van. de in het arrest van verwijzing 
opgegeven feiten te wijzigen. (Wb. van 
Strafv., art. 338.) 

10 Februari 1941. 26 

AUTEU~S~ECHT. 

1. - Bouwkundige.- VermeZding van 
zijn naam op een gelJouw dat na:ar zijn 
pZannen werd opgerioht. - Toestemming 
van den meeste1· van het werk noodzake
lijk. - Het auteursrecht, dat de bouw
kundige heeft op het naar zijn plannen 
opgerichte gebo~w, brengt niet noodzake
lijk met zich het recht om op dit gebouw 
zijn naam aan te brengen; het plaatsen 
van den naam vinclt zijn grond in het ei
gendomsrecht, niet in bet auteursrecht; 
daar de bouwkundige, op geen tijdstip 
hoegenaamd, eigenaar is van het naar 
zi.in plan;nen opgerichte gebouw, mag hij 
op dit gebouw zijn naam slechts plaatsen 
mEt de toestemming van den meester Vl!Jl 
het werk. 

16 .Januari 1941. 7 
2. - Muzikale werken. - Uitsluitende 

1·echten van rep'I'Odttctie en ttUvoe1·ing. ~ 
Van elkande1· onderscheide·J~ en onafha1t
kelijke 1·eohten. -De maker van een mu
zikaal werk heeft, krachtens de wet uit
sluiten.le, onderscheidene en van elkander 
orrafhankelijke rechten om de reproductie 
en de (openbare uitvoering er van toe te 
staan. \Wet van 22 Maart 1886, artt. 1 

en 16; Overeenkomst van Rome van 
2 .Juni 1928, goedgekeurd bij de wet van 
16 April 1934, art. 13, § 1, en art. 14, 
§§ 1 en 3. 

13 Februari 1941. 28 

. 3. - _MuzilcaZe compositie ingeschalceld 
tn een kmematographisch werk. - Klank
{am. - Reohten van den maker op de 
uitvoering van zijn muzilcaaZ we1·k. -
Wanneer de klank- en beeldenbanden van 
een kinematographische klankfilm een ge
heel vormen, dat een nieuw werk uit
maakt, behoudt de maker van de muzi
kale, in den klankband opgenomen com
positie, niettemin eigen rechten ten aan
zien van de uitvoering van deze composi
ti~, . ook al werd zij geschreven tot bege
leidmg van de bewegende beeldprojectie, 
en zulks onafhankeli~k van alle vereeni
ging aangegaan· met den maker van de 
film. 

13 Februari 1941. 13 

4. - Klankfilm: - Openba1·e uitvoe
ri.ng van een mttz·ikale oompositie doo·r het 
afrollen van een klankband, hetzij afzon
derlijk, hetzij. samen met een filmband. 

. Een muzlkale compositie is openbaar 
mtgevoerd cloor het afwikkelen van een 
klankband, hetzij afzonderlijk, hetzij s·a
men met den beeldenband, zooclra zij door 
het i:mbliek bij gehoor kan waargenomen 
worden. 

13 Februari 1941. 28 

5. - Kinematog1·aphische werken. 
Klanlc:film. - Toelating, door den make1· 
van een muzika:al we1·k verleend om dit 
we1·1c in een klankfilm in te schalcelen. -
Atweziglwid van beding betrefjende de 
openba1·e. ttitvoering van dat we1'7v. -
Reoht van den maker om zioh tegen deze 
uitvoering te verzetten. - Het samen
brengen van beeldenbanden en klankban
den vormt, zooniet kinematographie in 
den engeren zin van het woord, dim toch 
een met de kinematographie gelijkstaand 
procecle, beheerscht bij artikel 14 der 
Overeenkomst van Rome .. Daar het uit
sluitend recht om zijn werk door de ki
nematographie voor te stellen, luiclens dit 
artikel, onderscheiclen en onafhankelijk 
is van het uitsluitend recht om derepro
ductie en de aanpassing er van toe te 
staan, is de maker, die het eene en het 
andere recht krachtens de wet zelf bezit 
geenszins gehouden, - ingeval hij cle re: 
productie en de aanpassing van zijn werk 
toestaat en ten einde door clit enkel feit 
zijn recht op verzet tegen de openbare 
uitvoering van zijn werk niet te verlie
zen, - zich dit recht uitdrukkelijk voor 
te behouden door een bijzonder beding. 
(Overeenkomst van Rome van 2 .Juni 1928, 
goedgekeurd bij de wet van 16 April 1934, 
art. 14.) 



4 BEDERF VAN DE JEUGD. - BELASTINGEN EN TAXES. 

B 
BEDERF VAN DE JEUGD. 

Bedert van de je1tgrl. - Wezenlijlce 
bestanddeelen vftn het wanbed;·ijt. - Da
der onwetena da:t het slachtoffe;· minder
jarig Wfts. - Onwetendheid 'Uolgend uit 
zijn nalatigheul. - Aanslag teg·en de. ze
den, door tot ontucht, bederf, prostitutie 
van een minderjarige aan te hitsen, ze 
te bevorderen of te begunstigen ten einde 
eens anders driften te voldoen, valt oncler 
de toepassing van de strafwet, wanneer 
de dader den staat van minderjarigheid 
van het slachtoffer niet kende, slechts 
dan indien deze onwetendheid te wijten 
is aan een nalatigheid van zijnentwege. 
(Strafwetb., art. 380 [wet van 26 Mei 
1914, art. 1].) 

10 November 1941. 229 

BELASTINGEN EN TAXES. 

1. - BelasUngen op de inlcomsten. 
Beroep van f!en belastingplichtige tegen 
de beslissing van den di;·ecteur fler be
la:stingen. - Uitgestrelctheid van de be
voegdheifl van het Hot van beroep. -
Het beroep van den belastingplichtige te
gen de beslissing van den directeur der 
belastingen clie over het bezwaar uit
spraak doet, maakt bij het Hof van be
roep aanhangig de vraag aangaande het 
verschuldigd zijn van de belasting, in 
haar geheel; het onderzoek van het Hof 
moet zich niet beperken tot de middelen 
die in· overweging werden genomen door 
deri directeur of v66r hem werden aange
voerd. Nochtans verzet cle aard van de 
instantie zich er tegen dat het Hof aan 
den fiscus meer zou toekennen dan het
geen de beslissing van den directeur be
droeg. (Wetten betreffende de inkomsten
belastingen geordend den 12 September 
1936, artt. 66 en 67.) 

5 Mei 1941. 117 
.2. - Belastingen ·op de inkomsten. -

Beslissing van den di·rectew· de;· belastin
,qen 1titspraak doende ten g;·onfle ove;· het 
bezwa•wr van den belastingplichtige. -
Beroep van dezen bij het Hot van be;·oe1J. 
- Onwettigheid van het arrest da:t het 
bezwaar als te laat ingefliend verklaa;·t. 
- Tngeval de clirecteur der rechtstreek
sche belastingen ten gronde uitspraak 
heeft gedaan over het bezwaar van den 
belastingplichtige, heeft hij daardoor de 
ontvankelijkheid van het bezwaar aange
nomen; op het beroep van den belasting
plichtige kan het Hof van beroep niet ver
klaren dat het bezwaar te laat werd inge
diend. 

5 Mei 1941. 117 

3. - Belastvng op de inkomsten. -
Ve;·goeding wegens onteigening. - Moge
lij kheifl dat zij doet blij lcen vwn en in 
zich bevat een v1'0eger verk;·egen mem·
waarde. - JJ1ogelijkheifl flat zij een aan 
de bed;·ijfstaxe onde;·wo;·pen winst aan
toont. - De onteigening is geen oorzaak 
van winst, maar zulks verhindert niet dat 
de onteigeningsvergoecling een vroeger 
verkregen meerwaarde kan aan het licht 
brengen en omvatten, en op die wijze een 
winst kan aanwijzen, die aan de bech·ijfs
taxe onderworpen is. 

17 J\IIaart 1941. 49 

4. - Belasting op de ink.omsten. 
Vergoeding wegens onteigening. - Moge
lijkheid dat ttit de bet)(zling e·r van een 
meerwaarde blijkt, door het goed vroege;· 
ve;·k;·egen. - Mogelijlcheid dat zij een 
a:an de bedrijtstaxe onde;·worpen winst 
aan het licht b'rengt. - De vergoeding 
wegens onteigening strekt tot schadeloos·
stelling van het verlies dat de onteigende 
persoon heeft geleclen door het verwijcle
ren van het goed uit zijn patrimonium en 
de onteigening is geen oorzaak van winst; 
echter zal de vaststelling van de vergoe
ding een door het goed reeds vroeger ver
kregen meerwaarcle aan het licht brengen 
telkens wanneer zij aan clit goed een groo: 
tere waarde toekent clan de waarde die 
het bezat ten tijde waarop het in het 
patrimonium is getreclen; uit die vast
stelling kan derhalve het bestaan van een 
aan cle beclrijfstaxe onderworpen winst 
blijken. (Wetten op de inkomstenbelastin
gen, geordencl bij koninklijk besluit van 
12 September 1936, art. 27, § 1.) 

3 Februari 1941. 16 
5. - Belasting op de inlcomsten. 

1Vinst die een spemtlant op on'/'Oerende 
goederen t·rekt uit zijn specttlaties. -
Vergoed·ing wegens onteigening. - Ve·r
oand met. beroepsverrichtingen. - l~'eite· 
lijlce v;·aag l!inclend floor flen rechte;· op 
te lassen. - De vraag of het uittreden 
van een goed, door onteigening, uit het 
patrimonium van een speculant op onroe
rende goederen, in verband staat met zijn 
beroepsverriclltingen is een feitelijke 
vraag, die bindend door den rechter 
wordt opgelost. 

17 Maart 1941. 49 
6. - Belasting op de inlcomsten. 

V ergoeding wegens onteigening houdend 
een meerwaarde. - Bed;·ag van de ve;·
goeding gebracht op het actiet eene;· 
naamlooze vennootschap en ve;·volgens 
op· het passiet voo;· het beloop van het 
ve;·schil tttsschen het bedrag de;· vergoe
ding en dit de;· ttitgaven die in het ont-
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eigende .ooed wenlen gestoken, z~tlks on
der de bena:min,q : aang1·oe·i van het lcapi
trtal, echter zonder ve·rmelding in de 
·winst- en ve1·lies1·ekening. - Meen.vaw·de 
die een bestemming ontving alsot zij in 
de 1·ese1·ves we1·d gestort. - Onderwo1·pen 
aan de becl1'ijfstame. - Een naamlooze 
vennootschap die op het actief van de ba
lans een onteigeningsvergoecling brengt en 
tevens inschrijft op het passief voor het 
beloop van het verschil tusschen clat be
drag en clit der uitgaven, die in het ont
eigencle goecl werclen gestoken, zulks on
der de benaming : aangroei van het ka
pitaal, cloch zoncler melding claarvan te 
maken in de winst- en verliesrekening, 
geeft aan de alclus te voorschijn ge
brachte meerwaarde een bestemmii::tg die 
gelijkstaat met een starting in de reser
ves, hetgeen haar niet den aard van een 
aan de bedrijfstaxe onclerworpen winst 
ontneemt. (W etten op de inkomstenbelas
tingen, geordencl bij kon. besl. van 12 Sep
tember 1936, art. 27, § 2.) 

3 Februari 1941. 16 

7. - BelasUng op de inlcomsten. 
Mee1·waanle floor het bezit van een naam
looze vennootschmp verlcregen in den loop 
van het belastbaar dienstjaa1·. - Meer
waarae geblelcen ~tit ae balans van dit 
rUenstjaar vergelelcen met de balans van 
het onmiclclellijlc voo1·gaa~tde dienstjaar. 
- Omstandigheicl dat die meerwaa1·ae 
teitelijlc 1·eeds vroege1· zott verlwegen zijn 
blijft zonder gevolg, indien ae balansen 
aaarvan vroe_qer geen melding hebben ge
ntaalct. - Om te beoordeelen of het ver
mogen van een naamlooze vennootschap, 
tijclens het belastbaar clienstjaar, een aan 
de bedrijfstaxe onderworpen meerwaarcle 
heeft verkregen, moet de balans van dit 
dienstjaar, vergeleken met de balans van 
het onmicldellijk voorgaande dienstjaar, 
worden onclerzocht; van geenerlei belang 
is het clat zooclanige meerwaarcle teeds 
feitelijk vroeger werd verkregen, inclien 
de vroegere balansen daarvan geen mel
cling hebben gemaakt. (Wetten op de in
komstenbelastingen, geordencl bij kon. 
besl. van 12 September 1936, art. 32, § 1.) 

3 Februari 1941. 16 

8. - Belasting op de in1comsten. -
TVinst rlie een spec·ulant op om·oe1·ende 
_qoerle1·en trelct ttit zijn speculaties. -
Beg1·ip. - Winst onaerwo1·pen aa~t rle 
liedrijfsbelasting. - De winst, door een 
speculant op onroerencle goecleren getrok
ken uit zijn speculaties, is aan de be
drijfstaxe onderworpen; deze winst be
staat in het vers·chil tusschen : eenerzijcls 
den aankoopprijs, desnoods opnieuw ge
schat en vermeerclerd met zekere uitgaven 

_ of het inkomstenverlies, en anclerzijcls de 
door den speculant ontvangen sommen, 
wanneer de goecleren nit zijn patrimo
nium zijn gegaan. (Wetten op de inkom-

stenbelastingen, geordend den 6 Augustus 
1931 en den 12 September 1936, art. 25, 
§ 1, 1°, en art. 27, § 2, 3o.) 

17 Maart 1941. 49 

9. - Belastingen op ae inkomsten. 
F'eitelijke gemeenschap. -'--- Geen gemeen
schappelijlce emploitatie. - Veraeeling 
van de winst. - De bepaling vim arti
kel 27, § 3, cler geordende wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, · luiclens 
welke geen vercleeling van de winst, ten 
aanzien van den aanslag in de beclrijfs
taxe, worclt aangenomen tusschen de. le
den van een vennootschap, heeft geen 
toepassing wanneer de winst niet wordt 
ontvangen door een in gemeenschap ex
ploiteerencle vereeniging, maar word t ui t
gedeelcl aan ieder van zijn leclen. 

20 Januari 1941. 9 

10. - Bela:sting op ae inlcomsten. 
Bepaling vrtn het lieclrag cler aan rle be
rlrijfstame onclerworpen winst. - Ven
nootschap niet gerechtiga te laten gelrlen · 
flat haa1· liezit geringe1·e waa1·ae heett 
rlan in de lialans is aangewezen. - Eene 
naamlooze vennootschap mag niet, tot be
twisting van haar aan de beclrijfstaxe 
onderworpen bedragen, laten gelclen clat 
haar vermogen een geringere clan de. in 
de balans opgegeven waarde heeft. 

3 Februari 1941. 16 

11. - BelasUng op ae inkomsten. 
U·itga:ven en verl-iezen die van de winst 
mogen worden afgetrolclcen. - Ferbod ttit
gaven of verliezen van na het belrtstliaar 
rlienstjaar af te trelcken. - Van de aan 
de bedrijfstaxe onderworpen winst kun
nen alleen worden afgetrokken de be
drijfsuitgaven gedaan in den loop van 
den belastbaren tijd, en de beclrijfsver
liezen ondergaan gedurende de vorige 
twee boekjaren; geen wetsbepaling staat 
de vermindering toe van de uitgaven en 
verliezen, die na den belastbaren tijcl zijn 
geschied. ('Wetten op de inkomstenbelas
tingen, georclencl bij kon. besl. van 
12 September 1936, art. 26, § 1, en 32, 
§ 1.) 

3 Februari 1941. 16 

12. - Belasting 011 rle inkomsten. 
Tlrijstelling V001'Zien VOO'/' rle in cle 1·eser
ves gestorte mee1·waanle, wanneer zij 
n·iet verwezenlij let wera en enlcel voo1·loo
pig wera ttitgeclntkt in ae 1·elceningen en 
inventarissen. Niet verwezenlijlcte 
meerwaanle. - Beg1·ip. - Onteigenings
vergoeding waa-rvan een gerleelte rle meer
warwde veJ"te,qenwoonligt. - Aan den be
last-ingsclmlrlige tLitlietaalae veTgoecling. 
- Yenvezenlijlcte meeTwaa-rde. - De 
vrijstelling van de beclrijfstaxe voor de 
in de reserves gebrachte meerwaarcle, 
wanneer zij niet verwezenlijkt werd, doch 
slechts voorloopig wercl uitgeclrukt in de 
r~keningen of inventarissen, is onderwor-
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pen aan de voorwaarde dat zij in het 
goed gebleven is, zonder clat de belasting
schuldige er anders kunne over beschik
ken dan door cle beschikking over het 
goed zelf; de meerwaarde is verwezen
lijkt wanneer de onteigeningsvergoeding, 
waarvan zij een deel is, aan den belas
tingschuldige werd uitgekeerd. (Wetten 
op de inkomstenbelastingen, georclend bij 
kon. besl. van 12 September 1936, art. 27, 
§ 2bis.) 

3 Februari 1941. 16 

13. - Aanvullencle personeele belas
ting. - Inwone·r van het ?'ijlc. - Woon
plaats. - Be,q·rip. - De woonplaats, 
waarilit volgt dat iemand geacht wordt 
inwoner van het Rijk te zijn met het oog 
op den aanslag in ·de aanvullende per
soneele belasting, is een feitelijke. toe
stand, clie gekenmerkt wordt door het 
werkelijk verblijven of wonen en afhan
kelijk is van de omstandigheden, wier 
beoordeeling overgelaten is aan den rech
ter die de zaak vonnist. (Wetten betref
fende de' inkomstenbelasting, samengeor
dend den 12 September 1936, art. 37.) 

6 October 1941. · 209 

14. - Aanvnllenfle personeele belas
ting.·- Bepaling van cle ·inkomsten van 
een gebouw met verschillencle verhmwde 
a;ppct·rtementen. - Sommen floor de h·tt'!W
de1·s aan den eigenactT betaalcl wegens· 
prestnties clie bttiten zi:in ve·rplichtingen 
van verhtt·nnler vallen, zooals de clienste·n 
van den huisbewaanle1·, de electrische 
stroom van cle lift en de verlichting van 
de gemeenschappelijke gecleelten van het 
gebottw. - Om den aanslagvoet te bepa
len van de aanvullende personeele belas
ting op de inkomsten van een gebouw met 
verschillende verhuurde appartementen, 
bestaat er ·geen grond om als deel uitma
kend van de huur te beschouwen cle som
men door de huurders aan den eigenaar 
betaald wegens prestaties die niet begre
pen zijn in zijn verplichtingen van ver
huurder van onroerende goederen, zooals 
het verstrekken van de cliensten van de 
huisbewaarders, van electrischen stroom 
voor de lift en voor de verlichting van 
de gemeenschappelijke gedeelten van het 
gebouw. Indien de door de huurders aan 
den eigenaar betaalde prijs voor het be
komen van die prestaties den kostprijs 
van deze overschrijdt, maak't het verschil 
tusschen bedoelden prijs en den kostprijs 
een voordeel uit, clat de eigenaar uit zijn 
eigendom trekt, en moet het, als zoodanig 
gevoegd worden bij de huurprijzen. (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
geordend clen 12 September 1936, art. 40, 
litt. c.) 

23 Jl;li 1941. 180 

15. - (frondbelasUn_q.- Vermindering 
we gens ve1·schil tttsschen . het lcadastraal 
inkornen en het we·rkelijk netto-inlcomen. 

- Ve1·goeding, doo1· de hmwden~, van 
prestaties van den eigenav;r wellce geen 
dee! ttitmalcen vwn zijn verplichtingen als 
ve·rh·wnrde1· vnn he't om·oerend goed. -
Levering van verwarm·ing of vnn wnter. 
- Onder wellce voo·rwcuwden en in wellce 
mnte er g1·ond bestnnt om daa·rmede relce
ning te houaen met het oog op het vast
stollen van het bl'uto-inkomen vwn het 
on·roe·rend goea. - Om het bruto-inkomen 
van het onroerend goecl te bepalen, met 
het oog op het onderzoek van de vraag 
of de eigenaar recht heeft op vermincle
ring· van de grondbelasting :wegens het 
verschil tusschen het kadastr aal inkom en 
en het werkelijk netto-inkomen, bestaat 
er geen grond om als deel uitma.kend van 
het hum·geld te beschouwen de sommen, 
door de huurders aan den eigenaar be
taalcl tot vergoeding van prestaties die 
niet in dezes verplichtingen als verhuur
der van het onroerend goed begreiJen zijn, 
zooals de levering van verwarming of van 
water. Indien het aannemen van zooda
nige prestaties en hun vergoeding aan de 
huurders is opgelegcl, kunnen die presta
ties beschouwd worden als lasten, te be
grijpen in het bruto-inkomen, cloch slechts 
tot het beloop van hun' waarde in geld, 
het ·is te zeggen van de som die het ma
terieele, aan den huurder te verschaffen 
voorcleel vertegenwoordigt. (Wetten ov 
de inkomstenbelastingen geordend den 
12 September 1936, art. 5, § 2, en art. 13, 
§ 1.) 

17 Maart 1941. 51 

16. - G·ronclbelnsting. - Bepaling van 
het bruto-·inlcomen. - Ve·rgoea·vng clam· 
lHt·twde?·s van cloo1· eigenaa<r geleve1·de 
p·restnties die buUen zijn ve·rplichUngen 
als ve·rhmwcler vwn het gebouw vallen. -
V1'ijstelling of ve1·minde1·ing. - BepaUng 
vnn het werlcelijlc netto-inlcomen. - Op 
1vellce voo1·waanle·li. en in wellce mate er 
groncl bestaat o·m daarmecle relcening te 
hoitclen bij cle bepaling van het in nanmer
lcing te nemen b-ruto-inlcomen. - Om het 
bruto-inkomen van een gebouw te bepalen 
en te beoordeelen of cle eigenaar recht 
heeft op vrijstelling of vermindering va:rr 
de gronclbelasting, wegens het versch1l 
clat zou bestaan tusschen het kadastraal 
inkomen en llet werkelijk gemaakte netto
inkomen, is er geen aanleiding om als 
deel uitmakencl van cle huur te beschou
wen cle sommen door de huurders aan 
den eigenaar betaalcl tot vergoecling van 
zekere prestaties, die buiten dezes ver
plichtingen als verhuurder van het . ge
bouw vallen zooals cle kosten van verllch
ting van d~ gemeenschappelijke deelen, 
cle electrische stroom voor de lift, cle 
kosten voor het waterverbruik. Ingeval 
het aannemen van zooclanig·e prestaties 
en hun vergoecling aan de lluurclers· worclt 
opgelegcl, kunnen zij sl-;cllts gelclen als 
lasten, <lie in het bruto-mkomen kunnen 
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begrepen worden, tot het beloop van het 
stoffelijk voordeel dat de verhuurder er 
uit trekt. 

15 September· 1941. 195 

17. - Grondbelasting. V1'ijstelling 
of vermindering. - gebottw met verschil
lende appa1·tementen, een kadast1·aal pe1'
ceel vo1·mend. - Kadastraa~ inkomen on
derscheidenlijk voor de verschillende ap
partementen. - V1·ijstelling of verminde
ring wegens het verschil tusschen het ka,
dastmal inkomen en het werkelijk netto
inkomen van elk appartement. - Wan
neer, overeenkomstig de bepalingen van 
het reglement betreffende de bewaring 
van het kadaster, een eigen inkomen is 

· bepa.lld voor verschillende appartementen 
. in een gebouw, dient ieder zoodanig vast
gesteld inkomen tot basis van de grond
belasting ; het kadastraal inkomen, dat 
bepaaJd werd voor elk gedeelte van het 
gebouw, moet worden vergeleken met het 
werkelijk netto-inkomen van dat gedeelte 
om vast te stellen of er grond bestaat tot 
vrijstelling of vermindering van de be
lasting. (Wetten betreffende de inkomsten
belastingen, geordend den 12 September 
1936, art. 5, § 1; art. 13, § 1; kon. besl. 
van 26 Juli 1877, houdende reglement op 
de bewaring van het kadaster, art. 95, 
§ 2.) 

15 September 1941. 195 

18. - Gemeentetaxes. - Sl1titing van 
het cl-ienstjaa1·. - Regime dat gold v06r · 
het lwninlclijk beshtit nr 24 van 26 htli 
1939. - Ee1·ste Maandag van Mei of em·
ste Ma:andag van Augustus van het vol
genrit jaar naar gelang de gemeente al dan 
niet geplaatst was onder het toezicht van 
den a1·rondissementscommissa1·is.- Recht 
van den gemeente1·aad om tot dien datum 
nieltwe taxes, verband holtdende ·met da:t. 
dienstjaar, in te voeren. - V66r het in
werkingtreden van artikel 1, § 3, van het 
koninklijk besluit nr 24 van 26 Juli 1939, 
nam het dienstjaar, als zoodanig, wat de 
gemeentebelastingen betreft, slechts een 
einde den eersten Maandag van Mei of 
den eersten Maandag van Augustus van 
het volgend jaar, naar gelang de ge
meente al dan niet onder het toezicht van 
den arrondissementscommissaris was ge
plaatst. Tot dezen datum kon de gemeen
teraad nieuwe taxes invoeren, die tot het 
dienstjaar behooren. (Gemeentewet, arti
kel139.) 

17 Maart·1941. 52 

BELEEDIGING. 
Beleefliging. - Artilcel 561, 7°, vwn het 

Stmfwetboek. - Van toepassing op ellce 
beleediging, op wellce wijze oolc 7titge
bracht buiten de b·ij boelc II, titel VIII, 
hoofdstulc V, van het Strafwetboek voor-1 
zi.ene voonvaa1·den.- Artikel 561, 7°, van 

het Strafwetboek · straft niet enkel de 
mondeling uitgebrachte beleediging, maar 
ook de beleediging door daden, geschrif
ten, beelden of zinnebeelden die werden 
uitgedrukt buiten de bij boek II, ti
tel VIII, hoofdstuk V, van het Strafwet
boek voorziene voorwaarden. 

17 Februari 1941. 35 

BE:QOEP. 

1. - Stmfzaken. - Termijn. - Niet 
gewijzigd door wet van 9 Maart 1908 be
treffende het verzet tegen ·bij v.erstelc ge
wezen vonnissen. - De wet van 9 Maart 
1908, betreffende het verzet tegen de bij 
verstek gewezen vonnissen, heeft de re
gelen betreffende den termijn van beroep, 
en inzonderheid artikel 203 van het Wet
hoek van Strafvordering, niet gewijzigd. 

7 Juli 1941. 164 

2. - St1'afzaken. - Termijn verstre
lcen. - Verval bij gebrelce van behoor
lijlc vastgesteld geval van ove1·macht. -
De regel waarnaar, in strafzaken, het 
recht van beroep vervallen is_, indien de 
verklaring tot beroep niet werd gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis 
heeft gewezen, binnen de bij · wet be
paalde ternlijnen, heeft geen andere uit
zondering dan degene die volgt uit het 
behoorlijk vastgesteld geval van over
macht. (Wet van Strafv., art. 203.) 

13 Mei 1941. 118 

3. - Strafzalcen. - Termijn ve1·st1·e
lcen; - Op tegenspraalc gewezen vonnis 
ltitgesproken op een tm·echtzitting gehou
den op een late1·en datum dwn ee1·8t be
paald werd. - Wanneer het vonnis, na 
de behandeling op tegenspraak, uitgespro
ken werd op een terechtzitting van een 
lateren datum dan eerst bepaald werd, 
kan het enkel feit dat de belanghebben
den, bij gebreke van kennisgeving van 
den datum der uitspraak, hierbij niet 
konden tegenwoordig zijn, niet worden 
beschouwd als een geval van overmacht 
dat hen verhinderd heeft beroep in te 
stellen binnen . den wettelijken termijn; 
dit feit kon niet beletten dat zij, met 
aanwending van de noodige waakzaam
heid, te bekwamer tijd de te hunnen laste 
gewezen · beslissing konden ken'nen. 

13 Mei 1941. 118 
4. - St1·atzalcen. - Be1·oepsalcte ge

teelcend door een pm·soon die vm·Tcliwrt 
te handelen als rechter-plaatsve1·vange1· 
gedelegeerd om de bediening van substi
t7tut-promwe·zw des leanings waar te ne
men. - Geen alcte in de rechtspleging 
aanwijzend den aard van de delegwtie 
noch de ove1·heid die deze heeft ve1·leend. 
- Onderteelcenaa1· niet vm·meld onde1· de 
op de 1·anglijst opgeteelcende rechtm·s
plaa-tsve1·vangers. - Regelmatiuheid van 
het beroep niet gMechtvaardigd. - Wan-
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neer de akte houdend beroep tegen een 
vonnis van de correctioneele rechtbank 
geteekend is door een persoon cUe ver
klaart dat hi.j de hoedanigheid bezit van 
rechter-plaatsvervanger gedelegeercl tot 
het ambt van substituut-procureur de~ 
konings, en geen enkel stuk van de 
rechtspleging den aarcl van de delegatie 
en de overheid die deze verleende aan
wijst, bovendien de onclerteekenaar niet 
is vermeld op de ranglijst van de rech
ters plaatsvervangers der rechtbank, is 
de· regelmatigheid van het beroep niet g·e
rechtvaardigd. 

18 Juni 1941. 142 

5. - Stratzaken. Onbevoegdheid 
van het Hot van beToep om een wanbe
d·rijt te vonnissen, elM aan de con·ectio
neele 1·echtbanJc niet we·rd ondm·wonJen. 
- Het Hof van beroep is niet bevoegd 
om in eersten en laatsten aanleg een 
wanbedrijf te vonnissen, hetwelk niet aan 
de correctioneele rechtbank wercl oncler
worpen, ook al mocht de beklaagde er in 
toestemmen wegens clit wanbedrijf. te 
worclen geoordeeld. (Wetb. van Strafv., 
artt. 179 ~n 199; wet van 1 Juni 1849, 
art. 15.) 
· 3 Februari 1941. 19 

·a. - Bevoegclheicl van clen 1·echter in 
be·roep. - StTatzaken. - B~wgerl-ijlce 
pa:rtij stelt be1·oep in. - Ooncluclee-rt niet 
tot wijziging van . een deel van het be
st·reden vonnis. - Rechter in be-roep wij
zigt ambtshalve. - Toelcenning cloo·r de
zen van een som hooge·r dan de door cle 
b~wge1·lijke pa·rtij gevonlei·de. - Beslis
singen onwettelijk. - Is onwettelijk de 
beslissing van den rechter in beroep, die, 
waar de burgerlijke partij, appellante van 
een door den eersten rechter gewezen 
vonnis, bij conclusie slechts de wijziging 
van een deel van cle in dit vonnis begTe
pen beslissing aanvraagt, ambtshalve ten 
voorcleele van die partij een ancler deel 
van de beslissing wijzigt en haar een ht>o
gere som toekent dan bij conclusie wercl 
gevraagd. (Burgeri. Wetb., artt. 1319 en 
1322.) 

22 October 1941. 217 

7. - St·ratzctlcen. - B~wge1·lijke V01'
cle1'ing. - Bevoegclheid van den 1·echter 
in brwoe11: - Vonnis tot deslcundig onde1'
zoelc op vo1·de1·ing van de bu1·ge1'lijlce 
partij. - Bevoegdheid van clen rechter 
1.n, be1'oep om cleze beslissing te niet te 
cloen, zelts bij atwezigheicl van de b~t1'
ge·rlijlce pa1·tij. - Tot zich treklcen van 
de zaak. - Afwezigheid van beroep van
wege de butgerlijke partij ontneemt aan 
den rechter in beroep niet de bevoegdheicl 
om een beslissing te niet te doen, die een 
deskunclig onderzoek beveelt, ten einde 
·de door die partij geleden schade te be
palen; wanneet hij van die bevoegdheid 
gebruik maakt, moet hij cle zaak tot 

zich trekken en over cle zaak ten gronde 
uitspraak doen. (Wb. van Stratv., arti
kel 215.) 

10 Februari 1941. 23 

8. - Stmtza/c.en. - Tot z·ich t·relcken 
van de zan/c. - An·est flat een vonnis vart 
de C?!'1'ect-ioneele •J·echtbanlc wijzigt, 
waa·rbtJ een desk-wndig oncle·J·zoelc werd 
bevolen.- Vm·tJlicht-ing voor het Hot va:n 
beroep om de lcennisnem·ing van de zaak 
te beho·zulen en het feU, clat bij den eer
sten rechte1· aanhang·ig we·rd gemaakt, te 
vonnissen. - Het Hof van beroep clat het 
vonnis wijzigt, waarbij de correctioneele 
rechtbank, vooraleer over de zaak zelf te 
beslissen, een deskunclig onclerzoek had 
bevolen, moet cle . kennisneming· van de· 
zaak behouden en het feit, dat bij den 
eersten recllter wercl aanllangig gemaakt 
vonnissen. (Wetb~ van strafv ., art. 215.) 

3 Februari 1941. 19 

9. - Stmtzalcen. - Tot zich trelclcen 
vwn cle zaalc. -'-- Verbod voor het Hot van 
beroep lcennis te· nemen van een ancler 
teit clan hetgeen v661· de cOJ"''ectioneele 
1·echtbwnlc wenl aangebracht. - Het Hof 
van beroep d'at het vonnis wijzigt, waar
bij de correctioneele rechtbank, vooraleer 
over de zaak zelf te bes:lissen, een cles
kunclig onderzoek had bevolen, mag geens
zins, door het tot zich trekken van de 
zaak; kennis nemen van een ancler feit 
clan clatgene hetwelk v66r den eersten 
rechter werd aangebracht. (Wb. v. Straf
vorclering, art. 215.) 

3 Februari 1941. 19 

10. - St-ratzalcen. - Eenparigheid. 
Bij veroorcleeling van een door de correc
tioneele rechtbank vrijgesproken be
klaagde moet het Hof van beroep beslis
sen met eenparig!Yeicl, met vermelcling 
him·van in het arrest. 

30 Juni 1941. 155 

11. - Skatzalcen. - EenpaTighe·id. -
Hot vcm be1·oep. - Arrest bij ve·rstelc ge
-wezen clat, met eenpwrig he·icl, de cloor clen 
ee1·sten ·rechte1· ttitgesp·1·olcen strat ve1·
zwaart. - Verzet van belclaagde. - A1·
·rest clnt, op cl-it ve·rzet, cle bij verstelc -nit
gesp·rolw-n veroordeelin.g behmult. - Een
pa'l'igheicl vere·ischt. - Op het verzet van 
beklaagcle tegen een arrest van veroorclee
ling, clat te zijnen laste bij verstek werd 
gewezen, kan het Hof van beroep slechts 
met eenparigheid, en met vermelcling in 
het arrest van cleze eenparigheicl, de door 
den eersten rechter uitgesproken straf 
verzwaren, zelfs wanneer de door het Hof 
uitgesproken straf clezelfcle is als clegene 
van het bij verstek gewezen arrest, die 
het verklaart te behouclen en clie met een
parigheid was beslist geweest. (Wet van 
18 Juni 1869, art. 140, aangevuld door ar
tikel 2 van de wet van 4 September 1891.) 

17 November 1941. 232 
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12. - Stratza;ken. - Btwgerl-ijke vor
del"i·ng. - V1"ijspmalc op de p·nbl-ieke vor
dering. - Beslissing van onbevoegdheid 
aangaande de vordfwing der b·nrgerUjke 
partij. - Beroep van het openbaar mi
nister·ie. - Geen beroep van de b·n1·ge1·
lijke pa1·tij. - An·est houdende vero91"
deeUng van belclaagde tot strat en tot 
schadevergoeding. - Onwettelijlcheid van 
dit lacttste gedeelte van cle beslissing. -
Wanneer de eerste rechter beklaagde ten 
aanzien van de publieke vordering heeft 
vrijgesproken en zich derhalve onbevoegd 
verklaard heeft om van de vordering der 
burgerlijke partij kennis te nemen, kan 
de rechter in beroep, bij gebreke van be
roep vanwege de burgerlijke pa1~tij, zelfs 
na op het beroep van het o]Jenbaar mi
ni~terie het vonnis van vrijspraak te 
hebben gewijzigd, den beklaagde niet ver
oordeelen tot betaling van schadevergoe
ding aan de burgerlijke partij. (Wetb. 
van Strafv., artt. 202 en 203; wet van 
1 lVlei 1849, art. 7.) 

27 Januari 1941. 15 

13. - StntfzaJwn. - TTonnis van vrij
spraak. - Be·roep van burgerlijlce. pa·rtij. 
- Voorwaarden tot de veroo1·deel!.ng. van 
belclcutgcle tot betal-ing van schadevergoe
ding. - Op het beroep vanwege de bur
gerlijke partij tegen een vonnis, waarbij 
de politierechtbank beklaagde. vrijspreekt, 
kan de correctioneele rechtbank dezen tot 
schadevergoeding veroordeelen, maar zij 
moet daartoe .vaststellen clat het misdrijf, 
hetwelk aanleicling gaf tot vervolging, 
in al en in elk van zijn wettelijke be
standdeelen bewezen is, en tevens dat dit 
misdrijf aan de burgerlijke partij de 
schade heeft veroorzaakt waarvan zij het 
herstel vordert. (Wet van 1 Mei 1849, 
artt. 5 en 7; Wetb. van Strafv., art. 202.) 

14 Juli 1941. 173 

i4. - Stmtzalcen. - TTernietiging van 
het v66r den eersten rechter gedane on
de·rzoelc en van dezes besl-iss·ing. - Rech
ter ·in beroep d·ie cle door hem ttitgespro
lcen veroorcleeling steu11t op het gesclwe
ven vooronde·rzoelc. - rfn·est dat, bij ver
·wijzing naar cle verniet·igde besliss·ing, de 
wetsbepa'l-ing, clie het toepast, nnncl·nidt. 
- Wettel-ijlcheid. - Het arrest hetwelk, 
na vernietiging van de v66r den eersten 
rechter verrichte rechtspleging en, als ge
volg van de beslissing van dezen rechter, 
de 'veroordeeling, die het uitspreekt, 

-'steunt op het geschreven vooronderzoek, 
en, bij verwijzing·, naa~· de ~ernietigde 
beslissing, de wetsbepalmg, d1e het t?~
past, aancluillt, neemt daardoor de v?or 
den eersten rech ter in de rech tsplegmg 
begane nietigheid niet over, evenmin als 
de nietigheid in het bes'lissend gecleelte 
van de vernietigde beslissing. 

17 Februari l!J-ll. 35 

15. - StmtzaJ<en. - B·n·rgerlijlce vm·-

de·ring. - Bttrgerlijlce pa1·tij stelt beroep 
in. - Oonclttsie wanrbij slechts de wij
ziging van een cleel der bestreclen besl-is
s·ing wonlt gevmagcl~ - Onderstelt irnpli
ciet dnt bevestig·ing van de overige deelen 
wordt gevrangd. - 1-Vanneer de burger
lijke partij, appellante van een door den 
eersten rechter gewezen beslissing, v66r 
den rechter in beroep bij haar conclusie 
enkel de wijziging aanvraagt van een deel 
van het bestreden vonnis, vordert zij im
pliciet de bevestiging van de andere dee
len van de beslissing. 

22 October 1941. 217 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET VAN 9 AP~IL 
1930 TOT). 

1. - Stant van lcmnkzinnigheicl. -
Begr·ip. - Toestand die niet noodzalcelijk 
opzet ot wil uitsluit. - Niet onrnogelijk 
clat 1c1·nnlczinnige clader va;n een flood
slag wonlt bevonden. - De staat van 
krankzinnigheid sluit niet noodzakelijk 
het oogmerk of den wil uit tot het ver
richten van een claad; ofschoon bij den 
krankzinnige clit oogmerk en die wil niet 
vrij zijn, toch kunnen zij bij hem ont
staan zijn zijn daad hebben beinvloed, 
en daarvai:I kan gebleken zljn door de 
omstancligheden waarin de daad werd ge
pleegd; de krankzinnige kan derhalve als 
de dader van een feit, doodslag genoemd, 
worden bevonden en uit dezen hoofde 
geinterneerd worden. (Wet van 9 April 
1930, artt. 1 en 7.) 

10 December 1941. 252 

2. - Intenwe1'ing. - Misdrijven ge" 
tJleegcl tijclens vrijheid op proef. - TTer
oonleeling. - Belclaagcle vernntwoorde
lijk ve1·lcla:a1·d. - Wettig. - Geen enkele 
wetsbepaling verbiedt een verantwoorde
lijk geacht persoon te veroordeelen, die, 
na interneering, misdrijven heeft ge
pleegd gedurende den tijd dat hij vrij 
was gelaten op proef. (Wet van 9 April 
1930, art. 31.) 

23 Juni 1941. 150 

3. - Verantwoonlel-ijlcheid vnn be
klnagcle. - Bindende beoordeeling van 
den 1·echter. - De rechter beoorcleelt op 
binclencle wijze of een beklaagcle verant
woordelijk is. 

23 Juni 1941. 150 

4. __: Stelling ter beschilclcing vnn cle 
Regee1·ing. - Herhnling, zooals bepaalcl 
bij nrtikel 56 van het Stmtwetboelc. 
F erplichting voo1· clen rechter orn bepanl
clelijk de ·redenen van den bevolen maatc 
regel op te geven. - Ingeval een veroor
cleelde die zich, overeenkomstig artikel 56 
van het Strafwetboek, in staat van her
valling bevinclt, 'ter beschiklring van de 
Regeering wordt gesteld, moet de beslis-
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sing bepaaldelijk de redenen vermelden I bev.oegdheid behoorende misdrijven, een 
waarom deze maatregel wordt bevolen. beklaagde ten laste gelegd, kan zich on-
(Wet van 9 April 1930, artt. 25 en 26.) bevoegd verklai:en wanneer zij vastge-

24, Februari 1941. 43. steld heeft dat die misdrijven s·amen-

BESLAG. 

Vm·duiste1·ing van inbeslaggenornen 
voo1·wm·pen. - Misdrijf ,qepleegd in het 
belang van den beklaagden persoon. -
Ondm·stelt niet noodzalcelijlc het bestaan 
<Vctn een eigendoms1·echt van den beslac 
gene op die voorwerpen. - Het misdrijf 
van verduistering van inbeslaggenomen 
voorwerpen, gepleegd in het belang van 
den beslagene, onderstelt niet noodzake
lijk het bestaan van een recht van eigen
dom van den beslagene op die voorwer
pen. (Strafwetb., art. 507.) 

22 September 1941. ·200 

BEVOEGDH.EID EN 'QECHTSGE
BIED. 

1. - 'Skctfzalcen. - W m~bed·ri_iven ge
pleegd do01· ojficieT van pol·it·ie in de uit
oefening van zi_in bediening. - Beeedigde 
1J1"·ivate wachter. - Bevoegdheid van het 
Hot van beroep. - Moet voor het Hof 
van beroep terechtstaan, als schuldig aan 
het plegen van wanbedrijven in de uit
oefening van de bediening van officier van 
gerechtelijke politie, de beeedigde private 
wachter, wien slagen, verwondingen en 
mondelinge beleedigingen worden ten 
laste gelegd, feiten gepleegd op een plaats 
die onder zijn bewaking stond en tijdens 
deze bewaking, terwijl de slachtoft'ers 
zich buiten dat gebied bevonden. (Wetb. 
van Strafv., artt. 479 en 483.) 

3 Septemqer 1941. 193 

2. - Strntzalcen. - Vordering van de 
b1t1·ge1·li_ilce partij. - lngestelcl v66i· den 
stnttrechte1· naclat de pttblielce vonl.ering 
vervnllen is. - Onbevoegdheid. - De 
strafrechtbank is niet bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot vergoecUng 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade, wanneer deze vordering eerst in
gesteld worc1t nadat de publieke vorde
ring reeds vervallen is. (Wet v. 17 April 
1878, art. 4.) 

10 Februari 1941. 24 

3. - St1'nfza:lcen. Politierechtbank 
kennisnemencl van tot haar bevoegclheicl 
behoorende misdi'i.iven. - Misd1·ijven sa
menhangend rnet 'een wanbecl1-ijf ten laste 
gelegcl vctn een ancler beklaagde. - Oor-
1'ectioneele 1·echtbanli: lcennis nemend van 
<lit wnnbedrijf. - Noodzalceli_ilcheid van 
een goede 1·echtsbedeeli·ng vereischt dat 
a:l de teiten sam en wonlen gevonnist. -
Vonnis van onbevoegdverlclaring van po
l-iUerechtbank. - Wettig. - De politie
rechtbank, die kennis neemt van tot haar 

hangen met een :wanbedrijf, een ander 
beklaagde ten laste gelegd, en de nood
wendigheden van een goede rechtsbedee
ling vereischen dat al de feiten samen 
worden gevonnist, mits echter het aan den 
anderen beklaagc1e ten laste gelegd mis
drijf aanhangig weze bij de correctio
neele rechtbank." 

29 September 1941. 203 

4. - Stra'fzalcen. Politie1·echtbanlc 
kennisnemend van tot haar bevoegdheid 
behoo·rende misdrijven. - Vonnis van on
bevoe,qdverkla1·ing steunend op de ver
knochtheid, die de politie1·echtbanlc voo1· 
het ee1·st heett vastgestelcl, tttsschen die 
misdt•ijven en een wanbeddjf ten laste 
gelegd van een ander beklaagde. - Wan
bedrijf niet aanhangig bij con·ectioneele 
rechtba~~k. - Onwettig. - De politie-

·, rechtbank, die kennis neemt van tot haar 
bevoegdheid behoorende inisdrijven, een 
beklaagde ten laste gelegd, kan zich niet 
onbevoegd verklaren wanneer zij zelf, 
voor de eerste maal, vaststelt dat .er ver
knochtheid bestaat tusschen die misclrij
ven en een wanbedrijf, een ander be
klaagde ten laste gelegd, en dit wanbe
drijf niet bij de correctioneele rechtbank 
aanhangig is. 

29 September 1941. 203 
5. - Misdaad. - Venvijzing naar de 

C01'1"ectioneele rechtbank. - Verzachtende 
omsta11cligheden niet bepaa:ld. - Onbe-

. voegdheid van deze rechtban/c. - Wan
neer de beschikking, waardoor een per
soon · naar de correctioneele Techtbank 
wordt verwezen wegens met opsluiting 
strafbaren diefstal, de verzachtende om
standigheden niet opgeeft, hetzij uitdruk
kelijk, hetzij door verwijzing naar de in 
de vordering van het openbaar ministerie 
vermelde verzachtende omstandigheden, 
is de correctioneele rechtbank niet be
voegc1 om van de zaak kennis te nemen. 
(Wet van 4 October 1867, art. 1; wet van 
23 Augustus 1919, art. 3.) 

22 September 1941. 200, 201. 
6. Misdaad ·ncta·r co1-rectioneele 

1·echtbank ve1·wezen; - Beschilcking tot 
ve1·wijzing bepaalt niet de vemnchtende 
omstwndigheden. - OoPrectioneele ~-echt
bank onbevoe,qd zelfs om de telastleggi11{J 
te wijzigen vn die vnn een wanbecl1'ijf. -
"Vanneer de beschikking, waardoor een 
persoon naar de correctioneele rechtbank 
wordt verwezen wegens een met opslui
ting strafbaren diefstal, de verzachtende 
omstandighec1en tot wettiging van de ver
wijzing niet opgeeft, is de correctioneele 
rechtbank niet bevoegd om van de zaak 
kennis te nemen, derhalve evenmin om 
slechts een feit van diefstal zonder ver 
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.zwarende omstandigheden ter beoordee
ling te nemen. 

22 September 1941. 200, 201 

BEWIJS. 

1. - V erbod voor den ?'echte'l' om zijn 
heslissin,q te ste1tnen op zijn bewee1·de 
persoonUjke kennis van de teiten der 
zaak. - De rechter is gehouden te oor
,deelen op grond alleen van cle v66r, hem 
ingeroepen wettelijke bewijsmiddelen; hij 
mag zijn beslissing niet steunen op zijn 
Jlersoonlijke kennis aangaancle de feiten 
cler zaak. 

3 Juli 1941. 155 

2. - Burge1·lijke zaken. - Dwangbevel 
"Verleend doo1· het best1tur ten einde de 
invorde1·ing van een: belasting te doen. -
Verzet daartegen gegmnd 011 de bevrij
ding van de sch1tld. - Bewijs ntst op 
hem (lie verzet doet. - Wanneer hij die 
verzet doet tegen een dwangbevel, dat 
werd verleend door het bestuur ten einde 
de invordering van een belasting te doen, 
dat verzet steunt op een grond van bevrij
ding van de verplichting om de belasting 
te kwijten, legt artikel 1315, alinea 2, 
van het Burgerlijk Wetboek, hem den 
last op van het bewijs dezer bevrijding. 

7 Augustus 1941. 183 

3. - Burgerlijlce zaken. - Dwangbevel 
"VC1'leend doo1· het bestuw· ten einde de 
invo1·dering van een belasUng te doen. -
V erzet gesteund daa1·op dat de belasting 
niet versch1tldigd is bij gebrelce van een 
der voorwaa1·den voo1·zien doo1· de wets
bepaling die de belasting vestigt. - Be
wijs van het bestaan deze1· voo1·waa?·de 
ntst op het bestuu1·. - Wanneer het ver
zet tegen een door het bestuur verleencl 
dwangbevel, ten einde de invorclering van 
een belasting te doen, gesteund is niet op 
€en grond van bevrijding van den belas
tingplichtige, maar op de bewering dat 
de verplichting om de belasting te kwij
ten ten aanzien van hem die het verzet 
doet niet bestaat, omdat een van de voor
waarclen, voorzien door de wetsbep'aling 
die de belasting vestigt, niet vervuld is, 
weegt de last van het bewijs van het be
staan dezer voorwaarcle op het bestuur. 

7 Augustus 1941. 183 

4,. - Bu?·.qe?·lijke zaken. - Alcte inge
roepen (tls bewijs vam, een overeenlcomst. 
- Alcte die moet verlclaard wonlen, daar 
zij niet duidelijk is. - Plicht van den 
1·echter om de d1·aagwijd~e, (lie pa?·tijen 
aan het geschrift hebben willen geven, 
toe te lichten. - Aanwending van ver
moedens afgeleid 1tit emtrinsielce feiten. 
- Toelcenning aan de akte van de d?·aag
wijdte die zij, op lwar zelf besoho1tWd, 
soheen te hebben. - Ve?·betering van een 
in de alcte voorlcome?tde stoffelijlce ver-

gissing. - J1tiste toepassing va~ de ?'ege
len betreffende het sohrittelijlc bewijs. -
Wanneer een akte, die als bewijs van 
een overeenkomst wordt ingeroepen, niet 
duidelijk is en verklaring vergt, heeft de 
rechter, die tot plicht heeft de draag
wijdte toe te lichten, welke partijen aan 
het geschrift hebben willen, geven het 
vermogen om, met het oog op het oncler
zoek naar deze draagwijclte, vermoedens 
af te leiden uit extrinsieke feiten; hij 
pas,t de regelen betreffende het schrifte
lijk bewijs juist toe wanneer hij op deze 
vermoedens steunt hetzij om aan de akte 
de draagwijdte toe te kennen, welke zij, 
op haar zelf beschouwd, scheen te hebben, 
hetzij om een in de akte voorkomende 
stoffelijke vergissing te verbeteren. (Bur
gerlijk Wetb., artt. 1319 en vlg.; 1341 en 
1353.) 

4 Apr~l 1941. 72 

5. -, B1wge1·Zijlce zalcen. - Overeen
lcomst. - Alleen de « akte ll als bewijs er 
van ingeroepen. - Regel dien de 1·eohter 
te, volgen heett om de dra:agwijdte van 
de overeenkomst te bepalen. - Wanneer 
eene akte als eenig bewijs van een over
eenkomst wordt ingeroepen, moet de rech
ter onderzoeken de juiste draagwijdte 
welke partijen, die ze hebben opgemaakt 
of laten opmaken, er aan hebben willen 
geven, met dien verstande dat hij zich 
moet houden aan de gewone en normale 
beteekenis van de woorden, indien de 
akte niet aantoont dat aan deze woorden 
een andere beteekenis moet worden gege-
ven. 

5 Juni 1941. 130 

6. - Stmtzalcen. Bevoegdheid van 
den 1·eohter aoht te slaan op andere be
wijsmiddelen dan die welke in m·tike
len 154 en 189 van het Wetboelc van Strat
vordering zijn a:angewezen. - Wel mag 
de rechter zijn beslissing niet steunen op 
persoonlijke kennis of op inlichtingen die 
buiten de terechtzitting zijn verkregen, 
maar hij kan zijn overtuiging vormen op 
grond van andere bewijsmiddelen dan die 
welke bij de artikelen 154 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering zijn aange
wezen. 

8 April 1941. 87, 88. 
7. - Strafzalcen. - Sohending van de 

bewijslcraoht dm· alcten. -'- An·est een 
vonnis ve?·Jcla?·end. - Verlclaring enlcel 
ste1tnend op telcst van het vonnis. - Ver
klar'ing die niet atwijlct van den gewo
nen en normalen zin de?' ~voonlen van het 
vonnis. - Geen sohending van bewijs
lcraeht der akten. - Schendt niet de be
wijskracht van de akten het arrest dat, 
bij verklaring van een vonnis, hierbij en
kel steunend op den tekst van dit vonnis, 
niet afwijkt van de gewone en normale 
beteekenis der termen van het vonnis. 

22 October 1941. 219 
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8. Strafzalcen. - Geneeslwnclig ge
tt~igsch1·ift. - Ve1·bocl voor clen 1·echter 
de bewoo·rclingen er van te ,ve1·ancle1·en of 
te •wijzigen. - B·indencle beoonleelin,q van 
hun bewijswaarcle. -De rechter mag de 
bewoordingen van een geneeskunclig ge· 
tuigschrift, :waarop hij zijn beschouwin· 
gen steunt, in zijn beslissing niet veran· 
deren of wijzigen; hij kan echter de be
wijswaarde van zoodanig getuigschrift op 
bindencle wijze beoordeelen. 

24 Februari 1941. 40 

BEWIJSK~ACHT VAN DE AK
TEN. 
Zie BEWIJS. 

BINDENDE . BEOO~DEELING 
VAN DEN ~ECHTE~. 
Zie DAGVAARDING. 

1. - Bnrge1·l·ijlce zalcen. - Beslissing 
ltticlencl da;t, wegens emt1·insielce feiten, 
het becling van een alcte geen gevolg lean 
niet fltticlelijlc is en verlclaring vergt. -
hebben. - Beslissing lttidend dat de alcte 
Bindencle beslissing. - Wanneer de rech
ter beslist dat, wegens· door hem bepaalde 
extrinsieke feiten, het becling van een 
akte, die als bewijs van eene overeen
komst wordt ingeroepen, geenerlei gevolg 
kan medebrengen, dat derhalve de akte 
niet duidelijk is en verklaring vergt, is 
zijn beslissing desaangaande bindend. 

4 April 1941. · 72 

2. - Btwgerlijlce zalcen. - Alcte niet 
duidelijlc, ve1·gt verkla1'ing. - Bindende 
vaststell-ing van emtrinsielce feiten. -
Bindende beoordeeling van cle bewijs· 
kracht de1· ttit deze feiten afgeleide ver
moedens. - Toekenning aan cle alcte van 
de dmagwijdte die zij, 011 zich zelf be· 
schonwcl, scheen te bezitten. - Verbete
ring van een in de alcte voo1·1comenfle 
stoffelijke ve1·gissing. - Binclencle be
slissingen. - Wanneer, om de draag· 
wijdte toe te lichten, die partijen hebben 
willen hechten aan een als bewijs van een 
overeenkomst ingeroepen akte welke, niet 
duiclelijk zijnde, verklaring vergt, de 
rechter vermoedens afieidt uit extrinsieke 
feiten, stelt hij bindencl het bestaan van 

cleze extrinsieke feiten vast en beoordeelt 
hij bindend cle bewijskracht van deze 
vermoedens; even zoo bindencl steunt hi:f 
op cleze vermoeclens hetzij om aan cle akte 
cle draagwijdte toe te kennen, die zij, op 
haar zelf beschouwd scheen te hebben, 
hetzij om een in cle akte voorkomende 
stoffelijke vergissing te verbeteren. 

4 April 1941. 72, 73 

3. - St1·atzaken. - Verlatin,q van den 
toeve1·t1·ot~wden post. - Feitelijlce vast-. 
stelling waantit fle 1·echter het ontb1·eken 
van machtiging atleidt. - Bindende be
slissing. - Ingeval de rechter vaststelt 
clat een machtiging om zijn post te verla
ten niet ernstig kon zijn, omclat degene 
clie cle machtiging mocht gegeven hebben 
zelf en tegelijkertijd zijn post had verla
ten, en claaruit afleiclt dat er geen macb,
tiging wercl verleend, maakt hij gebruik 
van zijn bevoegdneid om feitelijk, en bin
clencl, te beoorcleelen of de bij cle wet ver
eischte machtiging heeft bestaan. 

24 Maart 1941. 58 

4. - St1·ajzaken. - Beoonleeling van 
de flraagwijflte van de stattbten eener ven
nootscharp. - Feitelijlce vmag. - B1.n
clencl beoo·rdeelcl door !len rechte1·. - De 
rechter beoordeelt op binclencle wijze cle 
in feite bestaancle draagwijdte van cle sta
tuten eener vennootschap. 

28 April 1941. 102, 103 

5. - Stratzaken. - Ve1·klcwingen van 
getttigen. - Beoordeeling. - De rechter 
beoorcleelt bindend de waarcle en de 
clraagwijdte van de getuigenverklaringen. 

6 AugustuS' 1941. 182 

BORGTOCHT. 

Gecleeltelijlce borgtocht voor toekom
stige schttlclen verleenfl buiten weten van 
hen te wiet· behoeve men zich verbinclt. -
Wettelijk awngegane bot·gtocht. ~ Borg
tocht kan worden verleencl voor een ge
cleelte van toekomstige schulclen, buiten 
weten van hen te wier behoeve men zich 
verbindt. (Burgl. Wb., artt. 2011 tot 2014.) 

13' Januari 1941. 5 

BURGERLIJKE PARTIJ. 
Zie RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEi'l. 

D 

DAGVAA~DING. 

1. - Emploot tot beteekening va.n een 
bij vc1·stelc gewezen vonnis. - Afg'ifte van 
fle kopie van het emploot en van het von
niB aan den gedelegeenle van het schepen
college de1· gemeente waar de pe1·soon, 

wien beteeke~ing woTdt geclaun, zijn 
· woonplaa;ts heett. - Beteekening aan de 
woonplaats in den zin van artilcel 203 
van het Wetboelc van St1·atvorde1·ing. -
De beteekening van een bij verstek ge
wezen vonnis gedaan, overeenkomstig ar
tikel 68 van het Wetboek van Burgerlijke 
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rechtsvordering, gewijzigd bij artikel 3 
van het koninklijk besluit nr 300 van 
.30 Maart 1936, door de afgifte van de 
kopie van het exploot en van het vonnis 
aan den gedelegeerde van het s·chepen
college der gemeente waar de persoon aan 
wien de beteekening geschiedt, zijn woon
plaats heeft, is, naar den zin van arti
kel 203 van het W etboek van Strafvorde
ring, gedaan aan de woonplaats van de
zen persoon. 

7 Juli 1941. 164 

2. - Ve1-rneldingen. Beoordeeling 
van den 1·echter. - De rechter beo01;deelt 
bindend of de vermeldingen van een ex
ploot van dagvaarding, die de identiteit 
van den verzoeker betreffen, voldoende 
zijn om te dezer zake allen twijfel weg 
te nemen zoo bij de tegenpartij als bij den 
rechter. (Wetb. van Burgerl. Rechtsv., 
art. 61.) 

20 November 1941. 236 

DESKUNDIGEN. 
Zie RECHTSPLEGING - IN STRAFZAKEN. -

RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

DIEFSTAL. 

1. - Bedrieglijk opzet. - Beg1·ip. -
Het bedrieglijk opzet, dat tot het bestaan 
van diefstal vereischt wordt, is aanwezig 
wanneer degene, die een anders zaak weg
neemt, handelt buiten weten en tegen den 
wil van den eigenaar, met de bedoeling 
de zaak niet terug te geven. (Strafwetb., 
art. 461.) 

23 Juli 1941. 179 

2. - A:rrest dat niet bepaalt hoeveel 
voorwe1·pen werden weggenomen en welke 
hun waarde was. - Wettelijk. -Tot de 
wettelijkheid van een veroordeeling we
gens diefstal is het niet vereischt dat het 
arrest zou bepalen hoeveel voorwerpen 
bedrieglijk werden weggenooen en welke 
hun waarde was. 

13 Mei 1941. 120 

DOODING-VERWONDINGEN. 

1. - Bestuu1·der van autovrachtwagen, 
aarzelend bij het oversteken van een 
k1·uispunt. - Gebl"ek aan voomichtigheid 
of voomitz·icht. - Wanneer de bestuur
der van een autovrachtwagen aarzelt bij 
het oversteken van een k:::uispunt, en 
zich eerst naar de straat links richt om 
daarna weer zijn weg in rechte lijn te 
volgen, kan er een gebrek aan voorzich
tigheW of vooruitzicht bestaan, bestancl
cleel van het wanbeclrijf van onvrijwillig 
toegebrachte vn:-wondingen. (Strafwetb., 
art. 418.) 

17 Maart 1941. 54 

2. - Onm·ijwillig toegebrachte slagen I 

of verwondingen. - Wiel1"ijder gewond 
door botsing met auto. - Wiel1·ijde1· in 
ove1·treding met verkeers1·eglement. -
Verhindert niet noodzalcelijk de straf
~·echtelijke verantwo01·delijlcheid van au
tobestuurder. - Wanneer een wielrijder 
die gewond werd bij een botsing met een 
autovoertuig, rijdencl was in met het 
verkeersreglement strijclige voorwaarden, 
is deze omstandigheid niet noodzakelijk 
van zulken aard dat zij de strafrechte
lijke verantwoordelijkheid van den auto
bestuurder uitsluit. (Strafwetb., artt. 418 
en 420.) 

23 Juli 1941. 178 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Misdrijf in zalcen van douanen 
vastgesteld tijdens een huiszoeking ver
richt tot opsporing van ove1·t1·edingen te
gen de wet op het regime van den a,lcohol. 
_- Geldige vaststeUing. - Is wettig en 
kan dienen als grondslag tot vervolging 
de vaststelling van een misdrijf tegen de 
wetten betreffencle de douanen en accijn
zen, gedaan door de agenten van het be
stuur tijdens een huiszoeking die zij re
gelmatig verrichten tot opsporing van 
overtredingen tegen de wet op het regime 
van den alcohol. (Wet van 26 Augustus 
1822, art. 200; wet van 29 Augustus 1919, 
art. 12.) 

10 December 1941. 253 

2. - Douanen. - Persoon die, tegen 
belooning van het bestuur van financien, 
den beklaagde door uitlolclbing gebmcht 
heeft tot het plegen van het misdrijf. ~ 
TT ervolging ontbeert wettelij ken grand
slag. - Ingeval het bestuur van financien 
zelf, door tusschenkomst van een door 
haar daa;rtoe betaalden persoon, be
klaagde gebracht heeft tot het plegen van 
de misdrijven tegen de wetten op de doua
nen, waarvoo:r het de vervolging instelt, 
mist deze vervolging wettelijken grand
slag. 

3 Februari 1941. 21 

3. - 001Tectioneele rechtbanlc kennis 
nemend ter zelfder tijd van een vordering 
tot toepassing van straf _en van een voT
deTin,q tot betaling van de verschuldigde 
1·echten. - Rechtbank beslissend dat de 
em·ste voTdering niet gegrond is, daar de 
strafwet niet werd overtreden. - Blijft 
bevoegd om over de tweede vordering uit
spraak te doen en lean deze inwilligen. -
De correctioneele rechtbank, bij welke in 
zaken van douanen tegelijk een vordering 
tot straf en een vordering tot betaling van 
verschuldigde rechten is aanhangig ge
maakt, blijft bevoegd om kennis te nemen 
van deze tweede vordering en kan ze in
willigen, zelfs indien zij verklaart dat 
de eerste vordering niet gegrond is omdat 
geen overtreding van de strafwet is be-
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wezen. (Algemeene wet van 26 Augustus 
1822, artt. 246, 247 en 249.) 

3 November 1941. 224 

4. - Accijnsrecht op het fab1"iceeren 
van mm·garine en bereid vet. - Toevoe
ging van gele kleurstot bij witte ma1·ga-
1·Ine. - Kan awnmactlc zi:in van beTeid vet. 
Ret toevoegen van een gele kleurstof bij 
witte margarine, om aan deze uitwendig 
meer gelijkenis te geven met boter, is 

geen aanmaak van aan het accijnsrecht 
onderworpen margarine, maar ·kan aan
maak zijn van bereid vet, onderworpen 
aan hetzelfde recht. (Wet van 8 Juli 1935,. 
art. 11; kon. besl., nr 265, van 28 Maart 
1936, art. 1; wet van 26 Maart 1937, ge
wijzigd door wet van 19 Juni 1937, artt. 1 
en 2.) 

14 Juli 1941. 17(). 

E 
ECHTSCHEIDING. 

V e1·plichting voor den 1·echte1· om ambts
halve na te gaan of .het persoonlijk sta
tu7tt van de echtgenooten deze wijze van 
ontbinding van het huwelijk niet ve1·hin
dert. - De rechter die kennis neemt van 

een ·eisch tot echtscheiding moet ambts-· 
halve omlerzoeken of het Dersoonlijk sta
tuut van de echtgenooten zich tegen de 
untbinding van het huwelijk door lle echt
scheiding niet verzet. 

12 J uni 1941. 136. 

F 
FAILLISSEMENT. 

1. - Betwisting over de hoedanigheid 
van koopman, op een ger:even Ujdstip. -
Stmtrechtelijke veroordeeling, op dit tijd
sUp, wegens bankbreuk. - Enkel het be
staan en den datum van de stratrechte
lijke veroordeeling vastgesteld. - Be
wijst niet dat beklaagde nog koopman 
was op dezen datum. - De enkele vast
stelling dat · een strafrechtelijke veroor
deeling op een bepaalden datum wegens 
bankbreuk werd uitgesproken bewijst niet 
dat beklaagde op dezen datum nog koop
man was. 

24 April 1941. 99 

2. - F'aiUietverkla1·end vonnis bij ver
stelc _qewezen na dagvaarding. - Verzet 
van gefaiUeerde. ~ Ontvankelijk. - Ret 
faillietverklarend vonnis, dat na dagvaar
ding op verstek is gewezen, is vatbaar 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Burge1·Ujke zaken. - Memorie 
opgemaakt en beteekend met schending 
van de 1·egelen betretfende het gebruik 
(ler talen. - Kosten ten laste van ver
wem·der. - Wanneer een memorie tot 
antwoorci opgemaakt en beteekend werd 
in een ander taal dan de bij de wet voor
geschreven taal, komen de kosten er van 
ten laste van den verweerder. 

1 Mei 1941. · 109 

voor verzet vanwege den gefailleerde_ 
(Wet van 18 ADril 1851, art. 473.) 

25 Se11tember 1941. 202 

FEITELIJKE GEMEENSCHAP. 

Geen nwhtspersoon. - Rechtspersoon
lijlcheid kan haar, naar openbare 01·de,. 
1~iet wonlen toegekend doo1· het fiscus-
best7tU1". - De wetten op de inkomstenbe
lastingen, evenmin als de burgerlijke wet, 
kennen de rechtspersoonlijkheid niet toe 
aan een feitelijke gemeenschap die eeu 
handel of een nijverheid uitoefent; ook 
wanneer het fiscus-bestuur een feitelijke
gemeenschap, die de rechtspersoonlijk
heicl niet bezit, als zedelijk persoon mocht 
hebben erkend, is het door .deze erken
ning niet gebonden, daar deze in strijd 
is met bepalingen van openbare orde. 

20 J anuari 1941. 9-

G 
2. - Sti"afzaken. - Kosten van een 

vm-nietigde rechtspleging en beslissing, 
alsmede van het arrest dat deze vernie
tiging 7titspreekt. - Beklaagde tot deze 
lcosten -uemo1·deelcl-. - Onwettelijkheicl. 
- Beklaagde, schuldig verklaard en ver
oordeeld door den rechter in beroep, 
draagt niet de kosten van een rechtsple
ging en van een vonnis·, die nietig werden 
verklaard, evenmin als de kosten van het 
arrest dat die nietigheid uitspreekt. 

17 Februari 1941. 35, 36 
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GEWETTIGDE VEIWENKING. 
Zie VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHT

BANK. 

GIWNDEN VAN :QECHTVAA:QDI
GING. 
1. - Dwang, ontstaan na voUooiing 

van het misdrijf, heett geen gevolg. -
Dwang, ontstaan na het voltooien van het 
misdrijf, kan niet als groncl van recht
vaardiging worden ingeroepen. (Strafwb., 
art. 71.) 

8 April 1941. 87, 88 

2. - Bevel van ile overheid. - Zede
lijke dwang. - De rechter beslist bin
dend en feitelijk dat een verlating van 
den post niet geschiecl is krachtens een 
bevel van cle overheicl, noch onder den in
vioed van een moreelen en onweerstaan
baren dwang. (Strafwb., artt. 70 en 71.) 

24 Maart 1941. 58 

3. - Onwetendheid omt1·ent het feit. 
- Rechtvaa1·diging inclien onove1·kome
lijk. - Onwetendheid aangaande het feit 
is, in het strafrecht, aileen dan een grond 
van rechtvaardiging, wanneer zij onover-
komelijk is. · 

18 Juni 1941. 140 

4. - Wettige zeltve1·clediging. Be-
staan van cle voorwaarden bepaalcl bi,j 
artikel 417, alinea 3, van het Stratwet
boek. - vVettelijk vermoeclen van de 
nooclza·kelijkheid van het verweer. - Te
genbewijs niet toegelaten. - Wanneer de 
bij artikel 417, alinea 3, van het Straf
wetboek bepaalde voorwaarden vereenigd 
zijn, vermoedt de wet zelf de noodzake
lijkheid van het verweer, vernweden dat 
het tegenbewijs uitsluit, zoodat de rech
ter niet meer behoort te beoordeelen of 
het verweer in verhouding was tot der 
aanslag. 

3 Maart 1941. 43 

5 .. - Wettiu. zeltverwee1·. - Dooclslag 
gepleegcl Mj het atwe1·en van claders van 
een atpersing. - A!pe1·sing gepleegcl· met 
geweld tegen cle pe1·sonen. - A1·tilcel 417, 
alinea 3, van het St1·atwetboek. - Toe
passing. - Artikel 417, alinea 3, van het 
Strafwetboek, dat in de gevallen van 
oogenblikkelijke noodzakelijkheid van 
verdediging begrijpt de dooding gepleegd 
bij het afweren tegen de daders van een 
diefstal, uitgevoerd met geweld tegen per
sonen, is eveneens van toepassing op de 
dooding gepleegd bij ·het afweren tegen 
de daders van een afpersing, gepleegd 
met behulp van geweld tegen pers·onen. 

3 Maart 1941. 43 

H 

HELING. 
Misdrijf vastgestelcl· in cle bewoorclin

gen van cle wet. - Bevat in zich clat be
lclaagde de st1·atbare herkornst van de ge
heelcle zaak kencle. - Door het bestaan 
van het misdrijf van heling vast te stel
len in de bewoordingen van de wet, geeft 
de rechter impliciet te kennen dat be
klaagde wist clat de herkomst van de ge
heelde zaak een strafbare herkomst was. 
(Strafwetb., art. 505.) 

19 Mei 1941. 122 

HOF VAN ASSISEN. 
Zie AssrsEN. 

HOOFDELIJKHEID. 
Pand gestelcl cloor een clercle, wiens ve1·

haal gewaarborgcl is claM een hYJJOtheek 
en cloo1· een hootclelijke ve1·bintenis. -
Pandgevencle cle1·cle clie clen sch~tldeischer 
betaald heeft. - Recht va,n clen panclge
venden clerde om cle tentgbetaUng te ei
schen tegen een hoofclelijken medeschul
clenaar, zoncler vom·afgaandelijke uitoefe
ning van zijn hypotheekrecht.- De pand
gevende derde die zich tegen het verlies, 

dat uit de tegeldemaking van het panel 
kan volgen, door een op de goederen van 
den schuldenaar gevestigde hypotheek en 
door een hoofdelijke verbintenis van de
zen schuldenaar en van een derde heeft 
verzekerd, en die, om de tegeldemaking 
van het pand · te voorkomen, den pand
houdenden schuldeischer betaald heeft, 
kan zijn verhaal tegen den andere hoof
delijken medeschuldenaar uitoefenen, 
zonder voorafgaandelijk zijn hypotheek
recht te moeten doen gelden. 

17 April 1941.. 93 

HUUIW VE:QEENK OMST. 
B1·and. - Gebouw betroTclcen cloor ver

schillencle h~t~trcle1·s en door eigenaar. -
B1·ancl ontstaan in cle plaatsen betrolc
ken floor een der lwurclers. - Rechts
vm·clering van eigenaa1· tegen dezen huuT
cler, OJJ g1·ond van cle a1·tikelen 1733 en 
1734 van het Burgerlijk Wetboelc.- Ver
antwoo1·delijkheid van huurder strelct 
"IZich niet ·wlt tot scha:de veroorzaakt aan 
cle plaatsen betmlcken clooT eigenaa1·. ~ 
In geval van brand ontstaan in een ge
bouw, dat gedeeltelijk verhuurd is aan 
verschillencle huurders en voor het ove-



1(j HUWELIJK.- KOOPHANDEL-KOOP:MAN. 

rige betrokken wordt door den eigenaar, 
stellen de artikelen 1733 et 1734 van het 
Burgerlijk Wetboek den huurder, bij 
wien de brand is uitgebroken, niet verant
woorclelijk voor de schade veroorzaakt. 
aan de door den eigenaar bewoonde plaat
sen. 

23 Januari 1941. 12 

HUWELIJK. 

But·gei'lijk Wetboek, artilceZ 214b, aU
nea 2. - Machtiginff dom· den vredet·ech
tet· verleend aan ech{qenoot om de in
lcomsten van den anderen echtgenoot te 
·ontvangen. - Machtiging kan niet meet· 

ve'l'leend wm·den wanneer er in t·echte 
!Jeen gemeenschappelijk h~tishouden meer 
bestaat. - Echtgenooten gescheiden van 
tafel en bed. - At·tikel 214b, alinea· 2, 
van B~wget·lijk Wetboek niet van toepas
sing. - De eigenschappen door den wet
gever toegekend aan de door den vrede
rechter, krachtens artikel 214b, alinea 2, 
van het Burgerlijk Wetboek te verleenen 
machtiging, verhinderen dat deze machti
ging zou verleencl worden dan wanneer 
er. in rechte · geen gemeenschappelijk huis
houden meer bestaat, namelijk wanneer 
de echtgenooten van tafel en bed geschei
den zijn. 

27 November 1941. 239 

I 
INSCHR.IJVING VAN VALSCH HElD. 

Zie V ALSCHHEID. 

K 
KONINKLIJK BESLUIT. 

Zie WET. 

KOOP HAND EL-K 00 PMAN. 

1. - Politie van den lcootJhandel. 
Vm·koop in het klein van niet vm·sleten 
koopwaren. - JJ1isdrijven tegen artike
len 3 en 4 vcm het lconinklijlc besl~tit n'' 121 
van 26 F'ebntat·i 1935. - Stmfba·ar met 
ten minste 50 franlc geldboete. - Geen 
'Vermindering , mogelijk, mits aanneming 
van verzachtende omstandigheden. - De 
misdrijven, voorzien bij de artikelen 3 
en 4 van het koninklijk besluit nr 121 van 
26 Februari 1935 tot bescherming van de 
kooplieden en de verbruikers tegen zekere 
wijzen van verkoop in het klein van niet 
versleten koopwaren, worden gestraft met 
ten minste 50 fr. geldboete, en deze gelcl
boete kan niet beneden · het minimum ge
bracht worden door aanneming van ver
zachtende omstandigheden. (Strafwetb., 
art. 100; wet van. 20 lVIei ·1846 op de pu
blieke verkoopingen in het klein van 
nieuwe koopwaren, art. 9 ; kon. bes~., 
nr 121, van 26 Februari 1935, artt. 3, 4 
en 6.) 

23 Juni 1941. 149 

2. - Politie van £len koophancZel. -
Bater. - Vet·vaa1·cliging. - Bevoegclhei(l 
'Vwn cl6'n ministm· voo·r bevoo·J··racling deze 
vervaat·cliging te 1·egelen en te bezJerlcen. 
-, De minister belast met de bevoorra
ding is, krachtens de besluit-wetten ge
nomen tot uitvoering van cle wetten van 
'1 September 1939, bevoegd om cle vervaar-

cliging van de boter te regelen en daaraan 
de door cle omstancligheden dwingend ver
eischte beperkingen te stellen. (Bes'luit
wet van 27 October 1939, art. 3; besluit
wet van 11 Mei 1940, art. 1; en besluit
wet van 14 Mei 1940, art. 2.) 

20 October 1941. 213 
3. - Politie va.n £len koophanclel. -

Verlcoop of aunbod tegen een prijs die 
hooge·r is dan de not·male prijs. - Mis
ckijf onafhanlcelijk van cle bestemming 
of £len aa.1·d van ae lcoopwaar. - Ret be
sluit"wet van 27 October 1939 straft den 
verkoop of het aanbieden tot verkoop van 
koopwaren tegen een prijs die hooger is 
dan de normale prijs, zonder dat gelet 
wordt op de bestemming of den aarcl van 
de koopwaren. (Besluit-wet van 27 Octo
ber 1939, art. 1.) 

27 October 1941. 222 
4. - Politie ·van clen Jcoophandel. -

Verkoop of aanbod tegen een prijs die 
hooge1: is ann cle normale zwijs. - Bin
clende beoordeeling ten annzien van den 
abnormnlen aarcl van den pi·ijs. - Rech
ter niet vertJloicht uit te wijflen ovet· ellc
een van de beoo'}'(leelingsbestancldeelen, 
in de wet aangewezen. - Artikel 1 van 
het besluit-wet van 27 October 1939 ver
meldt de gegevens die moeten dienen tot 
beoordeeling yan den abnormalen prijs, 
die door de Hoven en rechtbanken op bin
dende wijze kan worden bepaald, maar 
legt hun niet de verplichting op nadere 
uitlegging te verstrekken. aangaande ieder 
van die gegevens. (Besluit-wet van 27 Oc
tober 1939, art. 1.) 

27 October 1941. 222 



LANDLOOPERIJ EN BEDELARIJ. 17 

5. - Politic van den koophandel. -
Besluit-wet van 2"1 October 1939. - Ver
beurdverklat·ing van wat·en en goederen. 
- Kan worden uitgesproken ook wannee1· 
deze aan derden toebehooren. - In geval 
van misclrijf tegen artikel 5 van het be
sluit-wet van 27 October 1939, tot aanvul
ling van de maatregelen genomen met het 
oog op de bevoorrading van het land en 
tot het voorkomen en bestraffen van mis
bruiken in den handel van zekere waren 
en goecleren, kan de verbeurdverklaring 
van de waren en goederen, die het voor
werp van het misdrijf uitmaken, worden 
uitgesproken ook indien deze waren en 
goederen eigenclom zijn · van een derde. 
(Besluit-wet van :n October 1939, art. 9, 
§ 2.) 

31 Maart 1941. 68 
6. -'--- Politic van den Jcoophandel. 

Misdrijf. - Verbeurdverklm·ing voorzien 
bij het besluit-wet van 27 Octobe1· 1939, 
a1·tilcel 9, § 2. - Voo1·waarden. - De bij 
artikel 9, § 2, van het besluit-wet van 
27 October 1939 op 's lands bevoorrading 
voorziene verbeurdverklaring kan door de 
Hoven en rechtbanken worden uitgespro
ken ook clan wanneer de waar of koop
waar, voorwerp van het misclrijf, eigen
dom is van een derde. 

28 April 1941. 102 
7. - Politic van den handel. - Mawi

mmnpr-ijzen ~'oor de melle. - Wettelijlc
hefcl. - Het besluit-wet van den Secre
taris-Generaal van het Ministerie van 
volksgezondheicl en ravitailleering, van 
13 Juli 1940, waarbij maximaprijzen wor
den gestelcl voor den verkoop van melk 
aan den verbruiker, valt binneil het raam 
van de maatregelen die door artikel 2 van 
het besluit-wet van 27 October 1939 mogen 
worden genomen, welk artikel de daarin 
vermelde ministers machtigt, om, ieder 
wat hem aangaat, den maximumprijs te 
bepalen van de door hen aangewezen wa
ren en goederen, zonder beperking of 
voorbehoucl door verwijzing naar de nor
male prijzen. (Besl.-wet van 27 October 
1939, art. 2; min. besL van 13 Juli 1940.) 

7 April 1941. 84 
8. - Politic van den koophandel. -

MawimumpTijzen voo1· snilcer. - Het be
sluit, waarbij de maximumprijzen voor 
den verkoop van suiker worden bepaald, 
stelt twee maximumprijzen voor brood
suiker, den eeile voor brooclsuiker van 

Tienen, den andere, minder hoog, voor 
brooclsuiker van andere merken, en een 
enkelen maximumprijs voor kristalsuiker. 
Daaruit volgt dat kristalsuiker van Tie
nen niet boven dezen maximumprijs mag 
verkocht worden. (BesL v. 28 Juni 1940.) 

3 Februari 1941. 22 
9. - Politic van den lcoophandel. -

Ve1·zuim aangifte te doen van de lcoopwa
,·en vermeld in het besluit van 5 Juli 
1940. - Misdrijf bestaat zelts indien de 
bezittcr niet het opzet heett gehad de 
koopwaren te vm·be1·gen. - Het verzuim 
de koopwaren, vermeld in het be~luit van 
5 Juli 1940, aan te geven is strafbaar ook 
inclien de bezitter niet het opzet heeft ge-· 
had die waren te verbergen. (Besluit van 
5 Juli 1940 betreffende de maandelijksche 
telling van zekere goederen en koopwa
ren van eerste noodzakelijkheid, artt. 1 
en 11.) 

20 October 1941. 215 
10. - Politic van den koophandel. -

Verzegeling van aj1·oomtoestellen. -Wet
teli.ikheid. - Zijn overeenkomstig met de 
wetten de bepalingen v'an artikel 3 van 
het besluit van 17 Augustus 1940 van den 
Secretaris-Generaal van landbouw en be
voorrading, betreffende de productie van 
koemelk, en van artikel 8 van het besluit 
van denzelfclen clag, van denzelfden Se
cretaris-Generaal, betreffencle de vervaar
diging en den verkoop van boter., bepalin
gen kracfitens dewelke het gemeentebe
stuur onder zegel moet plaatsen de afroo
mers en de karnen van de houders van 
melkkoeien, wanneer die houclers niet de 
vergunning llebben verkregen om boter op 
de lloeve te vervaarcligen. 

20 October 1941. 213 
11. - Politic van den lwophandel. -

VeTkoop door handelaat· in het gt·oot van 
lcoopwaTen tegen hoogeTen dan normalen 
p1·ijs. - VooTbeeld van zoodanigen pTijs. 
- Het arrest lletwelk vaststelt dat, gelet 
op den gemakkelijken verkoop -van de 
koopwaar, die niet vatbaar is voor be
derf, een winst van 11,70 t. 11., door een 
handelaar in llet groot genomen, overdre
ven is, en de winst van een eerlijken 
koopman, tot vergoeding van zijn alge
meene onkosten en zijn arbeid, overtreft, 
reclltvaardigt claarcloor dat de door clien 
llandelaar geeiscllten prijs den normalen 
prijs te boven gaaL 

2{) October 1941. 215 

L 
LANDLOOPEIUJ EN BEDELAIUJ. 

Stelling te1· beschilclcing van de Regee
l"ing. - Uitgespmken ove1·eenlcomstig de 
wet van 27 November 1891, artikel14. -
JJiaatregel van bestmw. - De stelling ter 

2 

beschikking van de Regeering, uitgespro
ken bij toepassing van artikel 14 der wet 
van 27 November 1891 betreffende land
looperij en bedelarij, is enkel een maatre
gel van bestuur. 

18 Juni 1941. 139 



18 MEDEEIGENDOlVI. - MILITAIREN. 

M 
MEDEEIGENDOM. 

1. - Onvenleelfllwid. - N'ieUglwicl van 
de claclen van besch-ikking en van zelcere 
daclen van beheer ver'l"icht bttiten mede
we1"7cing van al cle mecleiHgenaa1·s. - Nie
tigheid clie vreemcl is aan de betrelclcingen 
tttsschen cle mecleiiigenaars en cle cle1·den. 
- De bepaling van artikel 577bis van het 
Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk, in 
geval van medeeigendom, de daden van 
beheer die geen claden van voorloopig be
heer zijn, en de daden van beschikking 
slechts gelclig zijn mits al de medeeige
naars hun toestemming er toe verleenen, 
beheerscht enkel de betrekkingen tus
schen inedeeig·enaars van een onverdeelde 
zaak; zij blijft vreemd aan de betrekkin
gen tusschen clie mecleeigenaars en dercle 
personen. (Burgerl. Wb., art. 577bis, § 6 
[wet van 8 Juli 1824] .) 

4 December 1941. 250. 
2. - Hmwovereenl.:omst. - Huttr van 

·een anclers zaalc. - H·tttw van ee11 onve·r
deelcle zaalc, toegestaan cloo1· een enlcel 
van ae onvenleelcle e·igencw1·s. - Gelclig
he·icl. - De huur van een anders zaak is 
niet nietig ; een onverdeelde zaak kan gel
dig verhuurd worden door een van de on· 
verdeelcle medeeigenaars, buiten de toe
stemming van de andere. 

4 December 1941. 250 

MEDEPLICHTIGHEID. 
1. - Daders van een misclTijf, in den 

zin van cwtilcel 66 van het St1·atwetboelc. 
- Hoofclclacle?·s en b'ijlwmencle dacle1·s. -
Oncle·rscheicl clat cle wet niet /cent. - On
der de personen clie, luidens artikel 66 
van het Strafwetboek, een misdrijf uit
voeren of aan de uitvoering er van recht
streeks meclewerken, en derhalve daclers 
van het misdrijf zijn, maakt de wet geen 
onderscheid tuss·chen hoofddaders en bij· 
komende daders. 

19 Mei 1941. ;123 
2. - Verschillencle daclers v.an een mis

d?·ijf. - veroo1·cleeling van cle eenen niet 
afhankelijk van de ve1·oorcleeling ot de 
ve1·volging van cle ande1·en. - Wanneer 
een misdrijf gepleegcl werd door meer 
daders, is de wettelijkheicl van de ver
oordeeling van de eenen niet afhankelijk 
van de veroordeeling of cle vervolging van 
cle anderen. 

19 Mei 1941. 123 
3. - Eenig stmfbaar feU. - De als 

clade·r ve1·volgcle v?'ijgesproken. ~ VeToor
deeling van cle ais clacle1·s ot mecleplichti
gen vervolgcle 1Jersonen. - Wetteliflcheicl. 
- W anneer een strafbaar feit bewezen 

wordt verklaard, kunnen zij clie er aan 
deelnamen als daclers of mecleplichtigen 
alleen worden gestraft, ofschoon een an
der, als dader vervolgcl beklaagde, wordt 
vrijgesproken. (Strafwb., artt. G6 en 67.) 

24 Maart 1941. 62 

MIJNEN. 
Schacle veroorzankt cloo1· de werlcen ve?·

Ticht in een nLijn. - Recht op schaclever~ 
goeding. - Roe1·end 1·echt dat niet over
ged·mgen wonlt samen met clen e·igenclom 
van cle beschacligcle zaalc. - Het recht 
op vergoeding van de schade veroorzaakt 
door werken, clie in een mijn werden uit
gevoerd, is een recht van schuldvordering 
en clerhalve roerend. Het ontsta.at, op het 
oogenblik waarop de schade veroorzaakt 
wordt, ten voordeele van hem clie, op dat 
tijdstip, eigenaar is van de beschadigde 
zaak. Daar zoodanig recht niet met de 
zaak verbonden is, gaat het niet over 
naar dengene aan wien cle zaak naclien 
WDrdt overgedragen. 

3 J uli 1941. 155 

MILIT AIR.EN. 
Zie OonLOG. 

1.- Militaire pens·ioenen. -Vermeer~ 
cle·ring ten voonleele van zeke1·e oo1·logs
invaz.iden. - Wet van 21 Juli 1930 en lco
ninlclijk beslttit van 12 November 1930 
(art. 4). - O·verheicl fl'ie o.,;er het 1·echt 
tot venneercle1·ing besUst. - Ambtenaa1· 
cl·ie opfkacht kreeg van flen Minister van 
lanflsverclediging oj, bij voorlcomenfl ge
val, « bijzondere commiss·ie Jl.- Bevoegd
heifl van deze. - Krachtens de wet van 
21 J uli 1930 en het koninklijk besluit van 
12 November 1930 (art. 4) behoort het aan 
den ambtenaar, die daartoe door den Mi
nister van landsverclecliging opdracht 
kreeg, te beslissen of een oorlogsinvalide 
al de vereischte bijzonclere voorwaarden 
vervult om de bij deze wet en clit besluit 
voorziene vermeerclering van pensioen te 
verkrijgen. Indien de ambtenaar in be
vestigenden zin beslist, levert hij een be· 
wijs af waaruit het recht op vermeerde
ring blijkt. Slechts ingeval hij twijfelt of 
ingeval de invalide, aan wien hij de afie
vering van dit bewijs ~eigert, betwist, 
is een bijzondere commissie geroepen om 
over de zaak uitspraak te doen. Eens het 
bewijs afgeleverd, is de commissie niet 
bevoeg·d om te beslissen clat llet voordeel 
van tle vermeerdering moet herroepen 
worden, inzonclerheid wanneer, zoonls in 
het hier behandelde geval, de invalide
zich aan veinzerij had schuldig gemaakt. 

1 Mei 1941. 110 
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lVIILITAIRE REOHTBANKEN. - OORLOG. 19 

2. - Besl1t'it van 18 November 191,0 be
trefjende de bevoegdheid van d.e milita·ire 
rechtbanl.:en. - Niet van toepassing op 
de zalcen d·ie wettelijlc, v661· het inweT
lcingt1'eden van (lit besl7tit, bij een gewone 
1·echtbank we1·den a·anhangig gemaakt. -
Het besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van justitie, van 
18 November 1940, betreffende de bevoegd
heid van de militaire rechtbanken is niet 
van toepassing op de zaken die wettelijk, 
v66r het inwerkingtreden van dit besluit, 
aan de kennisneming van een gewone 
rechtbank waren opgedragen. 

3 November 1941. 227 

MILITAI.QE RECHTBANKEN. 
Zie MrLITAIREN. 

MISDQIJF. 

Algemeen OtJzet. - Event1teel opzet. -
Begrip. - Het algemeen opzet bestaat 
wanneer de dader van het misdrijf weet, 
of moet weten, dat, op het oogenblik 
waarop hij vrijwillig handelt, de onge
oorloofde gevolgen van zijn daad moge
lijk zijn en het gebeurlijke plaatshebben 
van deze gevolgen aanvaardt. 

5 Mei 1941. 112 

N 
NOTAIUS. 

NotaTis. - Is openbaar ojficier. - De notaris is een openbaar officier. 
26 Mei 1941. 12(i 

0 
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 

Zie RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. 

Beroep van een vonnis waarbij de on
middellijlce aanho1tding werd bevolen. -
Behottd van den maatrerfel door het Hot 
van beroep. - Voo1·afga·ande hooren van 
beklaagde, op dat p7tnt, niet vereischt. -
Op het beroep van een vonnis, waarbij de 
onmiddellijke aanhouding van den be-. 
klaagde werd bevolen, moet het Hof van 
beroep (tenzij het de straf verminderd 
tot beneden zes maanden), om dien maat
regel te behouden, den beklaagde niet in 
het bijzonder hooren op dat punt. (Wet 
van 9 Mei 1931 wijzigend artikel 21 der 
wet van 20 April 1874.) 

10 December 1941. 254 

ONVERDEELDHEID. 
Zie lVIEDEEIGENDOM. 

ONVRIJWILLIGE DOODING-ON
VRIJWILLIG TOEGEB:QACHTE 
VERWONDINGEN. 
Zie DooDING-VERWONDINGEN. 

OORLOG. 

1. - Wet bet1·efjende de overdTacht 
van macht ·in tijd van om·log. - D1·aag
wijdte. - Aard va1t de aan de Sem;etaris
sen-Generaal toegelcende macht. - Arti
kel 5 van de wet van 10 Mei 1940, betref
fende de overdracht van macht in tijd 

van oorlog, heeft tot doel, onder de be
zetting, de regelmatige voortzetting van 
het openbaar leven, door Belgen, te ver
zekeren, oyereenkomstig de nationale in
ste~lingen; te dien einde machtigt ziJ, bin
nen bepaalde grenzen, de magistraten en 
ambtenaren, die binnen het bezette gebied 
in functie bleven, de overheden te ver
vangen, met welke zij, wegens de krijgs
verrichtingen, niet in betrekking kunnen, 
staan, of die hun ambtsverrichtingen ge
staakt hebben. 

De macht, door die bepaling aan de se
cretarissen-generaal toegekend, is van 
zoodanigen. aard dat ·zij hun toelaat, bin
nen het raam van hun ambtsverrichtingen 
en in spoedeischende gevallen, met het 
oog op het bestuur van het land aile 
maatregelen te nemen die wettelijk' had
den lmnnen getroffen worden door hun in 
functie gebleven minister, hetzij nit 
hoofde van zijn eigen bediening, hetzij 
uit kracht van een delegatie van een hoo
gere overheid die afwezig is; binnen het 
raam van de ambtsverrichtingen van be
cloelde ambtenaren vallen, naar den zil1 
van de wet, de maatregelen bij wier voor
bereiding, beslissing of uitvoering de mi
nister, als hoofd van het departement, en 
de diensten van het departement, in nor
malen tijd, zoudeit te handelen hebben. 
(Wet van 10 Mei 1940, art. 5.) 

7 April 1941. 84 
2. - Wet betrefjende de overdracht 

van machten in oorlogstijd. - Draa·g
wijdte. - Aard van de aan de secretaris
sen-generaal toegekende macht. - Maat
regelen welke de ministiw 'wettelijk had 



20 OORLOG. 

lc1tnnen nemen, indien .hij in zijn ambt 
was gebleven. - Oevallen warin de r>e
m·etads-generaal bevoegd is om te han
delen. - Artikel 5 van de wet van 10 Mei 
1940, betreffencle de overdracht van macht 
in oorlogstijd, heeft tot doel, tijdens de 
vreemde bezetting, den regelmatigen gang 
van het openbaar leven, door Belgen, te 
verzekeren, overeenkomstig de nationale 
instellingeh; te clien einde machtigt dat 
artikel, binnen de gestelcle grenzen, de 

.magistraten en ambtenaren, die in het 
bezette gebied hun ambt. bleven uitoefe
nen, de overheden te vervangen, met 

. welke zij, ten gevolge van de krijgsver
richtingen, geen betrekking kunnen heb
ben of die hun ambtsverrichtingen · ge
staakt hebben. 

De door die bepaling aan de secretaris
sen-generaal toegekende macht is van 

• zulken aard dat zij hen, binnen het raam 
van hun ambtsbedrijvigheid en voor de 
spoedeischende gevallen, machtigt, op het 
gebied van 's Lands testuur, dezelfde 
maatregelen te treffen als hun minister· 
had kunnen nemen, inclien hij in functie 
was geble'ven. 

20 October 1941. 213 

3. - Wet van 10 Mei 1940, a1'tilcel 5, 
betreffende de overdracht van macht in 
oorlogstijd. - Ovei·dracht van macht aan 
de secretarissen-generaal. - Bevoegdheid 
om bestu1wsmaat1·egelen te treffen, zelts 
in zalcen die 1W1'maal tot de wetgevende 
macht behooren. - Tijdens de bezetting 
van BelgH\ kan de secretaris-gener.aal van 
het Ministerie van justitie, krachtens ar~ 
tikel 5 van de wet van 10 Mei 1940, in 
het raam van zijn beroepswerkzaamheden 
en voor zoover de gevallen spoedeischend 
zijn, maatregelen van bestuur treffen, 
zelfs in de zaken die, zooals de bevoegd
heid van de rechtbanken, in gewonen tijd 
behooren tot de wetgevende macht. 

3 November 1941. 227 

4. - Militai1·. - B·urge1·s onde·r de 
wapens wederopgeroepen i'l1- · de gevallen 
voo1·zien bij a·rt'ilcel 53 van de wet op 
de militie. - Opscho1·ting te hltnnen voo1·
deele van de te1·mijnen betreffende mis
drijven gepleegd voor . de opmeping. -
lVet van 24 Juli 1939, a1·tikel 3, :2°. -
01JSchoTting van toepassing op den te1·7 
mijn tot veTschijning voo1· het vonnisge
recht. - Artikel 3, 2°, van de wet van 
24 Juli 1939, dat ten voordeele van de bur
gers, tlie in de bij artikel 53 der militie
wetten voorziene bijzondere gevallen we
der onder de wapenen werden geroepen, 
opgeschort verklaard al de termijnen 
welke hun verleend zijn en v66r de oproe
ping gepleegde misdrijven betreffen, is 
onder andere van toepassing OlJ den ter
mijn tot verschijning van den weder op
geroepen burger v66r het vonnisgerecht. 

21 Augustus 1941. 190 

5. - Onde1· d.e wa·pens opge1·oepen bu1·
geT. - Wet van :24 J1tli 1939, artikel 3. -
01ischo1·ting van teTmijnen neemt een 
einde wannee1· de b1t1·ge·1· naa1· zijn haard
stede is teruggezonden hetzij door Bel
gische ove1·heid, hetzij door bezettende 
ove1·heid. - De terug onder de wapens 
geroeDen burger geniet de gunst van de 
opschorting der termijnen, die hem in 
strafzaken worden verleend, slechts tot 
den dag waarop hij naar zijn haardstede 
wordt teruggezonclen, onverschillig of dit 
geschied is door de Belgische overheid of 
door de bezettende overheid .. (Wet van 
24 Juli 1939 tot vrijwaring van de rech
ten der terug onder de wapens geroepen 
burgers, art. 3.). 

26 Mei 1941. 129 

6. - 'l'ennijnen verleend om tegen de 
vonnissen op te lcomen. - Opscho1·ting. 
- Besluit-wet van 15 Mei 1940. - Niet 
van toepassing op vonnissen van de st1·at
rechtbanken. Het besluit-wet van 
15 Mei 1940 betreffende de opschorting, 
gedurende oorlogstijd, van de termijnen 
verleend om tegen de rechterlijke beslis
~ingen op te komen, was niet van toepas
sing op de beslissingen van de strafrecht
banken. 

26 Mei 1941. 129 

7. - OpschoTting van de tm·mijnen ve1·
leend om tegen de beslissingen der J•echt
banken op te komen. - Besluit-wet vwn 
15 Me·i 1940. - Niet van toepassing op de 
st·ratrechtbanken. - Het besluit-wet van 
15 Mei 1940, betreffende de opschorting, 
tijdens den oorlog, van de termijnen ver
leend om tegen de beslissingen van de 
rechtbanken op te komen, waS' niet van 
toepassing op de strafrechtbanken. 

3 September 1941. 192 

8. - OtJschorting van de termijnen 
verleend vool' het oplcomen tegen cw 
beslissingen deT rechtbanken. - Besluit
wet van 15 Mei 1940. - Niet van toepas 
sing op de beslissingen doo·l' de stmfJ·echt
banken gegeven over vo1·dm·ing van de 
burgerlijke pa1·tij. - Het besluit-wet van 
15 Mei 1940, betreffende de opschorting, 
tijdens· den oorlog, van de termijnen ver
leend voor het opkomen tegen de beslis
singen der rechtbanken, is niet van toe
passing op de beslissingen gewezen door 
de strafrechtbanken, namelijk op de be
slissingen door deze recht}lanken gegeven 
over de vordering van de burgerlijke 
partij. 

6 J anuari 1941. 4 

9. - Opscho1·ting van verjaf'ing en ver
val. - Besluit-wet van 15 Mei 1940. -
Niet van toepa·ss'ing in stratzalcen. - Het 
besluit-wet van 15 Mei '1940, betreffencle 
de opschorting tijdens den o01·log van alle 
verjaring en verval in burgerlijke zaken 
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en handelszaken was niet vaJl toepassing 
, in strafzaken. 

21 Augustus 1941. 190 

10. - Opschorting van verjaring en 
ve1·val. - Beslttit-wet van 15 Mf!·i 1940. 
- Niet van toepa'Ssing in strafzaken. -
Het besluit-wet van 15 Mei 1940 betref
fende de opschorting geclurende den oor
log van aile verjaring en verval in burger
lijke zaken en handelszaken is niet van 
toepassing in strafzaken. 

21 Augustus 1941. 191 

11 . - Opscho1·ting van de termijnen. 
- F'iskale zaken. - Beslttit van 16 De
cember 1940. - Sedert het inwerkingtre
den van het besluit van 16 December 1940 
zijn de bepalingen van het besluit-wet van 
15 Mei 1940 en 4 October 1940, betreffende 
de opschorting van de termijnen in bur
gerlijke zaken en handelszaken, niet meer 
van toepassing in fiskale zaken, uitgezon
derd de O})SChorting van de termijnen 
verleend voor het bestrijden en het betee
kenen van de beslissingen. (Kon. besl. 
van 16 December 1940, artt. 1 en 2.) 

31 Maart 1941. 63 

12. - Opschorting van de ve·rjaring 
der publieke vordering. - Besluit van 
1 At~gust·us 1940. - Enkel van toepassing 
op misdrijven uet)leegd do01" personen die 
zich na 9 M ei 1940 bevonden buiten het 
Belg,isch grondgebied. - Het besluit van 
1 Augustus :),940, houdencl opschorting van 
de verjaring der publieke vordering, be
treft enkel de misdrijven gepleegd door 
personen die zich na 9 Mei 1940 buiten het 
Belgisch grondgebied 'bevonden. 

21 Augustus 1941. 190 

13. - Misdrijven getJleegd door pe1·-

sonen, die zich na 9 Mei 1940 buiten het 
Belgisch .orondgebied bevonden. -:- Op
schorting van de verjaring de1· pttblieke 
vordering.- Besluit van 1 Augustus 1940. 
- Niet van toepassing op verja1·ingen be
reikt den dag van zijn inwerkingtreden. 
- Het besluit van 1 Augustus 1940, dat 
opschorting verleent van de verjaring der 
publieke vordering betreffende misdrij
ven gepleegd door persorien die zich na 
9 Mei 1940 buiten het Belgisch grondge
bied bevonden, is niet van toepassing op 
de verjaringen die reeds verkregen wa
ren den 15n Mei 1940, datum van zijn 
inwerkingtreden. (Besluit van 1 Augus
tus 1940, art. 1, alin. 2.) 

21 Augustus 1941. 191 

OPZET. 
Zie MISDRI,JF. - VERLATING VAN DEN TOE

VERTROUWDEN POST. 

OVEllD!lACHT VAN MACHT IN 
OO!lLOGSTIJD. 

Zie 00RLOG. 

OVEllEENKOMST. 
Onderhandsche akte houdend een een

zijdige verkla1·ing. - A1·tikel13'25 van het 
Btw.oerlijk Wetboek. - Niet van toepas
sing. - Artikel 1325 van het Burgerlijk 
vVetboek, dat de geldigheid van onder
llandsche akten, houdend een tweezijdige 
overeenkomst, afhankelijk maakt van de 
voorwaarde dat deze akten gemaakt wer
dim in zooveel origineelen als er partijen 
zijn die een onderscheiclen belang hebben, 
i.s :i:liet van toepassing op de akten, welke 
slechts eenzijdige verklaringen bevatten. 

· 20 Februari 1941. 39 

p 

PANDGEVING. 

1. - Zu:kelijlc contract waarbij tot ·zijn 
voltooiinq wo1·dt vereischt dat de zaak ge
steld wei·d en gebleven is iln het bezit van 
den schuldeische·r of van een de1·de aan
gaande wien pwrUjen zijn overeengelco
men. - Zaak in handen van een derde ten 
tijde van het contract. - Bezit slechts 
vet·k1·eg01t doo1· schttldeischer indien deze 
de1·de er in toestemt de zaak te houden in 
naam en voo1· 1'elcening van den schttld
eische1·. - P.andgeving is een zakelijk 
contract hetwelk tot zijn voltooiing ver
eischt dat het voorwerp van de pandge
ving gesteld werd of gebleven is in het 
bezit van den schuldeischer of van een 
derde aangaande wien partijen zijn over
eengekomen ; wanneer de in pand gegeven 
zaak zich, ten tijde van het contract, in 

llanden bevindt van een clerde, verkrijgt 
de schuldeischer het bezit er van slechts 
indien deze derde er in toestemt de zaak 
te houden in naam en voor rekening van 
den schuldeischer. (Burger. vVetb.; arti
kel 2076; Wetb. van kooph., b. I, titel VI 
[wet van 5 Mei 1872], art. 1.) 

10 Juli 1941. 1()9 
2. - Overeenkomst d·ie tot voorwerp 

heeft het blokkeeren van effekten in han
den van een clerde ten voordeele van den 
schuldeische,r. - Ove1'eenlcomst d-ie aan 
geen enlcel wettelijlc oinsch1·even ju1·idisch 
be,qritJ beantwoonlt. - Bevoegdheid van 
den rechter om na te gaan of zij teitelijk 
een inbezitstelling van flen schuldeischer 
doo1· berniddeling van een derde ttitmaalct 
en of OtJ deze wijze een van de wezenlijke 
bestanddeelen van het tJa·lid bestaat. -
De overeenkomst, hebbencl tot voorwerp 
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bet bloklcee1·en van effekten in handen 
van een clerde, ten voordeele van den 
schuldeischer, beantwoordt, op groncl van 
haar benaming alleeil, aan geen enkel 
wettelijk omschreven juridisch begrip; cle 
rechter kan nagaan of die overeenkomst 
feitelijk een inbezitstelling van den 
schuldeiscller, door bemiclcleling van een 
clerde, uitmaakt, derwijze dat zij in 
recllte een panclgeving kan zijn. 

10 Juli 1941. 169 

PENSIOENEN. 
Zie MILITAIREN. 

PE~SMISD~IJF. 

BeleecUg·inyen door geclntkte gesclwif
ten. - 01Jenbaar gemaaJcte gesclwiften, 
homlena een oonleel of cle 1titclntklC'ing 
vctn een meening. - Persmiscl'l"ijf. - Be
leecligingen tegen iemand gericht bij ge
schrift, clat openbaar is gemaakt en een 
oorcleel of cle uitclrukking van een mee
ning bevat, vormen een persmisclrijf in 
clen zin van artikel 98 van cle Gronclwet. 
(Strafwetb., art. 444 en 448.) 

22 October 1941. 216 

PLEITBEZO~GE~. 

Aanl van zijn wmbt. - Is' geen ambte
naar ot openbaa·r ojficier en geen pe1·soon 
met een openbcwe bediening bekleecl. -
I)e pleitbezorger bij een rechtbank van 
eersten aanleg of bij een Hof van beroep 
is geen ambtenaar of openbaar officier en 
geen met een openbare becliening bekleecl 
persoon. Hij verleent zijn ambtscliensten 
niet aan den rechter zelf, handelt niet uit 
naam van het openbanr gezag en is 
slechts de lasthebber of verteg·enwoorcli
ger van de partijim. 

17 J uni 1941. 138 

PLICHTEN VAN DE AMBTENA
~EN IN OO~LOGSTIJD. 

Zie VERHALING' VAN DEN TOEVER.TR01:WDEN 
POST. 

POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. 

Zie KooPHANDEL.·- KooPMAN. 

P~OSTITUTIE EN KOPPELA~IJ. 

1. - BesZnit van 3 Jnmta-ri 1941 tot 
herziening en 01'clening van cle wetsbezw
Hngen betrejfencle cle 1wostit1ttie. 
Dmagwijclte. - Het besluit van den se
cretaris-generaal van het ministerie van 
Binnenlandsche zaken en V olksgezond
heicl, van 3 J anuari 1941, houdende herzie
ning en ordening van de wetsbepalingen 
betreffencle de prostitutie, maakt een vol
ledige reglementeering nit, die geldt onaf
hankelijk van de maatregelen waarvan 
het de verordening op clat stuk overlaat 
aan de gemeenteoverheclen. 

17 NDvember 1941. 230 

2. - Inschl'ijv·ing op cle Hjst vnn cle 
publielce vmwwen, gednan cloor schepen
college. - Beteelwrving binnen cll"ie dagen. 
- Doel van cleze tormnl-itelt. - De betee~ 
kening van de beslissing van het schepen
college, dat ambtshalve de inschrijving 
van een vrouw op de lijst der publieke 
vrouwen heeft bevolen, heeft geen ander 
doel clan den aan belanghebbencle verleen
clen termijn van beroep te cloen loopen. 
De termijn van drie dagen, waarbinnen 
de beteekening moet geschieden, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheicl. 
(Besluit van clen secretaris-generaal van 
!let ministerie van BinnenHmclsche zaken 
en van Volksgezomlheicl, van 3 Januari 
1941, art. 4.) 

7 October 19-l-1. 212 

R 
~ECHTEN VAN DE VE~DED~ 

GING. 
Zie RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 

~ECHTE~LIJKE IN~ICHTING. 

1. - Vacctntiekame1·, - Niet van 
rechtswege ontbonclen bij het eincligen cler 
vacantie. - Zank behanclelcl cloor vncnn
Uekct'fner en in bernncl genomen. - Ve·r
mogen om 1titstJrnak te cloen ?ta cle ope
ning vnn het 1·echte1·lijlc jnar. - Geener
lei wetsbepaling schrijft voor dat de va
cantiekamer van rechtswege ontbonden is 
op den dag die bepaalcl is voor het ein
cligen van de rechterlijke vacantie; die 

kamer is geen bijzondere rechtsmacht die 
oncler een eigen regime staat. Niets yer
hindert llat zij over een door haar tijdens 
de vacantie behandelcle en in beraacl ge
nomen zaak uitspraak doet na cle opening 
van het rechterlijk jaar. (Keizerlijk de
creet van 30 Maart 1808, art. 40 tot 45; 
wet van 18 Juni 1869, artt. 216 en 218; wet 
van 25 October 1919, eenig artikel, § XII.) 

21 April 1941. - 97 

2. - Verbo(l aan cle magistmten om, 
zoncler machtiging, zich gecl1wencle clr'ie 
(Zngen of mincler te ve1·wijcle1·en, ingeval 
van mobilisatie van het lege1·. - In geval 
van mobilisatie van het leger, mogen de 
magistraten van de rechterlijke orde zicll 
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niet, zooals in tijd van vrede, gedurende 
drie dagen of minder verwijderen, zonder 
machtiging. (Wet van 18 Juni 1869, arti
kel 213; wet van 5 Maart 1935 betreffende 
de plichten van de ambtenaren in oorlogs
tijd, artt. 1 en 4.) 

5 Mei 1941. 112 

RECHTSPERSOON-RECHTSPER
SOONLIJKHEID. 

Zie FEITELUKE GEMEENSCHAP. 

RECHTSPLEGING IN BURGER
LUKE ZAKEN. 

Zie DAGVAARDING, BEROEP; VONNISSEN EN 
ARRESTEN. 

1. - Blwge1·li.ilce zaken. - Geen ve1·
plichting vast te stellen dat de vme,qeTe 
stttlclcen van de Techtspleging bij den Tech
ter 'Wenlen oveTgele,qd. - Het vonnis of 
het arrest in burgerlijke zaken moeten 
niet vermelden dat de stukken van de 
voorgaande rechtspleging bij den rechter 
werden overgelegd. (Wetb. van Burgeri. 
Rechtv., artt. 14 en 142 [Kon. besl. nr 224, 
van 24 December 1935, art. 1] .) 

12 Juni 1941. 136 

2. - Bwr,qeTlijlce zaken. - Bemep. -
Bij de 'Wet vooTgeschreven ove1'leg,qing 
van zelce1·e st!tlclcen van de vooTgaande 
J'echtszJleging. - Geen verplichting in het 
an·est vast te stellen dat deze stttklcen in 
beroep weTden ove1·gelegd. - In beroep 
mag over burgerlijke zaken geen beslis
sing worden verleend dan op vertoon, bij 
uitgifte of bij regelmatige kopij, van de 
bestreden beslissing, van het slot der con
clusie en, bij voorkomend geval van de 
uittreksels der overige akten va~ rechts
pleging, die noodzakelijk zijn tot het be
palen van het voorwerp en de redenen der 
eischen ; het arrest moet ech ter niet ver
melden dat de stukken van de voorgaande 
rechtspleging bij het Hof van beroep wer
den overgelegd. (Wetb. van Burgeri. 
Rechtv., artt. 142 en 143 [Kon. bes. nr 224, 
van 24 December 1935, art. 1] .) 

3. - Ve1·slagen van deslmndigen. 
Regelen van het Wetboelc. van BttTgerUjke 
J'echtsvordering. - Enkel van toepassing 
OZJ de· desknndige onderzoelcen bij vonnis 
bevolen. -De regelen vervat in het Wet
boek van Burgerlijke rechtsvor,dering on
der den titel. ccBerichten van deskundi
gen >>, inzonderheid de regel van arti
kel 321, zijn enkel van toepassing op het 
deskundige. onderzoek dat bij vonnis 
wordt bevolen. 

5 Juni 1941. 130 

RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. 
Zie : AsSISEN; BEVOEGDHEID EN RECHTS

GEBIED ; BEWIJS ; MILITAIREN ; REGELING 

VAN RECHTSGEBIED; STRAF; TALEN; VON
NISSEN EN A.R.RESTEN. 

HOOFDSTUK I. 

VoonoNDERZOEK. - RAADKAMER. 
INBESCHULDIGINGSTELLING; 

1. - W anbecl1·ijven waa1·van de ken
nisnemin,q toelcomt aan de coJYectioneele 
rechtbank. - FooJ·ondeJ·zoek is tacttlta
tief. -Ten aanzien van de wanbedrijven, 
waarvan de kennisneming behoort tot de 
correctioneele rechtbank, kan de procu
reur des Konings deze wanbedrijven recht
streeks aanhangig maken bij het vonnis
gerecht; hij is niet gehouden vooraf een 
voorbereidend onderzoek te vorderen. 

31 Maart 1941. 71 
2. - Beschiklcing van de raadkamer 

die een wanbeclJ'ijf bij de politieJ·echtbank 
aanhangig maalct, zoncle1· ttitspmak te 
cloen over ande1·e misclJ·ijven behoo1·end 
tot . de bevoegdheicl van cle politierecht
banlc. - Ve1·volging ambtshalve ir~~gesteld 
doo1· clen ambtenaa1· van het openbaar mi
nisteTie. - Wettelijlcheicl. - Na verwij
zing van een wanbedrijf naar de politie
rechtbank, bevolen door de raadkamer, 
kan de ambtenaar van het openbaar mi
nisterle bij de politierechtbank ambts
halve, v66r deze rechtbank, vervolging 
instellen wegens tot haar bevoegdheid fie
hoorende misdrijven die, al dan niet sa
menhangend met bedoeld wanbedrijf, door 
de raadkamer niet in haar uitspraak zijn 
begrepen. 

21 Aprll 1941. 95 
3. - Deslmtnclige. - ~Moet niet hande

len in tegenwoo1·digheid van cle pa-rtijen. 
- Kan alle1·Zei mtttige inlichtingen,inwin
nen, zelf bij JJersonen die niet als qetni
gen in 1·echten mogen 'W01'clen gehoo·l·d. -
De in strafzaken aangewezen deskundige 
moet zijn onderzoek en zijn vaststellingen 
n~et verrichten in tegenwoordigheid van 
de partijen. Hij is gerechtigd de tot zijn 
taak nuttige inlichtingen in te winnen 
zelfs- bij personen tegen wier getuigenis in 
rechten de beklaagde zich zou kunnen ver
zetten. 

21 Augustus 1941. 188 

HOOFDSTUK II. 

BEHANDELING VOOR DE RECHTBANK. 

4. - Oo1'1'ectioneele zalcen. - Aantee
kening van de verlclaTing der getltigen. -
Niet veTeischt doo1· de Techtbanlcen clie in 
laatsten aanleg beslissen. ---' De verplich
ting om, in een proces-verbaal, de verkla
ringen van cle getuigen op te teekenen 
geldt niet voor de strafrechtbanken die ir: 
laatsten aanleg oordeelen. (Wetb. van 
Strafv., artt. 155 en 188; wet van 1 Mei 
1849, art. 10.) 

24 Maart 1941. 58 
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5. Cor1'ecUoneele zalcen. - Voo1·Ze-
z·ing van cle tJrocessen-ve·l'baal. - Niet 
voorgesch?'even OtJ straffe van nietigheicl. 
- De voorlezing van de processen-verbaal 
is, in correctioneele zaken, niet vereischt 
op straffe van nietigheid, inc1ien zij niet 
gevorclerd is geweest. (Wetb. van Strafv., 
art. 190.) 

24 Maart 1941. 58 

6. - Co?Tectioneele zal•en. - lioorle
zing van cle processen-ve1·baal. - Niet 
voorgeschreven OtJ straffe van nietighei(l. 
- De voorlezing van de processen-verbaal 
is, in correctioneele zaken, niet vereischt 
op straffe van. nietigheid, indien zij niet 
gevorderd werd. (Wetb. van Strafv., ar
tikel 190.) 

24 Maart 1941. 60 

7 •. - 001Tectioneele 1·echtbanlc. - Voor
lez·ing, doo-r grijfie-r; van cle opgemaalcte 
'Vfwslagen. - Niet wezenlijlce fo?maliteit. 
- De P,oor den gr:iJffier van de correctio
neele rechtbank te geven voorlezing van 
de opgemaakte verslagen is geen wezen
lijke noch op straffe van nietigheid voor
geschreven formaliteit. (Wetb. van Straf
vordering, art. 190.) 

10 Maart 1941. 45 

8. - Deslc~mclige slechts in cleze hoe
clanigheid geho01'd te·r openba1·e zitting. 
-· Ve1·pUchting zijn mondeling medege
deelde vaststellingen at conclusies at te 
teelcenen op het zittin,qsblad. - Niet wet
telijk voo1·gesclweven. - Geen enkele 
wetsbepaling schrijft voor dat op het zit
tingsblad aanteekening wordt gehouden 
van de vaststellingen en conclusies, mon
deling medegecleeld door den deskundige, 
die slechts in deze hoedanigheid wordt ge
hoord. 

21 Augustus 1941. 188 

9. - St'l'af:~alcen. - Oonclusie monae
ling gena men claM b~wge'l'lij lee pa1·tij. -
Wettelijlc. - Bewijs van hun bestaan en 
inhoucl. - De conclusie van de burger
lijke partij kan mondeling worden gena
men ; het bewijs van het bestaan en van 
den inhoud van zoodanige conclusie kan 
volgen uit de beslissing zelf. 

14 Juli 1941. 171 

10. - St1'afzalcen. - Gesoh1·even stulc 
in b1mclel, met opsclwitt : cc concl1~sies )) 
dooh nief'voo1·zien v·an hanclteelcening va1{ 
voorzittm· of. van g1'ijfie1'. - Geen bewijs 
clat rechte·r lcennis nam van oonclusies te·r 
zitting. - Wanneer uit het vonnis en uit 
het zittingsblad niet blijkt dat beklaagde 
conclusies genomen heeft is de enkele 
aanwezigheid, in den bundel, van een 
stuk met opschrift : cc conclusies )) waar
op noch de handteekening van deh voor
zitte~, noch cUe van den griffier is ge
plaatst, onvoldoende om te bewijzen dat 
conclusies ter terechtzitting aan het oor-

deel van den rech ter werclen onderwor
pen. 

17 Maart 1941. · · 57 

HOOFDSTUK III. 

REORTEN VAN DE VERDEDIGING. 

. 11. - Belcluagcle n·iet gehoonl v661' het 
~nstellen van de vervolgingen. - Geen 
sohencling van cle 1·echten aer verclediging. 
- Geen enkele wetsbepaling vereischt als 
wezenlijke voorwaarde tot eerbiediging 
van de rechten der verdediging, dat be
klaagde gehoord wordt vooraleer hij g·e
daagd wordt of ver&chijnt voor de recht
bank die de zaak vonnist. 

24 Maart 1941. 63 

12 .. - Oon·ectioneele zalcen. Dag-
vaa?·cl~ng met ozJgave van de ten laste ge
Zegde feiten in de bewoo1·dingen van de 
wet. - Geen schending vun de 1'echten
de?' ve1·decliging. - Elen dagvaarding om 
te verschijnen v66r de correctioneele 
rechtbank, houdend opgave van de feiten 
der telastlegging in de .bewoordingen van 
de wet, dr aagt cle kennisneming a an deze 
rechtbank op en schendt geenszins de 
rechten der verdediging, 

31 Maart 1941. 71 

13. - 've1·zuim vun de doo1· den g·rif
fie?· te geven ·voo'l'lezing van ae opge
mua!cte verslagc·JL. - Ve·rdachte heett het 
naleven van deze tm·maliteit niet gevm·
deTcl. - Geen schending van de 1'echten 
cleT ve1·dediging. - Er is geen schending 
van de rechten der verdecliging wanneer 
de voorlezing van de opgemaakte versla
gen door den griffier der correctioneele 
rechtbank niet werd gedaan, indien be
klaagde het naleven van deze. formaliteit 
niet heeft gevorclenl. (Wetb. van Strafv., 
art. 190.) 

10 Maart 19-Jl. 45 
14. - Vennogen van het ·vonnisgereoht 

om de benam·ing van het stmjbaa1· feit te 
wijz·i11en. - Niet vastgestekl dat het b~j 
derb 1'echte1' aanhungig gemaalcte feU en 
~et jeit dat lle rechter belw-ndt hetzeltae 
~s. - Bel;;laagde die z·ich niet op de 
nie1~we benaming heett lc-nnnen ve1'decli
gen. -· Bohend·ing van de 1·eohten de·r ver" 
decliging. - FeTb1'elcing. - De rechter 
mag de oorspronkelijke telastleg·ging niet 
vervangen cloor een nieuwe, tenzij wan
neer het onder de nieuwe benaming be
houden. ~eit hetzelfde is d_an datgene het
welk biJ hem werd aanhangig gemaakt, 
en op voorwaarcle clat beklaagde in de ge
legenheid wercl gesteld om over de nieuwe 
telastlegging zijn verclediging voor te 
drag en. 

21 April 1941. 96 
1·5. - BelcZa·agde doet tot z·ijn ve1·weer 

gelden dat hij stoffel-ijk onmogelijk het 
feit heett lc~~nnen begaan 01) den in ae 
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da.gvaanUng aangewezen dat~tm. - Recht
bank die veroordeelt, na de ·stoffel-ijlce 
ve·rgissing in de ·aanwijzing van clezen 
d.at~un te hebben verbete1·a. - Geen vom·
afgaande lcennisgev·ing a-an belclaagde 
nooclzalcelijlc. De strafrechtbank 
schemlt niet de rechten van de verdedi
ging wanneer zij veroordeelt na een stof
felijke vergissing, begaan in de aanwij
zing der feiten,, te hebben verbeterd, zon
der vooraf aan den beklaagde kennis te 
geven daarvan, dat hij zich op de aldus 
gewijzigde telastlegging behoort te verde
digen; van geen belang is het dat be
klaagde, in zijn regelmatig genomen con
clusie, tot zijn verweer had doen gelden 
dat het stoffelijk onmogelijk was dat hij 
het feit op den in de dagvaarding aange
wezen datum hacl kunnen begaan. 

14 Juli 1941. 175, 176 

16. - Ska.fzalcen. - Neerleggen van 
een nota, door bnrgerlijlce partij, na het 
slttiten van de debatten. - Wanneer de 
burgerlijke partij na het sluit(m van de 
debatten een nota heeft neergelegd en uit 
het arrest blijkt dat de rechter, die de 
debatten niet weer heeft geopend, geen 
rekening heeft gehouden met den inhoud 
.clezer nota, werden de rechten van verde
diging van den beklaagde niet geschonden. 

15 ~eptember 1941. 194 

17. - Midllel genornen ·ttit cle schen
ding van deze 1·echten en aaamit dat het 
an·est van veroordeeling ~titgesprolcen 
werd v66T den day die gestelcl we1·d. -
A1Test verrneldend dat het werd nitge
SfJ1'0ken op dezen gestelden clag. - Zit
tingsblad ve1·rneldend een anderen dag. -
Mate1·ieele ve1·gissinfl. - Middel mist tei
telij lcen g1·ondsl(J:!J. - :Mist feitelijken 
grondslag het middel genomen daaruit dat 
de rechten van de verdediging werden ge
schonden omdat het arrest van veroor
deeling uitgesproken zou geweest zijn 
v66r den clag die, bij het sluiten der de
batten, werd bepaald, wanneer het arrest 
vermeldt dat het op dezen bepaalden dag 
werd uitgesproken, al mocht ook, uit oor
zaak van een materieele vergissing, het 
proces-verbaal van de zitting, waarop de 
uits1Jraak geschied is, een anderen datum 
vermelden. 

24 Februari 1941. 42 

HOOFDSTUK IV. 

BURGERLIJKE PARTIJ. 

18. - We1·lcgever die in de 1·echten 
f'l·eellt van zijn bediende, slachtoffe·r van 
een 1wisdrijj. - &telt zich bnrge1·lijke par
Uj tegen dader van dit misd1'ijf. - Ont
vanlcelijlc. -.De werkgever, die in de 
rechten is getreden van zijn bediende, 
slachtoffer van een misdrijf, is ontvanke
lijk om zich burgerlijke partij te stellen 

tegen den dader van het misdrijf. (Wet 
van 17 April 1878, artt. 3 en 4.) 

22 October 1941. 221 
19. - Werlcgeve·r die zich, tegenover 

zijn werlclieden, bo1·g stelt, tot beloop van 
het halve loon, vom· lle sch·ttlll vctn derden 
clie h~tn b~titen het werlccontract ongevctl
len mochten veroo·rzctlcen. :- lVe'l'lcgever 
in de rechten vctn zijn werlcliellen gesteld, 
indien hij hnn (fit halve loon ~titlceert. -
TVer1cgeve1· ge1·echtigd zich, met goeden 

· g1'0nll, voo1· de stmf'rechtbanlc als b~wger
lijlce partij te stellen tegen den dctde·r van 
het ongeval en den bnrgerlijlc verantwoor
delijlce, tot temgbetaling van het nitge
keerde halve loon. - De werkgever die 
zich, overeenkomstig de bepaling van het 
werkplaatsreglement, borg stelt tegenover 
zijn werklieden, tot beloop van het halve 
loon, wegens de schuld van derden, die 
hun eenig ongeval buiteil het arbeidscon
tract mochten veroorzaken, treedt in de 
rechten van zijn werklieden, indien hij 
hun het halve loon uitkeert; hij is ge
rechtigd en vindt goeden grond om zich 
v66r den strafrechter als burgerlijke par
tij te stellen tegen den clader van het on
geval en den burgerlijk verantwoorde
lijke, ten eincle terugbetaling van het uit
gekeerde loon te verkrijgen. (Burgeri. 
Wetb., art. 2029.) 

13 Januari 1941. 5 
20. - De·rde die in de 1·echten trenlt 

van het slachtotter vctn een ongeval. - Is 
gerecht-igd zich v661' lle stmtrechtbank als 
b1wge1·lij lee partij te stellen tegen den be
lclctctgcle en den b'tt1'ge1'lijk ve1'ctntwoorde
lijlce. - Hij dhi treedt in de rechten van 
het slachtoffer van een wanbedrijf, kan 
zich v66r den strafrechter nls burgerlijke 
partij stellen tegen den beklaagcle en den 
burgerlijk verantwoordelijke. (Wet van 
17 April 1878, artt. 3 -en 4.) 

13 J anuari 1941. 5 

21. ~ Overnemer van schuldvo1·dering 
die het slachtotter van een misd1·ijf heett 
tegen dader van d~t misdrijf. - Over
llmcht niet beteelcend aan belclaagde. -
Ter te1·echtzitting gedctne voo1·lezing van 
conclnsie wan1"in ovenwmer enlcel ste,unt 
op overeenkornst, dte hem in de 1·echten 
stelt van het slachtojJe1·. - B~wgerlijlce 
pa1·tij doo1· concl~tdee1·enlle, ctls overnerne1· 
vctn de schnldvonle1'ing. - Niet ontvanlce
lijlc. - Is niet ontvankelijk zich burger
lijke partij te stellen, als overnemer van 
de schuldvordering, die het slachtoffer 
van het misdrijf tegen den clacler er van 
heeft, hij die de beweerde overdracht niet 
heeft beteekend aan den beklaagcle en er 
zich toe bepaalcl heeft ter terechtzitting 
conclusies voor te lezen waarin hij steunt 
op een overeenkomst, die hem in de rech
ten stelt van het slachtoffer. (Burgeri. 
Wetb., art. 1690.) 

24 December 1941. 259 
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HOOFDSTUK V. 

BESLISSING. 

22. - Oorrectioneele zaken. - Uit
SZJI'a(tlc. - Geen tennijn voorgesch1·even 
OJJ .straffe van nietigheid. - In correctio
neele zaken is· de termijn voor de uit
spraak niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid. (Wetb. van Strafv., art. 190.) 

2± Maart 1941. 58 en 60 

23. - Z(utlc in bemad geho~tden.- Uit
spnwlc op een niet v6orat bepaalde te
rechtzitting, Z011(ler da,qvaa'l'(ling of waar
sch1twing vnn de partijen. - Geen nietig
he,id. - Wanneer een strafzaak, na be
handeling op tegenspraak, in beraad werd 
gehouden en de uitspraak op een lateren 
datum werd gesteld, bestaat er geen oor
zaak van nietigheid inclien de uitspraak 
niet op den bepaalden datum maar wel 
op een buitengewone, niet vohraf aange
wezen terechtzitting· geschied is, zonder 
voorafgaande dagvaarding of verwittiging 
van de partijen. 

13 Mei 1941. 118 

24. - Stoffelijke vergissinr1 in cle op
g~lve vnn den dntum cler feiten. - Ve?·,qis
Sing begnnn vannf de om·stJronlcelijlce dag
vaanling en ove1·genomen in het vonnis 
wnartegen beroep. - Bevoe.oclheid van cle 
rechtbnnld van be·roep om (lie te ve?·bete
?'en. - De rechtbank, uitspraak doende in 
beroep, kan beklaagde veroordeelen na 
een stoffelijke vergissing die in de aan-

, wijzing van den datum 'der feiten werd 
begaan vanaf de oorsproukelijke dagvaar
ding en die werd overgenomen in het be
streden vonnis, te hebben verbeterd. 

14 Juli 1941. 175 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AIU~ESTEN. 
Zie VONNISSEN EN ARRESTEN. 

~EGELING 
BlED. 

VAN ~ECHTSGE-

1. - 8tmtza7cen. - Wanneer het HDf 
van verbreking, bij regeling van rechts
gebied, het arrest van onbevoegdverkla
ring van een Hof van beroep vernietigt, 
kan het de zaak terug verwijzen naar het
zelfde Hof van beroep, anders samen
gesteld. 

23 Juni 1941. 146 

2. - Strntzalcen; - Twee co?'?·ectio
neele ?'echtbanlcen, wan1·bij hetzelj(le mis
rlrijf tegen clenzelfclen belclaagde we1·d 
aanhangig gema,alct, en wna1·over zij nog 
geen nitSJJ?'aalc hebben geclaan. - Geen 
rwoncl tot regeling van ?'echts,qebiecl. -
Er bestaat geen grand tot regeling van 
rechtsgebied wanneer het Bestuur van 
financien een beklaagde, wegens hetzelfde 

Rl!JGELING VAN RECHTSGEBIED. 

misclrijf, voor twee 'verschillende correc
tioneele rechtbanken heeft gedagvaard, en 
deze rechtbanken over cleze dagvaarclin
gen nog geen uitspraak hebben gedaan. 

10 Maart 19±1. 48 

3. St,rntzalcen. - Beschilcking tot ver
wijzing naa1· de cmTecUoneele 1·echtbank. 
- Vonnis van onbevoegdverlcla?'ing. -
Regelin.q van ?'echtsgeliiecl. - Wanneer 
de correctioneele rechtbank, na de door 
de raadka1ner verleencle beschikking tot 
verwijzing, zich onbevoegd verklaart op 
grand daarvan dat de eenige te behouden 
feiten gepleegd werden op een tijdstip 
waarop de beklaagde niet ten valle zes
tien jaar oud was, regelt het Hof van ver
breking het rechtsgebied : het vernietigt 
de beschikking en verwijst beklaagde 
naar den kinderrechter in dezelfde recht
bank, die, indien hij de beschikking heeft 
verleend, zal vervangen worden overeen
komstig artikel 11 der wet van 15 Mei 
1912. ' 

13 Mei 1941. 120 

4. - Stmtzalcen. - Beschilcking van 
(le ?'ancllcame?' die een bececligcl privaten 
wachtet·, , wegens wanbeclTijven, nan1· de 
correctioneele ?'echtbanlc venviist. - A1·-
1·est van onbevoe,q(lheid. - RegeUn_q V(tn 

1·echtsaebied. - Wanneer een beschikking 
van de raadkamer een beeecligden priva
ten wacllter naar de correctioneele recht
bank wegens wanbeclrijven heeft verwe
zen, het Hof van beroep zich onbevoegd 
heeft verklaard en de wanbedrijven blij
ken gepleegd. te zijn door den dader in de 
uitoefening van zijn becliening van officier 
van gerechtelijke politie, regelt het Hof 
van verbreking het rechtsgebied : het ver
nietigt de beschikking van cle raaclkamer 
en verwijst cle zaak naar den l)rocureur 
generaal bij het Hof van beroep. 

3 September 1941. 193 

5. - St·ratzalcen. - Beschilclcing van 
de nuullcarner een pe1·soon naa1· de cm"Tec
tioneele ?'echtbanlc venvijzencl op gmna 
van een misdaacl. - Hot van bemep v61'
lclaart zich .bevoe,qd. - Ve?"b?·elcing op 
vom·z,iening van belclctag(le. - Verwijzing 
naar een ander Hot van beroep. - Hot 
van verbreking 'lean niet, in den staat van 
cle znak, het ?'echtsgebied 1·e.qelen.- Wan
neer de raadkamer een wegens misdaacl 
beklaagden persoon naar de correctio
neele rechtbank heeft · verwezen en het 
Hof van beroep zicli bevoegd heeft ver
klaarcl om van de zaak kennis te nemen, 
verbreekt het Hof van verbreking, op 
voorziening, clit arrest en verwijst het de 
zaak naar een ander Hof van beroep; het 
Hof kan echter, in den staat van de zaak, 
het rech tsgebiecl niet regelen. 

22 September 1941. 200, 201 

6. - Beschilcking van cle ?'aacllcamer 
een wa.nbeclrijf verwijzencl nan1· cle poli-
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Uerechtbank. - Vonnis van onbevoegd
verklaring van politie'rechtbwnlc gestam~d 
daarop dftt hat misd1"ijf samenhangt rnet 
ean wanbedrijf ten laste galagd van een 
mular belclaagda en b'ij de C01'1'ectioneeze 
1'echtbanlc aanhangig garnaalct, en daarop 
dat de noodwendigheden van een goede 
rechtsbedeeling vereisahen flat al de fei
ten samen worden geVO'IJJnist. - Negatief 
confl-ict van 1'eahtsma'Cltt. - Wanneer de 
politierechtbank, kennis nemend van een 
bij beschikking van de raadkamer naar 
haar verwezen wanbeclrijf, zich onbe
voegcl verklaart omdat clit misclrijf sa
menhangt met een aan een ander be
klaagde ten laste gelegd wanbedrijf, dat 
bij cle correctioneele rechtbank aanhangig 
is, en de noodwendigheden van een goede 
rechtsbedeeling vereischen dat al de fei
ten samen worden gevonnist, ontstaat er 
een negatief conflict van rechtsmacht dat 
aanleiding geeft tot regeling van rechts
gebied. 

24 September 1941. 203 
7. - Conflict tnsschen een besch,iklcing 

die een wanbefkijf 1uta1· de politierecht
bank ve,rwijst, en een vonnis van onbe
voegclverlcltt1'ing van de politierechtbanlc, 
geste,und daarop dat het miscZ1·ijf sarnen
,Jwngt met een wanbedrijf dlft ten laste 
wo1·dt gelegcl 'van een ander beT,laagde en 
bi;i cle C01'1'ectioneele rechtbanlc a>anhan-

gig is. - Onclerzoelc dnt floor het H of 
wonlt gadaan. - Indien het vonnis van 
onbevoegdvm·Jclaring gegmnd is, gedeelte
lij lre ·ve1·n ietiging vwn de beschilclcing en 
verwijzing naa1· cle correctioneele 1·echt
banlc orn witspTaalc te cloen over het wan
bed1'ijf en het verwezen wanbed1·ijf. -
Om het rechtsgebiecl te regelen wanneer 
de politierechtbank, die kennis neemt van 
een bij beschikking van de raadkamer 
naar haar verwezen wanbeclrijf, zich on
bevoegd heeft verklaard omdat dit mis·
drijf samenllangt met een aan een ander 
beklaagde ten laste gelegd wanbedrijf, 
dat bij de correctioneele rechtbank is 
aanhangig gemaakt, onderzoekt het Hof 
of dit wanbedrijf op regelmatige wijze bij 
de correctioneele rechtbank werd aanhan
gig gemaakt, of de feiten samenhangend 
blijken en of de noodwendigheden van een 
goecle rechtsbedeeling vereischen dat al de 
feiten samen gevonnist worden ; in be
vestigencl geval, vernietigt het Hof cle be
schikking van de raadkamer, met uitzon
dering van het gedeelte dat aan het mis
drijf den _aard. van een overtreding heeft 
toegekend, en het verwijst (le zaak naar 
de correctioneele rechtbank waarbij het 
wanbeclrijf aanhangig is, opdat deze 
rechtbank uitspraak cloet tegelijk over 
beide vervolgingen. 

29 September 1941. 203 

s 
SCHEEPVAAIU. 

1. - F ervoer van Jcaopwaren 11er zee
schip. - Boek II, titel II, van het 1¥et
boelc 'Van lcoophandel, ctrtilcal 91, § 3, 2° 
en So. - BetJalingen die op dw:ingende 
wi_ize cle verantwoo1·deUjlcheid van den 
lwpitein en van het schip 1·egalan. - Doch 
enlcel ta 1·a1cenen vwn hat beg'in van het 
inlctden aan boonl van het schip totdat 
het ueheel is 7titgelaclen. - De bepalingen 
van artikel 91, § 3, 2° en 8°, van titel II, 
boek II van het W etboek van Koophan
del, gewijzigd door de wet van 28 Novem
ber 1928, regelen op dwingende wijze de 
verantwoordelijkheid van den kapitein en 
van het s"Chip, ten aanzien van de aan de 
vervoerde koopwaren veroorzaakte scha
de, te rekenen van het oogenblik waarop 
het inladen aan boord van het schip aan
vangt tot op het oogenblik waarop het 
volkomen is uitgeladen. Die bepalingen 
zijn niet van toepassing wanneer de scha
de veroorzaakt is hetzij v66r het inladen, 
hetzij na het uitladen. 

24 April 1941. 100 
2. - Fe1·voe1· van JcoOtJwa1·en 'per zee

schip. - Werlcelijlce a/levering van de 
koopwaren. - Kan geschieden nafla·t het 

schip geheel ·is uitgelaclen. - De werke
lijke aflevering van de per zeeschip ver
voerde koopwar{m en hun uitlacling ge
schieden niet noodzakelijk te gelijker 
tijcl; de aflevering kan ook gedaan wor
den naclat llet schip geheel is uitgelaclen. 

24 April 1941. 100 

SCHENKING. 
1. - He1Toeping wegens onclanlcbaa,r

heicl. - Pe1·soonlijlce 1·echtsvo1·fle1'ing van 
den sclwnlcer. - K wn niet worden uitge
oefencl door de verlc1·ijfi!e1·s van de goecle
ren van den schenlceT, die dezes persoon
lijlcheid 1iiet vo.o·rtzetten. - De rechtsvor
dering tot herroeping van een schenking; 
wegens onclankbaarheid, is een persoon
lijke vorclering van clen eischer ; zelfs in
geval de wet de uitoefening er van toe
staat aan de erfgenamen, kan zij niet 
worden ingesteld door de verkrijgers der 
goederen, die den persoon van den schen
ker niet voortzetten. (Burgeri. Wetb., 
art. 957, al. 2.) 

3 Juli 1941. 157 
2. - Beschilcbaar gedeelte t7tsschen de 

echtgenooten. - A1·tilcel 1094, alinea 2, 
van het Bnrge,rUjlc Wetboelc. - A1·ti-
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lcel 913 van het Burgerlijk Wetboek blijft 
vreemd cutn cle bepaling van dat gedeelte. 
- In geval van schenking tusschen echt
genooten, en aileen tusschen echtgenoo
ten, blijft artikel 913 van het Burgerlijk 
W etboek vreemd aan de bepaling van het 
beschikbaar gedeelte voorzien bij arti
kel 1904. 

3 J uli 1941. 157 
3. - Beschilcbaa;· gedeelte t~tsschen 

echtgenooten. - Hoogste beschilcba·ar ge
deelte voo;·zien b·ij a;·tikel 109'2, alinea 2, 
van het B~wgedijk Wetboek. - Beschilc
baar gedeelte, ten vom·deele van een late
;·en echtgenoot, voorzien bij Mtikel 1098. 
- Deze beschilcbare gedeelten knnnen 
niet samenge;·elcend wo;·den. - Het hoog
ste beschikbaar gedeelte, voorzien bij ar
tikel 1094, alinea 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, - te weten : een vierde in ei
gendom en een vierde in vruchtgebruik, -
en het beschikbaar gedeelte, voorzien bij 
artikel 1098 van het Burgerlijk Wetboek, 
kunnen niet worclen samengerekend. 

3 Juli 1941. 157 

STR.AF. 
Zie VOOR.WAARDELIJKE VEHOORDEELING. 

1. - M iscladen, .naa;· de correction'eele 
;·echtbanlc ·verwezen, en wanbed;·ijven. -

Hot van be;·oetJ beslissend dat deze mis
drijven, wegens de eenheid vun het op
zet, een enlcel feit vOTmen. - Zwaa·;·ste 
st·1:at nlleen van toepnssing. - Wanneer 
het Hof van beroep, bij hetwelk misdaden 
van valschheicl in geschriften, naar de 
correctioneele rechtbank verwezen, en 
wanbeclrijven van oplichting en scherr
cling van cle woning aanhangig zijn ge
maakt, vaststelt dat .cleze misdrijven, we
gens de eenheicl van het opzet van den 
beklaag·de, slechts een enkel feit vormen, 
kan zij slechts een straf uitspreken en 
mag deze straf clegene clie op het zwaarste 
misdrijf is gesteld niet te boven gaan. 
(Strafwetb., artt. 65 en 63.) 

3 November 1941. 226 

2. - Fervallenverlcla?'ing van het recht 
een voe'l'tnig te bestlwen. - Aard. -
St;·ctf, b~titen het geval wnn1"in de licha
melijlce onbekwaamheid van den bestuu·r
de;· de vervallenverlcla1"ing vertJlichtend 
maalct. - De vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen · is een 
straf, buiten het geval waarin zij, wegens 
lichamelijke onbekwaamheid, verplich
tend moet worden uitgesproken. 

30 Juni 1941. 153 

T 
TALEN. 

1. - Beskeden beslissing gesteld in 
het D~titsch. - RechtstJleging die de zaalC. 
aanhangig maalct. bij het Hot van ve?·bre
lcing. - Duitsche taal opgelegd op stratfe 
vcm nietighei.d. - Niet-iglwid ambtshalve 
~tit te sp;·elcen, en de niet-ontvanlceli}lc
heid van de voo;·ziening meclebrengend. -
W anneer de bestreden beslissing in het 
Duitsch is gesteld, moet de rechtspleging, 
die de zaak bij het Hof aanhangig maakt, 
namelijk het exploot tot beteekening van 
de voorziening, in het Duitsch geschied 
zijn, op straffe van nietigheid. De nietig
heid wordt ambtshalve uitgespr<>ken en 
brengt de niet-ontvankelijkheid mede van 
de voorziening. Het feit dat een vertaling 
in het Duitsch bij het exploot van betee
kening werd gevoegd en aan den· betee
kende werd afgeleverd, heeft geenerlei 
invloed. 

1 Mei 1941. 109 

2 .. - R.echtspleging in verb;·eking. -
Memorie opgemaalct en beteelcend in het 
Fransch, als untwoo1·d op een voorziening 
clie in het D~titsch moest gestelcl en betee
kend wonlen. ~ Nietigheid. - Wanneer 
het gebruik van de Duitsche taal is opge
legcl voor het opstellen en de beteekening 

van de voorziening, is het gebruik van 
deze taal eveneens, op straffe van nietig
heicl, verplichtend voor het opstellen . en 
de beteekening van cle memorie tot ant
woord. 

1 Mei 1941. 109 
3. ~ Stmtzalcen. Rechtspleging in 

het Neclerlctndsch. - Getuigenis ctfgelegd, 
op ve;·zoelc van getuige, in het F;·ansch en 
niet ve;·taalcl. - Stulclcen van de ;·echts
pleging niet vaststellend dat de leden 1;an 
de j~wy {feen l''ransch lc.enden; en dat be
schuldigde de ve·rtaling zmt hebben ge
vordenl. - Geen n-iet-i[Jheicl. - Wanneer, 
in een in het Nederlandsch geclane rechts
pleging, de verklaring van een getuige, op 
zijn verzoek werd afgelegd ' in het 
Fransch, kan geen nietigheid worden af
geleid claaruit dat deze verklaring niet 
werd vertaalcl, wanneer nit cle stukken 
van de rechtspleging, geenszins blijkt dat 
de leden van de jury, v66r wie de getuige' 
in het Fransch zijn verklaring deed, deze 
taal niet kenden, en dat beschuldigde de 
vertaling van de in die taal gedane verkla
ringen heeft gevraagd. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 32.) 

10 Februari 1941. 26 
4. - B~wgm·Ujke zulcen. - Bestreden 

arrest in het F;-ansch. -· Jnleidend ver-
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zoeksohl'ift tot voon<riening in het F'ransoh. 
- Beteelcening in een Vlaamsohe gemeen
te buiten de B1·usselsche agglome1·atie. -
V erplioht'ing een vert a ling in het N eder
lwndsoh van verzoekschrift bij te voegen, 
wa,nneer verweerde1· niet het F'ransch, als 
taal de1· reohtspleging heett gekozen of 
aangenomen. - Wanneer het in het 
Fransch gesteld inleidend verzoekschrift 
tot voorziening in verbreking tegen een 
eveneens in het Fransch gesteld arrest be
teekend moet worden in een andere 
Vlaamsche gemeente dan een gemeente 
van de Brusselsche agglomeratie, moet 
daarbij verplichtend een ·Nederlandsche 
vertaling worden gevoegd, indien de par
tij, aan welke de beteekening wordt ge
daan, niet de Fransche taal, als taal det 
rechtspleging heeft gekozen of aangeno
men. (Wet van 15 Juni 1935, art. 38, 
al. 2 en 5; art. 40, al. 1.) · 

5. - Dagvaardin,r; orn te verschijnen 
v66f het Hot van beroep, gegeven in het 
Fmnsoh. - Geen vertaling in het Nede1·
landsch. - Penman, waaman beteekening 
wordt gedaan, heett zijn woonplaats in 
gemeente gelegen bttiten Bntsselsohe ag
glomemtie. - A1-rest gewezen bij ve1·stek. 
- Verzet. - Op tegenspmak geivezen ar-
1'est,. verleend op dit ve1·zet. - Nietigheid 
van de dagvaa1·ding niet inge1·oepen v6M 
het Hot van bemep. - Nietigheid gedelct. 
- Wanneer, in strijd met artikel 38 der 
wet van 15 Juni 1935, een dagvaar((ing 
om te verschijnen v66r het Hof van be
roep werd gegeven in het Fransch zonder 
vertaling in het Nederlandsch, ~an een 
partij, die in een Vlaamsche gemeente 

buiten de agglomeratie Brussel haar 
woonplaats heeft, is de daaruit volgende 
nietigheid gedekt inclien op deze dagvaar
ding een arrest bij verstek werd gewezen, 
en na verzet, een op tegenspraak gewezen 
arrest van veroordeeling werd verleend, 
zonder dat bedoelde nietigheid werd te
gengeworpen. (Wet van 15 Juni 1935, arti-
kel 40, aL 2.) . 

7 Juli 1941. 164 

6. - Burgerlijke zaken. - Bestreden 
a1·rest in het Nederlandsoh. - T'oorzie
ning in het Fransoh 1c1·aohtens artikel 65 
der wet van 15 Juni 1935. - Beteekening 
in T'laamsohe gemeente buiten de B1·us
selsche agglome1·atie. - Nede1·landsohe 
ve-rtaling niet bij voo1·ziening gevoegd. -
T' e1·wee1·de1· die, voor de 1·echtspleging, de 
Fransche taal gekozen noah aa1~vaa1·d 
hee.ft. - T'oorziening niet ontvankelijk. -
Wanneer de bestreden beslissing in het 
Nederlandsch is gesteld en het verzoek
schrift tot verbreking, geldig opgemaakt 
in het Fransch overeenkomstig artikel 65 
der wet van 15 Juni 1935, beteekend werd 
in een Vlaamsche gemeente, gelegen bui
ten de Brusselsche agglomeratie, aan een 
partij die voor de rechtspleging het 
Fransch gekozen noch aanvaard heeft, 
moet bij het te beteekenen verzoekschrift 
een Nederlandsche vertaling worden ge
voegd, op straffe van nietigheid. (Wet 
van 15 Juni 1935, art. 27, 38 en 40.) 

20 Februari 1941. 37 

TE:QMIJNEN (OPSCHO:QTING 
VAN DE). 
Zie 1\'IILITAIREN, OoRLOa. 

v 
VALSCHHElD. 

1. - Gebruilv van een valsoh shOe. -
Feit dat een nauwlcetwige 1'echtsbedeeling 
kan sohaden. - Feit dat nadeel lean ver
oorzaken. - Reohten van de vm·dediging : 
g1·enzen. - Hij die misdrijven tegen de 
politie der ravitailleering heeft gepleegd 
en, op het oogenblik waarop hij wordt be
trapt, een valsche factum· vertoont met 
het opzet die misdrijven te verbergen, 
loopt de toepassing op van ,de straffen dle 
voorzien zijn tegen het gebruik van een 
valsch stuk; het op die wijze gepleegde 
feit kan een nauwkem:ige rechtsbedeeling 
verhincleren en is derhalve van dien aard 
dat het schade kan veroorzaken; hoe 
ruim. ook de vrijheid van de verdediging 
behoort te wezen, toch laat zij den be
klaagde niet toe zich valsche bescheiden 

a an te schaffen en daarvan gebruik te 
maken om de misdrijven. te verbergen, 
die door het gerecht worden opgespoord. 

23 Juni 1941. 144 

2. - I nsclwijving van valschheid. -
T'e,rb1·e7cin,r;. - Stmtzaken.- Zittingsblad 
van het a-ssisenhof. - Melding waa1·van 
beweerd wordt dat zij valsch is. - Feit, 
waa1·op die melding bet1·eklcing heett niet 
dienend: --' Geb1·e1c aan belang. - 'Niet
ontvanlcelij lcheid. Inschrijvin~ van 
valschheid tegen een in het zittingsblad 
van het Hof van assisen gedane melding 
is niet ontvankelijk, wanneer het feit, 
waarop deze melding betrekking heeft, 
gesteld dat het echt weze, geen nietigheid 
kan opleveren, waardoor het arrest zou 
behooren verbroken te worden. 

10 Februari 1941. 26 
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VE R.ANTWOOR.DELIJKH EID 
BUITEN OVER.EENKOMST 
ONTSTAAN. 
Zie VERKEER. 

1. - Schafle ve·roonzaakt dom· den da
rler vnn een dietstnl en door den dade1· 
van een heling. - Onderscheiden m·isd1"if
ven. - Hoofclelijlce ve1·oonleeling tot 
schadevergoeding. - Kan n·iet worden 
toegepast lc1·achtens a·1·tikel 50 vnn het 
Stmfwetboek. - Artikel 50 van het Straf
wetboek, op grond waarvan de wegens 
hetzelfcl:e misdrijf veroordeelde personen 
hoofdelijk gehouclen zijn tot schadever
goeding, is niet van toepassing in geval 
van veroordeeling wegens misdrijven die, 
van het strafrechtelijk stanclpunt uit, van 
elkancler onderscheiden misdrijven zijn, 
zboals cliefstal en heling. 

28 April 1941. 104 

2. - Schride ve1·oorzaakt rlom· den da
der v·an een dietstal en doot· den darler 
vnn een helin_q. - Benadeelrle pn1·tij vroer1 
niet rle hootrlelijlce veroorrleelinq van de 
belclaagrlen tot schndevergoeding. 
Hoofrlelijk,e ve1·oonleeling lca.n nrnbtshalve 
ni'et wo1·flen 1titgesp1·olcen door rlen rech
te1', oolc niet ozJ grand van a·rt'ilcel 1382 
vnn het Bu1·gerlijlc Wetboelc. - Ook in
c1ien moest worden aangenomen clat de 
llader van een cliefstal en de dader van 
een heling, op grond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, hoofdelijk kun
nen veroordeeld worden tot vergoeding 
van de door die misdrijven veroorzaakte 
schade, dan nog kan zoodanige hoofde
lijke veroordeeling niet ambtshalve door 
den rechter worden uitgesproken; deze 
veroordeeling moet aangevraagd worden 
door de benadeelcle p artij. 

28 April 1941. 104 
3. - Schnfle volgenfl uit onfle1·schei

flene feiten flie snrnen e1· toe bij gefl1·ngen 
ll.ebben om die geheel te veroo1·znlcen. -
Dacle1·s vnn ellce flezer fmtten gehottclen 
tot herstel vnn de geheele schnfle. - Vet·
plichtin_q van flen 1·echter hiertoe te ver
oot·deelen, mits slnchtofjer zttllcs vorfle1·t. 
- Wanneer de schade het gevolg is van 
onderscheidene fouten, clie samen er toe 
bijclroegen de geheele schade te veroor
zaken, moet ieder van de daclers, wien een 
van deze samenloopende fouten toe te 
wijten is, jegens het slachtoffer veroor
cleelcl worden tot. herstel van het· geheele 
nacleel, mits het slachtoffer zulks vorclert. 
(Burgerl. Wetb., artt. 1382 en 1383.) 

14 Juli 1941. 171 

4. - Schnde ve1·oorznMct floor dncle1· 
vnn een onrechtrnatige claarl. - Slncht
ofjet· heett, nan1· nfmle·iding dnarvan, van 
zijn werlcgeve1· een som ontvnngen rlie het 
zich als ve·rplicht aanziet te1"1Lg te geven. 
- Werkgeve1· hottrle1' of niet houder van 

een burgerlijlce vorclering er toe stJ·eJc
lcenfl van het slachtofjer terugbetnling te 
belwmen. - Van belang ontbloot ten aan
zien van fle verplichting flie de rlade1· van 
fle schade heeft om fleze geheel te hm·
stellen. - W anneer het slachtoffer van 
een onrechtmatige claacl, naar aanleiding 
him·van, van zijn werkgever een som geld 
ontving clie het zich verplicht acht terug 
te geven, is cle vraag te weten of cle werk
gever, ten einde deze teruggave te beko
men, al clan niet houder is van een burger
lijke rechtsvorclering, van belang ontbloot 
ten aanzien van cle verplichting clie cle 
clader van cle schacle heeft, daar cleze ge
houden blijft de aan zijn slachtoffer ver
oorzaakte schacle geheel te herstelle:il. 
(Burgerl. Wetb., art. 1382.) 

21 Augustus 1941. 184 

5. - Wanbeflt·ijf. - Oo1·znMc vnn den 
rloofl vnn het slctchtofjer. - WefltHve flie, 
lcrachtens een overeenlcomst, t·echt heett 
op een pensioen bij ove1·lijflen vnn lwar 
man. - Pensioen· is geen ve1·goeflin,q van 
fle scluule veroo·rznalct floor onrechtrna
tipe flaad. - Betalinq va.n het pensioen 
is zonfle1·. invloefl op de ve1·plichting tot 
hersteUing vanwege dafle'l' vnn het wnn
befl1"iff. ~ Wanneer een wanbeclrijf clen 
clood van het slachtoffer heeft veroor
zaakt en dit overlijden, op grond van een 
vroeger tusschen den werkgever van clen 
overleclene en dezen ontstane overeen
komst, aanleiding geeft tot betaling van 
een pen:sioen aan de wecluwe, pensioen 
clat geen 'vergoecling uitmaakt van cle 
cloor de onrechtmatige daacl veroorzaakte 
schacle, heeft de aldus aan de weduwe ge
clane betaling geen invloed op het beclrag 
van cle vergoecling, die cloor clen clacler 
van het wanbeclrijf verschuldigcl is; de 
verbintenis van den dader van het wanbe
drijf en cle · verbintenis van den schulcle
naar van het pensioen verschillen in hun 
oorzaak en in hun voorwerp. 

17 ])ecember 1941. 258 

6. - Om·echtrnatige claafl van t-wee 
dade'!'s. - Rechter bepanlt, met het oog 
op de tusschen hen bestaanfle bet·relckin
gen, het deel cler veTantwom·flelijlche-icl 
van elk lwnne1· in ae ve1·oo1·zaalcte schade. 
--'-- Een van fle clctrlers is e1·tgenanm van 
een vftn cle slrwhtofjers. - Nalntenschnp 
ZiLive'l' annvnwrd. - Geen scheifling van 
ae boeflels. - Veroo1·cleeUng vnn clen 
eenen dacle1· om aan den nnfle1·en te beta
len het geheel, tot het beloop .vnn zijn 
erfelijlc nnnrleel, vnn rle scluule geleclen 
doo1· flen cle cujus. - Tegenst1"ijcligheirl. 
- Ve·rb1·elcing. - Wanneer cle rechter ten 
aanzien van twee daclers van een onrecht
matige claad, met het oog op cle tusschen 
hen bestaande betrekkingen, het cleel cler 
verantwoordelijkheid van elk hunner in 
de veroorzaakte schade bepaald heeft, 
kan hij niet, zonder een tegenstrijcligheid 
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te begaan, een van de daders veroordeelen 
om aan den andere. te betalen, tot beloop 
van zijn erfE\lijk aandeel, het geheel van 
de schade geleden door een overleden 
dercle waarvan hij een der erfgenamen is, 
dan wanneer de nalatenschap niet aan
vaard werd onder voorrecht van boedel
beschrijving en de scheiding van de boe
dels van den de mtjlts en van dezes erf
genamen niet werd aangevraagd. 

21 Augustus 1941. 186 

VE~BQEKING. 
Zie REGELING VAN REOHTSGEBIED; VONNIS

SE)I EN ARRESTEN (REDENEN VAN DE). 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID EN TAAK VAN RET HoF 
VAN VERBREKING. 

1. - Bevoegdheid. - Stmtzaken. 
Verlcla'l'ing van een vonnis. - Hot van 
verb1·elcing bevoegd om te onde1·zoelcen of 
1·echte1' afgewelQen is va1t de gewone en 
normale beteelcenis de1· tewmen van het 
vonnis. - Het Hof van verbreking is be
voegd om te onderzoeken of de rechter, 
clie een vonnis verklaart en hierbij enkel 
steunt op den tekst van clit vonnis·, niet 
afgeweken is van de gewone en normale 
beteeken!s van de termen van het von-
nis. 

22 October 1941. 219 

2. - Bevoeg(lJWid. - Htwge·rUjlce za
lcen •. - Bevoegdheicl van het Hot van ver
b1·elcing om het bestreden vonnis te ver
lcla1·en. - Het Hof van verbreking is 
bevoegd om het bestreden vonnis te ver
klm·en en te beslissen dat een zinsnede 
vari clit volinis de gedachte van den rech
ter verkeerd heeft weergegeven zonder 
dat cleze geclachte ophouclt volcloencle dui
delijk te zijn. 

4 April 1941. 72, 73 

3. - Bevoegdheid. Htwgerlijlce za-
ken. - Rechter beslissend dat een alcte 
niet dnidelijlc is en verlclaring eischt. -
Geene1·le·i vaststelling van extrinsielce fei
ten. - Bevoegdheid van het Hot van ver
b1·eking om te onderzoelcen of de alcte niet 
dltidelijlc is en ve1'lclaring eischt, en .of 
de 1·echte1· aan de bewoonlingen van de 
alcte hnn gebntilce7ijlce en normale betee
lcenis heett gegeven. - Wanneer de rech
ter beslist, zonder eenig extrinsiek feit 
vast te stellen, dat een als bewijs van een 
overeenkomst ingeroepen akte niet duide

.lijk is en verklaring vergt, is het Hof van 
verbreking bevoegd om na te gaan of de 
akte, op haar zelf beschouwd niet cluide
lijk is en verklaring vergt, er{ of de rech
ter aan de in de akte gebruikte bewoor
dingen de gebruikelijke en ·normale betee
kenis geeft. 

4 April 1941. . 72 

4. - Bevoegdheicl. - Persmisdrijf. 
Het Hof van verbreking is bevoegd om 
na te gaan of aantijgingen, waarvan de 
vaststelling door den rechter op bindemle 
wijze werd gemaakt, op zich zelf de uit
drukking zijn van een meening. 

22 October 1941. 216, 217 

5. - Bevoegdlwid. ~ Stratzaken. -
Bevoegdheid van het Hot na te gaan of 
de p·ublielce vorde1·ing al dan niet ve1·
jaa1·d is. - Het Hof van verbreking is 
bevoegd om in de rechtspleging te onder
zoeken of de publieke vordering al dan 
niet verjaard is. 

17 November 1941. 234 

HOOFDSTUK II. 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

6. - B1wgerlijlce zalcen. - Tennijn. -
Beslissing 've1·leend door 1·echtban.lc in het 
rnoe(lerland. - Woonplaats van e·ischer 
gevestigd in. Congo. - Zes rnaanden. -
Negen maanden in geval van oo1·log op 
zee. - De termijn verleencl aan eischer, 
wiens woonplaats in Congo gevestigd is, 
om zich te voorzien tegen een door een 
rechtbank van het moederland gewezen 
beslissing in burgerlijke zaken, is zes 
maanden; die termijn is negen maanden, 
in geval van orlog op zee. ('Wet van 25 ,E'L
bruari 1925, art. 1 en 3.) 

12 Juni 1941. 136 

7. - B1wge1'lijke zalcen. - Tm·mijn. -
Beslissing verleend doo'r rechtbanlc ·in het 
moede·rland. - Woonplaats van e·ischer 
gevestigcl buiten Ew·opa, in een over
zeesch land. - Zes maanden. - Negen 
maanclen in geval, van oorlog op zee, 
zelts indien deze de betrekkingen tusschen 
de woonplaats ·V(tn eische1· en Belgie niet 
ondeTbroJce·11 heeft. - De termijn van zes 
maanden, verleend aan den eiscller wiens 
woonplaats gevestigcl is buiten Europa in 
een overzeescll land, om zich te voorzien 
tegen een door een reclltbank van het 
moederlancl gewezen beslissing in burger
lijke zaken, wordt verlengd met clrie 
maanden in geval van o01·log op .zee, zelfs 
inclien deze o01·log cle betrekkingen tus
schen de woonplaats van eiscber en Bel
gie niet heeft verhinderd. (Wet van 25 Fe
bruari 1925.) 

12 Juni 1941. 13G 

8. - Tenwijn. - Strafzalcen. - Wercl 
te laat ingediencl de voorziening ingesteld 
op 15n Mei tegen een arrest op tegen
spraak gewezen den 311 van die maand, 
dan wanneer cle grilffie niet gesloten was 
op den 1411 1\;Iei. ('Wetb. van Strafv., arti
kel 373 [wet van 5 Juli 1939, art. 1] .) 

23 Juli 1941. 178 
9. - Voo1·ziening in verbrelcing. -Be

teelcening.- Is regelmatig de beteekening 
van een voorziening in verbreking gedaan 

I 
I, 
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aan een vennootschap onder de benaming 
door haar zelf aangenomen in het exploot 
waarbij het bestreden arrest aan den 
eischer in verbreking werd beteekend. 

20 November 1941. · 236 

10. - Strafzalc.en. - B·nrgerlijlce vor
flering. - Beslissing van clen lcinderreoh
ter clie den minde1·jarige berispt, maa1· bij 
zijn otulers lnnt. - Besliss·ing hottdend 
bovendien veTOOTdeeling op tegenS]J'/'a·nTc 
vnn den mirule1·jarige tot schndevergoe
ding jegens bwrgerlij lee pn1·tij. ~ V nder 
bw·geTlijlc ve1·wnt·wooTdelijlo. - Defini
tieve beslissing ten nnnzien vnn burge1·
lij7ce vo·rdering. - Voo1·ziening vnn den 
minderjct1'ige en van den vade1· gedurende 
termijn vnn beroep, niet-tegenstannde be-
1'0ep ingestelcl door openbna1· ministerie 
tegen pttblieke vo1·de1"ing. - Ontvnnke
lijl.;. - Wanneer de kinderrechter, na den 
minderjarige te hebben berispt en bij zijn 
ouclers te hebben gelaten, hem op tegen
spraak veroordeelt tot schadevergoecling 
jegens de burgerlijke partij en den vader 
tot deze veroorcleeling burgerlijk verant
woordelijk verklaart, begint de termijn 
yan voorziening voor den minclerjarige en 
den vader, ten aanzien van de beslissing 
betreffende de burgerlijke partij dade
lijk te loopen, niettegenstaande het recht 
van het openbaar ministerie om beroep in 
te stellen tegen de beslissing aangaande 
de publieke vorclering. (Wet van 15 Mei 
1912, artt. 32 en 64; Wetb. van Strafv., 
artt. 407 en 416.) 

31 Maart 1941. 70 

11. - BU1·.oerlijlce znlcen. - Bij te voe
gen stuklcen. - In betwiste zaken moet 
het exploot, waarbij de beteekening van 
de voorziening wordt vastgesteld, bij het 
verzoekschrift tot verbreking worden ge
voegd, op straffe van · nietigheid. (Wet 
van 25 Februari 1925, art. 10.) 

5 Juni 1941. 130 

12. - Stmtza.ken. -Hot vnn assisen. 
- Vo01·ziening van ve1·oonleelde tegen 
het a1Test van veroonleeling. - Treft niet. 
het an·est van venvijzing. ~ De voorzie
ning door den veroordeelcle gericht tegen 
een door het Hof van assisen gewezen ar
rest treft niet het arrest dat eischer naar 
clit Hof verwezen heeft. 

G .Januari 1941. 2 

13. - St'l'afzalcen. - Beslissing van 
clen IC'inde1Techte1· die den minderjarige 
berispt, maa1· bij zijn ottders laat. - Vat
lnuw voor beroe]J doo'l' openbaa1· ministe-
1'ie. - Voorziening van den minderja1·ige 
en van dmb va·de1· tijdens clen termijn van 
beroep. - Niet ontvanlcelijk. - Daar de 
beslissing van den kinderrechter, die een 
minderjarige berispt, maar hem bij zijn 
ouders laat, vatbaar is voor beroep van
wege het openbaar ministerie, is de voor
ziening, door den minderjarige of door 

zijn vader ingesteld in den loop van den 
termijn van beroep, niet ontvankelijk. 
(Wet van15 Mei 1912, art. 32 en 64; Wet
hoek van Strafv., art. 413.) 

31 Maart 1941. 70 

14. - lnsclwijving OJJ de lijst van de 
]ntblielce V'l'o·nwen ambtshalve gedaan 
clgo1· schepencollege. ~ Beslissing van de 
·raacllcame1· vnn oorreotioneele 1·echtban lc, 
uits]waak doende in beroep. - VOo?·zie
ning ontvankelijlc. ~ De beslissing van 
de raadkamer vnn.de correctioneele recht
bank, in beroep uitspraak doende over de 
inschrijving op de lijst der publieke vrou
wen, ambtshalve gedaan door het sche
pencollege, is vatbaar voor voorziening in 
verbreking. (Resl. van den secretaris ge
neraal van binnenlandsclle zaken en 
volksgezondheid van 3 Januari 1941, arti
kel 4; wet van 4 Augustus 1832, art. 15, 
10.) . 

7 October 1941. 212 

15. - Onreohtstreeksohe gemeentebe
lastingen. - Vownis waarbij ve1·z·et tegen 
aanma:ning en dwangbevel wonlt veTwor
pen. - Geen consignatie van geeisoht be
dTng. - Voo1·ziening niet ontvanlcelijlc. -
In zaken van onrechtstreeksche gemeen
tebelastingen is niet ontvankelijk de voor
ziening die, zonder dat de geeischte som 
vooraf werd geconsigneerd, ingesteld 
worclt tegen llet in laatsten aanleg gewe· 
zen vonnis, waarbij een verzet tegen aan-' 
marring en dwangbevel worclt verworpen. 
Zulks is het geval zelfs wanneer degene 

· cUe verzet doet tot staving van zijn voor
ziening de onwettelijkheid inroept van 
de belasting zelf. (Wet van 29 April 1819, 
art. 6; Gemeeutewet, art. 138, al. 2.) 

3 October 1941. 209 

HOOFDSTUK III. 

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. - lVIIDDELEN DIE 
FEITELIJKEN GRONDSLAG MISSEN ; MIDDELEN 
DIE NIET ONTVANKELIJK, NIET GEGROND, VAN 
BELANG ONTBLOOT ZIJN; MIDDELEN WAARIN 
HET FElT EN HET RECHT ZICH VERMENGEN. 

16. - Btwge?'l·ijlce zalcen:. - Middelen 
die tegen het best?·eden 'L'Onnis inToepen 
hetzij een oncluidelijlcheid, hetzij st1·ij
digheicl in de redenen, hetzij een beslis
sing die het niet bevat. - Missen feite
lijken g1·ondslag. - Missen feitelijken 
grondslag de middelen die tegen het be
streden vonnis hetzij duisterheid of strij
digheid in de redenen, hetzij een beslis
sing die het niet bevat, inroepen. 

4 April 1941. 72, 73 

17. - Stratza:lcen. - Middel waa1·bij 
het geb·rek aan beantwoonling op · de 
conclttsie wo1·dt ingeToepen. - Oonolusie 
beantwoo1·d op afdoende wijze. - Middel 
dat feitelijlcen g1·onclslag mist. - Mist 
feitelijken grondslag h,et middel waarbij 
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bet ontbreken van antwoord op de con
clusie wordt ingeroepen,. dan wanneer 
deze conclusie op afdoende wijze werd 
beantwoord. 

28 April 1941. 104 
18. - B~wgerlijke zaken. - Midde~ 

dat teitelijlcen g1·onds~a·g mist. - Mist 
feitelijken grondslag het middel ·dat als 
grief tegen het bestreden arrest aanvoert 
dat dit arrest niet een vaststelling heeft 
gedaan, dan wanneer ,het arrest zulks 
wel deed, en niet op de conclusie te heb
ben geantwoord, dan wanneer zulks is 
geschied. 

20 November 1941. 236 
19. - Burgerlijke zalcen. - Midde~ 

gestewncl op ve1·1ceerde verkla:ring van de 
bestreden beslissing. - Middel dat teite
lijlcen rtrondslag mist. - Wordt verwor
pen, als feitelijken grondslag missend, 
het middel dat steunt op een verkeerde 
verklaring van de bestreden besllssing. 

5 Juni 19;11. 130 
20. - VeTlating van den toeve1·trou.w

den post. - Middel ontleend claa1·am~ dat 
het wanbed1·ijf ge1·echtvaa1·digd was we
gens een bevel tot ontruiming. ~ A1Test 
vaststellend dat zoodanig bevel niet we1·d 
gegeven. - M·iddel dat teitelijken grand
slag mist. - Mist feitelijken grondslag 
het middel ontleend daaruit. dat de verla
ting vau den toevertrouwden post zou ge
rechtvaardigd zijn door een bevel tot ont
ruiming, wanneer nit l~et arrest blijkt dat 
zoodanig bevel niet werd gegeven. 

5 Mei 1941. 115 
21. - Stratzaken. -Middel steqmend 

op beweTing die door zitf'ingsblad wordt 
tegenaesprolcen. - Mist feitelijken gmnd
slag. - Mist feitelijken grondslag het 
middel gesteuncl daarop dat een getuige 
den eed niet zou hebben afgelegd, wanneer 
het zittingsblad vermeldt dat deze forma
liteit wel vervuld werd. 

10 Februari 1941. 26 
22. - B~wge1·lijke zalwn. - Middel ge

nomen clcwntit dat de bij de wet voorge
sch?·even overlegging van zelcere stukken 
van de voorgaande 1·echtsple,qing niet is 
geschied in beroep. - Eischer die het de
bat v661· het Hot va:n Be1·oep, zonder P1'0-
test desaangaande, heejt aanvaa1·d. -
Middel niet ontvankelijk. - Is niet ont
vankelijk het middel tot verbreking ont;
leend daaraan dat over het beroep in eeri 
burgerlijke zaak werd uitspraak gedaan, 
zonder dat de bij de wet voorgeschreven 
overlegging van de stukken der voorgaan
de rechtspleging is geschied bij het Hof 
van beroep, wanneer eischer het debat 
v66r cUt Hof, zonder protest desaangaan
de, heeft aanvaard. (Wetb. van Burgeri. 
Rechtv., art. 143 [Kon. besl., nr 224, van 
24 December 1935, art. 1] .) 

12 Juni 1941. 136 

23. - Stratzaken. - Hot van assisen. 
- An·est van veroonleeling. - Middel 
gestmmd op nietigheid in voo1·onderzoek. 
- Voo·rziening ge1·icht tegen an·est van 
vm·oo1·deeling alleen. - Nietigheid enkel 
bet1·eTckelijlc tot voo1·onde1·zoek. - Middel 
niet ontvankelijk. ~ Is niet ontvankelijk 
het middel, dat wordt aangevoerd tot sta
ving van de voorziening tegen een door 
het Hof van assisen gewezen arrest van 
veroordeeling, en dat een nietigheid in
roept, die enlcel en alleen op het vooron
derzoek betrekking heeft. 

6 .Tanuari 1941. 2 

24. - Stratzaken. -Hot van assisen. 
- Middel geste~tnd op een nietigheid in 
het voorondeTzoek. - Voorziening inge
steld alleen tegen arrest van veroordee
ling. - Midclel niet ontvankelijlc. - Is 
niet ontvankelijk het middel dat, tot sta
ving van een voorziening, die enkel inge
steld werd tegen het door een Hof van 
assisen gewezen arrest van veroordeeling, 
op de nietigheid steunt, begaan in het on
derzoek van de zaak dat het arrest van 
verwijzing is voorafgegaan. (Wetb. van 
Strafv., artt. 299, 407 en 408.) 

10 Februari 1941. 26 

25. - B~wgerlijlce zalcen. Ve1·wm·-
ping van het aangevoe1·de middel. - Moet 
worden verworpen het middel dat als 
grief tegen den rechter aanvoert dat hij 
noch het bestaan, en evenmin den datum, 
van de beteekening van een deskundig 

-verslag heeft vastgesteld, beteekening 
welke noodzakelijk was om een tusschen 
partijen overeengekomen termijn van zes 
maanden tot verval te doen loopen, dan 
wanneer de bestreden beslissing vaststelt 
dat de partij, die dezen grief aanvoert, 
gedurende negen maanden niets heeft ge
daan, ofschoon zij van de beslissing der 
deskundigen kennis droeg. 

5 Juni 1941. 130 

HOOFDSTUK IV. 

VERBRIITKING; VERBREKING AMBTSHALVE; 
DRAAGWIJDTE VAN DE VERBREKING; GEVOLG. 

26. - Voorziening ingesteld dom· P'ro
c!we~w gene-raal bij het H of van verbre
lcin,q. - Bevel van het Ministe1·ie van 
justitie. - Op tegenspmalc gewezen ar-
1'est ho~tdencl veroo1·deeling van een be
lcla·agde. - Pe·rsoon die verscheen en ,qe
vonnist werd. - Was niet de ve1·volgde 
bek~aagde. - Ventiet-iging. - Op de vor
dering van den Procm·em· generaal, han
delend op bevel van het Ministerie van 
justitie, vernietigt het Hof van verbre
king het op tegenspraak gewezen arrest, 
houdend veroordeeling van een bepaalden 
beklaagde, dan wanneer uit de stukken 
der rechtspleging blijkt dat de persoon 
die verschenen is niet de vervolgde oe-
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klaagde was, maar wel een persoon met 
gelijken naam. 

27 Januari 1941. 14 

VERBREKING VAN ZEGELS. 
1. - W ellce zegas beschermd wo·rden 

door Stmtwetboek. - E~k zege~ gelegc~ 
door cle ove1·heicl overeenkomstig de bepa
ling vcm een wet of verordening. - Het 
Strafwetboek beschertnt, door zijn bepa
lingen betreffencle de zegelverbreking, al 
de zegels cUe worden gelegLt door een 
overheid, overeenkomstig de bepaling van 
een wet of een verordening. (Strafwetb., 
artt. 283 en volg.) 

20 October 1941. · 213 
2. - Ve1·b1'eking van zege~s gelegd 

dom· gemeentebest·nur op atroorntoestel
len en karnen. - Misdrijf voorz·ien cloor 
Stmtwetboek. - Is een strafbare zegel
verbreking, het verbreken van zegels die 
het gemeentebestuur moet leggen op af
roomers en karnen toebehoorend aan de 
bonders van melkkoeien, wanneer die 
houdets niet de vergunning hebben ver
kFegen om bater op de hoeve te vervaar
digen. (Strafwetb., art. 284; besluit van 
den secretaris generaal van landbouw en 
bevoorrading van 17 Augustus 1940, be
treffende cle vervaardiging en den verkoop 
van bater, art. 8.) 

20 October 1941. 213, 214 

VERDUISTERIN G 
SLAGGENOMEN 
PEN. 

Zie BESLAG. 

VAN INBE
VOOR.WER-

VER.JARING IN BUR.(iER.LIJKE 
ZAKEN. 

Zie OoRLOG·. 

Verja1·ing. - Btwgedijke za:Jcen. -
Vonlering van den w·beide1· tot betaling 
van loon. - Vm·jaring (door verloop van 
zes maanden) geg1·ond op het vermoeden 
va1~ betaling. - Bekenten·is dat niet be
tactld wenl. - Niet van toepassing. -
De op het vermoeden van betaling ge
steunde varjaring (door verloop van zes 
maanden) van de vordering van den ar
beider tot betaling van zijn loon, is niet 
van toepassing wanneer de werkgever, clie 
ue verjaring inroept, erkent dat hij het 
gevorderde loon niet betaald heeft. (Burgl. 
Wetb., art. 2271; wet van 10 l\1aart 1900, 
nrt. 6.) 

20 Februari 1941. · 38 

VERJAR.ING IN STRAFZAKEN. 
Zie 00RLOG. 

1. - Stntjzalcen. - Meer teiten clie de 
ttitvoe·ring vonnen van hetzelfde misda" 
dig otxzet. - Laatste teit ve·1;trelcpunt van 

den verjaringstennijn. - Wanneer meer 
feiten de uitvoering zijn van hetzelfde 
misdadig opzet, begint cle :verjaring van 
de publieke vordering slechts te loopen 
te rekelien van het laatste feit. 

17 November 1941. 233 

2. ---'- TVoeker. - Verjar·ing van tm
blieke vm·deF'ing slechts aanvang nernena 
op dctt·nm van het laatste jeU. - Woeker 
is ~en gewoontemisdrijf; zijn verjaring 
begmt slechts te loopen te rekenen van . 
het laatste feit. (Straf:wetb., art. 494 
[kon. besl. nr 148, van 18 l\1aart 1935 
art. 2]; wet van 17 April 1878, ·art. 22.) ' 

• 17 November 1941. 234 

~· - Jachtrnisd1·ijf. - Termijn. -
Dne ~aanden. - Geen oorzctak tot op
schorttng. - Hoogste dttur : een jaa~·. -
De termijn van de verjaring der publieke 
vordering, gegrond op een door de jacht
wet voorzien misdrijf is drie maanden. 
Deze termijn kan, behalve wanneer een 
-oorzaak van opschorting bestaat niet 
langer zijn dan een jaar te reken~n van 
den dag van het misdrijf. (Wetten van 
28 Februari 1882-4 April 1900, art. 28; wet 
van 17 April1878, artt. 26 en 28.) 

10 l\1aart 1941. · 46 

:4· - Wa_1~bed1"ijf wacwvan de ve1'ja1"ing 
1_uet aan b·tJZOndere regelen ondertvorpen. 
ts. - Toepa!Jsing van politiestntf. - Ge
v~lg. - Wanneer het vonnisgerecht be
sllst dat slechts een politiestrrif client te 
worden toegepast op een wanbedrijf 
waarvan de verjaring niet aan bijzondere 
regelen. is onderworpen, moet het indien 
het feit meer dan een j aar gel eden werd 
gepleegd en tle loop der verjaring niet 
wercl gestuit, verklaren dat de publieke 
vorderi?g ten gevolge van verjaring ver
vallen Is. (Wet van 17 April1878 artt 21 
23 en 26.) ' · ' 

23 Juni 1941. 148 
5. Vervallenve·rl.:lwring va'n het 

reaht een voertn·ig te best·n-ren. - Bijko
mende st·raf, van toe1Jassing zoolang het 
misd1·ijj, waa1·bij z·ij belwo·rt niet ver
jnanl is. - De vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen is een 
a~nvu_l~~nde en bijkon:iencle sanctie op het 
misdnJf, wegens hetwelk zij worclt uit
gesproken; zij kan clerhalve worden toe
gepast zoolang de publieke vordering .be
treffende dit misdrijf niet door verjaring 
is vervallen. (Wet van 1 Augustus 1924, 
art. 2.) 

30 Juni 1941. 153 
6. - Misd·rijven tegen cle wetten in za~ 

ken vct1~~ reahtstreelcsche belastingen en 
claa1·mede gelijkgestelcle tames. - Onde·r
zoelc gevonlerd floor ope·1ibaa1· ministe1'ie 
op vmag vctn het bestutw. - Daden ve1·
richt door onderzoelc.s1·echter in den loop 
van dit onde·rzoek. - Daden clie den loop 
van cle ve1·ja1·ing stwiten. - Wanneer ov 
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het geschreven verzoek van het bestuur 
der rechtstreeksche belastingen, de onder
zoeksrechter door het openbaar ministerie 
gevorderd werd om opsporingen te cloen 
betniffende misdrijven tegen cle weften in 
zaken van rechtstreeksche belastingen en 
van de daarmede gelijkgestelde taxes, 
zijn de daden van onderzoek, door dezen 
magistraat verricht v66r den dag waarop 
hij van het onderzoek werd ontheven, ge
schikt om de verjaring van de publieke 
vordering te stuiten. (Wetten betreffende 
de belastingen op de inkomsten, geordend 
den 12n September 1936, art. 79bis.) 

10 December 1941. 251 

7. - Opschorting van den termijn tot 
ve1·schijning, ten voo1·deele van onde1· de 
wapenen weder opgeroepen burge1·s. -
Wet van 24 JttU 1939, artikel 3, 2°. -
l·Vettelijke hindernis, ten aanzien van het 
openbaa1· ministerie, om de zmblieke vor
de1·inu te doen vonnissen. - 001·zaak van 
de opschorting van de ve1·ja1"ing dezer 
vorder·ing. - De opschorting van den 
termijn tot verschijning v66r het vonnis
gerecht, voorgeschtev'en bij artikel 3, 2°, 
van de wet van 24 Juli 1939 ten voordeele 
van zekere onder de wapenen weder op
geroepen burgers, is voor het openbaar 
ministerie, behoudens afstand van het 
voordeel dezer wet door de belangheblJen
den gedaan, een wettelijk hindernis om 
de pnblieke vordering te doeli vonniss-en, 
en derhalve. tevens een oorzaak van op
schorting van de verjaring dezer vorde
ring. (Wet van 17 April 1878, art. 27.) 

21 Augustus 1941. 190 

VE:QKEE:Q. 
1. - Voertttig dat ten gevolge van een 

deject op den openbaren weg stilstaat en 
in wiens nabijheid zich de bestutwder be
vindt. - Voo·rschTijten betreffende het 
parlceeren n·iet van toepassing. - De 
voorschriften betreffende de geparkeerde 
voertuigen zijn niet van toepassing op een 
voertuig dat, ten gevolge van een defect, 
op den openbaren weg stilstaat en in 
wiens nabijheid zich de bestuurder be
vindt. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 3, 12°.) 

29 September 1941. 207 

2. - Fom·tttig dat ten ge·volue van een 
flefect op clen openba1·en weg stilstaat. -
Ve1·lichting._- Toepassing van voorschrif
ten betreffencle de verlichting. - Het 
voertuig dat, ten gevolge van een defect, 
op den openbareu weg stilstaat, moet tus
schen het vallen van den avond en het 
aanbreken van den dag, verlicht zijn op 
dezelfde wijze als elke hinclernis voor lJet 
verl\:eer van de weggebrnikers. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, a.rtt. 13 en 60, 
§ 2.) 

29 September 1941. 207 

3. - Koninklijk besluit van 1 Febl'uari 
1934, a1·tikel 36, 4°. - Voo1·bijsteken op 
een knt·ispunt re1'boden zonde1· ondm·
scheid oj ttitzondering. - Artikel 36, 4°, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, verbiedt, zoncler- onderscheid of uit
zondering, het voorbijsteken op eeu kruis
punt. Dit verbocl is namelijk niet onder
worpen aan het bestaan van een waar
schuwingsteeken, zooals becloeld bij arti
kel 131, II, 3°, van hetzelfcle koninklijk 
besluit. 

18 Juni 1941. 140 
4; - Bestttttrder van een voe1·tuig, die 

zijn richting wil verande1·en. - Teeken 
te geven aa-n de ande1·e weggeb1·uike1·s. -
Ve1·plichting van algemeenen aa1·d. -
Voo1·zorg te nemen zeljs bij een lianslui-

. ting. - De verplichting, bij artikel 96, 
1°, van het koninklijk besluit van 1 n Fe
bruari 1934 opgelegd aan den bestuurder 
van het voertuig die van richting wil ver
ancleren, om door een teeken de andere 
weggebruikers te waarschuwen, is een 
verplichting van algemeenen aard. Zij is 
een voorzorgsmaatregel en moet nage
leefd worden, ook wanneer de bestuurder 
den verkeersvoorrang heeft, namelijk 
wanneer hij, gekomen bij een aansluiting, 
.een zijbaan wil inslaan. (Kon. besl. van 
1 Februari 1934, artt. 36, 4° en 96, 1°.) 

31 Maart 1941. 68, 69 
5. - Ferbocl voo1·bij te ste-ken 011 

kntispttnt. - Onwetenclhe-id aangaande 
het bestaan van het kntis1mnt. - Voo1'
waarclen om g?·ond van 1·echtvaardiging 
op te leveren. - Opdat de bestuurder van 
een voertuig, die voorbijsteekt op een 
kruispunt, niet de bij artikel 36, 4°, van 
het koninklijk beslnit van, 1 E'ebruari 1934 
voorziene overtrecling zou begaan, is het 
vereischt eenerzijds dat hij onwetend was 
aangaaude het bestaan van clit kruispunt, 
en anderzijds dat het hem, bij het nade
ren er van, onmogelijk was het bestaan 
van het kruispunt te bemerken. 

18 Juni 1941. 140 ' 
6. - Dubbel voo1·bijstelten. - Ye1·bod. 

- Het clubbele voorbijsteken houdt niet 
op verboden te zijn wanneer de beweging 
van den voorbij te steken weggebruiker 
tot voorwerp heeft het voorbijsteken van 
een stilstaand voertuig. (Kon. besl. van 
1 Febrnari 1934, art. 36, 9°.) 

23 Juli 1941. 178 
7. ~ Bestutwder clie n·iet meester bleet 

van zijn snelheifl. - Snelheicl niet ove·r
dreven. ·- Omstandigheicl die geen in
vloecl heett. - De bestuurder, die de 
vaart van zijn voertuig niet meester is, 
al is de snelheid niet overdreven, over
treedt het voorschrift luidens hetwelk hij 
steeds van zijn snelheid moet meester 
blijven. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 42.) 

10 Febrnari 1941. 23 
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8. VerplichMng om snelheifl te ?'eye
len flerwtjze flat men genoegzame vrije 
ntimte voo1· zich open ho1ult. -- Verplich
ting onafhctnkelij Jc van lle floor het voer
tuig gevolgfle ·l"ichtvng. - De ver]Jlichting 
voor ieder bestuurder van een voertuig 
om zijn snelheicl derwijze te regelen dat 
hij v66r zich een voldoende vrije ruimte 
behoudt om v66r een hindernis het voer
tuig tot stilstand te kunnen brengen, be
staat welke ook de door het voertuig ge
nomen richting weze. (Kon. besl. van 
1 Februari 1934, art. 42.) 

10 Februari 1941. 23 

9. - Hoofdwegen en secwnflai1·e wegen. 
- Rafliale ba·an clie, in een bebouwfle 

kom geen hoofflbawn meer is. - Begrip 
van bebouwde kom. - F'eitelijlc begrip. -
De vraag of een plaats gelegen is in. een 
bebouwcle kom en of de radiale baan er 
haren aard van hoofdbaan verliest, is een 
vraag die de rechter op bindende wijze 
oplost, wanneer hij cleze oplossing geeft 
aan de hand van feitelijke gegevens; hij 
loopt echter de censuur op van het Hof 
van verbreking wanneer hij, in plaats van 
bij feitelijke beschouwingen te blijven, 
op een beweerden rechtsregel steunt, clie 
uit geen enkelen wettekst volgt, en naar 
welken het bestaan, langs de baan, van 
een kilometerpaal met rood bovendeel be
teekent clat cle plaats, waar deze paal 
zich bevindt, niet wettelijk kan be
schouwd worden als gelegen in een be
bou:wde kom. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, houclencle alg·emeen~ verordening op 
!let verkeer, art. 53, aang·evulcl bij ko
ninklijk besluit van 8 November 1939, 
art. 1.) 

14 Juli 1941. 173 

10. - Koninklijle besl1tit van 1 F'e
b•l'1ta1'i 1934, a'rtilcel 5"1, 1°, litt. a.- Weg
gebntike1' clie zijn voe1·t1tig wee·r in be
weging b·rengt.- Ve·rplichting.- be ver
plichting van den weggebriiiker, die weer 
aanzet, den doortocht vrij te laten voor 
de weggebruikers, clie in beweg'ing zijn, . 
is algemeen; zij is niet afhankelijk van 
de omstandigheid dat cle weggebruiker, 
die den weg· oversteekt, waarop degene 
die weer aanzet zich bevindt, reeds de 
middellijn van cleze baan heeft bereikt. 

22 September 1941. 198 

11. - Kntispwnt. - T·ram. - Ve1·
keersve·rplichtingen. - De bestuurcler van 
cle tram, wien de verkeersagent clen door
tocht opent op een kruispm1t, is claarom 
niet gerechtigcl met zijn voertuig aan te 
stooten tegen andere voertuigen clie hij 
v lak v66r hem het oversteken van het 
kruispunt voltooien ziet. 

23 Juni 1941. 148 

12. - Best1t'tt1'fler vwn een voe1·t1!ig 
die, bij een awnslniting, een zijbaan wil 
nemen. - rerzu:im het voorgesch1·even 

teelcen te geven. - Andem weggebntike1· 
clie flen vo1'i,qen voo·rb·ijsteelct bij clie aan
sl·uiting. - Femntwoordelijkheid van den 
tweeflen weggebmilce1·, wegens awnrij
cltng. - Ellce vemntwoo·rdelijlc,heid van 
ee1·sten weggebntiker niet nooazalcelijlc 
1titgesloten. - Wanneer de bestuurcler 
van een voertuig die, gekomen bij een 
aansluiting, een zljbaan wil inslaan, ver
znimt het bij artikel 96, 1°, van clen :weg
code voorgeschreven teeken te geven, en 
een ancler bestuurcler, in strijcl met arti
kel 36, 4°, van denzelfden wegcode, een 
beweging tot voorbijsteken uitvoert, sluit 
de verantwoordelijkheid van laatstge
noemcle, wegens de ontstane aanrijding, 
niet noodzakelijk elke verantwoordelijk
heicl uit van eerstgenoemclen bestuurder. 

31 Maart 1941. 68, 69 

VER.LATING VAN DEN TOEVER.
TR.OUWDEN POST. 
1. - Wet van 5 Mawrt 1935. - Ve1·

plichting OJJ zijn JJOst te bl'ljven. - l' er
plichting, opgele(ffl zelfs b'ij bezetting van 
het grondgeb-iecl, beho1ulens tegenover
gestelcl be·vcl of lYijzonfle1·e mcwhtig·ing. -
De wet van 5 Maart 1935, betreffende de 
plichten van de ambtenaren in tijcl van 
o01·log, legt aan de bij deze wet bedoelde 
personen de verplichting op op hun post 
te blijven, in welke omstandigheid ook en 
zonder ondei·scheid, behalve in. geval van 
een tegenovergestelcl bevel of van een 
mach tiging. 

24 Maart 1941. 58 

2. -Wet van 5 .JJ.na?"t 1935, a1·Ukelen 1 
en 4. - cc Chef ll en 'cc ove'l'he·ifl waa1·van 
hij athaijtgt ll. - Deze ~titclntk.Jcingen heb
ben flezelfde waanle. - Gevolg, - Het 
woorcl cc chefs ll in artikel 1 cler wet van 
5 Maart 1935, betreffencle d!' plichten van 
cle ambtenaren in oorlogstijd, en cle uit
drukking cc waarvan hij afhangt ll in ar
tikel 4 clerzelfcle wet, hebben 'gelijke 
waarcle; volcloencle is het clat een in arti
kel 1 bedoelcl persoon van een overheicl 
afhangt, opdat hij, zonder bevel of mach
tiging vanwege deze overheid, in geval 
van mobilisatie van !let leger, den hem 
toevertrouwden post niet moge verlaten. 

26 Mei 1941. 126 

3. -Wet van 5 Maart 1935, a1·tikelen 1 
en 4. - Uitcl·l·ulck'ingen cc chefs ll en (cover
heicl waa~·van hij afhangt )), - Hebben 
flezelfcle wannle. - Gevolgen, - Het 
woord (( chefs )), in artikel 1 van de wet 
van 5 Maart 1935·, betreffende de plichten 
van de anibtenaren in oorlogstijcl en de 
uitdrukking C( de overheid waar~an hij 
afhangt ll, in artikel 4 van die wet, heb
ben clezelfcle waarde; het is volcloencle cla t 
een persoon, bedoelcl bij artikel 1, afhangt 
van een overheid opdat hij, zoncler bevel 
of machtiging van tleze overheid, clen hem 
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toevertrouwden post, in geval van mobili
satie van het leger niet moge verlaten. 

19 Mei 1941. 124 

4. - Wet van 5 Mna1·t 1935, artikel 3. 
- Terbeschikk'in.r;stelling ten einde, in 
oorlogstijd, de teko1·tkomingen te vom·ko
men die zouden tJntstnan uit de onbe
lcwanmlw-id, voor zekere tit·ula1·issen van 
openbnre ambten, diensten of be(lieningen, 
om of wel htm nonnale we1·Tczaamheden, 
of wel die waa1·toe zij overeenkomstig ar
Ukelen 1 en 2 wenlen nangewezen, te ver
richten. ~ De wet van 5 Maart 1935 be
treffende de plichten der ambtenaren in 
oorlogstijd heeft willen voorkomen dat, in 
tijd van oorlog, tekortkomingen zouden 
ontstaan ten gevolge van de onbekwaam
heicl waarin zekere titularissen van open
bare ambten, diensten of bedieningen zich 
zouden bevinden om hetzij de werkzaam
heden van hun normale functie, hetzij de 
hun overeenkomstig artikelen 1 en 2 toe
vertrouwde werkzaamheden waar te ne
men; te dien eincle werd in artikel 3 be
paald dat, in geval van mobilisatie van 
het leger, de terbeschikkingstelling kan 
worden opgelegd, welke terbeschikking
stelling een maatregel is van openbare 
orcle, die kan to.egepa;;t worden op de no
tarissen even als op de titula_rissen van 
functies, diensten of openbare beclienin
gen. 

26 Mei 1941. 126, 127 

5. - Ve1·lating van den toevert1·onwden 
1Jost. - Voorwaarclen .. - Tot het bestaan 
van het wanbedrijf van verlating van den 
toevertrouwden post is het niet vereischt 
dat beklaagde bijzonder bevel heeft ge
kregen om op zijn post te blijven, daar 
eli t bevel door· de wet zelf is gegeven. 

9 .J uni 1941. 134 

6. - Wet V(tn 5 Manrt 1935. - Be
k.laagde niet aan.r;ewezen voor een bijzon
de!·en post. - l'erlating van het ,r;ewone 
ambt. - Misdrijf, - Voor het bestaan 
van het misdrijf van verlating van den 
toevertrouwden post, is niet vereischt da:t 
de clader aangewezen werd tot het waar
nemen van een bijzoncleren post ; artike'l 4 
cler wet van 5 1\iaart 1935 becloelt zoowel 
den post clie reeds wordt uitgeoefencl als 
den post waartoe de titularis eerst later 
mocht worde~1 benoemd. (Wet van 
5 Maart 1941, artt. 1 en 4.) 

24 Maart 1941. 60 

7. - Personen die h·un post vu6T de 
mobilisatie waa-nwmen en die geen bij
zondere onde!Tichtingen ontpingen, met 

·het oo.r; op den post. - Ve·rbod om htm 
post te verlnten niettem·in van toepctssing. 
- Artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935 
clat, in geval van mobilisatie van het le~ 
ger, verbiedt dat de bij artikel 1 van die 
wet vermelde personen hun post .verlaten 
zonder toelating of machtiging, maakt dit. 

verbod niet afhankelijk van de voor
waarde dat de titularis met den post 
slechts sedert de mobilisatie wercl bekleed 
of dat hem, met het oog op den post, bij
zondere onderrichtingen werden gegeven. 

17 Februari 1941. 33 

8. - Wet van 5 Jl1ctart 1935 niet opge
schm·t door den in!Val en rle bezetting van 
het m·ondgeb-ied. - De inval en de bezet
ting van het grondgebied door een vreemd 
leger schorten de toepassing van de wet 
van 5 Maart 1935 betreffende de plichteil 
van de ambtenaren in oorlogstijd niet pp. 

9 Juni 1941. - 134 

9. - Ve·rlating van den toevert!'ottw
den post. - 'l'-itularis van een publielc 
ctmbt ingesclweven in d6 we1·vings1·ese1·ve. 
- Omstancligheid die het wanbedrijf niet 
wegneemt. - De mobilisatie van het leger 
brengt niet de oproeping onder de wape
nen met zich van hen clie in de wervings
reserve zijn ingeschreven; de omstandig
heid dat de titularis van een publiek 
ambt in· de wervingsreserve is ingeschre
ven, laat hem niet toe zijn post te verla
ten in geval van mobilisatie van het le
ger. (Wet van 5 1\iaart 1935 betreffencle de 
plichten van de ambtenaren in oorlogs
tijd, artt. 1 en 4; wetten op de militie ge
ordencl den 15 Febrnari 1937, art. 82b.) 

5 Mei 1941. 115 

10. - Verlating vcm den toeve!'trOilW
den post. - Opmep dam· cle regee1·ing ge
!'icht tot de mctnnen ·van 16 tot 35 jaa1·. -
Is geen oproep onde1· de wapenen. - Be
klcta{fcle (lie (lezen opmep doet gelden als 
bevel van cle overheicl. - Ve1·lating van 
den post h·iervan feitelijk niet de ttitvoe-
1'ing. - Geen {fro-ncl tot 1'echtvaa!·diging. 
- De oproep, die door den Minister van 
lanclsverdediging werd gericht tot de 
mannen van 16 tot 35 jaar, was geen 
« oproep onder de wapenen Jl ; ook al kon, 
bij onderstelling, die oproep gelden als 
een bevel van cle overheid, clan nog wordt 
daanloor niet de verlating van den post 
gerechtvaardigd, welke verlating feitelijk 
van zooclanig bevel geenszins de uitvoe
ring is geweest. (Wet van 5 Maart 1935, 
artt. 1 en 4; Strafwetb., art. 70.) 

8 April 1941. 87 

11. - OproetJing van de mannen van 
16 tot -'l.? janr, dOO!' de regee1·ing. - Geen 
op!·oetJing oncler cle watJenen. - De op
roeping van de regeering, waarbij ·aan de 
weerbare mannen van 16 tot 45 jaar, die 
geen militaire verplichtingen haclden, zon
der nadere aanwijzing van het beoogde 
cloel, bevel werd gegeven naar Frankrijk 
uit te wijken, kan niet beschouwd wor
den als een oproeping onder de wapenen. 

24 Maart 1941. · 58 
12. - Ve1·lat-ing van clen toevertmttw

den post. - Opmeping door 1·egee1'ing van 
de m.annen van 16 tot 45 jaa1·. - Geen 
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ozl1'oeping oncle1· de watJens. - De oproep 
door de regeering gericht in Mei 1940, tot 
de mannen van 16 tot 45 jaar was geen 
oproep onder de wapenen. 

9 Juni 1941. 134 

13. - Verlat'ing van den toeve?·tmuw
den tJOft. - Opmeving oncler de wctzwnen 
na voltooiiitg van het wanbedr·ijf. - Geen 
gwncl van rechtvctardiging. - De oproe
ping onder de wapenen na de voltooiing 
van het wanbeclrijf van verlating van den 
post kan het plegen van clit wanbedrijf 
niet rechtvaarcligen. (Wet van 5 JVIaart 
1935 betreffende de plichten van de ambte
naren in oorlogstijd, artt. 1 en 4.) 

5 .JVlei 1941. 115 

14. - FeTla'ting van clen toeve?·trouw
den post. - Verbod bepaald doo·r wet van 
5 Jl1aa'l't 1935, artilcel 4. - Niet onde·rwor
pen aan inschrijv·ing vnn belwnghebbende 
op een rnobilisaUereg·iste1· of awn de af
gifte van een mobilisatieboelcje. -· De 
wetgever heeft het verbod van verlating 
van den toevertronwden post, gesteld in 
artikel 4 van de ·wet van 5 Maart 1935, 
niet onclerworpen aan de voorwaarde dat 
de belangllebbenclen ingeschreven werden 
op een mobilisatieregister of dat hun een 
mobilisatieboekje werd afgegeven. 

19 Mei f9-U. . 124 
15. - Ve1·lctttng van clen toevert·rouw

den post. - Fe·rbocl gesteld in a1·tikel 4 
de1· .wet vwn 5 Mcta1·t 1935. - Niet oncler
wo1·pen aan de voo1·waa1·de dat belang
hebbende we·rd ingesdlweven in een mobi
Usnt-ie1·egiste·r of clnt hern een rnobilisatie
boelcje we1'Cl nfgelevenl. - De wetgever 
heeft het verbod den toevertronwclen PO§.t 
te verlaten, gesteld in artikel 4 van de 
wet van 5 Maart 1935 op de verplichtin
gen der ambtenaren in oorlogstijd, niet 
onclerworpen aan de voorwaarde dat be
langhebbende in een mobilisatieregister 
werd ingeschreven of dat hem een mobi
lisatieboekje wercl afgeleverd. 

26 lVIei 1941. 126, 127 

16. - Verlat-ing vwli clen toeverkouw
den post: - Vaststellingen waantit blijlct 
clnt het tot het misdrijf ve1·eischte opzet 
bestant. - Het aiTest dat vaststelt dat, 
indien de daad van den beklaagde, clit 
wil zeggen het vertrekken nit zijn ver
blijfplaats, niet gevolgd is nit den wil om 
zijn ambt te verlaten, noch nit het recht
streeksch en hoofclzakelijk voornemen om 
de verlating van zijn ambt te verwezen
lijken, beklaagde dan toch ten minste 
zoodanige gevolgen van zijn daad heeft 
moeten overwegen, geeft de bestanddeelen 
op van het algemeen opzet dat voor het 
bestaan van het wanbedrijf van verlating 
van zijn post vereischt is. (Wet van 
5 Maart 1935, betreffende de plichten van 
de ambtenaren in oorlogstijd, art. 4.) · 

5 Mei 1941. 112 

17. - r erlating van den toeve·rtrouw
clen post. - Zedelijk bestwndcleel. - Al
gerneen opzet. - Het wanbedrijf van ver
lating van den toevertrouwclen post ver
eischt bij den dader het algemeen opzet; 
llet b~jzonder opzet wordt daartoe niet 
vereischt. (Wet van 5 i\llaart 1935 betref· 
fende de plichten van de ambtenaren in 
oorlogstijd, art. 4.) 

5 M:ei 1941. 112 

18. - Ferlctti-lig vnn den toeve·rtm~tw
clen tJost. - Zeclelijk element van het mis
d1"ijj'. - '"1lgemeen opzet. - Het wanbe
drijf van verlating van den post vereischt 
niet l<et bijzonder opzet; het algemeen op
zet is voldoende. 

24 M:aart 1941. 60 . 

19. - Ve'l'lating van den toeveTt'I'OWW· 
den zwst. -·Wet vil!n 5 JJ1aa1·t 1935, aTti
lceZ 4. - Zedelijk bestanddeeZ van het 
10Ctnbed·l"ljf. - Algemeen opzet alleen ver
eischt. - BegritJ. - Het wanbedrijf van 
verlating van den toevertronwden post, 
bepaald bij artikel 4 van de wet van· 
5 Maart 1935 op de verplichtingen van de 
ambtenaren in oorlogstijcl, vereischt als 
zedelijk bestanddeel enkel het algemeen 
opzet. Bit opzet onderstelt niet ncioclza
kelijk dati een bij artikel 1 van cUe wet 
bedoeld persoon,, lloor zich nit zijn post 
te verwijderen, het inzicht moet gehad 
llebben om de uitoefening van zijn functie 
hetzij voor altijd, hetzij slechts tijdelijk 
te staken; voldoende is het clat hij, bij 
de verwijdering nit zijn post, vrijwillig 
en zonder dwang geschied, geweten heeft 
of moe ten . we ten heeft da t llij dezen post 
mogelijk niet weder op elk oogenblik zou 
kunnen vervoegen. 

19 Mei 1941. 124, 125 

20. - lTerla:ting vnn den toevertro1tw
clen post. - Wet vcm 5 Maart 1935. -
ZecZelijk bestwnclcleel vnn het wanbedrijf. 
- Algemeen opzet ctlleen ve·re·ischt. -
Beg1"ip. - Het wanbedrijf van verlating 
van den toevertronwden post, bepaald bij 
artikel 4 van de wet van 5 i\llaart 1935, 
vereiscll t als zedelijk element enkel het 
algemeen opzet. Dit opzet onderstelt niet 
noodzakelijk dat eeli persoon, bedoeld in 
artikel 1 tler wet van 5 Maart 1935, het 
voornemen heeft gehad voor altijd of 
slechts voor een tijd zijn ambtsverrichtin
gen te staken; voldoencle is het dat die 
persoon, vrijwillig en zonder dwang zich 
nit zijn post verwijderend, geweten heeft 
of moest weten clat het mogelijk was dat 
hij zijn post niet weder- op elk oogenblik 
zon kunneu vervoegen. 

19 Mei 1941. 124, 125 

21. - Ye·rlat-ing van clen toe-vertrottw
clen post. - Algemeen opzet. - Even
t·tteel ozxeet. - 'l'ot het bestaan van het 
algemeen opzet, dat alleen is vereischt als 
zeclelijk bestanddeel van het wanbedrijf 
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van verlating van ·den toevertrouwden 
post, is het voldoende dat de dader, toen 
hij zich vrijwillig en vrij van den zetel, 
waar hij zijn functie uitoefende, heeft 
verwijderd, wist of moest weten dat ver
lating van zijn post daarvan een moge
lijk gevolg was, welk gevolg hij aldus 
aanvaardde. (Wet van 5 Maart 1935, arti
kel 4.) 

13 Mei 1941. 121 
·22. - Verlating van den toeverti·o~tw

den post. - Wet van 5 Maart 1935. -
Materieel bestanddeel van het wanbedlijf. 
- Begrip. - Het materieel bestanddeel 
van verlating van den toevertrouwden 
post, bepaald bij artikel 4 van de wet van 
5 Maart 1935, bestaat in het feit dat een 
persoon, .bedoeld bij artikel 1 van deze 
wet, in geval van mobilisatie van het le
ger, zonder bevel of machtiging, zich van 
den hem toevertrouwden post verwijdert 
in zoodanige voorwaarden dat het zeker 
is da t hij zich aldaar niet meer zal be
vinden telkens wanneer zijn aanwezig
heid noodzakelijk zal zijn, of althans, de 
omstandigheden zoodanig zijn dat zij een 
hindernis of een beletsel, om er op het 
gepaste oogenblik terug te komen, als mo
gelijk moeten doen inzien. 

19 Mei 1941. 124 
23. - ·T'e1·lating V(/jn den toevertrou1,o

den post. - Oogenblilclcelijlc misdrijf. -
Het wanbedrijf van verlating van den 
toevertrouwden post is materieel en 
oogenblikkelijk voltooid door het feit dat 
de dader, zonder hiertoe eenig bevel of 
machtiging te hebben ontvangen, zich ver
wijdert uit de plaats waar hij zijn ambt 
uitoefent, op die w1jze dit ambt;ware het 
slechts tijdelijk, verlaat en zich onttrekt 
aan de voortgezette waarneming van zijn 
ambtsverrichtingen en aan de gebeurlijke 
bevelen die zijn chefs te allen tijde. kun
nen verplicht zijn hem te geven. (Wet 
van 5 Maart 1935 betreffende de plichten 
van de ambtenaren in ciorlogstijd, art. 4.) 

5 Mei 1941. 112 
2·4. - T'e1·lati.ng van den toeverti·o~tw

den post. - Oogenblilclcelijlc misdrijf. -
Bestanddeelen. - Materieel bestanddeel : 
verlating van het ambt, zonder bevel of 
machtiging. - Zedelijlc bestanddeel : a·l
gemeen opzet, eventueel opzet. - Het 
misdrijf van verlating van den post is 
materieel en oogenblikkelijk voltooid 
wanneer de dader, zonder bevel of mach
tiging te hebben ontvangen, al ware het 
slechts tijdelijk, zijn bediening verlaat 
en zich op die wijze aan zijn ambtsplich
ten e'l'en als aan de gebeurlijke bevelen 
van zijn overheid onttrekt. Het is· niet 
vereischt dat ·hij van deze overheid het 
bevel heeft ontvangen om zijn bediening 
te blijven waarnemen. 

Het algemeen opzet, dat alleen ver
eischt wordt als zedelijk bestanddeel van 

het misdrijf, is verschillend van de reden 
waarom de dader heert gehandeld ; voor 
het bestaan van dat opzet is het voldoen
de dat de dader, bij het vrijwillige verla
ten van zijn verblijfplaats, wist of moest 
wete:p dat de verlatlng van zijn ambt 
daarvan het mogelijk gevolg kon zijn, 
waaraan hij zich op die wijze heeft bloot
gesteld. 

8 Apri11941. 87, 88 

25. - Verlating van den toevertrouw
den post. - Oogenblilclcelijlc misdrijf. -
De verlating van den toevertrouwden post 
is een oogenblikkelijk misdrijf dat vol
tooid is door de verwijdering uit de 
plaats waar men zijn ambt uitoefent. 
(Wet van 5 Maart 1935 betreffende de 
plichten van de ambtenaren in oorlogs
tijd, art. 4.) 

5 Mei 1941. 115 

26. - T'erlating van den toevertrouw
den post. - Overma·cht ten gevolge van 
wellce de amlltenaar verhinde1·d we1·d zijn. 
ambtsvm·riahtingen spoedig te heTnemen. 
- Deze omstandigheid sl~tit het wanbe
di·ijf niet uit. '- Wanneer een ambtenaar 
artikel 4 der wet van 5 Maart 1935 over
treedt en zijn post verlaten heeft, neemt 
de omstandigheid dat hij door overmacht 
verhinderd werd zijn ambtsverrichtingen 
spoedig te hervatten het bestaan van het 
misdrijf niet weg. (Wet van 5 Maart 1935, 
art. 1 en 4.) 

10 Maart 1941. 45 

27. - Verlating van den toeveTtroltW
den post. - Wet van 5 Ma;art 1935 van 
toepassing op de magistra,ten der 1·eah
terlijlce m·de. - De wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichteri. van de ambtena 
ren in oorlogstijd is van toepassing op de 
magistraten der rechterlijke orde. 

9 Juni 1941. 134 

28. - Wet van 5 M a art 1935 van · toe
passing op de ma'f}ist1·aten dm· reahter~ 
lijlce orde. - De wet van 5 Maart 1935 
betreffende de plichten van de ambtena
ren in oorlogstijd is van toepassing op de 
magistraten van de rechterlijke orde. 

8 April 1941. 87 

29. - Wet van 5 Maa1·t 1935. - Van 
toepassing op de magist1·aten. - De ·wet 
van 5 Maart 1935, betreffende de plichten 
van de ambtenaren in tijd van oorlog, f..s 
van toepassing op de magistraten van de 
rechterlijke orde. 

24 Maart 1941. 58 

30. - Wet van 5 Maart 1935. - Ver
pliahtingen opgelegd aan de magiskaten 
der 1·eahterlijlce m·de. - Daar de aan 
een magistraat toevertrouwde bediiming 
uiteraard en v66r alles de bediening is, 
welke hij als lid van de rechterlijke 
orde uitoefent, legt de wet hem, wanneer 
zij voorschrijft op zijn post te blijven, de 

. ' 
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verplichting op om zijn becliening te blij
ven uitoefenen zonder onderbreking, be
houclens bevel of machtiging tot het tegen
deel; cle magistraat kan, om aan die ver
plichting te ontsnappen, g·eenszins de min
der strenge bepalingen van de wet op de 
rechterlijke inrichting inroepen. (Wet van 
5 Maart 1935, artt. 1 en 4; wet van 18 Ju
ni Ul69, art. 213.) 

8 April 1941. 87 

31. - Wet van 5 Maart 1935. - Ver
plichting voo·r de rnag·ist-raten op h~m 
post te bUjven, niettegenstawnde het ver
mogen orn, in nonnalen tij(l, zich ged~t
ren(le ko1·ten tijd te ve1·wijde1·m~. 

· Het vermogen om zich, in normale om
standigheden, zonder machtiging, voor 
korten tijcl te verwijcleren, clat aan de 
magistraten behoort enkel in zoover de 
verwijdering den clienst niet schaaclt, 
geldt niet ten aanzien van de wet van 
5 Maart 1935, wier bepalingen onderstel
len dat de clienst zou geschaad worden 
door een welkdanige afwezigheid en aan 
de magh:;traten voorscllrijven hun post 
niet te verlaten. (Wet van 5 Maart 1935, 
artt. 1 en 4; wet van 18 Juni 1869, arti
kel 213.) 

2-! Maart 1941. 60 

32. - Ve1·IaUng van den toeve1·frottw
den post. - Onatzetbaar magistraat. -
Misdrijf. - Pleegt het wanbedrijf van 
vel"lating van den toevertrouwden post, 
de niet uit zijn ambt afzetbare magis
traat (ter zake, een ondervoorzitter van 
een rechtbank van eersten aanleg) die, 
na mobilisatie van het leger, zijn post 
verlaat zonder daartoe eenig bevel of 
machtiging te hebben gekregen. (Wet van 
5 Maart 1935 betreffende de plichten van 
de ambtenaren in oorlogstijcl, art. 4.) 

5 Mei 1941. 112 

33. - Verlating van den toevertTo·uw
de·/1 post. - Uit zijn ambt niet atzetbaa1' 
magistraat. - Wwnbed1·ijf, - Pleegt het 
wanbeclrijf van verlating van den toever
trouwden post, de uit zijn ambt niet af
zetbare magistraat (ter zake een onder
zoeksrechter) die, na mobilisatie van het 
leger, zijn post verlaat, zonder eenig be
vel of eenige machtiging te hebben ont
vangen. (Wet van 5 JVIaart 1935 betref
fende de plicllten van de ambtenaren in 
oorlogstijd.) 

5 Mei 1941. 115 

34. - Vel'lating van den toevertrottw
clen post. - M agistmat clie gemachtigd 
werd zijn echtgenoote te brengen naa1· een 
nabtwige stad, oncle1· voo1·waa1·de te1·stoncl 
tentg te keeTen naa1· den zetel van zijn 

.fnncUe. - VeTtl'elct naa~· het bttitenlancl 
na een enlcele paging tot te1·uglceer. -
Miscl'l'ijf. - Pleegt het misclrijf van ver
lating van de:il toevertrouwden post de 
magistraat cUe, na machtiging te hebpen 

bekomen om zijn echtgenoote naar een 
naburige stad te brengen, onder voor
waarde daarna terstond terug te keeren 
naar den zetel zijner functie, zicll vrij
willig aan het volbrengen van deze voor
waarde onttrekt door naar het buitenland 
uit te wijken, na een enkele poging te 
hebben gedaan om terug te keeren. (Wet 
van 5 Maart 1935, art. 4.) 

14 Juli 11141. 175 

35. - Ve1·Iating van clen toevwrtrottw
clen post. - Wet van 5 Maa1·t 1935, m·ti
lcel 4. - Niet 'IHtn toepassing op den pleit
bezo·rger. - De pleitbezorger bij een 
reclltbank van eersten aanleg of bij een 
Hof van beroep valt, als zoodanig, niet 
onder de toepassing van de strafsancties 
gesteld in artikel 4 van de wet van 
5 Maart 1935 betreffende de plichten van 
de ambtenaren in oorlogstijd. 

17 Juni 1941. 138 

36. - Verlating· van den toevertrottw
den post.- Wet van .5 Maart 1935- Vwn 
toepnss·ing op (le notn·l"issen. - De wet 
van 5 Maart Ul35 betreffende de plichten 
van cle ambtenaren in oorlogstijd is van 
toepassing op de notarissen. 

26 Mei 1941. 12(} 
37. - 1Fet vnn {j Mnnrt 1935, wrt-ike

l,en 1 en 4· - Nota'l'is. ~ OveriWi(l ·wna1'
va·tb hij afhangt. - De notaris hangt af 
van de regeering voor alles wat de aan
wijzing van zijn verblijfplaats betreft; 
hij is bovendien, in de uitoefening· van 
zijn open bare bediening, onderworpen a an 
llet bestendig toezicht van· clen procureur 
generaal, van de overige officieren van 
justitie, alsmecle van de Hoven en recht
banken. (Wet van 25 ventose, jaar XI, 
art. 45 ; besluit van 12 September 1822, 
art. 7) ; de notaris heeft derhalve « chefs )) 
en << hangt af van een overheid )) in den 
zin van cle artikelen 1 en 4 der wet van 
5 Maart 1935 betreffencle de plichten der 
ambtenaren in oorlogstijd. 

26 Mei 1941. 126, 127 
38. ___: Wet van 5 Mnn·rt 1935. - Deur

wa.arder. - 'l'oevertro'ltwcle tJOst. - Be
teekenis. - De aan een deurwaarder toe
vertrouwcle post is hoofclzakelijk, naar den 
zin van cUe in cle wet van 5 Maart 1935 
gebruikte uitclrukking, de openbare be
cUening waartoe de deurwaarcler als zoo
danig werd benoemcl, die hij vrij heeft 
aanvaard door zijn eedat1egging, en waar
toe het verblijf' wercl aangewezen door de 
rechtbank. 

19 Mei 1941. 124 
39. - Wet vwn .5 Mnart 1935. - Detw

waarcle·r. - Ove1·heicl wa,n1·vnn h-ij at
hangt. - Een cleurwaanlei' hangt af van 
de rechtbank van eersten aanleg voor al
les wat zijn verblijf betreft; llij is boven
cUen, in cle uitoefening· van zijn openbare 
becliening, onclerworpen aan het besten-
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dig toezicht van den procureur generaal 
en aan het gezag van den Minister van 
justitie. (Decreet van 14 Juni 1813, artt. 16 
en 39; decreet van 30 Maart 1808, art. lOB; 
wet van 18 Juni 1869, art. 155.) 

19 Mei 1941. 124 

40. ~ vYet van 5 Maa;·t 1935, arUkel 4. 
~ Van toepassing op de b~wgemeesters. 
~· Artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten der ambtenaren in 
oorlogstijcl, is van toepassing op de bur
gemeesters, die in geval van mobilisatie 
van het leger, hun post verlaten zonder 
toelating of machtiging. 

17 Februari 1941. 33 

41. ~ Wet van 5 Ma;art 1935, artUcel 4. 
-Van toepassing op de burgemeeste;·s.
Artikel 4 van de wet van 5 Maart 1935, 
betreffende de plichten van de ambtena
ren in oorlogstijd, is van toepassing op de 
burgemeesters die, in geval van mobilisa
tie van het leger, hun post verlaten zon
der daartoe bevel of machtiging te heb
ben ontvangen. 

17 Februari 1941. 35 

42. ~ Wet van 5 Maart 1935, a;·tilcel 4. 
- Ya1~ toepassing 011 de b~wgemeeste;·s. -
Pleegt verlating van zijn post, de burge
meester die, in geval van mobilisatie van 
het leger, zonder bevel of machtiging zijn 
ambt verlaat. (Wet van 5 Maart 1935, 
art. 4.) 

24 Februari 1941. 40 

VE:QLATING VAN FAMILIE. 

Artilcel 391bis van het Stmtwetboelc. -
Artikel 391bis van het Strafwetboek straft 
het vrijwillig verzuim van de bij arti
kel 340b van het Burgerlijk Wetboek be
doelde verplichting, en maakt geen onder
scheid tusschim het geval waarin het be
drag van de door den rechter bepa:;tlde 
onderhoudsuitkeering het gedeelte van 
het loon van den schuldenaar, waarop 
beslag kan worden gelegd, te boven gaat, 
en het geval waarin het bedrag van de 
onderhoudsuitkeering dat gedeelte niet 
overtreft. (W etten van 14 J anuari 1928, 
art. 1; 30 Mei 1931, al"t. 1, en 17 J anuari 
1939, art. 1.) 

7 J uli 1941. 163 

VERNIELING VAN AFSLUITING. 

V ernieling van 11aal OJJ gezag van recht 
gepl(tatst tot afpaling van eigendommen. 
- M isd·r·ijf tegen artikel 545 van het 
St;·atwetboek. ~ Vernieling van een paal, 
die op gezag van recht :werd geplaatst tot 
afpaling van verschillende erven, is een 
misdrijf teg·en artikel 545 van het Straf
wetboek. 

22 October 1941. 219 

VERVALSCHING VAN VOE-
DIN GSMID D ELEN. 

Zie VoEDINGSMIDDELEN. 

VERVOER. 

Vervoer per spoor. - Koopwaren. -
VerUes of nverij. ~ Beding vwn niet vrij
war;ing. - Dmagwijdte. - Geen vrijstel
ling van ellce verantwoonleUjkhei(l. - E11-

kel otJhejJing van het ve;·moeden vwn schuld. 
- VemntwoordeUjkheid behee;·scht door 
het gemeene ;·echt, ingeval schuld bewe
zen is .. - Naar de wet van 25 Augustus 
1891 op het vervoercontract, hebben de 
bedingen van niet-vrijwaring niet tot doel 
noch tot gevolg den vervoerder van elke 
verantwoordelijkheid vrij te stellen; zi.i 
doen enkel het door de wet gevestigde 
vermoeden van schuld wegvallen; wan
neer de schuld van den vervoerder bewe
zen is, wordt zijn verantwoordelijkheid 
beheerscht door de regelen van het ge
meene recht. (Artikel 45 der wet en Inter
nationale Overeenkomst betreffende het 
vervoer van koopwaren per spoor, goed
gekeurd bij de wet van 17 September 
1936, art. 53.) 

1 ~1ei 1941. 108 

VERWIJZING NAA:Q EEN AN
DE:QE :QECHTBANK. 

1. - Gewettigde verdenlcing. - Bur
gerlijke zaken. - Feiten die niet als die
nend kunnen worden beschouwd. - Leve
ren geen grond op tot ge:wettigde verden
king, die de verwijzing van de eene recht
bank van eersten aanleg naar een andere 
rechtbank van eersten aanleg wettigt, de 
on'lstandigheicl dat, eenerzijds, de verzoe
ker schoonbroeder is van den voorzitter 
der van de zaak kennis nemende recht
bank en zich met hem in oneenigheid· be
vindt en, anderzijds, dat cle raadkamer 
van die rechtbank, in een vorige rechts
pleging, de interneering van verzoeker 
heeft bevolen. 

23 J uli 1941. 1'77 

2. - Gewettigde ve·rdenlc'ing. - St;·at
zalcen. - Omstandigheden van zoodan·i
gen a:ard dat z·ij bij partijen want1"ou
wen kunnen verwelclcen aangawnde de 
skikte onpartijdighei(l in de door de ken
nisnemende ;·echtbanlc te geven beslissing. 
- Wanneer in strafzaken uit een verzoek 
op grond van gewettigde verdenking, 
waarvan verweerder kennis heeft gekre
gen, en uit de· tot ·staving overgelegde 
stukken blijkt dat er omstandigheden be
staan van zoodanigen aard dat zij bij de 
partijen wantrouwen kunnen verwekken 
aangaande de strikte onpartijdigheid in 
de door cle kennisnemende rechtbank te 
verleenen beslissing, onttrekt het Hof van 



42 VERZEKERINGEN. - VOEDINGSMIDDELEN. 

verbreking de zaak aan de kennisneming 
varl deze rechtbank en verwijst ze naar 
een andere rechtbank van gelijken rang. 
(Wetb. van Strafv., art. 542, 544 en 545.) 

26 November 1941. 237 

3. - Gewettigde venlenking. - St·raf" 
Mtlwn. - Ve·rz·oelcschrift ingediencl doo1· 
het openbaa1· ministe1·ie. - Beklaagde die 
<lawrvan geen ke1111tis heett gek1'egen. -
Geen ve1·plichting voo1· het Hot om de me
dedeeling ·van het venzoekschrift aan T!e
lclaagde of eenigen ande1·en voo·rbe1·eiden
den mctatTegel te bevelen. - Wanneer in 
strafzaken, een verzoekschrift tot gewE't
tigde verdenking is ingecliend door het 
openbaar ministerie, van welk verzoek
schrift beklaagde geen kennis heeft beko
men, is het Hof van verbreking, voor.aleer 
het te aanvaarden, niet gehouclen de me
decleeling van het verzoekschrift aan be
klaagcle of eenigen anderen voorbereiden
den maatregel te bevelen, inclien zulks 
niet nooclzakelijk blijkt te zijn. (Wetb. 
van Strafv., artt. 542, 544, 545 en 547.) 

26' November 1941. 238 

VEQZEKEQINGEN. 

1. - Ve1·zeke1"ing van de veTantwoo1·
deHjkheid tegen het 1·isico van attto-onge
'l.Ytllen. - Contract bedingend dat de pre
m·ie voo1· een janr verzelcering voora,f en 
in ellc geval ve1·schttlcUgd is. - Verze
kenle die het vermogen heett de jact1'lijlc
sche premie bij gedeelten te betnlen. -
Y wrlcoop van den wngen in den loop van 
het vei·zekeringsjna1·. - Fonnis dnt ver
zekenle vrijstelt van de verplichting het 
niet betaalcle gedeeUe vnn de premie te 
betctlen. ·_ Schending van de wet de1· tJar
Ujen. - Wanneer het verzekeringscon
tract betreffende de verantwoordelijkheid 
wegens het risico van auto-ongevallen be
clingt dat de premie voor een verzeke- · 
ringsjaar geheel, vooraf en in elk geval 
verschulcligd is, zelfs inclien aan verze
kerde het vermogen worclt toegekencl bij 
gedeelten te betalen, schendt het vonnis 
de 'Yet der partijen wanneer het den ver
zekercle, die de eerste helft van de premie 
betaald heeft, ontslaat van de verplich
ting om de tweede helft te betalen omdat 
het risico intusschen verdwenen is, daar 
de verzekerde in den loop van het verze
keringsjaar zijn autowagen verkocht 
heeft. (Burgerl. Wetb., art. 1134.) 

27 November 1941. 246 

2. - l'e1·zelce1'ing tegen oucle1·dom en 
n·oept-ijdigen dood. - Persoon die teite
lijlc do01· den weTlcgever e1· mede belnst 
wonlt de bij de wet voo1·geschTeven af
houclinp en starting te doen. - Aange
stelcle in den zin vnn de a1·tilcelen 64 dm· 
wet vnn 14 Ju.U 1930 en 67 deT wet vnn 

15 December 1937. - De persoon die door 
den werkgever er mecle belast is de bij 
de wet voorgeschreven afhoudingen en 
stortingen te doen, is een aangestelde, 
naar den zin van· de artikelen 64 der wet 
van 14 Juli 1930 en 67 der wet van 15 De
cember 1937 op de verzekeringen tegen 
ouderdom en vroegtijcligen dood. 

10 Maart 1941. 47 

VEQZET. 

1. - Stmtznlcen. ~· Dntagwijdte. -
Wanneer een bij verstek gewezen vonnis 
den beklaagde heeft vrijgesproken van de 
hoofcl-telastleg•ging en veroor'deeld wegens 
de bijkomende telastlegging, zal het ver
zet van beklaagde, dat er toe strekt en 
slechts er toe bm strekken al de tegen 
hem uitgesproken veroordeelingen of een 
gedeelte te doen opheffen, niet weer ter 
sprake brengen en niet weer kunnen ter 
sprake brengen de vraag of het feit ge
pleegd is geweest in de bij de hoofd-te
lastlegging opgegeven omstandigheden. 

23 J uni 1941. 146 

2. - St1·ntzaJcen. - Gevolpen. -Wan
neer de raadkamer beklaagde onwettelijk 
heeft v,et·wezen naar de correctioneele 
rechtbank wegens de hoofd-telastlegging 
van zwaren cliefstal en de bijkomende te
lastlegging van eenvoudigen diefstal, zon
der clat verzachtende omstandigheden 
werden in aanmerkipg genomen, en de 
correctioneele rechtbank daarna beklaag
de onwettelijk heeft vrijgesproken van 
de hoofd-telastlegging en veroordeeld we
gens de bijkomende telastlegging, brengt 
het enkele verzet van beklaagde tegen dit 
bij verstek gewezen vonnis niet mede dat 
de hoofd-telastlegging opnieuw onclerzocht 
wordt, en de correctioneele rechtbank 
mag zich niet onbevoegd verklaren omdat 
de raaclkamer verzuimd heeft verzach
tende omstandigheden in haar beschik
king tot verwijzing te vermelden. 

23 Juni 1941. 146 

VOEDINGSMIDDELEN. 

Wet vnn 4 Augustus 1890, aTtikel 5. -
Van toepnssing niet enlcel op de wn1·en of 
stoffen die dienen tot de voeding van den 

· mensch of vnn dieTen, maar eveneens op 
de stojfen die dienen tot het beTeiden of 
vm·van1·digen van voedingsmidflele1~. -
Artikel 5 der wet van 4 Augustus 1890, 
dat b,et .2° van artikel 561 van het Straf-. 
wetboek :Wijzigt, · is van toepassing niet 
aileen op de waren o1' stoffen dienend tot 
voeding van den mensch of de dieren, 
maar ook op de stoffen dienend tot het 
bereiden of tot vervaardigen van voedsel. 

7 Juli 1941. 167 
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VONNISSEN EN AIU~ESTEN. 
Zie REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN, IN BUR

GEHLIJKE ZAKEN. 

HOOFDSTUK I. 

VONNISSEN EN ARRESTEN IN HET ALGEMEEN. 
VomntN. 

1. - Burge'l'lijke zalwn. - Aa1·d van 
de vonnissen. - Beschilcking van den 
voo1·zuter, -die beslist in lcort geding, in 
den loop van eon gedin,q tot scheiding va~t 
tatel en bed. - Beschilclcing die den man 
veroordeelt om aan zijn v1·ouw, eischeres 
tot scheiding van tatel en bed, onde1·
houdsgelcl uit to Tcee1·en. - Voorloopige 
beslissing. - Beteelcenis van deze termon. 
- De beschikking van den voorzitter, die 
in kort geding beslist, en, in den loop van 
een geding tot scheiding van tafel en bed, 
den man van de eischeres in de hoofdzaak 
veroordeelt om aan deze on'derhoudsgeld 
uit te keeren, is een beslissing die voor
loopig wordt geheeten, in dezen zin dat 
zij het recht van de echtgenoote op onder
houd slechts regelt voor den duur van het 
geding, zonder afbreuk te doen a an de 
lloofdbeslissing, en dat de bevolen maat
regel· een einde neemt wanneer . de qeslis
sing, die llet hoofdgeding afsluit, gewe
zen is. 

Zoodanige beschikking gaat, bij gebreke 
van beroep, in kracht van gewijsde over 
en de beslissing, die het hoofdgeding af
sluit, heeft te haren opzichte geenerlei 
terugwerkende kracht. · 

7 Juli 1941. 166 

HOOFDSTUK II. _ 

R~;DENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 

§ 1. - Redenen, gebrek aan redenen. 

2. - St1:atzalwn . . - Bu1·ge·rlijlce vorde-
1'ing. - Ve1·wee·rmiddelen in 1·echte. -
Beantwoo1·ding door den 1'0ohter. - Wan
neer, wegens de vaststelling door den 
rechter geclaan, een verweermiddel, in 
n!chte opgeworpen door beklaagde, zijn 
belang heeft verloren, moet daarop niet 
nader worden geantwoord. ' 

6 Augustus 1941. 182 

3. - St1'af:wken. ~ Gebrelc awn rede
nen in reohte. - Is niet in rechte met re
denen omkleecl het vonnis dat de wets
bepaling opgeeft, waarbij het feit wordt 
verboden, docll niet de wetsbepaling ver
meldt,-waarbij de straf op dit feit wordt 
gesteld. (Grondwet, art. 97.) 

23 Juli 1941. 180 

4. - St1·atzalcen. - Renaming van hot 
teit in cle bewoo1·dingen van de wet. - · 
Daanloo1· vastgesteld clat al de wettelijke 
bestnndcleelen van hot misd1'ijf nanwez·ig 
zij1i. - Geen oonol-ttsie. - Veroo'l'(leeling 

, wettelijlc met 1'edenen omlcleed. - Het 
vonnis, waarbij beklaagde wordt veroor
deeld na benaming van de misclrijven in 
de wettelijke bewoordingen, stelt op deze 
wijze bindend en feitelijk het bestaan 
vast van al de bij de "iet vereischte be-_ 
standdeelen van die misdrijven, en is, bij · 
gebreke van conclusie, wettelijk met re
denen omkleed. 

17 Maart 1941. 57 

5. - St1'afia1Hi1t. - Vonnis van ver
oMdeeling. --..: Dat~tm vnn hot !cit onze
lcer. - Onmo,qelijkheid vo01· het Hot na 
to gaan of de tntblielce vorderi1ig nl dan 
niet ve1·jaard is. - Geb1'elc aan 1'cdenen. 
- Is niet wettelijk met redenen omkleed 
het vonnis van veroordeeling dat den da
tum van het gepleegcle feit in de onze
kerheid laat en derhalve het Hof niet in 
staat stelt na te gaan of de publieke voi-
dering al dan niet verjaard is. 

17 November 1941. - 233 

6. Besohiklcing tot verwijzing verleend 
do01· de raadlcamer. - Aanneming van de 
redenen ve1·meld in de vo1·de1·ing van .den 
tJ1'00UTOU1' des Konings. - De beschikking 
van de raadkamer die; om een beklaagde 
wegens een correctioneel gemaakte mis
daad naar de correctioneele rechtbank te 
verwijzen, verklaart dat de redenen uit 
de vordering van het openbaar ministerie 
worden overgenomen, is op die wijze wet
telijk met redenen omkleed, mits deze vor
dering de feiten, overeenkomstig de wet, 
omschrijft, vaststelt dat er voldoende be
zwaren bestaan tegen den beklaagde en de 
verzachtende omstandigheden tot het cor
rectionaliseeren opgeeft. (Wetb. van 
Strafv., art. 130; wet van 23 .Augustus 
1919, art. 3; Grondwet, art. 97.) 

7 .J uli 1941. 168 

7. - Strnjznlcen. - Lnster of ee1'1'00/. 
- V erwijzing nan1· n1·tilcel 444 vnn hot 
Stratwetboek, betreffende de voo1·waanle 
van openbaa1·hwid. - Geb1·clc, ann 1'0de
'IWI~. - Is niet wettelijk ·met redenen om
kleed het arrest dat, om een veroordee
ling wegens laster of wegens eerroof te 
staven, er zich toe beperkt, ten aanzien 
van de voorwaarcle van openbaarheid, te 
verklaren dat het feit werd gepleegd in 
een van de bij artikel 444 van het St~·af
wetboek voorziene gevallen. 

22 October 1941. 221 

§ 2. - Oonclusie. - Beantwoording. 

8. - Stratzalcen. - Ve1·pliohting van 
den reohtm·. - Hoe ver zij 1·eilct. - De 
rechter voldoet aan het vormvoorschrift, 
dat hem oplegt te antwoorden op de vra
gen, verweermiddelen en excepties van de 
partijen, wanneer hij de redenen opgeeft 
die hem er toe geleid hebben te beslissen
zooals hij gedaan heeft; hij is echter nfet 
gehouden nader te bepale:il welke elemen-
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ten hem er toe brachten die redenen als 
cloorslaggevencl te beschouwen. 

23 J uni 1941. 145 

9. - StTatzaken. - Ooncl!usie niet be
antwooi·d. - Schendt artikel 97 van de 
Gromlwet het · vonnis van veroordeeling 
dat ·niet antwoorclt op het in de coliclusie · 
van beklaagde vervatte verweer. 

6 Augustus 1941. 182 

10. - St1'afza7cen. - Oonclttsie van 
beklaagde. - Miclclelen wa.antit belcla:ag
de afleidt clat hij onschnlclig is. - Niet 
beantwoonl. - ATrest niet wettelijk met 
!'edenen omlcleed. - Is niet wettelijk met 
redenen omkleed het arrest waarbij een 
beklaagde wordt veroordeelcl, zoncler dat. 
de door hem bij conclusie aangebrachte 
middelen, waaruit hij zijn onschuld be
weert af te leic1en, beantwoord werclen. 

6 J anuari 1941. 1 

11. - St-ratzaken. - Ve1·wee1' in feite 
en in 1·echte doo1· beklaagde aangevom·d. 
- Geen beantwoo-rclin,q.- Geb1·e1c aan ?'e
denen. - Wanneer cle beslissing de ver
weermicl,delen in feite en in rechte, bij 
conclusie van beklaagde aangevoerd en 
den rechter onderworpen, onbeant:woord 
heeft gelaten, is zij niet met redenen om
kleed overeenkomstig artikel 97 van de 
Grondwet. 

20 Januari 1941. 11 

12. - Stratzalcen. - Oonclttsie gena
men v661' den ee1·sten Techte1'.- Niet he?·
nomen voo1· den 1·echter in ·be1·oep. -
Geen veTJJlichting voo1· dezen daarop te 
antwoonlen. - Ret Hof van beroep is 
niet verplicht de v66r den eersten rechter 
genomen conclusies, die voor het Hof niet 
werden herhaald, te beantwoorclen. 

19 ~ei 1941. 122 

13. - St1·atza7cen. - Pttblielce 1JOnle-
1"'in,q. - Btwge?'lijke vm·de1·ing. - Miclclel 
aanvoerencl dctt conclttsie niet werd be
antwoonl. - Geen conclns·ie werd gena
men. - Middel mist teitelijlcen g1·onclslag. 
- Mist feitelijken gronclslag het middel 
aanvoerend dat niet wercl geantwoord op 
bij conclusie gestelde vorcleringen of ex
cepties, dan wanneer uit geen stuk van 
de rechtspleging blijkt dat zoodanige vor
cleringen of excepties bi.i conclusie wer
den aangebracht of dan wanneer de be
streden beslissing deze beantwoord heeft. 

31 Maart 1941. 66 

14. - 8t1·atzaken. - Oonclttsie van' be
lclaagde bevat slechts feitelijlce bewijs
voe?·ing,. - lla;ststelling waantit volgt dat 
de bew~1·ingen van belclaagde niet ge[}1'0ncl 
zijn .. - Wettelijk met 1·edenen omlcleefl. 
- W anneer de conclusie van beklaagcle 
siechts feitelijke bewijsvoering bevat, is 
wettelijk met reclenen omkleed rle beslis
sing van veroordeeling die tegen de bewe
ringen van beklaagde feiten stelt waaruit 

blijkt clat deze beweringen niet gegroncl 
1 zijn, en die namelijk vaststelt, steunencl 

op het ter terechtzitting gedane oncler
zoek, clat al de bestanddeelen van in het 
bewoorclingen cler wet genoemde misclrijf 
ter zake voorhanden zijn. 

17 November 1941. 233 

15. - 8tmtza7cen. - Beklaagcle fl'ie 
bij conclttsie zelce1·e veTsies van de teiten 
niteenzet. - ATTest ve1'7clarend wellce vei·
sie het aa1vneemt als de wa1·e. - Ooncl·tt
sie beantwoo1'd. - Door de opg·ave van 
de versie van de feiten, die hij als de 
ware verklaart, wijst de rechter de an
dere door den beklaagde bij conclusie 
voorgestelde versies van de hand. (Grond
wet, art. 97.) 

17 Maart 1941. 54 
16. - St1·atzaken. Beantwoo1'ding 

van conclttsie. - De conclusie, waarbij 
beklaagde voor den rechter in beroep de 
geldigheifl van, de door den eersten rech
ter tot staving van zijn beslissing aange. 
nomen gronden' betwist, moet door den 
rechter in beroep niet worden beant
woorcl, ir).clien deze, om de veroordeeling 
uit te spreken, enkel steunt op andere be
wijsgronden. 

10 Maart 1941. 45 
17. - Fiskale zaken. - Hoofflconcltt

sie afgewezen. - In ondm·geschikte onle 
genomen conclnsie ni.et beantwoord. -
Beslissing niet met 1·edenen omkleecl. -
Is niet wettig· met redenen omkleed het 
arrest dat, na de hoofclconclusie te hebben 
afgewezen, geen antwoord verleent op een 
vraag, die door de partij bij een in onder
geschikte orcle genomen conclusie worclt 
voorgedragen. (Grondwet, art. 97.) 

31 Maart 1941. 63 
18. - Stnt/Zftlcen. - Oonclttsie waa-r

bij, zonder opgave van ?'eflenen, de samen
voeging va.n twee za.lcen wonlt aa.nge
m·aagfl. - Rechte1· beslissencl da.t er geen 
aanleiflin.IJ bestattt tot sa.menvoeging. -
lloldoende IJeantwoonl. - Wanneer eene 
partij bi.i conclusie vordert clat twee za
ken :worden samengevoegd, zonder noch
tans de redenen tot staving er van op te 
geven, beantwoordt de rechter op vol
doende wijze cleze conclusie door te beslis
sen' dat er tot samenvoeging geen aanlei
ding bestaat. 

28 April1941. 103 
19. - St-ratza:lcen. - Btwge1·lijke vm·

clering. - Ooncltts·ie van beklaagde, appel
lant, die het bestaan va.n de door de bu·r
gei'lijlce partij bewee1·de en door flen eer
sten rechte1· e1·kencle schade betwist. -
Bevestiging van het vonnis zonde·1· cla.t dit 
ver-wee1· wo1·dt beantwoo1·d. - Gernis aa.n 
redenen. - Is niet wettelijk met redenen 
omkleed het arrest, waarbij een vonnis, 
dat schadevergoeding aan de burgerlijke 
partij toekent, bevestigcl wordt zonder 
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antwoorcl te geven op conclusies waar
door beklaagde, v66r het Hof van beroep, 
·betwisten kwam dat het misdrijf 'schade 
aan de burgerlijke partij had veroor
zaakt. 

10 Februari 19-U. ·25 
20. - Stmfzaken. - Bwrge1·lijke vo1·

de1·in-g; - Ooncl·usie var11 beklaagde die 
betw·ist clat ve·rbcmd bestaat tttsschen mis
d1"'ijf en schade. - Ooncltts·ie niet beant
woonl. - Geb1·ek aan redenen. - Wan
neer een arrest de beslissing van den eer
sten rechter, die schadevergoeding toe- . 
kent a an de burgerlijke partij, bevestigt 
zonder antwoord te geven op de conclusie, 
waarbij beklaagde, appellant, steunend op 
na het vonnis a q·uo bekend geworden fei
ten, be twist dat de door de burger lijke 
partij beweercle en door den eersten rech
ter aangenomen schade het gevolg is van 
het misdrijf, is dit arrest niet wettelijk 
met red en en omkleed. ( G rond w., art. 97.) 

31 Maart 1941. 65 
21. - Redenen van de vo1vnissen en 

(t'/'!'esteu. - St-rajzaoken. - Bttrge-rlijlce 
vo-rdering. - Ve1'0orcleeling van beklaag
de tot de r1eheele schctdevergoeding. -
Ooncl·us·ie van belclactgde e1· toe stJ·ekkend 
een gecleelte van de vemntwoordelijlcheid 
op de bwr,r;erlijke pa1·tij te leggen. -
Geen bectntwoording.- Beslissing over de 
bttrge·rl-ijke vo1·dering n·iet met redenen 
omkleecl. - Is niet wettelijk met reclenen 
omkleed de beslissing die, gesteund op 
een als bewezen ver klaard misdrijf, den 
beklaagde veroordeelt tot herstellirig van 
de geheele schade, die het slachtoffer van 
het misdrijf heeft geleden, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij beklaag
de aanvoerde dat, wegens cle font door 
het slachtoffer zelf begaan, er grond be
,stond tot verdeeling van de verantwoor
delijklleid. (Grond:wet, art. 97.) 

7 October 1941. 210 

22. - Strafzalcen. - Onvrijwillig toe
gebrachte ve·J'wondingen. - Met 1·edenen 
ge~staafde besl-issing. - Beant:woordt cle 
conclusie, :waarbij de eischer, vervolgd 
wegens onvrijwillig toegebrachte verwon
clingen, beweerde dat het ongeval uitslui
tend te wijten was aan fouten van een 
derde, het arrest dat cle aan eischer ten 
laste gelegde tekortkomingen opgeeft en 
verklaart dat het ongeval gedeeltelijk 
hieraan te wijten is. (Grond:wet, art. 97.) 

7 October 1941. 210 

.23. - St·rafzaken. - Ve-rwee·r van be
lclaagde. - N-iet bewntwoord door an·est. 
- Geb1·ek aan 1"edenen. - Wanneer be
klaagde, tegen de telastlegging op 1 Au
gustus 1940, in strijd met de besluiten van 
211 en 1011 Juli 1940, « speculaas ll te hebben 
vervaardigd, doet gelden tot zijn verweer 
dat, wegens de noodzakelijkheid om het 
-deeg langen tijd te kneden, de eigenlijke 

vervaardiging niet geschied is op den bij 
de telastlegging opgegeven datum, maar 
vroeger dan het in werking treden van 
die besluiten had plaats gehad, is het 
vonnis niet wettelijk met redenen om
kleed, indien het, om de veroordeeling te 
staven, eenerzijds, een ander besluit in
roept, waarvan het de toepassing op de 
vervolgde feiten niet rechtvaardigt, en 
anderzijds s-lechts verklaart dat te reke
nen van 15 Juli alle vervaarcliging van 
« speculaas ll verboden was, zonder ver
der te onderzoeken of de telastgelegde 
vervaardiging geschied was sedert dezen 
datum. 

21 April 1941. 96 

24. - jJ£isdrijf tegen de wetten op de 
douanen. - Belclaagde die bij conclusie 
doet gelden dat de feiten we1·den uitge
lokt door een pe-rsoon die clawrtoe op
dracht Jc1·eeg vanwege de ve·rvolgende JJU1'
tij. - Vctststellingen die ve1·eischt z·ijn op
dat de vemo1·deeling wettelijk met J"ede
nen omkleed weze.- Wanneer beklaagde, 
gedagvaard door het Bestuur van finan-. 
cHln wegens misdrijven tegen de wetten 
op de douanen, bij conclusie doet gelden 
dat de feiten werden uitgelokt door een 
persoon die een agent is van de vervol
gende partij, is de veroordeeling slechts 
wettelijk met redenen omkleecl indien de 
rechter vaststelt : of wel dat die persoon 
beklaagcle n1et heeft aangezet om de fei
ten te plegen, of :wel dat die persoon niet 
de agent is van de vervolgende parfij, 
hanclelend voor rekening van deze partij. 
(Grondwet; art. 97.) 

3 Februari 1941. 21 

25. - F'·iscale zaken. Geen ai1t-
woo1·d op conclusie aanvoe1·encl dat een 
ctctnslag in de tame te laat en de1'hctlve op 
onwettel-ijlce wijze geschiecl is. - Schen
ding vctn art-ilcel 97 de'l' Gmndwet. -
Schendt artikel 97 der Grondwet het ar
rest clat, uitspraak gevend over een be
roep in zaken van rechtstreeksche belas
tingen, niet antwoorclt op het bij conclu
sie aangevoerde middel :waardoor verzoe
ker doet gelden dat de aanslag in de taxe 
te laat en 'derhalve op onwettelijke wijze 
is geschied. 

10 JVIaart 1941. 48 

VOORLOOPIGE HECHTENIS. 

1. - Bevel tot ctanhouding gevorde1·d 
door pmcttrcttr des Konings. - Bevel
soh-rift vctn den oitderzoeksrechter, die be
slist clctt er geen' g1·ond is tot aanhomlinrf 
van beklaagde. - Bevelsch'l'ift v!t'tbcta1· 
voo1· be1·oep vct-nwege het openbaar minis
teJ·ie. ~ Be1'0ep gebracht voo1· de lcame1· 
van inbeschnlcligingstelling. - Het bevel
_schrift waarbij de onderzoeksrechter, 
door den procureur des Konings er toe ge
vorderd om een bevel tot aanhouding te 
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verleenen tegen een beklaagde, besFst dat 
er geen grond bestaat om b'eklaagde on
der een bevel tot aanhouc1ing te stellen, is 
vatbaar voor beroep vanwege het open
baar ministerie, en dit beroep wordt ge
bracht voor de Kamer van inbeschuldi
gingstelling. (Wetb. van Strafv., artt. 9, 
61, 218, 235 en 539.) 

17 December 1941. 255 

2. - Bevelsclwift van oncle?'zoeksrech
ter clie vorcle1'ing van openbcwr ministe-
1'ie ve·1·werpt, stTekkencl tot het stellen 
van belclaagde oncler bevel tot aanhou
cl·lng. - Bm·oep van openbaa1· ministerie. 
- Rechtspleging voo1· fle lcarne1· van inbe
schulcligingstelling. - Be1·icht aan raacls
rnan van beklaa'{Jcle. - Verschijning van 
beklaagcle en van zijn 1·aaclsman. - For
maUte-iten niet ve·reischt. ~ De bepalin
gen van artikel 20 der wet van 20 April 
1874,. betreffende het aan den raaclsman 
van beklaagcle te geven bericht en de ver
schijning van beklaagde en zijn raads
man, zijn niet van toepassing op cle be
handeling van het beroep tegen de beslis
s1ngen van den onderzoe'ksrechter en na
melijk op de behandeling van het beroep 
tegen het bevelschrift, waarbij de onder
zoeksrechter beslist dat er geen grond 
bestaat om beklaagde onder bevel tot aan
houding te stellen. 

17 December 1941. 25[\, 256 

3. - Bevelsclwift van oncle1'zoeksrech
te·l', flie vonlering van openbaar rniniste-
1'ie ve1·wm·pt, stl·ekkencl tot het · steUen 
van belclaa:gde onclfN' bevel tot aanhou
cling. ~ Bevelsah1'ift verleencl na onde1·
vraging van belclangcle. ~ Be1·oep vnn 
openbaa1· ministe1·ie. - Bevoegclheicl van 
karner van inbeschttlcligingstelling om zelf 
bevel tot ctwnhoucling at te leveren. -
Wanneer het beroep van het openbaar 
ministerie tegen het bevelschrift, waarbij 
de 0nderzoeksrechter, na ondervraging 
van beklaagde, beslist heeft dat er g·een 
grorid bestaat om dezen onder bevel tot 
aanhonding te stellen, gegrond worclt be
vonden door de Kamer van inbeschuldi
gingstelling, verleent deze zelf, in haar 
beslissing, het bevel tot aanhoucling. 

17 December 1941. 255, 256 

4. - Wet van 20 April 1874, art·ikel 5. 
- Behmul vnn de hechtenis orndat het 
.openbaa?'· belang het vereischt. - Te be
oorcleelen doo1· het onclerzoeksge1·echt. -
Voor de toepassing van artikel 5 der wet 
van 20 April 1874, betreffende de voor
loopige hechtenis, heeft de wetgever aan 
het geweten en de wij sheid der onder
zoeksgerechten overgelaten de noodzake
lijkheid van het openbaar belang te be
oordeelen. 

3 November 1941. 22S 

5. - Wet van 20 Ap1'il 1874 adikel 5. 
- Nooclzalcelijlcheicl vnn het openbaar be
lang. - Kcm volgen ttit cle sociale stoornis 
en cle lwenking van de openbare zeclelijk
heicl, clie cloor fle inv1·ijhe·iclstelling zou
clen wo1·flen ve?"oo·l'zaakt. -Noell cle tekst 
van artikel 5 der wet van 20 Apri11874. 
betreffende de voorloopige hechtenis, noch 
de voorbereidende handelingen verbieden 
de onderzoeksgerechten de handhaving 
van cle . hechtenis van den beklaagde als 
door het openbaar belang vereischt te 
beschouwen, wanneer, in bepaalde om
standigheden, d.e feiten van zulken ergen 
aa.rd zijn dat de invrijheidstelling sociale 
stoornis zou teweeg brengen en cle open
bare zedelijkheid zou krenken. 

3 N oveniber 1941. 228 
\ 

VOO~W AARDELIJKE VE~OO~-
DEELING. , 

1. - Voon.oaanlelijjce ve1·oo1·deeling. -
Veroorcleeling tot hoofclst·rnffen en bijko
mende strajfen wegens een enlcel teit. >----:

Ve·i'1Jlichting het ve1·leencle ~tits.tel uit te 
Meiclen tot a.l ae stmffen. - In geval van 
voorwaardelijke veroordeeling ·moet het 
uitstel worden nitgebreicl tot de tenuit
voerlegging van al de hoofdstraffen en 
bijkomende straffen, die wegens hetzelfde 
feit worden uitgesiJroken. (Wet van 311Vlei 
1888, art. 9.) 

30 J uni 1941. 153 

2. - Voo1··wact1·delijlce veroonleeling. -
Ve·1·vallenve1'1claring van het recht een 
voert~tig te besturen nitgesloten va1i het 
OIJ cle gelclboete toegepnste uitstel. ,- On
wettelijkheicl. - Is onwettig het' arrest 
dat, bij voorwaardelijke veroordeeling tot 
gelclboete, in het uitstel niet begrijpt de 
vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te besturen, uitgesproken wegens 
hetzelfcle· feit, en niet cle lichamelijke on-
bekwaamheid vaststelt. · 

30 Juni 1941. 153, 154 

VRUCHTAFD~IJVING. 

Begrip.- Leveml en levensvatbacw gebo
~·en lcincl. - Doocl volgen4 ~tit ornstandig
heclen clie geen ve·rbancl houden met p1·alc
Uflcen tot vntchtaf~lrijving. Geen 
vnwhtafdrijv·ing in den zin . van a?·ti
lcel 350 'Van het Stmtwetboek. - Er is 
geen strafbare vruchtafclrijving wanneer, 
niettegenstaancle aang·ewende .praktijken 
tot vruchtafdrijving, het kind geboren is 
en leeft, en wanneer het slechts overleden 
is tengevolge van omstancligheden, die 
geen verband houden met degene waarin 
zijn geboorte heeft plaats gehad. (Straf
wetboek, art. 350.) 

3 December 1941. 247 
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w 
WERKRECHTERSRAAD. 

Recht;;gebied. - Tegenvo1·dering. 
Gee1~ invloed op het vonnis ove-r de hoofd
zaak, wat hct 1·echtsgebied betrejt. -
Bij afwijking van den algemeeneil regel 
van artikel 8 der wet van 15 Maart 1932, 
dat artikel 37 der wet van 25 Maart 1876 
op de bevoegdheid heeft. vervangen, heeft 
de tegenvordering, wanneer zij voorge
dragen wordt v66r den werluechtersraad, 
geen invloed hoegenaamd op het berech
ten van de hoofdzaak, wat het rechtsge
bied betreft. (Wet van 25 Maart 1876, ar
tikel 15; wet van 9 Juli 1926, art. 46.) 

4 December 1941. 248 

WET. 
Wet en koninklijlc besluit. - Terltg

werlcende lcrrwht van de meest gunstige 

stratwet. - Geldt. niet ten aanzien van 
de reglementa-ire maat1·egelen die van 
vemnde1·lijken en tijdelijlcen aa1·d zijn. -
Reglementaire maatregelen tot stand ge
bracht bij wetsbepalingen die van veran
derlijken en tijdelijken aard zijn, vallen 
niet onder de toeiJassing van het beginsel 
gestelcl in artikel 2, alinea 2, van llet 
Strafwetboek. 

9 Juni 1941. -133. 

WOEKE.Q. 
Woelcer.·- Gewoontemisdrijf. ~ Voltooid 

op datum van het laatste teit. - Woekel' 
is- een gewoontemisdrijf dat slecllts vol
tooid is op den datum :waarop het laatste
van de tot dit misdrijf behoorende feiteu 
is voltrokken. (Strafwetb., art. 494 [kon. 
besl. nr 148, van 18 Maart 1935, art. 2] .) 

17 November 1941. 23,t 

z 
ZEGELS (VERBREKING VAN). 

Zie VERBREKING VAN ZEGELS . 
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