
ARRESTEN V !N HET HOF VAN VERBREKING 

NEDERLANDSCHE TEKSTEN 

JAARGANG 1944 

2• KAMER. - 18 October 1943. 

VERKEnlJR. ~ HIERARCHIE VAN DE oPEtmARE 
WE3EN. ·- ARTIKELEN 51 ET 53 VAN BET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUABI 1934. 
- 0PREFFING DOOR ARTIKEL 9 VAN RET BE

SLUIT VAN 8 JULI HJ41. 

· 'ie a1·tikel~n 51 en ,5£ van het koninklijlu 
' besluit van 1 .li'ebrua1·i 1934, bet-refjende 

de hiii!'a1"Chie van r~e openba1·e wegen, 
moeten thcms ~vm·den beschottwcl als 
opgeheven cloor a1·tilcel 9 ·c>a!~ .h~t. besluit 
·van 8 Ju.li 1941, houdencle WtJ:Zt(f'lh(t van 
het algerneen 1·eglement bet-refjend.e het 
·•Je!'lcem· en het vervoe1·. 

·~ ·(ODRIAU EN ANDEREN, T. ROU.\Il\ EN ANDEREN.). 

ARREST. 

Gelet op het bestreclen vonnis op 18 Fe
·bruari 19!3 gewezen cloor cle correctio
neele rechtbank te Charleroi; 

I. Wat de voorzieningen 'betreft van 
Oscar Duriau en van de <<Corporation 
nouvelle· des bouchers du Centre ll : 

Over het miclclel : schending van arti
kel 9 van het besluit van S Juli 19!1 tot 
wijziging van het algemeen reglement op 
de verkeerspolitie, cloordat het bestreclen 
vonnis gesteund is op de regelen van ar
tikel 51, 1° en zo, yan het koninklijk be
sluit van 1 Februari Hl3! houclencle alge
meen regleruent op de politie van het ver
voer en het verkeer, regelen die thans 
door de in het ruiclclel aangecluide bepa- · 
ling ingetrokken zijn : 

Overwegende dat de uanlegger Oscar 
Duriau vervolgcl was « om, een autovoer
tuig besturende, bi:i het nacleren van een 

. splitsing, aansluit•ug of kru~sing, den 
verkeersvoorrang niet te hebben afgestaan 
aan een anderen weggebruiker die over 
den hoofclweg reecl . dan wanneer hij zelf 
nit een secunclairen weg kwam opge
Teclen ll; 

Overwegende -dat urtikel 1 van het be
sluit van 8 Juli HJ41 zegt dat « <le thans 
van kracht zijnde voorschriften van het 
algemeen reglement, betreffende de ver
keerspolitie welke in stl'ijd zijn met de 
bepalingen van onderhavig besiuit, inge
tTokken worden ll ; -
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Overwegende dat terwijl artikel 52 van 
het besluit van 1 Febnmri 193! het karak
ter van hoofdweg geeft aan wegen die bet 
opsomt en <lit volgens de hieTarchie die 
het aancluidt, al'tikel 9 van het nieuw 
besluit dat karakter toekent aan de we
gen die het bepaalt en zoncler respectie
velijken voorrang; 

Dat, ande~·zijds, dan wanneer artikel 51 
van het oud besluit beschikt dat sommigt: 
wegen altijcl secundail' zijn, artikel 9 van 
het nieuw besluit voorschrijft dat de weg
gebruiker die over een weg Tijdt waaTOfl 

, een omgekeeTden driehoek de nabijheid 
van een splitsing, aansluiting of kruising· 
aancluidt, den verkeersvoohang moet ge
ven aan de bestuurders van voertuigen 
op den weg dien hij gaat oprijden; 

Dat daaruit volgt dat artikelen 51 en 5:.! 
van het besluit van 1 FebTnari 193! « in 
strijd zijn met de bepalingen van arti
kel 9 van het besluit van S J'nli 1941 ll en. 
bijgevolg, thans moeten beschouwcl wor·
clen als door dit laatste ingetrokken; 

Dat het bestreclen vonnis - 'loor te be
. sluiten dat de aanlegger Oscar Dul'iau OJ• 
een secundairen weg reed omdat deze een 
aardeweg was, clle dauTenboven niet ver
der liep dan de aansluiting, en door op 
die beslissing de veroordeeling te ·steunen. 
die het ten laste van Duriau uitspreekt, 
alsook de afwijzing ·van de voTdering der 
N. V. «Corporation nouvelle des boucher>< 
du Centre )) - de ingetrokken bepalingen 
heeft toegepast en artikel 9 van het be· 
sluit van S Juli 1941 heeft geschonden; 

II. Overwegencle dat de verbreking van 
cle beslissing op de pnblieke vorclering; 
wilt Oscar Durian betreft, de veroreking 
medebrengt van de beslissing op ·de vor
dering welke gericht is tegen de burgel'
lijk verantwoorclelijke partij AlphonsP 
Durian, alsook deze van cle beslissing OJ• 
de vorclering van de bnTgerlijke paTtij 
Romain ; .. 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis behalve voor zooveT het 
uitspraak doet over de publieke vordering 
teg·en .Romain en over de vordering welke 
door het openbaar ministerie gericht is 
tegen de partij << AtelieTs cle constructions 
rle Familleureux ll; beveelt dat onde,rhavig 
anest zal overgeschreven worden op . de 
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verkeerspolitie, ten laste van Michel ge
legd, de oorzaak is van de aanrijding die 
slagen en verwondingen veroorzaakt heeft 
aan een derde, dat verklaart .dat dus de 
politierechtbank, onbevoegd was en dat de 
partijen v66r den procureur des Konings 
verwijst - geen enkele der in het mid
del vermelde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het mid del 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 werden nageleefd en dat de beslis-
sing wettelijk is ; . 

II. Wat de voorziening der burgerlijke 
partij betreft : 

Overwegende dat de aanlegster aan de 
stukken geen anthentieke uitgifte van het 
bestreden vonnis heeft toegevoegd ; dat, 
luidens artikel 419 van het Wetboek van 
Strafvordering haar voorziening niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen; laat de helft der kosten 
ten laste van den Staat; veroordeelt de 
aanlegster tot de andere helft der kost~n. 

18 October 1943. - 2<> kamer. - Vom·
zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

.ze KAMER. - 18 October 1943. 

DIEFSTAL. - HUISDIEFSTAL. ___: ARREST 
VASTSTELLEND DAT BEKLAAGDE DE LOONDIENAAR 
VAN BENADEELDE WAS EN ZICH BEDRIEGLIJK 
ONDER ZIJN !lEW ARING STAANDE ZAKEN liEEFT 
TOEGEEIGEND.- TOEPASSING VAN ARTIKEL 464 
VAN• RET S'l'RAFWETilOEK. 

Artilcel ltfjl, van het Strafwetboelc is van 
toepassing op de door een loondienaar 
bedrieglijlc gepleegde toeeigening van 
ondm· zijn bewaring zijnde zalcen, waa1·
••an zijn meesteT liet bezit had 'behonden. 

(CHEYOLET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 8 April 
1il43 door het Hof van beroep te Luik 
gewezen; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 461, 463 en 464 van het Straf
wetboek, 97 der Grondwet, eerste onder
dee! : doordat het bestreden arrest den 
aanlegger veroordeeld heeft wegens huis
diefstal, door, bij verwijzing naar de re
denen.van den ee:r,:sten rechter, te beslissen 
dat de aanlegger de litigieuze som wegge
nomen had, doch zonder vast te stellen 
dat dit wegnemen bedrieglijk zou geweest 
zijn, dan wanneer de diefstal om te be
staan vereischt dat bet wegnemen dat 
karakter heeft; tweede onderdeel : door
dat het bestreden arrest zonder te be
twisten dat de aanlegger op geoorloofde 
wijze in 't bezit gek\)men was van de liti-

g·ieuze som, die hem was overhandigd ge
weest door den persoon die er eigenaar 
van was, hem veroordeeld heeft wegens 
huisdiefstal, dan wanneer het misdrijf 
van diefstal slechts bestaat wanneer er 
ontvreemding is en dat deze laatste on
derstelt dat de zoogezegd gestolen zaak. 
tegen den wil van haar eigenaar werd 
weggenomen ; derde onderdeel : doordat 
het bestreden arrest, bij verwijzing naar 
de redenen van den eersten rechter, be
slist heeft dat de aanlegger de regelen 
betreffende het waarnemen van zaken niet 
mocht inroepen, door in feite vast te stel
len dat er in de zaak geen band van zaak
waarneming bestond tusschen den aanleg
ger en zijn meester, eigenaar van de som 
welke zoogezegd gestolen werd, door zon
der antwoord te verstrekken op de bewe
ring die de aanl~gger voor de eerste maal 
in zijn conclusies van hooger beroep 
staande hield, en luidens w'elke hij ge
handeld had als lasthebber, dan wanneer 
elk arrest en vonnis, om wettelijk gemo
tiveerd te zijn, al de middelen moet be
antwoorden die door de partijen regel
matig v66r den rechter worden aange
voerd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in uitdrukkelijke bewoordingen naar de 
redenen van het vonnis a quo verwijst; 

Overwegende dat de eerste rechter 
vaststelt dat uit de vermelde beschouwin
gen blijkt dat de aanlegger, loondienaar 
zijnde, ten nadeele· van zijn meester een 
som van 3 .. 75U frank bedrieglijk heeft weg-
genomen; · 

Overwegencle ten andere dat het vonnis 
a quo, na te hebben vastgesteld dat de 
aanlegger geen zaakwaarnemer was, de 
redenen geeft waarom hij niet als last
hebber van den benadeelde kon beschouwd 
worden; 

Dat het eerste en het derde onderdeel 
van het middel dus in feite niet opgaan; 

Overwegende dat ]lit geen enkele vast
stelling van het vonnis of van het arrest 
blijkt dat de aanlegger op behoorlijke 
wijze in 't bezit van de litigieuze som zou 
gekomen zijn; dat de rechter integendeel 
hierop wijst dat de meester van den aan
legger moet aangezien worden als het be
zit van gezegde som behouden hebbende; 

. Overwegende dat het bestreden arrest 
· tereclit beslist dat artikel 464 van het 
Strafwetboek van toepassing is op de be
drieglijke toeeigening; door een loondie
naar, van zaken die deze onder zijn be
waring heeft en waarvan de meester het 
bezit behouden heeft ; 

Dat het middel in zijn tweede onderdeel 
noch in feite noch in reC'hte. opgaat; 

En overwegeride dat de bestreden be- . 
slissing gewezen werd op een rechtsple
ging 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. 
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18 October 1943. - 2° kamer. - Fom·
zUte·r, H. Hodtim, raadsheer waarnemenc1 
voorzitter. - Fersln,qgeve1·, H. Waleffe. 
- G-elijkluiclende conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAMmrt. - 18 October 1943. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- 0NWETTELLJK EEZIT OF VERVOER 
VAN VLEESCH.- BESLUIT VAN 19 Ju
NI 1942, ARTIKEL 4.- VOORWAARDEN 
VAN HET iVIISDRIJF. 

Stelt ;1iet het bestaan vast van al de bestand
deelen van het rnisdrijf voorzien bij arti
kel 4 vwi het besl-uit vnn 19 Juni 1942, 
het vonnis dat slechts opgeeft dat de 
beldnctgde onde1· zich gehouden of ver
voerd !weft, hetzij voor den verkoop of 
de verdeeling, hetzij met een oogmerk 
orn winst te maken, vleesch viJortko; 
mende van een " dier " bedoeld in mti
kel 1 van bovengemeld besluit. 

(PHILIPPE.) 

_ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
2 J uni 1%3 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Brussel, kamer be
staande uit een rechter overeenkomstig 
het besluit de dato 27 Juni 1%2; 

Over het middel ex officio : schending 
van artikel 97 der Grondwet doordat 
het bestreden vonnis het bestaan van 
al de bestanddeelen van het misdrijf 
niet heeft vastgesteld dat het ten laste 
van den aanlegger bewezen verklaart, 
en aldus de veroordeeling niet wettelijk 
heeft gerechtvaardigd die het uitspreekt : 
. Overwegende dat de aanlegger be
ticht was van, in overtreding van arti
kel 4 van het besluit de dato 19 Juni 
1942, hetzij met het oog op den ver koop 
of de verdeeling, hetzij uit winstbejag, 
vleesch voortkomende van een " dier 
bedoeld bij artikel 1 van het besluit 
de dato 19 Juni 1942" ver'Voerd of voor-. 
handen gehad te hebben het misdrijf 
gepleegd geweest zijnde door een han
delaar, zelfs indien hij geen voordeel 
ervim verwachtte; 

Overwegende dat artikel 4 van het 
besluit de dato 19 Juni 1942 het vervoer 
of het voorhanden hebben van vleesch 
voortkomende van een " slB.chting voor
zien bij artikel 1 n, 't is te zeggen van een 
sluikslachting, bestraft; 

Dat het bestreden vonnis, door zich 
erbij te bepalen vast te stellen d.at het 
vleesch voortkwam van een « dier voor
zien bij artikel 1 van het besluit de dato 
19 J uni 1942 " zonder op het on wette
lijk karakter van de slachting te wijzen, 
zijn beslissing niet gemotiveerd heeft en 

de in 't middel ingeroepene wetsbepa
ling heeft geschonden ; 

.Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der correctioneele recht
bank te Brussel en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant der 
vernietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van den Staat en verwijst de zaak 
naar de correctioneele rechthank te 
Nijvel. 

18 October 1943. - 28 kamer.- Vom·
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Wa
leffe.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2° KAMER. - 18 October 1943. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
-- BESLUIT VAN 19 JUNI 1942, ARTI
KEL 4. - \VINSTOOGi\IERK. - NIET 
VEREISCHT WANNEER HET N!ISDRIJF 
DOOR HANDELAAR WERD GEPLEEGD. 

Het misdTijf, voorzien b1) artilcel 4- van 
het besl7tit vnn 19 Juni 1942, wnnrbij 
de sluikslachtenj en de onwettelijke 
hnndel in vleesch worden gestrnft, ver
eischt niet dnt er oogmerk om winst te 
malcen heeft bestann, wanneer het ge
pleegd werd door een hnndelaar·. 

(VANDERVILT .) 

ARREST. 

Gelet op bet hestreden vonnis op 
18 J uni 1943 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Aarlen, alleen
rechtsprekende rechter aangeduid krach
tens het besluit de dato 27 Juni 1942; 

Over het middel : schending van arti
kel 4 van ·het besluit de dato 19 Juni 
1942 tot beteugeling van de sluikslach
ting en den onwettigen handel in vleesch: 

Overwegende dat de aanlegger ver
oordeeld werd om als handelaar, hetzij 
met het oog op den verkoop of de ver
deeling, hetzij uit winstbejag, vleesch 
voortkomende van een onwettig ge
slacht varken vervoerd of voorhanden 
gehad te hebben ; 

Overwegende dat hij ten stelligste 
beweerd h,eeft dat er bij heni geen het 
minste winstbejag wa~; 

Overwegende dat hlj niettemin ver
oordeeld werd om reden dat wegens zijn 
hoedanigheid van handelaar hij onder de 
toepassin::; viel van artikel 4 van het 
besluit de dat.o 19 Juni 1942 wodra hij 
vleesch voortkomende van een onwet
tige slachting, bedoeld in artikel 1 van 
het besluit de dato 19 Juni 1942, had 
vervoerd of voorhanden gehad; 



Overwegende dat deze beslissing van 
het vonnis overeenkomt met de bepa
lingen der alineas 1 en 2 van het in het 
middel bedoeld artikel 4 ; 

Dat het middel rechtelijken grondslag 
mist; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing geveld werd (het overige zonder 
belang). . 

Om die redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening; veroordeelt den- aan
legger tot de kosten. 

'18 October 1943. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waar
nemend voorzitter: - Verslaggever, 
I-I. Vitry. - Gelijkluidende concl1tsie, 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAMER. - 18 October 1943. 

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. 
- GETUIGEN DOOR OPENBAAH MINIS
'l'EHIE GEDAGVAAHD VOOR RECHTER IN 
BEROEP, MAAR WIEH ONDEHVHAGING 
DOOR GEEN ENKELE P;~RTIJ TER -TE
HECHTZIT'i'ING WORDT GEVORDERD. -
GEEN VERPLICHTING VOOR RECHTER IN 
BEHOEP DIE GETUIGEN TE HOOREN. 

De 1·echter in beroep is niet gehouden ge
tuigen te hooren, die doo1· het open baar 
ministerie werden gedagvaard, maar 
wier ondel'V1'(tging doo1· ger:n enkele van 
de partijen ter terechtz-itt~ng -werd ge
vorde-rd. 

ILESKENS.) 

ABBES'!'. 

Gelet op hot bestreden arrest op 
'19 J uni 1943 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel : 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 190, 211, '153 en 155 van het 
Strafvorderingswetboek, doordat "het 
Hof van beroep, in zijn terechtzitting 
van 12 Juni 1943 de getuigen niet heeft 
gehoord die door het openhaar minis
terie op v.erzoek van de verwerende par
tijen gedaagd werden, en zelfs niet ver
zocht werd om over de gepasthe1d of 
niet gepastheid van dergelijk verhoor 
te statueeren, en zonder dat de partijen 
aan het verhoor van g·ezegde getuigen 
verzaakt hadden , ; 

Overwegende dat het vaststaat dat, 
op verzoek van het openbaar ministerie, 
vier personen gedagvaard werden om 
als getuigen ter terechtzitting van het 
Hof van beroep de dato 12 Juni 1943 
onderhoord te worden ; doch dat op deze 
terechtzitting noch door _het openbaar 
ministerie noch door den aanlegger om 
hun verhoor verzocht werd; 

Dat daar gezegde personen niet ge-

5 

daagd werden in uitvoering van een be
slissing van het Hof van beroep, en daar 
hun verhoor ter zitting door de par
tijen niet werd gevraagd, aan het Hof 
van beroep geen verwijt kan gedaan 
worden om ze van ambtswege niet on
derhoord te hebben noch om over de 
gepastheid van hun verhoor niet beslist 
te hebben; 

En overweg·ende dat de bestreden be
slissing geveld ·werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

Om die redenen, het I-Iof verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt den aan
legger tot _de kosten. 

18 October 1943. - 2e Kamer. -
Voorzitter, H., Hodum, raadsheer waar
nemend -voorzitter. Verslaggever, 
H. Vitry. ~ Geli;jkl-nidende conclusie, 
H. Rloul Hayoit de Termicourt, advo
caa t generaal. 

1" KAMER. - 21 October 1943. 

VERDEELING. VORDERING TOT 
VERNIE'l'IGING VOOIIZIEN DOOR ARTI
KEL 888, ALINEA 1, VAN HET BURGEH
LIJK \V'ETBOEK. - VORDEHING ONT
VANKELIJK ZELFS TEGEN EEN WERKE
LIJI(E DAD,ING DIE TOT DOEL HEEFT 
EEN EINDE TE STELLEN AAN DE ON
VERDEELDHEID. 

De vorde1·ing tot vernietig-ing, bedoeld b1:j 
artikel 888, al·inea 1, van het Burger
lijk Wetboek, -is ontvankelijk te_qen een 
werkelijke dad-ing, die tot doel !weft aan 
de onverdeeldheid tusschen de etfgena
men een einde te stellen I 1). 

(NILLE, T. CAMBIER EN ANDEHEN.) 

AHREST. 

Gele t op ltet bestreclen arrest o p 
7 Mei 1941 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eenig· micldel tot verbreking : 
schending van artikelen 97 der Grondwet, 
887, 888, 1118, 1134, 2044, 2052 en 2053 
van het Burgerlijk \Vetboek, doordat 
het besh'eden arrest de door den aan
legger in verbreking ingestelde vorde
ring tot vernietiging wegens benadee
ling voor meer dan een vierde verwor
pen heeft, onder voorwendsel dat de 
betwiste overeenkomsten dadi!!gen zijn 
waarop artikelen 2044 en 2052 van het 

(1) Zie de voetnota bij dit arrest, van den 
heer advocaat generaal Raoul Hayoit de 'l'er
micourt, in Bull. en PAsrc., 1944, I, 18. • 
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Burgerlijk Wetboek dienen toegepast; 
dat de vordering tot vernietiging van 
een voltrokken verdeeling niet ontvan
kelijk is wanneer die handeling een fami
lieovereenkomst uitmaakt die tot doel 
heeft, bij middel van regeling, bepaalde 
moeilijkheden op te lossen die onder de 
deelhebbers zouden kunnen oprijzen 
hebben, dat de sommen, door de ver
weerster aan den aanlegger in verbre
king overhandigd, een bedrag uitmaak
ten dat, forfaitair in het kader van een 
dading geschat, overeenstemde met wat 
hem in geval van verdeeling zou kunnen 
toekomen hebben, dat partijen eveneens 
de alea's hebben willen vermijden van 
een eigenlijke verdeeling, dan wanneer : 
1o dergelijke redenen met elkander in 
strijd, of, althans, dubbelzinrtig zijn en 
het toezicbt van het Hof van verbre
king niet toelaten, omdat ze eenerzijds 
beteekenen dat partijen een overeen
komst van verdeeling gesloten hadden 
en anderzijds, behelzen dat die overeen
komsten dadingen uitmaakten lscben
ding van artikel 97 der Grondwet) ; 
2° in alle geval, de vordering tot ver
nietiging wegens benadeeling voor meer 
dan een vierde moet toegelaten worden 
tegen de dadingen waarbij de mede
erfgenamen uit onverdeeldheid zijn ge
treden, daar artikel 888 van het Burger
lijk Wetboek elke handeling ten be
zwarenden titel, die de onverdeeldheid 
doet ophouden, als verdeeling beschouwt 
(scbending van artikelen 887, 888, 1118, 
1134, 2044, 2052 en 2053 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat het in de debatten 
v66r den rechter ging over de vraag of de 
ingeroepen overeenkomsten al dan niet 
vatbaar waren voor vernietiging wegens 
henadeeling voor meer dan een vierde ; 

Overwegende dat, volgens artikel 888 
van het Burgerlijk Wetboek, de vorde
ring tot vernietiging toegelaten is tegen 
elke handeling ten bezwarenden titel, 
die, door haar aard zelf, de onverdeeld
heid onder de medeerfgenamen doet 
ophouden, zelfs al kon die handeling, 
onder andere oogpunten, een benaming 
hebben die vreemcl is aan het begrip 
van dergelijk uitwerksel; dat het Wet
hoek, in zake dadingen, om de draag
wijdte van dien regel nader te bepalen, 
in alinea 2 van artikel 888 vermeldt 
dat echter « na de verdeeling of de daar
mede gelijkgestelde handeling, de vor
dering tot vernietiging niet meer ont
vankelijk is tegen de dading die werd 
aangenomen over de werkelijke bezwa
ren die de eerste bandeling opleverde " ; 

Overwegende dat, dit het stelsel der 
wet zijnde, bet toezicbt van het Hof van 
verbreking over de wettelijkheid der op 
de debatten gewezen beslissing nood
zakelijk vereischte dat bet arres!, zonder 

dubbelzinnigheid zou vaststellen of de 
betwiste overeenkomsten, waarin bet 
werkelijke dadingen erkent, zelf bet uit 
onverdeeldbeid treden bebben verwekt, 
ofwel, of ze slechts moeilijkbeden hebben 
geregeld betreffende hetzij een vroegere 
bandeling die een dergelijk uitwerksel 
beeft gebad, betzij een handeling die 
bet uit onverdeeldheid treden vooraf
ging; 

Doch overwegende dat de vaststellin
gen van bet arrest dat punt onopgelost 
laten; · 

Dat, inderdaad, de beslissing·, ·in een 
eerste reden, zegt '' dat de partijen, door 
het toekennen der sommen, waarop ze 
stipt en recbtmJ.tig aanspraak konden 
maken, het inzicbt niet hebben gehad 
aan de onverdeeldheid een einde te 
stellen ,, reden die, op' zich zelf geno
men, beteekent dat de handeling, alhoe
wel ze een einde stelde· aan een onver
deeldheid die toen nog bestond, den wil 
der partijen weergaf om onder elkander 
regeling te treffen anders dan bij middel 
van een strikte verdeeling ; 

Dat het arrest in een tweede reden ver
klaart dat « de vordering tot vernieti
ging betreffende een voltrokken verdee
Iing niet ontvankelijk is wanneer het 
bewezen is dat die handeling in· werke
lijkheid een familieovereenkomst uit
maakt die tot doel heeft, bij middel van 
regeling, bepaalde moeilijkheden op te 
lossen die onder de deelbebbers zouden 
kunnen oprijzen hebben ,, daardoor te 
kennen gevende dat de betwiste over
eenkomsten slechts zijn gesloten ge
weest als gevolg v;m een vroeger vol
trokken verdeeling·, en om, bij dading, 
werkelijke bezwaren· te regelen welke 
die eerste handeling opleverde ; 

Dat eindelijk het arrest hierop wijst, 
« dat de aanlegger verklaard heeft dat 
hij aangaancle de nalatenschap van zijn 
vader niet te eischen had, en dat hem 
sommen werden toegekend van een be
drag dat, forfaitair in het kader der 
dading geschat, overeenstemde met wat 
hem in geval van verdeeling zou kunnen 
toekomen hebben ,, vaststelling, die be
teekent dat er v66r die overeenkomsten 
nog geen verdeeling had plaats gehad ; 

Overwegende dat dergelijke feitelijke 
vaststellingen het Hof van verbreking 
niet toelaten na te gaan of bestreden 
beslissing overeenstemt met de hier
boven aangehaalde bepalingen van arti
kel 888 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat daaruit volgt dat het arrest, door 
zijn dubbelzinnige en tegenstrijdige rede
nen, artikel 97 der Grondwet geschonden 
heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest. zal overgeschreven worden 
op de registers van bet Hof van beroep 



te Brussel en dat melding · ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het 
vernietigd arrest ; veroordeelt de ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van heroep te Gent. 

2'1 October 1943. - 1e Kamer. -
Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waar
nemend voorzitter. VerslaggeiJer, 
H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caa t g(meraal. 

I 

2e KAMER. - 25 October 1943. 

l 0 VOORLOOPIGE HECHTENIS. 
FORMALITEITEN DIE DE VERSCHIJ
NING VOOR DE KAMER VAN INBESCHUL· 
DIGINGSTELLING VOORAFGAAN. 

2° VOORLOOPIGE HECHTENIS. -
·BEVEL TOT AANHOUDING. - FElT 
VAN ZOODANIGEN AARD DAT HET EEN 
STRAF VAN DRIE MAANDEN OF MEER 
MEDEBR,ENGT. - BEGRIP. 

1° Geen kennisgeving moet aan beklaagde 
worden gedaan van de plaats, den dag 
en het uur waarop de verschijning v661· 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
geschieden zal tot behandeling van de 
voorloopige hechtenis. Zoodanige ken
nisgeving moet enkel aan den raadsman 
van beklaagde worden gedaan. (Wet 
van 20 April 18/t.c, artt. 4, 5 en 20.) 

2° Tot de a {levering- van een bevel tot 
aanhouding vereischt de wet niet dat 
het feit strafbaar zij met ten minste drie 
maande.n gevangenisstraf; het volstaat 
dat het misdrijf strafbaar weze met 
gevangenisstmf van drie maanden of 
meer. (Wet van 20 April 18/t., art. 1.) 

(VAN DER WILDT.) 

ARREST. 

Gel~t op het bestreden arrest op 
24c J uni 194c3 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschul-· 
digingstelling ; . 

Over het eerste middel tot verbreking 
gesteund daarop dat in strijd met arti
kel 4 der wet van 20 April18?4c en §XV 
der wet van 25 October 1919, aanlegster 
geen acht en veertig uren op voorhand 
werd verwittigd bij aanbevolen schrijven, 
en door het bestuur van de gevangenis 
te Vorst slechts. mondeling werd ver
wittigd op 24c Juni 1%3 zelfs, dat zij 
dien dag moest verschijnen ; 

Overwegende dat § XV van het eenig 
artikel der wet van 25 October 1919, 
door artikel 1 der wet van 22 J uli 192? 
en door artikel 1 van: het koninklijk 
besluit nr 258 van 24c Maart 1936 ge
wijzigd en aangevuld, in casu niet van 
toepassing is, daar de pleegvormen die 

7-

de verschijning v66r de kamer van inbe
schuldigingstelling moeten voorafgaan, 
wanneer deze rechtsmacht over de voor
loopige hechtenis te beslissen heeft, gere
geld worden door de bijzondere beschik
kingen van artikelen 5 en 20 der wet 
van 20 April 18/t., het eerste aangevuld 
door artikel1 der wet van 23 Oogst 1919 ; 

Overwegende dat luidens die beschik
kingen aan den verdachte geen bericht 
moet gegeven worden van de plaats, 
den dag en het uur der verschijning v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelting; / 

Dat dezelfde beschikkingen aan· den 
griffier slechts bevelen dergelijk bericht 
aan den raadsman van den verdachte 
te geven, voor zoove.i' deze een raadsman 
zou aangewezen hebben ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat verdachte 
voor hare verschijning v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling, een raads
man zou aangewezen hebben ; 

Dat het middel in recht niet opgaat; 
Over · het tweede mid del tot verbre

king gesteund daarop dat volgens arti
kel 1 der wet van 20 April 18?4 een 
aanhoudingsmandaat slechts kan afge
leverd - en dus ook bekrachtigd wor
den - indien het feit van aard is een 
straf van drie maanden of meer mee te 
sleepen ; dat deze voorwaarde in casu 

·niet voldaan is; dat zelfs indien arti
kelen t.t.3 en t.t.t. van het Strafwetboek 
zouden toepasselijk zijn, het minimum 
der straf slechts acht dagen is; 

0. erwegende dat gezegde wetsbepa
ling als voorwaarde tot het afleveren 
van een bevel tot aanhouding niet ver
eischt dat het feit noodzakelijk straf
baar zou zijn met een g!;lvangenzitting 
van minstens drie maanden; dat zij 
enkel vereischt dat het feit van aard 
weze eene correctioneele straf van drie 
maanden gevangenzitting of een zwaar-' 
dere straf mee te sleepen; dat het dus 
volstaat dat de gebeurlijk toe te passen 
straf drie maanden gevangenzitting be
helze; dat in casu het bevel tot aanhou
ding afgeleverd werd -wegens eerroof en 
krachtens artikelen t.t.3, 444 en 450 van 
het Strafwetboek; . 

Overwegende dat het wanbedrijf voor
zien door deze artikelen strafbaar is met 
een gevangenisstraf van acht dagen tot 
een jaar; dat het middel dus in rechte 
niet opgaat; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de bestreden beslissing geveld werd op 
een rechtspleging· in dewelke de substan
tieele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de uitgesproken veroordeelingen 
overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, 1:'\et Hof verwerpt 
de voorziening, veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten. . 



; 

25 October 1943. ~ 2e Kamer. -;
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever·, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Jloger Janssens de Bisthoven, advn
caat generaal. 

le KAMER. - 28 October 1943. 

SCHENKING. - VORIVIEN. - BEDEKTE 
SCHENKING. - BEGRIP. 

Het' beg!'ip van de « bedekte schenking », 
die toelaat een gif! te veT beTgen arhter· een 
in schijn ond,e1· bezwarenden titel aan
gegaan contract, onderstelt dat de akte, 
waaTonde1' de gift sclmil gaat, zonder· 
dam·om de oorzaak van de schuld te 
bepalen, ten minste 1titeTlijk · als een 
contract onder· bezwaTenden titet vo01:
komt. (Burgeri. Wb., artt. 931, 932 en 
1132.) 

(JACOBS, T· CONSOOR'l'EN .TA!\IART.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest OJJ 
25 Maart 1942 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over de twee middelen sa,men : het 
eerste, schending van artik8l 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
niet als wettelijk gemotiveerd kari he
schouwd worden, verm,its het - het in 
de conclusies van de aanlegster in ver
breking regelmatig aangevoerd middel 
niet beantwoordeHde, middel hieruit 
afgeleid dat, luidens artikel 1132 van 
het Burgerlijk Wetboek, de verbintenis 
zonder oorzaak, en als dusdanig geldig, 
moet beschouwd worden als onder be
zwarenden titel aangegaan zicll 
bepaalt bij de bevestiging " dat het 
evenmin over een vermomde schenking 
'kan gaan, daar de betwiste aide geen 
enkel uiterlijk teeken van een contract 
onder bezwarenden titel vertoont "• aldus 
uit het oog verliezende dat de eerste 
vraag waarop het verzocht was bij' een 
gemotiveerde beslissing te antwoordon 
juist deze was of de akte waarbij een 
verbintenis zonder oorzaak is vastge
steld, en waaruit het inzicht een gift toe 
te staan niet blijkt, luidens artikel 1132 
van het Burgerlijk Wetboek al dan niet 
moet beschouwd worden als den vorm 
en het uiterlijk vertoonende van een 

. akte onder bezwarenden titel ; het 
tweede : schending van artikelen 843, 
931, 932, 948, 1099, 1132 en 1326 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 
der Grondwet, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de eenzijdige ver
bintenis, waarbij een persoon zich 
onder levenden verplicht heeft, zonder 
de oorzaak van die verbintenis uit te 
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drukken, om aan een andere een lijf
rente te betalen, wanneer ze de uit
drukking is van het inzicht om een b"ift 
te doen, een schenking zou uitmaken, die 
nietig is naar den vorm, omdat ze· niet 

· in de wettelijke vormen werd vastge
steld en aangencmen, 't is te zeggen brj 
authentieke akte, dan wanneer het als 
principe geldt dat de bij <'lri ikelen 931 
en 932 van het Burgerlijk Wetboek ver
melde regelen alleen de akten betreffen 
waarbij schenkingen worden gedaan, 
't is te · zeggen de uitdrukkelijker schen
kingen die uit akten. voortvloeien waar
van de bewoordingen op zichzelf van 
het inzicht . om een gift te doen 
blijken, en dat ze vreemd zijn aan de 
scl1enkingen van roerende goederen, ver
mond of zelfs eenvoudig weg onrecht
streeksch, die voortspruiten uit akten 
waarvan de bewoordiitgen het bestaan 
van den animus donandi·bij den schenker 
niet doen blijken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, eenerzijds, « dat de lijfrente 
onder levenden werd gevestigd ten 
kosteloozen titel "• en anderzijcls, « dat 
de betwiste akte geen enkel uiterlijk 
tee ken van een contract onder bezwa
renden titel vertoont "; 

Overwegende dat de voorziening noch 
de eene noch de andere dezer feitelijke 
vaststellingen bestrijdt, welke betrek
king hebben onderscheidenlijk op het 
voorwerp en op de:n vorm v;,n de over
eenkomst, dat deze vaststellingen bij
gevolg als bindend dienen beschouwd; 

Overwegende dat de vaststelling van 
het arrest betreffende .den vorm van de 
akten, noodzakelijk belielst dat, in de 
beoordeeling van den rechter, overge
legd geschrift, niet alleen de oorzaak 
van de beweerde verbintenis niet be
paalt, doch niet toelaat te bevestigen 
dat het geschrift eerder een titel van 
een schuld dan van een eenvoudige gift 
zou schijnen te zijn ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
bindende vaststellingen afleidt, eener~ 
zijds, « dat het, in onderhavig geval, 
over geen vermomde schenking kon 
gaan "• en anderzijds, dat, de lijfrente, 
omdat ze in werkelijkheid ten koste' 
loozen titel is gevestigd, nietig· is, 
omdat ze bij de wet voor de schenkingen 
vereischte vormen niet heeft gekregen ; 

Overwegende cla t cleze beslissing· in 
rechte wettelijk is; dat, inderdaad, het 
begrip zelf van « vermomde schenking "• 
waavbij onder den dekmantel van een 
contract, dat uiterlijk onder bez,varencle 
titel werd aangegaan, een gift kan schui
len, onderstelt dat de akte, waaronder 
een gift schuil gaat, zonder claarom de 
oorzaak van de schuld te bepalen, ten 

·" minste uiterlijk als een contract onder 
bezwarenden titel voorkomt; dat, bij 



gebrek aan dergelijke voorwaarde, niet 
zou kunnen gezegd worden dat de gift 
« vermomd " is ; 

Overvvegende dat de hierboven ver
melde feitelijke vaststellingen en be
schouwingen in rechte de bewering van 
de aanlegster weerleggen, lui(iens de·· 
welke het eenig feit dat de overg·elegde 
akte de oorzaak niet verrneldt van de 
er ·in uitgedrukte belofte, de toepassing 
toelaat van de regelen betr.effende de 
« vermomde schenkingen "; 

Overwegende dat, buiten het verwijt 
het wettelijk begrip van de « vermomde 
schenkingen " te hebben miskend, het 
tweede middel der voorziening dit be
zwaar aanvoert : de regelen betreiiende 
de « onrechtstreeksche schenkingen " te 
hebben miskend ; 

Overwegende da t, voor zoover het 
middel een onrechtstreeksche schenking 
zou bedoelen, het zou onderstellen, wat 
hier het geval niet is, dat de rechter zou 
onderzocht hebhen, of zou >'erzocht ge
weest zijn te onderzoeken, of de aide, 
zonder een schijnakte te zijn, de titel 
zou geweest zijn van een overeenkomst 
die gedeeltelijk onder bezwarenden titel 
en gedeeltelijk ten kosteloozen titel zou 
aangegaan zijn ; dat het middel nieuw, 
en bijgevolg·, niet on tvankelijk zou zijt: : 

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

28 October '1943. - 1e kamer. -
VooTzitte1·, H. Fauquel, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Bail. , Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Jansseps de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2e KAMER. 3 November 1943. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - BESLUIT VAN 2S AUGUSTUS 
1942 TOT BEPALING VAN DE .i\IAXIMA
PRIJZEN VOOTI TOT IIET SLACHTEN "BE
S'l'Ei\IDE DIEREN. - ARTIKE~EN 1 
EN 6. - 8TH.AFT HET AANBOD TOT 
VEH.KOOP VAN DIEREN OF PRODUC'l'EN 
TEGEN EEN I-IOOGEHEN DAN DEN VAST
.GESTELDEN PRJJS, MAAH NIET HET 
AANBOD Oi\[ DIE TEGEN ZOODANIGEN 
PRIJS 'l'E KGOPEN. 

2° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - BESLUIT VAN 18 DECEi'IIBER 
1940 BETHEFFENDE HET SLACI-ITEN 
EN DEN VERKOOP VAN VEE. - ARTI
KEL 2. - VOORWAARDEN VAN HET 
MISDRIJF. 

'1 ° De artilcelen 1 en 6 van het besluit van 
28 Augustus 1942, houdende bepaling 
van de maxima-prijzen voor slacht- · 
dieren en de van die1·en herkomstige 
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producten, straffen het aanbod om be
doelde prodttcten tegen een hoogeren 
dan. den bepaalden prijs te verkoopen, 
doch niet het aanbod om die tegen zooda
nigen prijs aan te lcoopen. 

2° Artikel 2 van het besluit van 18 De-' 
cember 1940, bet1·effende het slachten 
en den verkoop van vee, straft het ver
krijgen van vee, vrijwillig gedaan door 
ondenwmingen die het vleesch bereiden 
en omvormen, in een andere plaats dan 
een ve!·deelihgscentl·um venneld in de 
bij het besluit gevoegde lijst. 

(DEBIOLLE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
19 November t 942 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Verviers, kamer 
bestaande uit een rechter overeenkomstig· 
artikel 6, § 2, van bet hesluit de dato 
27 Juni '1942; · 

Over het eerste middel : schending· 
van artikel 97 der Grondwet : 

Overwege,nde da t de aanlegger, ver
volgd wegens voorhanden hehben van 
vleesch in schending van artikelen 'l 
en 4 van het hesluit de dato 19 Juni 1%2 
in reg-elmatig· v66r den rechter over den 
grond genomen conclusies beweert dat, 
indien gedurende de huiszoeking door 
de .agenten van de controlediensten ge
daRn bij hem vleesch is gevonden ge
weest, hij geen enkele daad van in bezit
neming· van gezegd vleesch h8.d gesteld en 
dat hij bijgevolg niet kon beschouwd wor
den als het bezit ervan gehad te hebben ; 

Overwegende dat het vonnis dit verc 
weer niet heantwoordt en dienvolgens 
artikel 97 der Grondwet schendt ;. 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen 2 en 6 van het besluit de 
dato 28 Augustus 1942 en 97 der Grand
wet : 

Overwegende dat de aanlegger door 
het bestreden vonnis veroordeeld werd 
om in overtreding van artikelen 1 en 6 
van het hesluit de dato 28 Augustus t 942 
« hoogere prijzen dan de bij hierboven 
gemelcl besluit vastgestelde prijzen aan
geboden of te hebben toegestaan voor 
dierlijke producten "; · 

Overwegende dat hierboven bedoelde 
artikelen 1 en 6 dengene straiTen « die 
de opgesomde prbducten aanbiedt, ver
koopt of koopt tegen hoogere prijzen 
dan die bij gezegd besluit vastgesteld "~ 

Overwegende dat de aanlegger, val
gens de hierhoven in het vonnis aange
haalde vaststellingen ofwel een l10oge
ren prijs dan den vastgestelden prijs 
heeft aangeboden, ?t is te zeggen aange
boden geenszins bedoelde producten te 
verkoopen doch ze tegen een ongeoor
loofden prijs te verkrijg·en, ofwel derge-

.. 



lijken priJS heeft toegestaan, 't is te 
zeggen die producten tegen een onge
oorlo.ofden prijs heeft verkregen ; 

Overwegende dat zoo dit laatste feit 
floor het besluit de dato 28 Augustus 1942 
bestraft wordt, het aanbod van koop, 
zelfs tegen een hoogeren prijs dan die 
door het beslilit vastgesteld, niet straf
baar is; 

Waaruit volgt dat het vonnis aan het 
Hof niet toelaat te onderweken of het 
ten laste van den aanlegger weerhouden 
feit al dan niet een misdrijf uitmaakt 
en dienvolgens de in 't middel bedoelde 
wetsbepalingen schendt; 

Over het derde middel ex officio : 
schending van artikelen 2 en 12 van het 
besluit in dato 18 December 1%0 en 
97 der Grondwet : 

.· Overwegende dat het bestreden vonnis 
den aanlegger schuldig verklaart aan 
inbreuk op artikel 2 van het besluit de 
dato 18 December 1%0 betreffende het 
slachten en den verkoop van slachtvee 
om, fabrikant van vleeschwaren, vleesch
houwer of vleeschgrossier zijnde, " ver
zuimd te hebben het vee aan te koopen 
op het distributiecentrum dat vermeld 
is op de lijst die aan he.t besluit de dato 
18 December 19!.0 toegevoegd is n; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
besluit de dato 18 December 19!.0 de 
fabrikanten van vleesc·hwaren, vleesch
lwuwers of vleeschgrossiers niet straft 
die verzuimen het vee in een distribu
tiecentrum te koopen; dat het den 
aankoop beteugelt die vrijwillig gedaan 
is in een andere plaats dan dergelijk 
centrum; 

Overwegende bijgevolg dat de vast
stellingen aileen door het vonnis gedaan 
zijn beschikkend gedeelte niet recht
vaardigen, en dat de in 't middel be
doelde artikelen dienvolgens geschonden 
werden; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overschreven worden op 
de registers der correctioneele rechtbank 
te Verviers en dat melding ervan zal 
gedaan worden op den kant van de ver
nietigde beslissing ; verwijst de zaak naar 
de correctioneele rechtbank te Hoei ; 
legt de kosten ten laste van den Staat. 

3 November 19!.3. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. BaiL - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2• KAMER. - 3 November 1943. 

STRAF. - VERVANGENDE GEVANGE
. NISSTRAF. - MATERIEELE SAMENLOOP 

VAN WANBEDRIJVEN. - SAMEN OP-
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LEGGEN VAN VERVANGENDE GEVAN
GENISSTRAF. - MAG ZES MAANDEN 
NIET OVERSCHRIJDEN. 

Behoudens bijzondere bepaling van de 
w~t, mogen de vervangende gevange
nzsstraffen, uitgesproken wegen: ver
schillende samenloopende wanbedrijven, 
niet samen worden opgelegd tot een 
bedrag dat meer dan zes maanden te 
hoven gaat. (Strafwb., artt. 40 en 60.) 

(HANOUL.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden· vonnis op 
6 J uli 1%3 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Namen, kamer be
staande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit de dato 
27 Juni 19!.2; 

Overwegende dat de voorziening van 
Desire Han.oul niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat deze aanlegger bij 
verstek veroordeeld werd en dat hij, 
vanaf 9 Juli, verklaard heeft zich in 
cassatie te voorzien tegen de beslissing 
die hem slechts op 20 .Tuli werd betee
kend; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; daar het vonnis nog 
voor gewoon verzet vatbaar was; 

Betreffende de voorziening van Hanoul 
Louise; 

Over het middel ex offic·io : schending 
van artikelen 40 en 60 van het Straf
wetboek : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over samenloopende 
misdrijven welke ten laste van aanleg-
ster gelegd waren, deze veroordeeld heeft 
tot hoofdgevangenisstraffen; en boven
dien tot geldboeten elk van 500 frank 
of twee maanden ; 1 

Overwegende dat luidens a.rtikel 40 
van het Strafwetboek, de geldboete zal 
kunnen vervangen worden door een ge
vangenisstraf die drie inaanden niet zal 
overschrijden voor hen die weg-ens wan
bedrijf· veroordeeld worden ; 

Overwegende dat artikel 60 van het
zelfde wetboek zegt dat bij samenloop 
van verschillende wanbedrijven al de 
straffen samen opgelegd worden zonder 
dat zij nochtans het dubbel van het 
maximum van de zwaarste straf mogen 
overschrijden ; · . 

Overwegende dat uit deze beschik
kingen volgt dat het bestreden vonnis 
na voor elke geldboete een vervangende 
gevang-enisstraf te h,ebben uitgesproken 
het tofaal dezer gevangenisstraffen (acht 
maanden) tot het wettelijk maximum 
van zes maanden had moeten vermin
deren; 

Overwegende dat het deze verminde
ring niet g-edaan heeft ; 
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Overwegende voor 't overige dat de 
bestreden beslissing geveld werd op een· 
rechtspleging in dewelke de substan
tieele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de uitgesproken veroordee
lingen overeenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening van den aanlegger en ver
oordeelt dezen tot de helft der kosten ; 
uitspraak doende op de voorziening van 
de aanlegster : verbreekt het bestreden 
vonnis doch voor zoover l)lechts het den 
duur van de vervangende geva'ngenis
straffen welke samen werden opgelegd 
bij gebrek aan de betaling der geld
boeten, niet op zes maanden heeft ver
minderd; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven op de regis
ters der correctioneele rechtbank te 
Namen en dat melding ervan zal worden 
gemaakt op den kant van het vernie
tigde vonnis ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; legt de helft der kos
ten ten laste van den Staat; zegt dat er 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing. 

3 November 19~3. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Hodlim, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijkluidende conchtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo· 
caat generaal. 

1" KAr.mn. - 4 November 1943. 

LEENING. - HYPOTHECAIRE LEENING. 
- KONINKLIJK BESLUIT N" 225 VAN 
7 JANTJARI 1936. - VERGOEDING BE
PAALD TEN VOORDEELE VAN DEN 
GELDLEENER INGEVAL DE LEENING 
NIET TOT STAND KOMT DO.OR DE IJAAD 
VAN HE.M DIE ZE HEEFT AANGEVRAAGD. 
- ARTIKEL 8 VAN HE'!' KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 7 JANUARI 1936 NIET 
VAN TOEPASSING OP DEZE VERGOEDING. 

Artikel 8 van het besluit nr 225 van 7 Ja
nuari 1936, houdende regeling van de 
hypothecaire leeningen en .inrichting 
van de controle over de onder·nemingen 
van hypothecaire leeningen, is niet van 
toepassing op het beding waarb~j wordt 
bepaald dat een vergoeding zal worden, 
betaald aan den geldleener, ingeval de 
pe1·soon, ·die de hypothecair·e leening 
heeft aangem·aagd, door zijn daad ver
hindert dat deze leening tot stand komt. 

(VAN PETERSEN, '1'. RAU.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden Yonnis op 
10 Juni 1%3 gewez.en door de rechtbank 
van eersten aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel : schending van arti-

kelen 113~, 1152, 1226 en 1229 van het 
Burgerlijk .Wetboek, doordat de bestre
den beslissing, alhoewel partijen uitdruk
kelijk bedongen hadden dat indien de 
toekomstige verweerder, om welke reden 
ook, aan de gevraagde leening verzaakte, 
hij gehouden zou zijn een bepaalde som 
aan eischer in verbreking ten titel van 
schadevergoeding te betalen, · geweigerd 
heeft deze overeenkomst toe te passen, 
dan wanneer de voorwaarden tot toe-. 
passing van het strafbeding voorhanden 
waren; 

Overwegende dat, wanneer een tekst 
duidelijk is, de rechter den zin ervan 
niet mag verdraaien, onder voorwendsel 
den geest ervan te doorgronden ; 

Overwegende dat het vonnis, om de 
tussschen partijen gesloten overeenkomst 
slechts gedeeltelijk toe te passen, op de 
bepalingen steunt van artikel 8 van het 
koninklijk besluit nr 225 de dato 7 J a
nuari 1936 tot reglementeering van de 
hypothecaire leeningen en tot inrichting 
van een contri\le op de ondernemingen 
,van hypothecaire leeningen; dat deze 
bepalingen een uitzondering invoeren 
vermits ze de vrijheid in het sluiten van 
overeenkomsten beperken; dat ze dus 
van strenge uitlegging zijn ; . 

Overwegende dat, daar ze enkel de 
vergoedingen en belooningen bedoelen 
welke kunnen verschuldigd zijn in geval 
van " toegestane hypothecaire leening 
of van geopend krediet », die bepalingen 
geenszins kunnen uitgebreid worden tot 
andere clausules inzonderheid tot die 
welke, zooals in casu, tot voorwerp 
hebben den geldschieter te vergoeden 
indien de leening niet verwezenlijkt 
wordt door de daad van den persoon 
die ze aangevraagd heeft ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de in het rriiddel ingeroepene wetsbepa
lingen aldus heeft geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
in de registers van de rechtbank van 
eersten aanleg te Antwerpen en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op den 
kant der vernietigde beslissing; veroor
deelt den verweerder tot de k,osten; ver
wijst de zaak naar de rechtbank van 
eersten aanleg te Mechelen. 

~ November 1%3. - 18 kame1" -
Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 
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BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
VERGOEDJNG GEEISCHT WEGENS AR
BEIDSONGEVAL. - VERWEERDER BE
TWIST DAT HIJ WERKGEVER VAN 
EISCHER IS. - BEWIJS MOE'l' DOOR 
EISCHER WORDEN GELEVERD. 

De partij die in rechten vergoeding eischt 
op grand van het arbeidsongeval, waar
van zij slachto ffer is, moet, in geval 
van betwisting op dat punt, het bewijs 
leveren dat de venveerder haar werk
geve1' of ondernemin gshoofd was. (Bgl. 
Wb., art. 1315). 

(HANSSENS, T. VAN LOO EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis op 10 Januari 1942 
gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Brugge, zetelende in graad van 
hoog·er beroep ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 der wet van '10 JYiaart 
'1900 op het arbeidskontrakt, 1, 2, 4 
tot 8, '10 en 21 der wet van 24 Decem
ber 1903 en der wijzigende wetten van 
3 Augustus 1926, 15 Niei 1929, 30 De
cember 1929 en 18 Juni 1930 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitendi 
nit arbeidsongevallen samengeschakeld 
door koninkli,jk besluit van 28 Septem
ber 1931 genomen in uitvoering van 
artikel 4 der wet van 18 Juni 1930, 
doordat het bestreden vonnis den eisch 
van de eerste verweerster, strekkende tot 
betaling der vergoedingen wegens werk
ongeval en gericht tegen eischer tot ver
breking ontvankelijk verklaard heeft, 
alhoewel deze laatste ontkende dat hij 
de werkgever van wijlen Cyriel Van Loo 
echtgenoot van gezegde verweerster ge
weest was, en dit middel van niet-ont
vankelijkheid afgewezen heeft omdat 
eischer tot verbreking niet bewees . of 
aanbood te bewijzen dat Cyriel Van Loo 
in. dienst stond der Naamlooze Vennoot
schap '' Entreprises F. Hanssens et Fils ,, 
als wanneer de last, te bewijzen dat 
Van Loo werkzaam was bij eischer tot 
verbreking en dat de vordering wei ont
vankelijk was, op de weduwe van het 
slachtoffer, aanlegster in de vordering 
woog, zoodat de aangeklaagde beslis
sing de regels nopens den bewijslast 
heeft miskend : 

Overwegende dat nit het bestreden 
vortnis blijkt dat de vordering door de 
weduwe Van Loo tegen den aanlegger 
in verbreking ingesteld strekt' tot het 
toekennen van de wettelijke vergoedin
gen welke ze van hem eischt wegens een 
arbeidsongeval dat den dood van haar 
echtgenoot heeft veroorzaakt; . dat de 
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aanlegger tegen de vordering opwierp 
dat niet hij, doch de vennootschap 
"Entreprises F. Hanssens et Fils » de 
werkgever was van het slachtoffer; 

Overwegende dat, luidens artikel 13'15 
van het Burgerlijk Wetboek, hij die de 
uitvoering van een verbintenis vordert 
ze moet bewijzen ; 

Overwegende dat, daar de aanlegger 
het bestaan in zijnen hoofde ontkende 
van de verbintenis waarvan de nitvoe
ring gevorcler'-1 was, de tegenpartij het 
bewijs er van moest leveren·; 

Overwegende dat het bestreden von
nis - door, om het aangevoerd verweer, 
micldel van de hand to wijzen, to ver
klaren clat de aanlegger in verbreking 
niet bewijst noch aanhieclt te bewijzen 
dat het de vennootschap is 1 en niet hij 
zelf, die de werkgever was van het 
slachtoffer,- den aanleg·ger den last van 
een bewijs • oplegt clat hij niet moest 
leveren, en claardoor het in het middel 
aangeduid artikel 13:!5 schendt; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreclen vonnis; beveelt clat ondcr
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbal1k Yan eer
sten aanleg te Brugge, e11 dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
der vernietigde beslissing·; veroordeelt 
de verweersters tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar de rechtbank van eersten 
aanleg te Veurne, zetelende in graad van 
hooger beroep. 

4 November 1943. - 1" kamer. -
Voorzitter en verslaggever, H. Fauquel, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gel~jkh!'idende conclus-ie, M. Raoul I-Iayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

26 KA.MilliL - 8 November 1943. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- AGENTEN VAN IIET BESTUUH DER 
CONTROLEDIENSTEN. - TERRITORIALE 
BEVOEGDHEID. 

De bevoegdheden Vf!11. de agenten van het 
bestuur de·r contr6lediensten gaan niet 
veTder dan de gebiedsomschTijving die 
hun ·in het bijzonder aangewezen is. 
(Besl. v. 15 JYiei en 20 Augustus 1941.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. CONINGS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
1 Juli 1943 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Luik, kamer be
staande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van 'ihet besluit de dato 
27 Juni 1942; 

Over het eenig middel : schending van 
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de besluiten van 20 Augustus 1941 en 
29 October 1940 en van het dienstorder 
A. 1-10 de dato 13 April 191,2 in uitvoe· 
rina van deze besluiten genomen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de huiszoeking, grondslag 
der vervolging, gedaan werd te Glons, 
administratief arrondissement Luik, door 
Hayen, gewesthoofd, en door Van Meer 
technischen con troleur, vliegende bri· 
gade van het district Tongeren, provincie 
Limburg; 

Overwegende dat zoo het bestuur der 
controlediensten, ingericht bij het Minis
terie van binnenlandsche zaken en volks
gezondheid, wei tot doel heeft de be
voorrading van heel het land te verze
keren en daarom over geheel het grond
gebied van het koninkrijk de inbreuken 
op verschillende besluiten op te sporen, 
de bewijzen ervan in te zamelen en de 
daders ervan aan de rechtbanken over te 
leveren belast met ze te straffen, daaruit 
geenszins voortvloeit dat elke verdee
ling en onderverdeeling van dit bestuur 
spontaan gezegde opdracht mag ver
vullen buiten het gebied dat haar spe
eiaal wordt aangewezen ; 

Overwegende dat van de twee in 
't middel bedoelde besluiten dit van 
29 October 1940 zonder verband is met 
de zaak, en geen enkele bepaling van 
dit de dato 20 Augustus 1941 een tus
schenkomst der contrf leurs veronder
stelt h'uiten het gewest dat aan hun 
toezicht onderworpen is; wat het dienst
order de dato 13 April 1942 betreft, dit 
slechts de waarde van een bericht of van 
een administratieve interpretatie heeft 
die de hoven en rechtbanken niet bindt; 

Overwegende dat, op het oogenblik 
van de huiszoeking waarvan de wette
lijkheid betwist wordt, het besluit de 
d,J.to 15 Mei 1941, later ingetrokken, den 
inspectiedienst voor voedselvoorziening 
en rantsoeneering regelde; 

Overwegende dat de bepalingen van 
dit besluit duidelijk de bevoegdheden 
der ambtenaren van dezen dienst per 
terri tori~ le gebieclen. vaststellen ; 

Artilml 1 vercleelt het koninkrijk in 
provincien, de provincien in districten 
en de districten in gewesten. De provin
ciehoofden oefenen de leidin.g en het 
toezich t van den con tr oledienst uit in 
de hun aangewezen provincie. De dis
tricthoofden worden belast met de Ieiding 
en het toezicht van den controleclienst 
binnen de grenzen van het hun aange- ' 
wezen district; zij blijven in bestendig 
contact met het parket van het rechter
Iijk arrondissement waarloe hun district 
behoort; 

Artikel 3 verplicht de provinciehoofden 
en de districthoofden de hoofdplaats te 
bewonen van de provincie of het district 
waarover zij aangesteld zijn. De contro-

leurs, behoudens degene die in de 
groote agglomeraties fungeeren, mogen 
niet wonen in een gemeente gelegen in 
de streek welke onder hun toezicht staat, 
tenzij zij daartoe werd~n gemachtigd 
door hun districthoofd ; · 

Artikel 4 ste1t het kader vast van den 
inspectiedienst voor voedselvoorziening 
en rantsoeneering; 

Er zijn negen provinciehoofden. Er 
zijn districthoofden, in beginsel een in 
elke gToOte agglomeratie en een in elk 
administratief arrondissement; indien 
het noodig blijkt, kan de secretaris-ge
neraal van het Ministerie van landbouw 
en voedselvoorziening twee districthoo( 
den benoemen in sommige administra
tieve arrondissementen; hij bepaalt hun 
standplaats en de grenzen van hun ambts
gebied ; het districthoofd mag bijge
staan worden door een speciale brigade 
bestaande uit een controleur-gewest
hoofd en een controleur. Er zijn contro
leurs-gewesthoofden en controleurs. Ieder 
controleur-gewesthoofd wordt bijgestaan 
door ten minste zes controleurs, naar 
rato van hetzij een controleur per 
2.500 inwoners, hetzij een controleur 
per 2.500 hectaren. Er bestaat eindelijk 
een vliegende brigade bestaande uit een 
brigadehoofd en 10 controleurs, die met 
de gewesthoofden worden gelijkgesteld 
(het blijkt uit de vaststellingen van het 
bestreden vonnis dat de huiszoeking 
gedaan werd in het district Luik door 
de vliegende brigade van het district 
Tongeren); 

Eindelijk vermeldt artikel 11 dat de 
provinciehoofden, indien zulks noodig 
blijkt, de districthoofden, de contro
leurs-gewesthoofden of de controleurs 
hunner provincie met speciale opdrach
ten mogen belasten buiten het district, 
bet gewest of de gemeenten waaraan 
deze beambten verbonden zijn (in zake 
is het buiten de provincie zelf dat het 
gewesthoofd en de con troleur huiszoe
king gedaan hebben); 

Overwegende dat uit deze beschou
wingen volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
ze wettelijk is; 

Om die red en en, het Hof verwerpt 
de voorziening; laat de kosten ten laste 
van den Staat. 

8 November 1943. - 2e kamer. -
Voorzittel', H. Hodiim, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Vitry. - Gel1jlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 
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.2• KAMER • ..---:. 8 November 1943. 

OVERSPEL. - ONDERHOUD VAN EEN 
BIJZIT. - ECHTELIJKE WONING. 
BE GRIP. 

Geldt, in den · zin van de strafwet, als 
echtelijke woning, het appartement waar 
de man geregeld verblijft (1). (Strafwb.; 
art. 389.) 

(B ..• , T. V ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
18 Maart 19t.3 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik; 

Over het eenig middel tot verbreking: 
schending van artikel 389 van het Straf
wetboek : 

Aangaande de publieke vordering : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat de aanlegger dikwijls ging 
logeeren met·vrouw F ... in het apparte
ment waar ze gevonden \Verden; dat ze, 
gedurende dat herhaalde oponthoud, er 
samen eetmaalden, er hetzelfde bed 
deelden en, er hun kleedingstukken in 
dezelfde kleerkast samen legden; dat 
er briefwisseling wordt gevonden behoo
rende zoowel aan de eene als aan de 
andere en opgesteld in bewoordingen 
welke een nauw samenbestaan veron
derstellen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op grond van deze feitelijke elementen, 
waarbij bewezen wordt dat de aanlegger 

' regelmatig in het betwiste appartement 
verbleef, dit laatste heeft mogen be
schouwen als zijnde de echtelijke woning 
in den zin der wet ; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
En overwegende, wat de publieke vor

dering aangaat, dat de bestreden beslis
sing geveld werd 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; 

En overwegende, wat de h~lrgerlijke 
vordering aangaat, dat de aanlegger geen 
enkel middel tot staving van zijn voor
ziening inroept en da t het Hof er van 
ambtswege geen opwerp t ; 

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

8 November 1%3. - 2• lmmer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 

(1} Zie verbr., 22 Febqmri 1932 (Bull. en 
PAsrc., 1932, I, 78) ; 9 April 1934 (ibid., 1934; 
I, 226) en 7 December 1936 (ibid., 1936, I, 441). 

H. De Wilde.- Gelijkluidend~ conclusie, 
M. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2• KAwmR. - 8 November 1943. 

POLITIE VAN KOOPHANDEL. -BE
SL UIT VAN "27 JUNI 1942. - RECHTS
PLEGING VAN TOEPASSING OP DE BE
KLAAGDEN DIE VOOR HET VONNISGE
RECHT WORDEN GEBRA,CHT MEER DAN 
TIEN DAGEN NA 22 JULI 1%2. 

De -rechtspleqing ingesteld door artikel 6 
§ 2, van het besluit van 27 Jnni 1.442 i; 
van toepassing op de beklaagden gebmcht 
v66r het vonnisgerecht, bij recht.treeks.che 
dagvaarding na verwijz1:ng naar de 1·echt
bank, mee1· dan tien dagen na 22 Juli 
1942, welke ook de datum van het misdrijf 
weze. (Besl. van 27 Juni 19t.2, artt. 6, 

. § 2, en 9.) 

(MINGUET.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
7 November 1942 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Verviers kamer 
bestaande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit de' dato 
27 Juni 19t.2; 

Over het middel : schending van arti
kelen 6 en 9 van het besluit de dato 
27 Juni 1%2 tot aanvulling van het 
besluit-wet de .dato 27 October 1939 
hetreffende de bevoorrading van het 
land, van artikel 10 van gezegd besluit 
de dato 27 October 1939, van artike
len 179, 199, 200 van het Wetboek van 
Strafvordering, van artikel 28 der wet 
de dato 18 Juni 1869 op de rechterlijke 
inrich~ing, van de wet de dato 25 October 
1919 tot tijdelijke wijziging van de 
rechterlijke inrichting : 

Overwegende dat de aanlegger naar 
de correctioneele rechtbank te Verviers 
verwezen werd bij heschikking der raad
kamer de dato 21 April 1%2 en dat hij 
v66r deze rechtbank gedagvaard werd 
hij een hem op 2 October 1%2 betee
kend exploot; dat het dus overeenkom
stig artikel 9 van bet besluit de dato 
27 Juni 19t.2 is dat de vervolging v66r 
de kamer met een rechter, bij artikel 6 
van clit besluit voorzien, gehracht werd · 

Dat het middel niet gegrond is; ' 
En overwegende dat de substantieele 

of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesprokene st_raf wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; legt de kosten ten laste van 
den aanlegger. 
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8 November 1943. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Waleffe. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 8 November 1943. 

10 VALSCHHEID. - INTELLECTUEEL 
BESTANDDEEL.-- BURGEMEESTER DIE, 
VOOR ZIJN GEJ\IEENTE, VERSCHIJNT 
BIJ EEN VALSCHE AKTE. - KENNIS 
VAN DE VALSCHHEID VAN DE AKTE EN 
VAN HET BEOOGDE ONGEOORLOOFDE 
DOEL. - BEDRIEGLIJK OPZET WORDT 
NIET WEGGENOJ\IEN DOOR GOEDKEU
RING VAN GEJ\IEENTERAAD. · 

20 OPLICHTING. - MEDEDADER. -
BEWUSTE DEEJ~NENI:ING AAN DE BE
DRIEGLIJKE HANDELINGEN. - GEEN 
PERSOONLIJK VOORDEEL WORDT NA
GESTREEFD. ~ STHAFBARE DEELNE-
1\IING. 

30 ZEGEL. - AFLEVEBING VAN EEN 
IDENTITEITSKAART VAN VBEEJ\IDELING, 
NIET VOO.BZIEN VAN HET VOORGE
SCHREVEN ZEGEL. -· INNING VAN DE 
GELDBOETE EN VAN HET ZEGELRECHT. 
- DWANGJ\IAATREGEL. 

40 VALSCHHEID. - NIETIGE OF GE
VEINSDE AKTE. - MOGELIJKHEID DAT 
ZIJ EEN VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN 
UITMAAK'l'. 

'1 o De burgenieester die, in. naarn van zijn 
gerneente, vaschijnt bij een valsche alcte, 
kan niet laten gelden dat die akte de 
goedlceurinq van den gemeenteraad had 
belwmen, o?n te ·daen aannemen dat hij 
zonder bedrieglijk opzet of zonder het 
oogrnerk om te .~chaden had gehandeld, 
dan wannee!' hij vollwrnen kennis d!'Oeg 
van de veTdraaiing van de waarheid, 
begaan in de alae, en van het ongeoor
loofd doel dat door de daders werd nage
streefd. (Strafwb., art. 196.) 

2o Is schuldig aan oplichting, als mede
dader, hij die, zonder persoonlijlce voor
deelen· na te jagen, wetens heeft deelge
nomen aan de bedrieglijlce handelingen, 
die de ove1·handiging van · fondsen door 
de benadeelden hebben tot gevolg gehad. 
IStrawb., artt. 496 en 66.) 

3o .De inning van de . bij artilcel 17 van 
het koninlclijlc besluit van 14 Augus
tus 1933 voorziene geldboete, wegens 
aflevering van een identiteitskaart voo1· 
vreemdelingen, wellce lcaart niet was 
voorzien van het voo1·geschreven zegel, 
en de inning van het eischbaar zegel
recht, lcunnen slechts geschieden door 
rniddel van dwangrnaatregel zooals in 
zaken van registratie. ( Kon. besl. van 
H Augustus 1933, artt. ? en 1? ;. 

wet van 25 Maart 1891 [Wetboek van 
het zegel], art. 1 9.) 

40 Een nietige of een g_eveinsde alcte, aan
gaande wellce parltjen alclcom·d gaan, 
lean een valschheid in geschriften uit
rnalcen in de mate u:aarin de alcte, door 
het gebruilc waartoe zij werd opgemaakt, 
geschilct is om nadeel te ve1·oorzalcen 
aan derden en tegen hen gevolgen mede 
te brengen. 

(VAN LANCKEB EN ANDEREN.) 

ARBEST. 

Gelet op bet bestreden arrest op 
28 Mei 1942 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
verknocht zijn en aat. ze dienen samen
gevoegd; 

I. Op de voorziening van Van Lancker: 
Overwegende dat het bestreden arrest 

bij verstek gewezen werd op 28 Mei 1942 
en dat de voorziening werd ingediend op 
4 Juni 1942, betzij v66r het verstrijken 
va,n den termijn bepaald om tegen ge
zegd arrest verzet te doen; dat, luidens 
artikel 40? van bet Wetboek van Str·af
vordering en van artikelen 1 en 3 der wet 
van 9 Maart 1908, de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van Paulus : 
Over het eerste middel : schending 

van artikelen 1, 193, 196 en 214 van het 
Strafwetboek en van artikelen ?5, ?6, .. 3°, 
101 der gemeentewet : 
. Overwegende dat de aanlegger ver
oordeeld wei d wegens valschheid begaan 
in een authentieke acte de dato 22 Juli 
1938, acte waarbij de naamlooze ven
nootschap " Spectacles de Vise » aan de 
Stad Vise een. eigendom schonk, om de 
vermelding te hebben weggelaten pat 
die schenking als last voor de Stad 
behel&de : aan de schenkster een ,huur
contract van tien jaar toe te staan op 
gezegd onroerend goed tegen een jaar
lijksch bedrag van 100.000 frank ver
minderbaar op ? .000 frank in geval in 
het onroerend goed geen spelen worden 
uitgebaat, beding dat voorkomt in de 
onde1 handsche akte van denzelfden da
tum, en van gezegd valsch stuk gebruik 
te hebben gemaakt wetenc;le dat het 
valsch was; 

Overwegende dat de feitelijke vast
stellingen van den rechter bewijzen dat 
de aanlegger niet onwetend is geweest 
aangaande de onderhandelingen en de 
omstandigheden die de akte vervalscht 
hebben waarbij de venpootschap « Les , 
Spectacles de Vise , aan de St d Vise 
het onroerend goed, gezegd "'Hotel 
Quaden », verklaarde te schenken, .goed 
dat de vennootschap verkregen had bij 
middel van gelden voortkomende van 
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inschrijvingen om er spelen in uit te 
h:1ten; dat de aanlegger, op het oogen
hlik waarop de g'oedkeuring van den 
gemeenteraad, deze laatste goed of ver
keerd ingelicht, gevraagd en verkregen 
werd, dus wist dat hij er zich ging op 
beroepen om deel te nemen aan een 
valsche aide; dat, zoo hi.i, ten gevolge 
dier goedkeuring, bij het opmaken van 
de alde de dato 22 Juli 1938 in zijn 
lwedanigheid van burgemeester der Stad 
Vise verschenen is en in naam dezer 
de schenking van het onroerend goed 
heeft aangenomen, hij daarom niettemin 
verantwoordelijk was voor de echtheid 
zijner verklaringen; dat daaruit volgt 
dat hij, door wetens, ten valle bewust 
van de bedrieglijke handelingen die door 
zijn mededaders gebruikt werden alsook 
van het doei dat zij nastreefden, de 
echtheid van .. de bedingen van de aide 
Yan schenking vervalschen, de verant
woordelijkheid voor het hem ten laste 
gelegd misdrijf op zich heeft genorri.en ; 

Overwegende dat die verantwoorde
lijkheid niet kan gedekt worden door de 
stemming van den gemeenteraad; dat 
de burgemeester niet verplicht is te 
gehoorzamen aan een onwettelijke be
slissing van zijn raad, daar het zijn 
plicht was, integendeel, die beslissing bij 
den Koning ten einde vernietiging aan 
te klagen; · 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
'Over het tweede en het derde middel : 

het tweede, schending van artikelen 1, 
193,196 en 2H van .het Strafwetboek, van 
artikelen ?5, ?6, 3°, 101 der gemeente
wet; van artikelen 25, 26, 31, 92, 93 en 
108 der Grondwet; het derde : schending 
van artikelen 19?, 213 en 216 van het 
Strafwetboek, ?5 der gemeentewet, 25, 
26, 31, 92, 93 en 108 der Grondwet : 

Overwegende dat }Jet bestreden arrest 
.door de deelneming van den aanlegger 
aan de akte de dato 22 Juli 1938 aan te 
klagen, noch rechtstreeks noch onrecht
streeks de st~mming van den gemeen
teraad der Stad Vise heeft willen censu
reeren, waarbij aan den burgemeester 
de macht werd verleend om in naam der 
Stad Vise· schenking van een onroerend 
goed aan te nemen ; dat het, zich he
perkende tot het onderzoek der betich
ting, zich bepaalt tot de beoordeeling 
der feiten die· den aanlegger werden ten 
laste gelegd, yoor zoover deze ver
schenen is bij, het opmaken der authen, 
tieke akte waarvan het bewijst dat ze 
vervalscht werd door valsche opgave; dat 
het, zonder het opzet na te gaan van den 
gemeenteraad vau Vise, op de stemming 
van deze slechts wijst als feitelijk element 
dat uit het onderzoek van de zaak blijkt 
en dat behoort weerhouden te worden 
voor zoover het toeliet de draagwijdte 

te oordeelen van de ten laste van den 
aanlegger strafbare gelegde feiten ; 

Dat daaruit volgt dat de rechter over 
den grond, door uitspraak te doen over 
een inbreuk dat wettelijk te zijner kennis 
werd gebracht en door te steunen op 
in feite en in rechte gedane heschou
wingen die met de zaak in nauw verband 
zijn, zijn wettelijke en grondwettelijke 
bevoegdheden niet heeft kunnen te 
buiten gaan; 

Dat de twee middelen noch in feite 
noch in rechte opgaan ; 

Over het vierde middel : schending 
van artikelen 1, 68 en 496 van het Straf
wetboek: 

Overwegende dat de aanlegger en zijn 
mededaders vervolgd waren wegens op
lichting om zich door wettelijke inschrij
vers, van de N. Y "Les Spectacles de 
Vise " gelden te hehhen doen afleggen of 
afleveren, hetzij door vaische hoedanighe
den te gehruiken, hetzij door bedrief,lijke 
handelingen aan te wenden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
en het vonnis waarnaar het verwijst 
vaststellen dat de inschrijvingen door 
de aandeelhouders van de N. V. " Les 
Spectacles de Vise " slechts bekomen 
werden door een geheel van bedrieglijke 
handelingen waarvan de meest kenschet
sende bestaat in het misbruikmaken van 
een brief die door het Ministerie van 
justitie, bestuur van schenkingen en 
legaten, aan het provinciaai bestuur te 
Luik werd gericht; dat afschriften van 
dien brief, deze geteekend " Baiwir », 
en op niet correcte wijze door een amb
tenaar der provincie aan den aanlegger 
medegedeeld, door dezen laatste,. over
handigd werden aan Van Lancker, aan 
Offermaris en aan Malien met het doel 
hulp te verstrekken aan de makelaars 
in hun jacht op kapitalen; dat het 
vonnis verklaart dat Paulus niet kan 
betwisten da t die ministerieele brief 
" ontaard in zijn beteekenis en gewij
zigd in zijn draagwijdte" hun slechts 
met dat doel werd toevertrouwd en dan 
wanneer " Paulus met zekerheid wist dat 
hij geen beteekenis had wat de toelating 
betreft om de spelen uit te baten »; 

Dat de rechter over den grond nog 
vaststelt dat de aa, legger, wegens het 
onvermogen van zijn medebetichten 
" wat de oplichting insloot ,, wist dctt de 
noodige gelden tot het samerrstellen van 
het kapitaal der vennootschap en tot 
het aankoopen van het hotel « Quaden " 
door de zoogezegde stichters niet konden 
bijeengebracht worden en noodzakelijk 
aan de ; inschrijvers moesten gevraagd 
worden; dat hij overigens erke,1d heeft 
dat het te danken is aan de af,;chriften 
van den brief, aan de makelaars over
handigd, dat het kapitaal van 800.000 fr. 
kon worden gesticht; dat daaruit volgt, 
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dat de rechter over den grond, ---,-- door 
met preciesheid te wijzen op de omstan
digheden die aile goede trouw uitsluiten, 
en waarin Paulus de afschriften van den 
brief heeft medegedeeld, - in hoofde 
van dezen laatste h_et bedrieglijk karak
ter dier mededeeling heeft bewezen ; 

Overwegende, voor 't overige; .dat het 
bestreden arrest, evenmin als het vonnis 
waarvan het de redenen overneemt, bij 
den aanlegger het bestaan van b,et bij
zonder opzet uitsluitend doen afhangen 
aileen van het misbruik maken van den 
brief « Baiwir , ; dat ze het ook afleiden 
uit een geheel van omstandigheden en 
feiten die ze opsommen en die door het 
middel niet betwist worden ; dat zoo 
uit het bestreden arrest blijkt dat de 
aanlegger door zijn bedrieglijke hande
lingen en deze zijner medebetichten, 
geen persoonlijke geldelijke voordeelen 
gezocht heeft, daarom niettemin bewe
zen is dat hij, met een bedrieglijk opzet, 
het zich ten doel gesteld ongeoorloofd 
oogmerk heeft nagestreefd ten nadeele 
van de werkelijke inschrijvers aan wie 
hij, door zijn deelneming aan het mis
drijf, schade berokkend heeft; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het middel van ambtswege : 

schending van artikel 59 der wet van 
25 Maart 1891, het Zegelwetboek inhou
dende, en van artikel 17 van het konin
klijk besluit van 1!. Augustus 1933, wat 
de veroordeeling betreft tegen Paulus uit
gesproken wegens aflevering van een 
indentiteitskaart .van vreemdeling die 
niet van het voorgeschreven zegel voor
zien was (betichting C 12) : 

Overwegende dat uit de opstelling van 
de betichting C 12, uit de uitgesproken 
veroordeeling, uit de aanduiding, in het 
door het bestreden arrest bekracb.tigd 
vonnis, van de ingeroepen wetsbepalingen 
blijkt dat op Paulus· artikel 17 van het 
lwninklijk besluit de dato 1!. Augus
tus 1933 werd toegepast ; 

Overwegende dat het hierboven aan
geduid artikel 17 een geldboete van 
100 frank vo·orziet voor elke ... identi
teitskaart die niet van het voorgeschre
ven zegel voorzien is, en bepaalt dat die 
geldboete verschuldigd is door den 
beambte die de kaart heeft afgeleverd, 
beambte die bovendien gehouden is tot 
betaling van het vereischte zegelrecht; 

Dat de betichting in de bewoordingen 
waarin ze is opgesteld, aldus een over
treding bedoelt van de wetsbepalingen 
op het zegel; dat, krachtens artikel 59 
der wet van 25 Maart 1891 inhoudende 
het Zegelwetboek, «de invordering van 
rechten en boeten bij dwangbevel ge
schiedt, dwangbevel dat, verleend zijnde, 
uitvoerbaar gemaakt wordt, en het ver
zet daartegen gedaan zijnde, de zaken 
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ingeleid en gevonnist worden als in 
registratiezaken , ; 

Overwegende, anderzijds, dat noch de 
betichting noch het bestreden arrest 
hierop wijzen dat de overtrading werd 
bega~n met een bedrieglijk inzicht, geval 
waarm de overtreder strafbaar is met de 
bij artikel 207 1van het koninklijk besluit 
van 29 September 1938 voorziene cor
rectioneele straffen (W etboek der met 
het zegel gelijkgestelde taxes) · 

_D!it ~aar~i~ volgt dat het 'openbaar 
mmistene voor de beteugelende rechts
macht een vordering heeft gebracht die 
hij niet bevoegd was uit te oefenen en 
waarvan die rechtsmacht geen kennis 
kon nemen, en dat het bestreden arrest 
door ze aan te· nemen de in het middel 
aangeduide .teksten geschonden heeft ; 

III. Aangaande de vo~rziening van 
Mahieu : 

Over het eerste middel : schending 
va~ de rechten der verdediging, van 
arbkel 97 der Grondwet; van artike
len 65, 66,. 67, 193, 196, 197, 213 en 214 
van het Strafwetboek; 202 en 206 van de 
samengeschakelde wetten op de ven
nootschappen, 9o9o0, 573, 579o, 9o 72 eh 583 
van het Handelswetboek : 

Overwegende dat de aan valschheid 
beschuldigde akte, die op 9 Februari 193 8 
v66r Mr Martin, notaris te Vise, werd 
verleden, de oprichting tot doe! had 
van een naamlo?z? vennootschap, « ·Les 
Spec~acles. de VIse , genoemd, gesticht 
tot mtbatmg van een casino ; . 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van den rechter oyer den grond, ge
steund ?P omstandigheden die hij op
~omt, bhjkt dat het op een valsche wijze 
IS dat Van Lancker, Offermans Mahieu 
en Georis zich met andere stichters v66r 
den notaris hebben aangeboden als 
burgerlijke- of handelsvennooten; dat 
het op een valsche wijie is dat zij ver
~laard h~~ben op het geheel kapitaal 
I.~ te schnJven, dat ze bevestigd hebben 
een derde van de 160 onderschreven aan
deelen te hebben afgelost, en doeh actee
ren hebben dat de van die aflossing voort
komende gelden door Mahieu waren 
opgetrokken om ter .beschikking van de 
vennootschap te worden gesteld ; 

Dat de eerste rechter, waarvan het 
bestreden arrest de redenen overneemt 
bepaalt dat in werkelijkheid het kapitaal 
s~ech~s bi.jeengebracht werd na de op
nchtmg van de ·vennootschap en, voor 
het gro.?tste deel. do~r de inschrijvers die, 
dank ZIJ de bedneghjke handelingen van 
de betichten, er toe gebracht werden 
belang te stellen in het Casino van Vise · 

Overwegende dat daaruit volgt dat d~ 
rechter over den grond, de strafbare 
feiten beoordeelende zooals deze v66r 
den werkenden notaris hebben plaats 
gehad, op de valsche verklaringen heeft 
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gewezen en op de onjuist voorgestelde 
elementen van feitelijken en rechter
lijken aard, die de vermeldingen hebben 
.vervalscht welke de akte van 9 Februari 
1938 tot doel had op te nemen en vast 
te stellen; dat hij, - door daarna te 
wijzen op de opvallende kwade trouw der 
betichten, deze inzonderheid bewezen 
door den staat van onvermogen welke 
onvereenigbaar was met hun verklaringen 
in de akte, en op het nadeel dat aan de 
werkelijke inschrijvers van de vennoot
schap veroorzaakt werd d?or _l!.un valsche 
verklaringen, -- terecht mt ZIJn vaststel
lingen heeft afgeleid dat, op bet oogen
blik waarop de aide werd opgemaakt al 
de bestanddeelen vari de betichting van 
valschheid vereenigd waren ten laste van 
de betichten die gehandeld hadden met 
het door de wet vereischt bijzonder 
opzet · dat h"ij daardoor anhvoord ver
strekt' heeft op de conclusies van den 
aanlegger wiens recht van verdediging 
niet geschonden werd; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 196 van het Strafwetboek en 
van artikel 97 der Grondwet : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikelen '196 en 197 

van het Strafwetboek de beteugeling van 
de valschheid in geschriften niet doeh 
afhangen van de . geldigheid v:an de 
authentieke- of pnvate akten die men 
beweerd valsch te zijn; dat deze, inder
daad hun bewijskracht en, bijgevolg, 
hun ;chadelijk uitwerksel behouden tot 
op den dag waarop de veryalsching van 
de waarheid aan het Iicht gebracht zijnde, 
de akten nietig verklaard worden ; 

Dat een nietige of geveinsde akte, 
waarover partijen akkoord gaan, een 
valschheid in g·eschriften kan uitmaken, 
in de maat waarin zij, door het gebruik 
waarvoor ze werd opgesteld, nadeel kan 
berokkenen aan derden en tegen deze 
uitwerksel kan hebben ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de eerste rechter, 

waarvan het bestreden arrest de redenen 
overneemt, het stelsel van den aanlegger 
verwerpende, verklaart " dat de niet be
staande akte, juist zooals de akte die 
volstrekt nietig is, voor haar vernietiging 
noodzakelijk de tusschenkomst van den 
rechter medebrengt; dat er altijd een 
schifn bestaat die moet weggenomen 
worden >>; dat het bestreden arrest 
daarenboven vaststelt dat de vervalschte 
authentieke akte in de oogen van derden 
voorkwam "als de oprichting van een 
naamlooze vennootschap, gesticht met 
een doel van handelsuitbating waarvan 
niets verboden was >> ; 

Overwegende dat de rechter over den 
arond door die beschouwingen heeft wil
fen toonen dat die aide, zelfs nietig op 
zich zelf, tegenover derden nochtans 

bewijskracht had tot wanneer de valsch
heid waarvan ze aangetast was aan het 
licht was gebracht en, bijgevolg, uitwerk
sel kon hebben en nadeel kon herokke
nen · 
. D~t het bestreden arrest aldus de 
conclusies van den aanlegger beantwoord 
heeft; 
· Dat het mid del, in zijn eerste onderdeel, 

grond in rechte en, in zijn tweede onder
dee!, grond in feite mist; 

Over het derde en het vierde middel : 
schending van artikelen 97 der Grond
wet, 93'1 van het Burgerlijk Wetboek, 
76 en 81 van de gemeentewet : 

Overwegende dat de onnauwkeurigheid 
in de middelen niet toelaat deze te beant
woorden; 

Dat die middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

IV. Aangaande de voorzieningen van 
Offermans, Georis, Paulus, Mahieu en 
Custer : ... 

En overwegende dat de bestreden he
slissing geveld werd op een rechtspleging 
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 red en en, het Hof voegt de voor
zieuingen sa men ; verbreekt het bestreden 
arrest doch in zoover slechts het uit
spraak gedaan heeft over de betichting 
van aflevering van identiteitskaart van 
vreemdeling welke niet van het voorge
schreven zegel voorzien was, betichting 
ten laste van Paulus gelegd; 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 der gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwerpt de. 
voorzieningen voor 't overige ; veroor
deelt elken aanlegger tot een zesde der 
kosten; zegt dat er geen aanleiding· be
staat tot verwijzing. 

8 November '1%3. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

vmRm.mN. KAM. - 10 November 1943. 

10 VERBREKING.- VEREENIGDE KA
MERS. - STRAFZAKEN. - KENNIS
NEMING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STitAFZAKEN. - VERVOLGING WAARIN 
l'IIISDRIJVEN 'rEGEN AR'fiKEL 5 VAN HET 
BESLUI'f-WETVAN 27 OCTOBER '1939 EN 
MISDRIJVEN TEGEN HE'f STRAFWETBOEK 
EEGREPEN ZIJN.- MISDRIJVEN MAKEN 
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EEN ONDEELBAAR GEHEEL UIT OF ZIJN 
MET ELKANDER SAMENHANGEND.·- GE
WONE REGELEN BETREFFENDE DEN 
AANLEG ALLEEN VAN TOEPASSING. -
PARTIJ OEFENT NIET HET DOOR DE WET 
VERLEENDE RECHTSMIDDEL UIT.- 0M
STANDIGHEID DIE AA,N HET GEWEZEN 
VONNIS NIET DEN AARD VAN EEN IN 
LAATSTEN AANLEG GEGEVEN BESLISSING 
TOEKENT. 

1° In strafzaken nemen de vereenigde 
kamers van het Hof van verbreking ken
nis van de voorziening ingesteld tegen 
een in laatsten aanleg gewezen beslissing, 
die door hetzelfde middel, weze het ambts
halve opgeworpen, als bij de eerste voor
:r;ienin g wordt bestreden, en die, . zooals 
de vroeger verbroken beslissing, niet 
overeen te brengen is met het. arrest dat 
de eerste voorziening heeft ingewilligd. · 

20 De beslissing waardoo1· de correctioneele 
rechtbank, kamer met een rechter, overeen
komstig artikel 6, § 2, van het besluit van 
27 Juni 1942, uitspraak doet over de 
bij artikel 5 van het besluit-wet van 
27 October 1939 voorziene wanbedrijven 
en over walnbedrijven tegen het Straf
wetboek, samen een ondeelbaar geheel 
uitmakend of samen. samenhangend 
zijnde, is een in eersten aanleg gewezen 
beslissing. De omstandigheid dat par
tijen of enkele van de partijen niet door 
een van de rechtsmiddelen, die de wet 
hun verleent, tegen zoodanige beslissing 
opkomen, kan aan een in eersten aanleg 
gegeven vonnis niet den aard van een 
in laatsten aanleg gewezen beslissing 
toekennen. 

(VAN ANTWERPEN.) 

ARREST (1). 

Gelet op het bestreden arrest op 
3 J uli 1943 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen ; 

Gelet op het arrest op 24 Maart 1943 
gewezen door het Hof van verbreking, 
dat, na verbreking van het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel de dato 24 De
cember 1942, de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent verwijst; 

Over het middel ex Ocffi,o : schending 
van artikelen 199 en 226 van het Wetboek 
van Strafvordering·, doordat het arrest 
het beroep van den aanlegger tegen bet 
vonnis op 18 November 1%2 gewezen 
door de correctioneele rechtbank te 
Brussel, kamer bestaande uit een rechter 
overeenkomstig artikel 6, § 2, van het 
besluit d. d. 27 Juni 1942, ten onrechte 

(1) Zie het eerste door het Hof van verbre
king gewezen arrest in Arr. Verb1·., 1913, blad
zijde 64. 

niet ontvankelijk heeft verklaard om 
'reden dat het tegen een beslissing in 
hoogsten aanleg ingesteld was : 

Aangaande de kennisneming door de 
vereenigde kamers : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroep van den aanlegger tegen het 
vonnis a quo niet ontvankelijk verklaart 
omdat het punt van het beschikkend 
gedeelte waartegen het gericht is in 
hoogsten aanleg gewezen is ; 

Overwegende dat het arrest onveree
nigbaar is met het arrest van verwijzl.ng 
waarbij het arrest van het Hof va~ 
beroep te Brussel verbroken · werd om 
reden dat het vonnis a quo slechts in 
eersten aanleg gewezen was en da t het 
tot staving van onderhavige' voorziening 
van ambtswege opgeworpen middel het
zelfde is als het middel door het arrest de 
dato 24 Maart 1943 aangenomen; 

. pat de behandeling. der voorziening 
hiJgevolg tot de vereemgde kamers v 
het HOf behoort (wet d. d. 7 Juli ·18 
art.. 1); 

Over den grond : 
Overwegende dat de aanlegger ver

volgd werd en door de correctioneele 
rechtbank gevonnist wegens wanbedrij
ven bestraft door het Strafwetboek en 
wegens wanbedrijven voorzien bij arti
kel 5 van het besluit-wet de dato 27 Oc
tober 1939, gezegde misdrijven met 
elkander verknocht zijnde ; · 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank, krachtens artikelen 199 en 226 
van h~~ Wetboek -yan Strafvordering, op
dergehJke vervolgmg slechts in eersten 
aanleg kon uitspraak doen · dat inder-
daad, niettegenstaande de bepaling van 
artikel 6, § 2, II, laatste alinea van het 
besluit de dato 27 J uni 1942, d~ gewone 
regelen over den aanleg aileen wettelijk 
van toepassing zijn wanneer eenzelfde 
vervolging v66r de correctioneele recht
b~pk s~aat en op waribedrijven, voorzien 
btJ artikelen 5, 8 of 9 van het besluit-wet 
de dato 27 October 1939 en op wanbe
drijven beteugeld door het Strafwetboek 
gezeg<!e misdrijven met elkander ver: 
~o~t~n~;. . · 

Overwegende dat de omstaildigheid 
- door het bestreden arrest aange: 
voerd, - dat bet Hof van beroep, daar 
de beklaagde van de door het Straf
wetboek beteugelde misdrijven door den 
eersten rechter was vrijgesproken ge
weest, op hooger beroep van den aan
legger en bij gebrek aan verbaal van het 
openbaar ministerie, van deze misdrij
ven geen kennis meer kon nemen zonder 
invl_oed is op de toepassing det: wette
lijke regelen nopens den aanleg ; 

Dat deze regelen, evenals het karakter 
van beslissing in eersten of in hoogsten 
aanleg gewezen, niet afhangen van de 
verhalen die in feite door de partijen, 
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tBgen die beslissing zijn ingesteld; dat 
ihzonderheid het verzuim door het open
baar ministerie een hem door de wet toe
gelaten verhaal uit te oefenen, wel aan 
een vonnis of aan een punt van _het be
&chikkend gedeelte ervan een definitief 
karakter kan verleenen, doch geenszins 
aan het vonnis of aan een punt van het 
beschikkend gedeelte het karakter van 
beslissing in hoogsteh aanleg' zou kunnen 
toekennen ; _ 

Overwegende dat uit deze beschou
wingen blijkt dat het. bestreden arrest, 
door het hooger beroep van den aanlegger 
niet ontvankelijk te verklaren om reden 
dat het punt van het beschikkend ge
deelte waartegen het ingesteld was in 
hoogsten aanleg gewezen zou worden, de 
in 't middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; -

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 zar ge
maakt worden op den kant van het ver
nietigd arrest; laat de kosten ten laste 
van den Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Luik dat, krach
tens artikel 2 der wet de dato 7 Juli 1865, 
zich naar de beslissirig van het Hof van 
verbreking zal gedragen nopens het door 
dit Hof beslecht rechtspunt. 

10 November 1%3. - Vereenigde 
.kamers. - Voorzitter, H. Hodiim, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine. ~ Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

1• KAMER. - II November 1943. 

1o AUTEURSRECHT. - MuziKALE 
WERKEN. - UITSLUITEND RECHT VAN 
REPRODUCTIE EN OPENBARE OPVOE
RING.- RECHTEN DIE VAN ELKANDER 
ONDERSCHEIDEN EN ONAFHANKELIJK _ 
c'ZIJN. 

2"' AUTEURSRECHT. --' MUZIKAAL 
WERK DA'l' IN E_EN KINEMATOGRAFISCH 
WERK IS OPGENOMEN. - KLANKFILM. 
- RECHTEN VAN DEN MAKER OP DE 
-OPVOERING VAN ZIJN MUZIKAAL WERK. 

:30 AUTEURSRECHT. - KLANKBAND. 
- 0PENBARE UITVOERING VAN EEN 
MUZIKA,AL' WERK DOOR AFWIKKELING 
VA,N DEN KLANKBAND, HETZIJ AFZON
DERLIJK, HETZIJ SAMEN MET DEN 
GEZICHTSBAND. 

40 AUTEURSRECHT. - KINEMATO
GRAFISCHE WERKEN. - KLANKBAND. 
- MACHTIGING DOOR DEN MAKER VAN 
EEN l'IIUZIKAAL WERK GEGEVEN OM 
DIT WERK IN KLANKFILM OP TE NEMEN. 

- GEEN BEDING AANGAANDE DE OPEN
BARE OPVOERING VAN DAT WERK; -
RECHT VAN DEN MAKER OM ZICH TEGEN 
DE UITVOERING TE VERZETTEN. 

1° ·De ·make!' van een muzikaal werk heeft 
uit de wet zelf de uitsluitende, van 
elkander onderscheidenen onafhankelijke 
rechten om de reproductie en de openbare 
opvoering er van toe te staan. (Wet van 
22 Maart 1886, artt. 1 en 16; Over
eenkomst van Rome, goedgekeurd 
door de wet van 16 April1934, artt. 13, 
§ 1, en 14, §§ 1 en 3.) 

2° Wanneer de klankband en de gezichts
band van een kinematografische !clank
film een geheel vormen, dat een nieuw 
werk uitmaakt, behoudt de maker van 
het muzikaal werlc, opgenomen in den 
lclankbtind, niettemin zijn eigen rechten 
op de opvoering van het werk, ook indien 
het geschreven werd om de afwikkeling 
van de rolprent te- begeleiden, en onaf
hankelijk van alle overeenkomst met den 
maker van de film. 

3° Een muzikaal werk wordt openbaar 
opgevoerd door de afwiklceling van een 
lclanlcband, afzonderlijlc of samen met 
den gezichtsband, zoodra het publielc het 
door het gehoor lean waarnemen. 

4° Het uitsluitend recht van den auteur 
om tot voo1·stelling van zijn werk dom· 
middel van de kinematografie machti
ging te geven is onderscheiden en onaf
hankelijlc van het uitsluitend recht om de 
reproductie en de aanpassing er van toe 
te laten ; derhalve moet de maker, die deze 
beide rechte1i heeft uit · de. wet zelf, 
wanneer hij de reproductie of de aan
passing van zijn werlc toelaat, en om 
door dit enlcel feit niet zijn recht te 
verliezen zich tegen de publieke op
voering er van te verzetten, zich zulks 
niet uitdrukkelijk bij bijzonder beding 
voorbehouden (1). (Artikel 14 der Over
eenkomst van Rome van 2 Juni 1928, 
goedgekeurd bij de wet van 16 April 
1934,) 

(TAILLEFESSE, T. BLATON.) 

ARREST. 

Gelet bp het bestreden arrest · op 
10 J uli 1941 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; -

Over de vier middelen samen, het 
eerste : schending vari artikelen 1, 6, 16, 
17, 18 en 38 der wet de dato 22 Maart 
1886 op het auteursrecht, van het eenig 
artikel der wet van 16 April 1934 tot 
goedkeuring van de in ternationale con
ventie voor de bescherming van letter-

(1) Verbr., 13 Februari 1941 (-Arr. Verb!·., 
1941, blz. 28; Bull. en PAsiC., 1941, I, 40). 
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kundige- en kunstwerken, gesloten te 
Rome op 2 Juni 1928, van artikelen 2, 
6bis, 7, 7bis, 11, 13, § 1, 1°, eh 14 (in 
't bijzonder §§ 1, 2 en 3) der gezegde 
internationale conventie, 537, 577 bis 
(al. 1, 4, 5 en 6), 1315, 1352 en 1382 
van het Burgerlijk Wet~oek, doordat, 
onder voorwendsel dat eelf\ll:lankfilm een 
" substantieel werk », '' geza~enlijk werk 
door een enkel auteur geschapen en on
dernomen » uitmaakt, deze film « in zijn 
eenheid beschouwd moet worden als heb
bende slechts een wettelijken auteur, den 
producent », die in zijn persoon lie rech
ten van al de medewerkers op « het pro
duct van hun gezamenlijk werk» opslorpt, 
en inzonderhe.id die van den componist 
van de muzikale partituur " dien enkel 
zijn medewerking verleenb> daar gezegde 
componist zich een aan de andere mede
bewerkers geweigerd " voorrecht '' niet 
kan zien toekennen, " op het geheel van 
het werk»; dan wanneer, krachtens de be
doelde wettelijke tel,l:sten, de auteur van 
een muzikale compositie,als intellectueele 
schepper, de titularis blijft van zijn 
auteursrechten (daarin begrepen het 
recht zich te verzetten tegen de publieke 
vertooning van een klankfilm waarin die 
compositie is opgenomen) en er niet mag 
van beroofd worden door het feit van 
dergelijke opneming der klanken met de 
beelden ; het tweede : schending van het 
eenig artikel der wet van 16 April 1934 
tot goedkeuring van de internationale 
conventie voor de bescherming' van let
terkundige- en kunstwerken, gesloten te 
Rome op 2 Juni 1928; van artikel 13, 1, 
en van artikel 14, alinea's 1, 2, 3 en 4, 
van gezegde conventie, doordat ·het be
streden arrest beslist dat gezegde arti
kelen 13 en 14 der Conventie van Rome 
in zake niet toepasselijk zijn oindat " het 
in 't onderhavig geval gaat over h.et 
opnemen van de muziek in een nieuw 
werk dat van genre gansch verschillend is 
van de reproductie van muzikale werken 
bij middel van werktuiglijke instrumen
ten », dan wanneer de kwestieuze wets
bepalingen van 1' toepassin'g zijn ·op de 
openbare opvoering van een muzikaal 
werk bij middel van een cinematogra
phisch toestel, zonder dat het toegelaten 
weze het onderscheid te maken of het 
werk afzonderlijk of bij het afrollen 
wordt uitgevoerd van een gezichtsband 
waarmede het zoodanig zou v·erbonden 
zijn dat het een nieuw werk uitmaakt; 
het derde : schending van het eenig 
artikel der wet van 16 April 1934 tot 
goedkeuring van de internationale con
ventie voor de bescherming van letter
kundige- en kunstwerken, gesloten te 
Rome op 2 Juni 1928, en van artikel 14 
van gezegde internationale conventie, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
het kwestieus artikel 14 in zake niet kan 

toegepast worden omdat het wezenlijk 
van toepassing is op een v66r bestaand). 
werk en de muzikale begeleiding van eenc 
klankfilm niet kan -bedoelen, dan wan-
neer dergelijk onderscheid van allen· 
grond ontbloot. is; en het vierde ~ 
schending van artikelen 1, 3, 5, 6, 8, 16, 
17, 18 en 38 der wet van 22 Maart 1886 
op het auteursrecht, van het eenig artikel 
der wet van 16 April .1934 tot goedkeu
ring van de internationale conventie voor 
de bescherming van letterkundige- en 
kunstwerken, gesloten te Rome op 
2 Juni 1928, van artikel 2, 6bis, 7, 7bis,. 
it, 11bis, .13 en 14 der gezegde inter~ 
nationale conventie, 1134, 113~, 1315' 
en 1362 van het Burgerlijk Wetboek,, 
doordat het bestreden arrest in zake 
weigert acht te slaan op de rechten welke 
de wet ('t is te z.eggen inzonderheid de 
in 't mid del bedoelde wetsbepalingen) 
aan den auteur van een kunstwerk toe
kent om reden dat die wet extracontrac
tueele verplichtingen beoogt, dat ze, bij
gevolg, niet van toepassing is op de be
staande contractueele banden : 1o tus
schen den producent van den film (door 
het arrest cineast geheeten) en den 
auteur der muziek, die met hem onder
handeld heeft ; 2° tusschen dezen laatste· 
en de personen die zich in de rechten en 
verbintenissen van den producent be
vinden, en dat de aanlegster in verbre
king door enkel haar auteursrecht in te· 
roepen aan het Hof niet toegelaten heeft 
acht te slaan op de kwestieuze (( contrac
tueele gevolgen », dan wanneer de bij de 
wet toegekende auteursrechten gelden 
voor de onderstelling van contractueele 
bandeTJ evenals voor al de andere en dat 
inzonderheid het tusschen den componist 
en den producent van een muzikalen film 
aangegaan contract den eerste niet belet 
de aan zijn hoedanigheid van auteur ver
bonden rechteri tegen den tweede en 
dezes rechthebbenden te doen gelden 
zoolang het niet bewezen is dat het 
kwestieus contract 't een of 't ander 

· dezer recb,ten afschaft of vermindert ~ 
tweede onderdeel : schending van 
artikelen 1134, 1135, 1315, 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het BurgerJijk Wetboek 
en van de bewijskracht der akten en 
conclusies, doordat het bestreden arrest. 
verklaart dat de '' contractueele gevol
gen » van de overeenkomsten gesloten 
tusschen de aanlegster tot verbreking en 
den producent van den film (door het 
arrest cineast genoemd} zonder verband 
zijn met de alleenlijk op het auteursrecht 
gegronde zaak », - dan wanneer het 
« auteursrecht '' zich integreert in de 
contracten betreffende de door de wet 
beschermde werken, en dat de aanlegster, 
door dit. recht tot staving van haar 
bewering in te roepen, de '' contractueele 
gevolgen » van haar overeenkomsten 
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niet .uitsloot, doch integendeel, om de 
draagwijdte ervan te bewijzen, de wets
hepalingen inriep welke op dergelijke 
banden toepasselijk zijn; dat inzonder
derheid haar conclusies in hooger beroep 
als volgt omschreven waren : « De eisch 
was gegrond op de algemeene prin
cipes van het auteursrecht... Geen 
enkel wettelijke tekst kent aan den 
:Producent de hoedanigheid van auteur 
toe; integendeel aile teksten hebben tot 
-doel den schrijver en den componist te 
beschermen tegen den uitgever-produ
cent van den film ... De zaaldirecteur, hier 
de ge'intimeerde, kan niet Jileer recht 
hebben dan is overdragen; bijgevolg, 
heeft de verhuurder van den film hem 
geen rechten kunnen afstaan welke hij 
zelf. niet bezat; op dit gebied is geen 
-enkel vermoeden mogelijk of toegelaten, 
vermits het recht van den componist 
zoowel op contractueel gebied als op 
wettelijk gebied gevestigd is; verzaking 
kan niet vermoed worden ; de auteur 
heeft de vrije uitoefening behouden van 
al zijn burgerlijke rechten en van al zijn 
auteursrechten, welnu de ge'intimeerde 
bewijst niet dat hij het recht op de pu
blieke opvoering heeft verkregen, daar 
zijn mondeling overeenkomst met den 
verhuurder hieromtrent natuurlijk stil
zwijgend is. De appellante heeft de uit
geving van haar werk toegelaten, doch 
heeft het kosteloos gedaan, met het oog 
Dp de winst welke die opvoeringen haar 
zouden verschaffen " ; 

Overwegende dat de wet van 22 Maart 
1886 op het auteursrecht in haar eer-ste 
artikel zegt dat de auteur van een letter
kundig werk of van een kunstwerk aileen 
het recht heeft « hetzelve opnieuw uit te 
geven of na te beelden of machtiging te 
verleenen om zulks te doen op welke 

· wijze ook "• dat ze in haar artikel 16 
nader bepaalt « dat geen muzikaal werk, 
't zij geheel, 't zij gedeeltelijk, zonder 
toestemming van den auteur in het open
haar uitgevoerd of vertoond mag wor-
den''; -

Overwegende dat de Internationale 
Conventie voor de bescherming van 
letterkundige- en kunstwerken, te Rome 
Dp · 2 J uni 1928 gesloten, en door de 
Belgische wet van 16 April1934 goedge
keurd, met dezelfde klaarheid het onder
scheid huldigt tusschen het recht het 
reproduceeren van muzikale werken toe 
te Iaten, en het recht in de openbare 
Dpvoering dier werken toe te stem
men· 

O~erwegende dat, luidens artikel 13, 
§ 1, der gezegde conventie, «de compo
nisten van muziekwerken het uitsluitend 
recht hebben toe te stem men in : 1° de 
Lewerking van die werken voor instru
menten, dienende tot een werktuigelijke 
uitvoering ervan ; 2° de openbare op-

voering dier werken door middel van 
zulke instrumenten "; 

Dat diezelfde conventie, in haar arti
kel 14, § 1, aan de auteurs van letter
kundige- of ku_I}stwerken << het uitslui
tend recht t~ent machtiging te ver
leenen tot de_ eproductie, bewerking en 
openbare op oering van hun werken, 
door middel van de cinematographie " ; 
dat, indien gezegd artikel 14, in zijn 
§§ 2 en 3, « de cinematographische voort
brengselen beschermt als letterkundige
of kunstwerken, wanneer de maker aan 
zijn werk een origineel karakter heeft 
gegeven », het niettemin in zijn § 3 hier
omtrent uitdrukkelijk verklaart dat aldus 
wordt beschikt « onverminderd de rech
ten 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 cinematographisch toestel, een 
werk wordt opgevoerd, dat, in zijn 
geheel genomen, zich niet beperkt tot 
de vertooning van gezichtsbeelden, maar, 
daarenboven, gelijktijdig klanken uit
zendt; 

Overwegende dat, indien, in den cine
matographischeri film, de gezichts- en 
klankbanden, door hun innige samen
werking, een geheel samenstellen dat een 
nieuw werk uitmaakt, de uitvinder van 
het scenario of librettiste, en de musicus, 
daarom niettemin een afzonderlijk :;tu
teursrecht behouden op hun uitvinding, 
dewelke hun persoonlijk goed blijft; dat, 
zoo de ·aanlegster niet aileen de auteur 
der muzikale partituur is geweest, maar 
de medewerkster van den cineast of van 
den titularis van het auteursrecht over' 
het geheel van het cinematographisch 
werk, zij daarom niettemin onderschei
dene rechten behoudt over de opvoering 
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 
geschreveri geweest zijn om de vertooning 
der bewegende- beelden te begeleiden, die 
thema's daarom niettemin zijn werk 
zouden blijven, vermits ze door hun 
opname op den klankband hun indivi
dualiteit niet verliezen; 

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 zijn met den 
componist, met den kunstenaar als zoo
danig, zonder dat dient nagegaan of hij 
zich met den voortbrehger van den film 
heeft verbonden, om den film tot stand 
te brengen en deel te nemen in de kosten 
en de risico's der onderneming; 

Overwegende dat de muzikale compo-



sitie in 't openbaar is opgevoerd door. het 
afrollen van den klankband, 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; 

Overwegende dat het recht voor de 
auteurs van Ietterkundige- en wetten
schappelijke- of kunstwerken machtiging 
te verleenen tot de reproductie en de be
werking van hun werken, en het recht 
machtiging te verleenen tot de openba~e 
opvoering, twee uitsluitende, onderschei
dene en van elkander onafhankelijke 
rechten zijn; dat de componist het recht 
heeft niet aileen betaald te worden voor 
de reproductie en de bewerking van zijn 
werk, maar, daarenboveri, de vergoeding 
op te strijken voor elke openbare op-
voering van dat werk; . 

Overwegende dat de auteur, aan w1en 
de wet zelf het eene en het andere dezer 
rechten verleent, zich deze niet uitdruk
kelijk, door een bijzondere melding, !llOet 
voorbehouden; dat hij dus zonder deze 
melding, het recht heeft zi~h tegen de 
openbare opvoering van ZIJn werk te 
verzetten; 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 bewerkmg van 
dat werk heeft toegelaten, niet mag wor
den afgeleid dat hij van die toestemming 
heeft afgezien ; 

Overwegende dat het bestreden arre~t, 
door te beslissen dat de aanlegster met 
gegrond is om, in hoedanigheid van au
teur van een muzikaal werk, aanspraak 
te maken op auteursrecht voor de pu
blieke opvoering van den kwestieuzen 
klankfilm de hierboven uiteengezette 
principes 'miskend h~eft en aldus ~e in 
't middel aangedmde wetsbepalmgen 
heeft geschonden ; 

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 worden 
gedaan op den kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt den verweerder 
tot de kosten ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

11 November 1943. - 1e kamer~ -
l1 oorzitter H. Jamar, eerste voorzitter. 

- Tfersla'ggever, H. Wauters. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven. - Pleiter, H. Veldekens. 

2" KAMER. - 16 November 1943. 

TELEGRAFEN EN TELEFONEN. -
WERKEN DIE EEN TELEGRA,AF- OF 
TELEFOONLIJN BESCHADIGEN KUNNEN. 
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- KENNISGEVING AAN DE REGIE. -
VERZUIM STRAFBAAR. - VOORWAAR
DEN. 

Artikel 21 der wet van 13 October 1930, 
waarbij de verschillende wetsbepalingen 
betreffende de telegrafie en de telefonie 
met draad samen werden geordend, 
straft den gene die, opzettelijk · of bij 
verzuim, aan de regie geen kennis geeft 
van de uitvoering van werken die van 
zoodanigen aard zijn dat zij een tele
graaf- of telefoonlijn kunnen bescha
digen of de goede werking er van kunnen 
in gevaar brengen 11}. 

(REGIE VAN TELEGRAFEN EN TELEFONEN, 
T. DE RYCKE.) . 

ARREST. 

Gelet op het vonnis door de correc
tioneele rechtbank te Brugge in graad 
van beroep op 27 Mei 1942 gewe~en; 

Over het eenig middel tot verbrekmg : 
schending van artikelen 2, 8, 21 en 22 der 
wet van 13 October 1930 tot samenorde
ning der verschillende wetsbepalingen op 
de telegrafie en de telefonie met draad, 
47 van het koninklijk besluit van 
28 December 1931 houdende algemeene 
verordening inzake electri.sch~. install~
ties 16 litt. 2, van het konmkliJk beslmt 
van' 29' Juni 1935 houdende a:anvulling 
van deze algemeene verordening, 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 71 van het 
Strafwetboek 97 van de Grondwet; 
eerste tak: d~ordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat de afwezigheid van alle 
uiterlijke kenteekens, die de Jigging van 
ondergrondsche kabels op het ope_nba~r 
domein aanduiden, als een nalatighe1d 
van eischeres moet aangezien worden, 
wanneer geen enkele wetsbepaling aan 
eischeres de verplicbting oplegt derge
lijke kenteekens te plaatsen, uitgezon
derd voorwat ondergrondsche ele~trische 
leidigen aangaat, waarvan er tn casu 
geen sprake was, en wanneer artikelen 2 
en 8 van de wet van 13 October 1930 
aan eischeres het onbeperkt recht toe
kennen op het openbaar domein onder
grondsche kabels aan te leggen, zonder 
haar om het even welke verplichting op 
te leggen kenteekens te plaatsen; tweede 
tak : doordat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de zoogezegde nalatigheid van 
eischeres aile veran twoordelijkheid, en 
dienvolgens aile mogelijke overtrading 
van artikel 22 van de wet in hoofde van 
verweerders uitsloot, wanneer in den 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, de gebeurlijke fout van een 

(1) Zie verbr., 30 September 1940 (Arr. 
Verb1·., 1940, ·blz. 90; Bull. en PASIC., 1940, 
I, 238). 
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bepaalden persoon niet volstaat om een 
anderen persoon te ontlasten van de 
gevolgen van zijn eigen fout, en wanneer 
de wettelijke bestanddeelen van de door 
artikelen 21 en 22 van de wet van 13 Oc
tober 1930 voorziene overtreding aan
wezig konden zijn, ondanks het bestaan 
van een fout in hoofde van eischeres ; 
derde tak; doordat .het bestreden vonnis 
na beslist te hebben dat verweerders in 
verbreking artikel 22 van de wet van 
13 October 1930 niet hebben overtreden 
omwille van de onoverkomelijke onwe
tendheid, waarin ze verkeerden nopens 
het bestaan van de kwestieuze onder
grondsche kahels, en die bet gehrek aan 
voorzorg, zonder hetwelk artikel 22 niet 
toepasselijk is zou uitgesloten hehben," 
doch zonder vast te stellen dat die 
zoogezegde onoverkomelijke onwetend
heid tweeden verweerder helet had de 
werken, die hij inzicht had uit te 
voeren, zooals artikel 21 hem er toe ver
plichtte, beslist heeft dat verweerders 
noch artikel 21 noch artikel 22 van de 
wet overtreden hebben, wanneer de 
zoogezegde onoverkomelijke onwetend
heid ondenkbaar is, betreffende de ver
plichting de regie te verwittigen van het 
uitvoeren van werken waardoor een lijn 
kan bescbadigd worden, wanneer arti
kel 21 aan het gebrek aan verwittiging 
zijn strafhaar karakter slechts ontneemt 
in de gevallen van overmacht, wanneer 
het bestreden vonnis geenszins vastge
steld heeft dat het, bij overmacht, aan 
tweeden verweerder absoluut onmoge
lijk was de regie acht dagen vooraf te 
verwittigen van de werken die hij uit
voeren moest, wanneer, minstens het 
bestreden vonnis welke beslist heeft dat 
verweerders niet konden vermoeden dat 
er · ter plaatse ondergrondsche kabels 
zich bevonden, in gebreke gebleven is 
vast te stellen dat tweede verweerder 
in de onoverkomelijke onwetendheid 
verkeerde dat de uit te voeren werken 
een lijn zouden kunnen beschadigen, en 
wanneer, bijgevolg, het bestreden vonnis 
aan de door artikel 21 bepaalde overtre
ding haar strafhaar karakter ontnomen 
heeft, in een geval waar, volgens gezegd 
artikel, en overeenkomstig artikel 71 
van het Strafwetboek, de overtreding 
strafbaar bleef; vierde tak : doordat het 
bestreden vonnis beslist heeft dat tweede 
verweerder in de onoverkomelijke onwe
tendheid verkeerde nopens het bestmin 
van de kwestieuze kahels, zonder de 
besluiten van eischeres te beantwoorden 
waarbij zij staande hield dat tweede 
verweerder op de hoogte was van werken 
welke door eischeres uitgevoerd werden 
aan kahels op de kwestieuze laan, dat 
hij. zelf aan eischeres een brief had ge
schreven waarin hij haar daarop attent 
maakte, en cJ,at de aanbesteding van de 

kwestieuze werken heheerscht werden 
door de bepalingen van een algemeen 
bestek, waarbij de aannemer zich ver
plichtte aile vereischte maatregelen te 
treffen om te voorkomen dat schade 
wordt toegebracht aan ondergrondsche 
lijnen die zich in de terreinen zouden 
hevinden, wanneer, krachtens artikel 97 
van de Grondwet, ieder vonnis dient 
gemotiveerd : 

Over de eerste twee takken : 
Overwegende dat ze aanvoeren dat 

bet vonnis de verweerders zou hebben 
vrijgesproken om de eenige reden dat 
de aanlegster zelf een nalatigheid had 
begaan; 

Maar overwegende dat in werkelijk
heid het vo'nnis de uitgesprokene vrij
spraak hierop grondt dat, eenerzijds, 
«de aanwezigheid van telefonische ka
bels door geen enkel kenteeken was 
aangeduid » en dat, anderzijds, << de 
werken plaats hadden niet in een be
bouwde kom, maar wei op een leeg lig
genden en woesten grond waar het de 
verweerders beelemaal onmogelijk was 
te vermoeden dat rr onderaardsche 
kabels zich bevonden »; 

Dat het middel dus feitelijken grand
slag mist; 

Over den derden tak ; 
Overwegende dat dit onderdeel van 

het middel aan het vonnis verwijt te 
hehben aangenomen dat "artikel 21 der 
wet van 13 October 1930 aan het gebrek 
van verwittiging zijn strafbaar karakter 
ontneemt » in andere gevailen dan dit 
van overmacht ; 

Overwegende dat voormeld artikel 21 
hem bestraft die met opzet of door 
nalatigheid de regie niet verwittigt van 
de werken die een telegraaf- of telefoon
lijn kunnen beschadigen of de werking 
ervan in. gevaar brengen ; 

Overwegende dat de vaststelling door 
het vonnis gedaan « dat het voor de 
verweerders heelemaal onmogelijk was 
te vermoeden dat onderaardsche kabels 
zich op d\) plaats der werken bevonden » 
noodzakelijk aile scbuld of nalatigheid 
uitsluit; 

Dat, dienvolgens, het onderdeel van 
het middel in rechte niet opgaat; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat volgens dit laatste 

het ·vonnis heeft beslist dat de tweede 
verweerder onschuldig was, zonder de 
besluiten te bean twoorden waarin de 
aanlegster staande bield dat de tweede 
verwee,rder op de hoogte was van wer
ken uitgevoerd aan kabels. op de kwes
tieuze laan ; 

Overwegende dat dit onderdeel feite- . 
lijken grondslag mist ; dat inderdaad 
het vonnis er op wijst dat die bewering 
kan gelden voor de plaatsen waar wer
ken uitgevoerd werden langs den open-
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baren weg, maar dat ze niet van toepas
sing is voor den braakliggenden grond 
waar het ongeval zich heeft voorgedaan 
en die ver afgelegen is ; 

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

16 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Wilde.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2e KAMER. ~ 16 November 1943. 

POLITIE VAN ·DEN KOOPHANDEL. 
- VERBOD BOTER TE VERVAARDIGEN. 
-BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 19t.O.-
VOORWA.ARDEN TOT BESTAAN VAN HET 
MISDRIJF. 

Het verbod boter te vervaardigen, gesteld 
door het besluit van 17 Augustus 1940 
betreffende de vervaardiging en den 
verkoop van boter, geldt slechts ten aan
zien van. de houders van melkkoeien 
en de voortbrengers van melk. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, 
T. VAN COMPERNOLLE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
20 October 19t.2 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Veurne, kamer 
bestaande uit een rechter overeenkom
stig artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Over het eerste middel tot verbreking : 
schending van artikelen 8 en 9 van het 
besluit van. 17 Oogst 1940 en artikel 97 
der Grondwet, doordat die wetsbepaling 
niet toepasselijk is op verweerder, die 
noch voortbrenger van koemelk is, noch 
tusschenpersoon aan denwelke de hoeve
boter moest geleverd worden ; 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om : '' te Wulveringen, op 26 Oogst 
1942, bij inbreuk op artikel .8 van het 
besluit van 17 Oogst 19t.O vijf kilogram 
boter te hebben vervaardigd zonder ver
gunning afgegeven door den nationalen 
zuiveldienst"; · 

Overwegende dat het uit de b'ijeen
stelling . van artikelen 8 en 9 van het 
besluit nr 411 van 1? Oogst 1940 en 
van artikel 3, § 1, van het besluit nr 410 
van den zelfden datum blijkt dat het 
verbod boter te vervaardigen slechts 
van toepassing is op de houders van 
melkkoeien en op de voortbrengers van 
melk; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet vaststelt dat aanlegger koeien bezit 

of van melk voortbre'nger is; dat het 
aldus de wettelijke bepalingen, in het 
middel aangeduid, geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal worden overgeschreven 
op de registers der correctioneele recht- · 
bank te Veurne en dat melding ervan 
zal worden gedaan op den kant van het 
vernietigde vonnis ; kosten aan den Staat 
overgelaten; verwijst de zaak naar de 
correctioneele rechtbank te leper. 

16 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, · 
H. De Wilde. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2e KAMER. ~ 16 November 1943. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - SLACHTING UIT NOODZAAK. 
- VERPLICHTINGEN DAAROP VOLGEND 
NIET NAGELEEFD. - MISDRIJF NIET 
VOORZIENBIJ HET BESLUIT VA.N 19 JUNI 
1942, MAAR BIJ HET BESLUIT VA.N 
18 DECEMBER 1940. 

2_0 RECHTERLIJKE INRICHTING.
CORRECTIONEELE RECHTBANK. - MIS-. 
DRIJVEN WIER VERVOLGING AFHANKE
LIJK IS VAN EEN AANGIFTE. - ARTI
KEL 10 VAN HET BESLUIT VAN 19 JUNI 
19t.2. - MACHTIGT NIET DE RECHT
BANK OM UITSPRAAK TE DOEN INDIEN 
NOG GEEN AA.NGIFTE WERD GEDAAN 
OP DEN DAG VAN HET VONNIS. 

1° Het niet-naleven van de verplichtingen, 
die moeten worden vervuld na een slach
ting uit noodzaak, voorgeschreven door 
het besluit van 18 December 1940, ge
wijzigd bij besluit van 12 Juni 1941, 
wordt gestraft door artikel 12 van het 
eerstgenoemde besluit, niet door artikel 1 
van het besluit van 19 Juni 1942. 

2° Artikel 10 van het besluit van 19 Juni 
1942 tot bestraffing van de sluikslach
tingen en den onwettelijken handel in 
vleesch, machtigt niet de correctioneele 
rechtbank kennis te nemen van mis
drijven, die slechts kunnen worden ver
volgd op aangifte van de administra
tieve overheid, dan wanneer zoodanige 
aangifte zelfs op den dag, waarop de 
rechtbank uitspraak doet; nog niet was 
geschied. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT, 
T. LEEMANS.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis op 22 J anuari 19t.3 
gewezen door de correctioneele recht
bank te Hasselt, kamer bestaande uit 
een rechter overeenkomstig artikel 6, 
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§ 2, van het besluit d. d. 27 Juni 19(.2 ; 
Over het eerste middel tot verbreking : 

:schending van artikel 1 van het besluit 
van 19 Juni 19(.2, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat 
verweerder << zich plichtig had gemaakt 
aan noodslachting van een ziek varken, 
zonder dit aan het gemeentebestuur 
aangegeven te hebben >> verweerder niet
temin vrijspreekt in strijd met de bepa
lingen van artikel 1 van het hoogerge
meld besluit : 

Overwegende dat de noodslachting 
door de wet niet verboden is; dat de 
.besluiten van 18 December 19(.0 en van 
12 Juni 1941 wel is waar bepaalde ver
plichtingen opleggen aan dezen die tot 
een noodslachting is overgegaan, maar 
dat die verplichtingen slechts na de 
slachting moeten vervuld worden en 
dat de tekortkoming er aan gestraft 
wordt, niet door artikel 1 van het besluit 
van 19 Juni 1942, doch door artikel 12 
van het besluit van 18 December 1940, 
te zeggen door artikelen 6 tot 10 van het 
besluit-wet van 27 October 1939; 

Dat het eerste middel in rechte niet 
opgaat; 

Over het tweede middel tot verbre
king : schending van artikel 10 van het 
besluit d. d. 19 J uni 1942, daar het vonnis 
ten onrecb,te beslist dat het feit door den 
verweerder gepleegd niet kan vervolgd 
worden bij gebreke van aangifte door de 
administratieve rechtsmacht, dan wan
neer voormeld artikel bepaalt dat de 
aileen rechtsprekende rechter bevoegd 
blijft zelfs als uit het onderzoek of uit 
de debatten blijkt dat de bepalingen van 
het besluit niet toepasselijk zijn op het 
feit dat bij hem aanhanging werd ge
maakt : 

Overwegende dat, luidens artikelen 1 
,en 5 van het besluit d. d. 29 Juni 1942, 
het misdrijf door het bestreden vonnis 
.omschreven, slechts op aangifte der 
administratieve overheid v66r de correc
tioneele rechtbank kon vervolgd worden; 

Overwegende wel is waar dat artikel10 
van hetbesluitd. d.19 Juni 1942 bepaalt 
dat « de gewone rechtsmacht bevoegd 
blijft zelfs als uit het onderzoek of nit 
.de debatten blijkt dat de bepalingen van 
voormeld besluit niet toepasselijk zijn 
op het feit dat bij haar aanhanging werd 
gemaakt >>; 

Overwegende echter dat die bepaling 
de correctioneele rechtbank niet mach
tigt om kennis te nemen van misdrijven 
die aileen op aangifte der administra
tieve rechtsmacht kunnen vervolgd wor
den, zelfs indien dergelijke aangifte nog 
niet werd gedaan op den dag waarop de 
rechtbank over de vervolging uitspraak 
doet; 

Dat het middel rechtelijken grondslag 
mist; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzie.ning ; kosten te dragen door den 
Staat. 

16 November 1943. - 2• kamer. 
Voorzitter, H. Hodtim, raad~heer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Wilde. - Gelijkluidende conclusie, 

. H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2• KAMER. - 16 November 1943. 

NEDERLANDSCHE TAAL.- FRAN
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- BESLUIT VAN 29 JUNI 1942.- VER
ZOEKSCHRIFT VAN DADER OM TE BEKO
MEN DAT DE ADMINISTRATIEVE OVER
REID ZICH VAN DE ZA.AK ONTHEVEN 
VERKLAART.- WET VAN 15 JUNI 1935 
NIET VAN TOEPASSING. 

De wet van 15 Juni 1935 op het gebruik 
van de talen in gerechtszaken is niet van 
toepassing op het verzoekschrift waarbij 
de dader, overeenkomstig artikel 5, 
§ 1, 2°, van het besluit van 29 Juni 1942 
tot instelling van een administmtieve 
rechtspleging, de administratieve over
heid verzoekt zich van de zaak ontheven 
te verklaren en den bundel aan den pro
cureu1' des konings· over te maken. 

(BAUWENS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
29 J anuari 1943 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Brussel, kamer 
bestaande uit een rechter overeenkom
stig artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Over het middel : schending van arti
kelen 5 en 12 van het besluit d. d. 29 Juni 
1942 houdende instelling van een admi
nistratieve procedure, en van artike
len 11 en 40 der wet van 15 Juni 1935 
betreffende het gebruik 'der talen in 
gerechtszaken, doordat, daar de aan
legger overeenkomstig het besluit d. d. 
29 J uni 1942 aan de administratieve 
rechtsmacht een in 't Fransch gesteld 
verzoekschrift tot outlasting had toege
zonden, dan wanneer de aanlegger deze 
taal niet machtig was en de procedure 
v66r de gewone rechtsmacht in de Ne
derlandsche . taal gevoerd was geweest, 
dit inleidend stuk der rechtspleging nie
tig was en de zaak niet wettelijk aan
hangig was gemaakt bij de correctio
neele rechtbank die zich onbevoegd had 
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adininistratieve rechtsmacht had moeten 
terug verzenden : 

Overwegende dat artikel 5, § 1, 2°, 
van het besluit d d. 29 Juni 1 9~2 bepaalt 
dat de overtreder van de in zijn artikel 1 
voorziene besluiten, die de administra
tieve rechtsmacht wil ontlasten, zulks bij 
deze overheid moet aanvragen binnen 
vijf dagen na de ontvangst van het 
a.fschrift van het proces-verbaal; 

Dat zoowel uit de termen als uit den 
:geest van deze bepaling blijkt da t he.t 
verzoekschrift tot outlasting een akte is 
die het aan han gig maken bij de hoven 
en rechtbanken voorafgaat, en bijgevolg 
geen betrekking heeft op de gerechte
lijke. rechtspleging voorzien door de wet 
van 15 Juni 1935; 

Dat, daarenboven, de zaak bij de cor
rectioneele rechtbank niet aanhangig 
wordt gemaakt door den brief door den 
.overtreder aan de administratieve over
heid toegezonden, noch door de beteeke
ning welke deze overheid aan de correc
tioneele rechtbank van haar ontlasting 
doet; doch door de dagvaarding van het 
openbaar ministerie of van de burger
lijke partij of door de beschikking der 
raadkamer; 

Dat het middel rechtelijken grondslag 
mist; . 

En overwegende, voor 't overige, dat de 
bestreden beslissing geveld werd op een 
rechtspleging in dewelke de substantieele 
en op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat de 
beslissing wettelijk is ; 
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Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

16 November 19~3. - 2" kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaa t generaal. 

2• KAMER. - 16 November. 1943. 

LIJFSDW ANG~ - ScHADEVERGOEDING 
TOEGEKEND A,AN VERSCHILLENDE BUR
GERLIJKE PARTIJEN. - BEDRAG AAN 
ELKE PARTIJ VERLEEND GAAT 300 FR. 
NIET TE BOVEN. - LIJFSDWANG MAG 
NIET WORDEN UITGESPROKEN. 

De lijfsdwang mag nie( worden uitgespr.'!
ken om de betaling te verz.ekeren van 
schadevergoeding toegekend aan ver
schillende burgerlijke partijen, wanneer 
de aan elke partij verleende som 300 fr. 
niet te boven gaat. (Wet van 2 7 J uli 
1871, art. ~.) 

(VANDENDRIESSCHE EN 1'WEEHUIZEN, 
T. GERMAEY EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op ~ Juni 
1 9~3 gewezen door het Hof van beroep 
te Gerit; 

Aangaande de beslissing op de pu
blieke vordering, bestreden door den 
eersten aanlegger aileen : 

Overwegende dat de beslissing ge
wezen 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; , 

Aangaande de beslissing op de burger
lijke vordering : 

Nopens de voorziening door Vanden
driessche ingesteld : 

Overwegende dat eischer, tot staving 
van zijn verhaal, geen enkel middel aan
voert en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt; 

Nopens de voorziening door Twee
huizen ingesteld : 

Over het eerste middel tot verbreking, 
gesteund op de schending van artikel 18 
der wet van 21 Maart 1859 en artikel ~ 
der wet van 27 Juli 1871, in zooverre, 
in het bestreden arrest een lijfsdwang van 
twee maanden uitgesproken wordt om 
de uitvoering te waarborgen der burger
lijke veroordeeling ten bate van al de 
burgerlijke partijen, dan wanneer op de 
tien burgerlijke partijen er slechts een 
is die recht heeft op een bedrag dat 
300 frank overtrilft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het vonnis a quo bevestigt op burgerlijk 
gebied met deze wijziging dat de lijfs
dwang uitgesproken tegen den aanlegger 
op twee maanden gebracht wordt; · 

Overwegende dat de eerste rechter den 
aanlegger veroordeeld heeft met den 
aanlegger Vandendriessche solidair te 
betalen aan de burgerlijke partijen de 
som van 2.282 fr. 50, met de gerechte
lijke inte.resten en de kosten, « som die 
dient te worden verdeeld tusschen de 
erfgenamen van wijlen dokter Van 
Wyineersch en dezes vrouw, dit gelijk
vormig de yoorschriften der wet " ; 

Overwegende dat, luidens artikel ~ der 
wet van 27 Juli 1871 lijfsdwang slechts 
plaats heeft voor een som die 300 frank 
overschrijdt; ' 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat tien personen zich tegen den aan
legger burgerlijke partij hadden.gesteld; 

Dat door te beslissen dat de aan elke 
dez.er.burgerlijke partijen toegekende som 
door middel van lijfsdwang verhaalbaar 
is, om reden dat het gezamenlijk bedrag 
dezer geldsommen 300 frank overschrijdt, 
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het arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschond~n ; 

Over het tweede middel : schending 
der rechtsheginselen doordat het bestre
den arrest de hurgerlijke veroordeeling 
uitvoerbaar .verklaart door lijfsdwang 
bepaald op twee maanden, dan wanneer 
de burgerlijke partijen, v66r den eersten 
rechter, gevraagd haddl'm da t de lijfs: 
dwang van ieder der burgerlijke par
tijen op vijftien dagen zou worden be
paald : 

Overwegende dat daar het eerste 
middel aangenomen werd, het tweede 
middel van aile belang ontbloot wordt; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 42 en 44 van het Strafwethoek 
en artikel 97 der Grondwet, in zooverre 
het Hof van beroep in het bestreden 
arrest de teruggave bevolen heeft van 
drie loten leening 1933 aan de burger
lijke partijen, dan wanneer deze titels 
aan eischers in verbreking toebehoorden 
en aan dezen aileen konden teruggegeven 
worden; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is op feiten die noch uit het bestreden 
arrest noch uit de andere stukken der 
rechtspleging waarvan het Hof rekening 
mag houden, blijken; dat het middel 
aldus feitelijken grondslag mist; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het hestreden arrest, maar sleQhts in 
zooverre het den lijfdswang uitspreekt 
jegens den aanlegger Tweehuizen; he
veelt dat het onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
het Hof van beroep te Gent en dat mel
ding ervan zal worden gedaan op den kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt den aanlegger Vandendries
sche tot de helft der kosten ; den aanlegger 
en Tweehuizen tot 1/4 en de burger
lijke partij en tot 1/4 der kosten ; verwijst 
de zaak voor wat betreft den lijfsdwang 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 November 1943. - 28 kamer. 
Voorzitte1·, H. Hodum, raadsheer 

waarnemend voorzitter. -,-- Verslaggeve1·, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAMER. - 16 November 1943. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL.- BESLUIT VAN 29 JUNI 1942.
AANGIFTE DOOR ARRONDISSEMENTS
COMMISSARIS. - AANGITFE DOOR EEN 

- REFERENDARIS NIET GELDIG. 
2° POLITIE VAN DEN KOOPHAN

.DEL. - BESLUIT VAN 28 JUNI 1941. 
- ZAAK TOT KENNISNEMING OPGE
DRAGEN AAN DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK NA HET INWERKINGTRE-

DEN VAN HET BESLUIT VAN 29 JUNI 
1942. - AANGIFTE DOOR ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID NIET MEER NOODZA
KELIJK. 

1° De aangifte, die de arrondissements
commissaris luidens artikelen 2 en 5, 
§ 1, van het besluit van 29. Juni 1942, 
moet doen, wordt niet geldig gedaan · 
door een referendaris .. 

2° Sinds den datum van de inwerking
treding van het besluit van 29 Juni 1942, 
kan de ve1·volging wegens misdrijf 
tegen het besluit van 28 Juni 1941 tot 
zwaardere bestraffing van de sluik
slachterij en den onwettelijken handel 
in vleesch, aan de correctioneele recht
bank ter kennisneming worden opge
dragen zonder dat een aangifte vanwege 
de administratieve oveTlwid is geschied. 

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

ARREST. 

Gelet op het vonnis op 19 Februari 
1943 gewezen door de correctioneele 
rechtbank te Leuven, kamer bestaande. 
uit een rechter overeenkomstif artikel 6, 
§ 2, van het besluit d. d. 27 Juni 1942; 

· Over het eerste middel tot verbreking : 
schending van artikelen 1, 2 en 5 van 
het besluit d. d. 15 Februari 1941 alsmede 
1, 2 en 5 van het besluit d. d. 29 Juni 1942, 
doordat het vonnis de aangifte door een 
rechtsreferent bij den arrondissements
commissaris nietig verklaart : 

Overwegende dat luidens artikel 5 der 
besluiten d. d. 15 Februari 1941 en 29 J U:ni 
1942 (le publieke vordering voar de cor
rectioneele rechtbank wegens misdrijven 
bedoeld in artikel 1 de~zelfde besluiten, 
slechts op aangifte van de administra
tieve rechtsmacht vervolgd kan worden ; 

Overwegende dat krachtens artikel 2 
van hoogergemelde besluiten de admi
nistratieve overheid in eersten aanleg, 
in het onderhavig geval, door den arron
dissementscommissaris vertegenwoordigd 
wordt; 

Overwegende dat geen wetshepaling 
aan rechtsreferen ten de macht over
draagt, toegekend aan den arrondisse
mentscommissaris; 

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

artikel 1, § 3, van het besluit d. d. 29 Juni 
1942 doordat het vonnis ten onrechte 
verklaart dat, wat de hetichting I aan
gaat, het uitoefenen der rechtsvorde
ring aan een aangifte der administratieve 
rechtsmacht ondergeschikt is : 

Overwegende dat de verweerder ver
volgd werd, ten eerste, wegens. overtre
ding van artikel 1 van het besluit d. d. 
28 Juni 1941 (betichting I) en ten 
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tweede wegens overtreding van artikel 1 
van het besluit d. d. 3 Juli 1.9~0; . 

Overwegende dat de zaak bij de cor
rectioneele rechtbank aanhangig werd 
:gemaakt na het van kracht worden van 
het besluit d. d. 29 J uni 19~2 ; 

Overwegende dat het artikel 1, § 3, 
van dit besluit bepaalt dat de adminis
tratieve proceduur niet toepasselijk is 
in de gevallen bedoeld bij het besluit 
vermeld onder litt. i van artikel 5 der 
besluit-wet van 27 October 1939, dit wil 
zeggen in de gevallen bedoeld bij het 
besluit d. d. 28 Juni 19H, verder vervan
gen door het besluit d. d. 19 Juni 19~2; 

Waaruit volgt dat, sedert het in wer
king treden van het besluit d. d. 29 Juni 
19~2, de publieke vordering tot beteu
geling van een misdrij f, bedoeld in de 
besluiten d.d. 28 J uni 19H of 19 J uni 19~2, 
niet meer onderworpen is aan de bepa
lingen van artikel 5 van het eerstge
noemd besluit en dat derhalve de aan
gifte van de· administratieve overheid 
niet vereischt is en dat het vonnis, door 
in den tegenovergestelden zin te beslis
sen, de in het middel aang'eduide bepa
ling heeft geschonden ; 

En overwegende, wat betreft de be
tichting II, dat de. bestreden beslissing 

· gewezen · werd op een rechtspleging in 
'dewelke de substantieele of op straf van 
hietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
wettelijk is; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis, voor zoover het de 
publieke vordering wegens · de betich
ting I niet ontvankelijk verklaard heeft; 
verwerpt devoorziening voor het overige; 
beveelt dat onderhavig arrest zal worden 
overgeschreven worden op de registers van 
de correctioneele rechtbank te Leuven 
.en dat melding ervan zal worden gedaan 
op den kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis ; veroordeelt den verweer
der tot de helft der kosten ; het overige 
te dragen door den Staat; verwijst de 
zaak aldus beperkt naar de correctio
neele rechtbank te Mechelen. 

16 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodum,· raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Wilde. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de •rermicourt, advo
caat generaal. 

26 KAMER. - 22 November 1943. 

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- BESLUIT VAN 27 JUNI 19~2. -
RECHTSPLEGING NIET VAN TOEPAS
SING OP DE MISDRIJVEN TEGEN HET 
BESLUIT VAN 30 JULI 19~2 BETREF
FENDE DE GESTANDARDISEERDE MELK. 

De- rechtspleging ingesteld door artikel 6, 
§ 2, van het besluit van 27 Juni 1942 
is niet van toepassing op de misdrijven 
tegen het besluit van 30 Juli 1942 be
treffende de gestanddrdiseerde melk. 

(BOLLAERTS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest. op 
25 Maart 19~3 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; , 

Ovel' het middel van ambtswege : 
schending van artikelen 179, 199, 200 
en 201 (wet van 1 Mei 18~9, art. 6), 202 
van het Wetboek van Strafvordering, 
10 van de besluit-wet van 27 October 
1939 en 8 van het besluit van .30 Juli 
1942, doordat het bestreden arrest het 
hooger beroep niet ontvankelijk ver
klaard heeft, dat in de zaak werd inge
steld tegen het vonnis der correctioneele 
rechtbank, dit bij toepassing van arti
kel 6, § 2, II, van het besluit van 27 Juni 
19~2 dan wanneer die bepaling in de 
zaak niet van toepassing was : 

Overwegende dat het besluit van 
27 Juni 1942, in het Staatsblad versche
nen op 27 Juli 19~2, zooals zijn inleiding 
het zegt, het besluitcwet van 27 October 
1939 betreffende de bevoorrading van 
het land wijzigt en aanvult; 

Overwegende dat het besluit van 
30 Juli 19~2 betreffende de standardi
satie van de melk, in het Staatsblad van 
1 Oogst 19~2 bekend gemaakt, in zijn 
artikel 8 beschikt dat elke inbreuk op 
dit laatste besluit opgespoord, vastge
steld, vervolgd en bestraft wordt over
eenkomstig de beschikkingen van hoofd
stuk III van het besluit-wet van 27 Oc
tober 1939 en van het besluit van 15 Fe
bruari 1941 (gewij zigd het eene en het 
andere door de daaropvolgende besluiten 
aangeduid in gezegd artikel 8) en de 
besluiten van 17 en 20 Oogst 19H ; 

Doch overwegende dat dit artikel 8 
geen woord rept over het besluit van 
27 Juni 19~2 dat een bijzondere proce
dure invoert, waarbij inzonderheid bet 
hooger beroep wordt afgeschaft, en aldus 
het besluit van 27 October 1939 wijzigt, 
besluit dat aan de hoven en rechtbanken 
die in gewone zaken zetelen de kennis
neming laat van de feiten waaraan bet 
inbreuken maakt ; 

Dat daaruit volgt dat artikel 8, door 
bet besluit van 27 Juni 1942 niet aan 
te halen, daardoor zelf de toepassing er 
van op de inbreuken die bet voorziet 
uitsluit, vermits, bij ontstentenis van 
tekst, het besluit van 27 Juni 19~2, 
onder voorwendsel .dat er in de inter
pretatie van bet besluit van 30 Juli 19~2 
(een reden om op dezelfde wijze te von
nissen zou bestaan) bij middel van uit
breiding en analogie de bepalingen van 



-30 

het hoofdstuk III van het besluit van 
27 October 1939 niet mag wijzigen, dat, 
inderdaad,_in strafzaken geen argument 
kan gevonden worden in een gelijkenis, 
ware deze zelfs volledig ; 

Waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, door het hooger beroep niet ont
vankelijk te verklaren, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

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

22 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Istas. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2e KAMER. ~ 22 November 1943. 

VERZEKERING. - CONTRACT WAARIN 
TEGELIJK EEN VERZEKERIN.G VAN ZA
KEN EN EEN VERZEKERING VAN PER
SONEN IS OPGENOMEN .. - BETALING 
GEDAAN OP GROND VAN DE VERZEKE
RING VAN ZAKEN. - WETTELIJKE 
INDEPLAATSTELLING. 

Wanneer een verzeke~·ingsmaatschappij 
zich ve1·bonden heeft een werkgever te 
verzekeren tegen de verantwoordelijk
heid die hij, bij toepassing van de arti
kelen 1382 tot 1386 mocht oploopen, 
tvegens , door zijn bedienden geleden 
lichamelijke letselen, en bovendien zelcere 
vaste bedragen te betalen aan de be
dienden van ham· verzekerde, in geval 
van lichamelijke letselen wam·voor deze 
niet zou verantwoordelijk zijn, dan ver
hindert dit laatste bedin g niet dat de 
wettelijke indeplaatsstelling tot stand 
komt als gevolg van de betaling gedaan 
tot uitvoering van eerstvermeld beding. 
(Wet van 11 Juni 1874, art. 22). 

(VAN GALSTER, T. NAAMLOOZE VENNOOT
SCHAP « EAGLE STAR >>,) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 28 No
vember 1%2 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Nopens de voorziening van Bisschop, 
Petrus : 

Overwegende dat aanlegger Bisschop, 
Petrus ter zake handelt als burgerlijk 
verantwoordelijk voor Van Calster, Jan
Baptist; 

Overwegende dat . uit de stukken van 
het geding niet blijkt dat Bisschop zijne 
voorziening heeft beteekend aan het · 
openbaar 1ministerie en aan de partijen 
tegen dewelke zij gericht is; dat zij bij 
gevolg niet ontvankelijk is (Wb. van 
Strafv., art. H9); 

Nopens de voorziening van Van Calster, 
Jan-Baptist : 

Aangaande de openbare vordering : 
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; 

Aangaande de burgerlijke vordering : 
Wat de veroordeeling betreft van aan

legger jegens verweerder Ramaeckers, 
Domien: , 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat het Hof 
er geene van ambtswege opwerpt; 

Wat de veroordeeling betreft van aan
legger jegens de Naamlooze Vennootschap 
« Eagle Star Insurance Cy >> : 

Over de twee middelen tot verbreking 
samengev·oegd : het eerste_ gesteund op 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
artikelen 1134 en 1135 van het Burger
lijk Wetboek, artikelen 1 en 22 der wet 
van 11 Juni 1874 op de verzekeringen; 
het tweede, gesteund op de schending 
van artikel 1250 van het Burgerlijk Wet
hoek en van de rechten der verdediging; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de vraag van de Naamlooze Vennootschap 
«Eagle Star Insurance Cy » aanneemt om
dat deze burgerlijke partij zich in hoofd
orde op de wettelijke indeplaatstelling 
van artikel 22 der wet van 11 Juni 1874 
steunt; dat het arrest om deze indeplaats
stelling te rechtvaardigen, vaststelt « dat 
gezegde vennootschap, zich verplicht 
had de Naamlooze Maatschappij « Ver
>> schueren >> werkgever van het slachtoffer 
Ramaekers, te verzekeren te~en de 'bur
gerlijke verantwoordelijkhe1d die zij 
bij toepassing van artikel 1382, tot en 
met 1386, van het Burgerlijk Wetboek 
zou kunnen oploopen, wegens lichame
lijke letsels aan hare bedienden overge
komen; dat de Naamloo~e Vennootschap 
'' Eagle Star >> met reden zich steunende 
op artikel 22 der wet van 11 Juni 1874, 
tegen beklaagde, dader van het schade
lijk feit, en tegen den burgerlijk verant
woordelijken persoon de terugbetaling 
vordert der sommen die zij ten titel van 
schadeloosstelling aan haar verzekerde 
of voor rekening van haar verzekerde 
uitbetaald heeft >> ; 

Overwegende dat aanlegger heweert 
dat de sommen door « Eagle Star >> aan 
Ramaekers, slachtoffer van het ongeval, 

. niet hetaald zijn geweest ten titel van 
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vergoeding van een schade aan Raemae· 
kers berokkend, schade waarvoor de 
Naamlooze Vennootschap Verschueren, 
zijn werkgever, verantwoordelijk was; 
dat, wei is waar, de Naamlooze Vennoot
schap Verschueren een verdrag had ges
loten met de « Eagle Star » in hetwelk 
was bedongen dat deze laatste de eerste 
zou verzekeren tegen de burgerlijke 
verantwoordelijkheid, die op haar zou 
kunnen wegen wegens aan haar bedienden 
veroorzaakte lichamelijke letsels, voor
zien bij artikelen 1382 tot 1386 van het 
Burgerlijk 'Wetboek, doch dat bedoelde 
sommen gestort geweest zijn aan Ra· 
maekers krachtens een beding aange
wend door " Eagle Star » j egens Naam
looze Vennootschap Verschueren, waarbij 
de .eerste zich verplicht heeft aan de 
bedienden der tweede zekere forfaitaire 
sommen te betalen in geval van lichame
lijke letsels, waarv;oor deze laatste niet 
verantwoordelijk is; 1 

Overwegende echter dat de rechter 
over den grond op bindende wijze vast
gesteld heeft ten welken titel de " Eagle 
Star » de bedoelde sommen gestort heeft; 
dat het derhalve zonder belang is dat 
tusschen .« Eagle Star» en Naamlooze 
Vennootschap Verschueren bedongen zou 
geweest zijn dat de eerste zich verplichtte. 
aan de tweede of voor rekening van de 
tweede zekere sommen aan haar be
dienden te betalen in g·eval van lichame
lijke letsels waarvoor zij- niet verant
woordelijk zou zijn ; 

Overwegende dat aanlegger niet uit
legt hoe het arrest artikel 97 der Grond
wet of de rechten der verdediging zou 
geschonden hebben; dat de middelen 
niet kunnen aangenomen worden ; 

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

22 November 19!.3. - 2° kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2• KAMER. - 22 November 1943. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- OVERTRE
DING VAN ARTIKEL 87, 8°, VAN HET 
LANDELIJK WETBOEK. - VERWEER 
VAN BEKLAAGDE GESTEUND OP HET 
BEWEERD BESTAAN VAN EEN RECHT 
VAN OVERGANG. - DOOR BEKLAAGDE 
TE LEVEREN BEWIJS. 

De beklaagde, die vervolgd wordt wegens 
overtreding van artikel 87, 8°, van het 
Landelijk Wetboek en tot zijn verweer 
aanvoert dat hij het genot heeft van een 
recht van overgang over den betwisten 

weg, moet het bewijs van dit recht 
lever en. 

'(BOCQUEZ, T. WAEYAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op· 
8 September 1942 gewezen door de
rechtbank te Brugge zetelende in graad 
van hooger beroep ; 

Over het eerste middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis den aanlegger veroor
deeld heeft wegens inbreuk op artikel 8 7 ,. 
§ 8, van het Landelijk Wetboek, zonder 
vast te stellen dat de voorwaarden tot 
het bestaan van die inbreuk vereenigd 
waren, en doordat het bestreden vonnis. 
aldus niet wettelijk gemotiveerd is; 

Qverwegende dat de· aanlegger v66r 
de politierechtbank te _ Torhout werd 
gedagvaard om te Aertrijk, in J uni 1942, 
buiten noodzaak en ondanks het verbod 
van den eigenaar over een weg te hebben 
gegaan die aan Waeyaert, Robert be
lwort; 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Brugge, uitspraak doende 
in graad van hooger beroep, den be
klaagde veroordeeld heeft, wegens over
treding van artikel 8 7, § 8, van het 
Landelijk Wetboek, tot een geldboete van 
10 frank of een vervangende gevange
nisstraf van een dag en tot het betalen 
aan de burgerlijke partij van een som 
van 200 frank als schadevergoeding, tot 
de gerechtelijke interesten en de kosten ;: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, als antwoord op de conclusies van 
den aanlegger, uit feitelijke, bindende· 
vaststellingen afleidt dat het perceel dat 
hij bewerkt niet ingesloten is en dat de 
beklaagde zelf v66r den vrederechter 
erkend heeft dat hij toegang had tot 
den openbaren weg; dat ze hierop wijst 
dat de beklaagde erkend heeft dat de 
burgerlijke partij Waeyaert de eigenaar 
was van het perceel nr 48 dat noodza
kelijk mo,et begaan word-en door hem. 
die den weg gebruikt ; 

Dat de rechter, bij gebrek aan conclu
sies nopens dat punt, door de betichting 
bewezen te verklaren in de bewoordingen 
der wet ten genoegen van recht heeft 
vastgest~ld dat de burgerlijke partij aan. 
den aanlegger het gebruik van den liti
gieuzen weg verboden had; 

Dat daaruit .volgt dat het bestreden 
vonnis heeft vastgesteld dat den door
gang plaats had buiten noodzaak, over 
een grond die aan de burgerlijke partij 
behoort en ondanks het verbod van deze, 
en dat het, door de conclusies van den 
aanlegger juist te beantwoorden, tevens 
op het bestaan gewezen heeft van de
bestanddeelen van de in artikel 87, § 8,. 
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van het Landelijk Wetboek bedoelde 
overtreding ; 

Dat het eerste middel in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 87, § 8, van het Landelijk 
Wetboek doordat het bestreden vonnis 
bevestigt dat de aanlegger erkend heeft 
dat zijn grond aan den openbaren weg 
paalde en daaruit heeft afgeleid dat hij 
niet was ingesloten, dan wanneer' de aan
legger dergelijke bekentenis loochent, en 
doordat het bestreden vonnis, - door 
ten onrechte te verklaren dat hij die den 
litigieuzen weg gebruikt over het per
ceel nr 48 moet kunnen gaan dat aan de 
burgerlijke partij behoort, - er toekomt 
een onderzoek ter plaatse van de hand 
te wijzen waarbij zou bewezen geweest 
zijn dat het erf van den aanlegger inge-
sloten was : · 

Overwegende dat het middel op feite
lijke, bindende beschouwingen steunt die 
aan het toezicht van het Hof van verbre
king ontsnappen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
de regelen nopens het bewijs in burger
lijke zaken en inzonderheid van het 
principe actori incumbit probatio, doordat 
het bestreden vonnis, door de rechten die 
de aanlegger had op het perceel nr 48 
te verwarren met deze die hij op den 
litigieuzen weg beweerde te hebben, 
aan den aanlegger het bewijs van het 
recht op doorgang heeft opgelegd, dan 
wanneerhet, integendeel, de burgerlijke 
partij was, klaagster en aanlegster tot 
schadeloo'S.'Stelling, die haar beschikkings
recht over den weg moest bewijzen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de litigieuze weg niet kan 
gebruikt worden zonder over het perceel 
nr 48 te gaan, waarvan de burgerlijke 
p artij eigenares is ; 

Overwegende dat, luidens artikel 637 
van het Burgerlijk Wethoek, aile erf

, dienstbaarheid een last is op een erf 
gelegd tot het gebruik en het nut van 
een erf dat aan een anqeren eigenaar 
toebehoort; dat uit die bepaling blijkt 
dat de erfdienstbaarheid een last is in 
verband met het erf waarop ze gelegd is 
en dat ze een recht is in verband met 
het erf in welks voordeel ze hestaat; 

Dat het dus wei hij is die dergelijk 
recht beweert in te roepen, die het be
staan er van in zijnen hoofde moet be
wijzen; ~at, wanneer de aanlegger een 
erfdienstDaarheid van doorgang ten laste 
van bet erf der burgerlijke partij doet 
gel den, het bestreden vonnis hem te rech t 
op dat punt den bewijslast oplegt (Bgl. 
Wetb., art. 1315); 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
En overwegende, voor 'toverige, dat de 

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 overeen
komstig de wet zijn ; 

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

22 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Louveaux.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

1• KAMER. - 25 November 1943. 

ONEERLIJKE MEDEDINGING. -
VORDERING STREKKEND TOT HET DOEN 
OPHOUDEN VAN DADEN VAN ONEER
LIJKE MEDEDINGING. - DADEN STRIJ
DIG MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN IN 
ZAKEN VAN KOOPHANDEL OF NIJVER
HEID. ~ BEGRIP DAT DE DADEN UIT- ' 
SLUIT DIE ENKEL KRACHTENS EEN 
OVEREENKOMST VERBODEN WERDE~ 

De vordering strekkend tot het doen ophou
den van daden van oneerlijke mededin
ging, toegestaan door artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr 55 van 23 De
cember 1934, kan slechts worden uitge
oefend wegens daden die strijdig zijn 
met de eerlijke gebruilcen in zaken van 
koophandel en nijverheid : deze voor
waarde sluit de daden uit die, op zich 
zelf niet strijdig met de eerlijlce gebrui
ken in den handel of de nijverheid, 
slechts verboden werden lcrachtens een 
contract. 

(ETABLISSEMENTS AD. DELHAIZE, 
T. YERNA.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
14 Maart 1942 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; . 

Over het eenig middel : schending van ' 
artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk 
besluit nr 55, d. d. 23 December 1934, tot 
bescherming van de voortbrengers, han
delaars en verbruikers · tegen zekere 
handelwijzen strekkende tot het ver
draaien van de normale voorwaarden der 
mededinging, besluit genomen krachtens 
artikel 1 der wet d. d. 31 Juli 1934, door 
die van 7 December 1934, waarb)j aan 
den koning bijzondere machten verleend 
worden, verlengd en aangevuld; scherr
ding van artikel 97 der Grondwet, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
voorzitter der rechtbank van koophandel 
onbevoegd is om van een vordering tot 
het ophouden van een daad van mede-
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clinging kennis te nemen, in zoover die 
vordering gegrond is op de tekortkoming 
aan een contractueele verbintenis, waar
hij een oud bediende zich verplicht aan 
geen mededinging te doen in een zekeren 
omtrek van de plaats waar hij den handel 
van zijn medecontractant heeft beheerd, 
dan wanneer het koninklijk besluit nr 55 
d. d. 23 December 1934c den voorzitter der 
rechtbank van koophandel bevoegdheid 
verleent om het ophouden te bevelen van 
alle handeling strijdfg met de eerlijke 
gebruiken inzake handel, zonder na te 
gaan of het al dan niet wegens een con
tract is dat de aangetijgde handeling een 
mededingingsdaad. uitmaakt, verboden 
door de eerlijke gebruiken in handels
zaak: 

Overwegende dat het aangeklaagd 
arrest, zonder nopens dit punt bestreden 
te zij n, beslist da t de daad die a an den 
yerweerder in cassatie als daad van 
oneerlijke mededinging wordt verweten, 
te weten als oud beheerder van een bij
huis van de aanlegster een gelijkaardigen 
handel in de buurt geopend en uitgebaat 
te hebben, onmiddellijk na de bediening te 
hebben verlaten die hij bij de aanlegster 
uitoefende, op zich zelf geen daad van 
oneerlijke medeclinging uitmaakt, aan
leiding gevende tot de vordering tot 

- ophouden, voorzien bij het koninklijk 
hesluit nr 55 d. d. 23 D~cember 1934 ; 

Dat het middel slechts de daarop vol
gencle beslissing van het arrest bestrijdt 
luidens welke deze handeling, daar ze, 
door een overeenkomst verboden, de 
schending dezer laatste zou uitmaken, 
het karakter niet zou verkrijgen van 
ongeoorloofde mededinging waartegen 
gezegde vordering· tot ophouden kan 
ingesteld worden ; 

Overwegende dat de beslissing van het 
arrest, wat die laatste punt aangaat, 
overeenkomstig het recht is; 

Overwegende, inderdaad, dat zooals 
de rechte.r het zegt, het besluit d. d. 
:23 December 1934 slechts tot doel heeft 
gehacl de hanclelaars en nij veraars te 
beschermen tegen de oneerlijke mede
·dinging, in den zin waarin het Uniever
clrag van Parijs, goedgekeurd door de 
wet d. d. 23 Mei 1929, het bedoelde; clat, 
Yolgens dit begrip, daad van oneerlijke 
mededinging was elke handelsdaad strij
dig met de eerlijke gebruiken inzake 
handel en nijverheid, 't is te zeggon, elke 
daad die, door een tekortkoming aaq die 
gebruiken gekenmerkt, een oneigenlijk 
misdrijf of een burgerlijk misdrijf zou 
uitmaken; dat aldus, in den geest van 
het Unieverdrag van Parijs, het begrip 
yan oneerlijko mededing'ing zich be
perkte tot het gebied van artikel '1382 
van het Burgerlijk Wetboek; 1 

Overwegende dat het verslag aan den 
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koning, dat het l:iesluit d. d. 23 Decem
ber 1934 voorafgaat, verklaart dat dit 
laatste de definitie van de. oneerlijke 
mededinging aan het hierboven gezegd 

. verdrag van Parijs ontleent; 
Overwegende dat artikel 1 van het 

besluit, overeenkomstig die verklaring, 
als allereerste voorwaarde van zijn toe
passing vereischt dat er kwesti'e weze 
van handelingen strijdig· met de eerlijke 
gebruiken inzake handel 'of nijverheid; 

Overwegende dat deze voorwaarde uit 
de toepassing van het besluit uitsluit de 
handelingen die, op zich zelf niet strij
dig zijnde met de eerlijke gebruiken, 
eigen aan den handel of de nijverheid, 
slechts krachtens een contract verboden 
zijn ; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
besluit, als voorbeeld van de meest 
kenmerkende handelingen van de oneer
lijke mededinging, zooals het deze opvat, 
slechts handelingen aanduidt die laak
baar zijn wegens extracontractueele te
kortkomingen ; 

Overwegende d;.tt luidens het opschrift 
van het besluit dit lp.atste als voorwerp 
l1eeft : de bescherming van de voortbren
gers, handelaars en verbruikers tegen 
zekere handelwijzen strekkende tot het 
verdraaien van de" normale voorwaarden 
der mededinging » ; 

Overwegende dat niet als " de nor
male voorwaarden der medeclinging ver
draaiend » kunnen beschouwd worden 
de handelingen welke slechts uit het bij
zonder- oogpunt der contractueele ver
bintenissen laakbaar zouden zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat, zooals 
uit artikel 1 van het besluit blijkt, de 
procedure tot het ophouden der be
schouwde handelingen ingevoerd is in 
het hooger belang van de handelsmora
liteit, en, dienvolgens, kan gevoerd wor
den door al de belanghehhenden, en 
zelfs door de bedrijfsgroepeering waar
van deze laatsten !eden zou.den zijn; dat, 
alzoo ingericht, de vordering· tot ophou
ding als zoncler verband voorkomt met 
de vervolging van rechten welke, daar 
ze hun titel enkel in een contract vinden, 
uitsluitend aan de contr.acteerende par
tijen .toebehooren ; 

Overwegende dat het besluit d. d. 
23 December 1934, daar het van het 
gemeen recht nopens de rechtsvorderin
gen en de rechterlijke bevoegdheid af
wijkt, niet verder kan uitgebreid worden 
clan het voorwerp dat de wetgever op 
het oog heeft gehad ; 

Dat nit deze besohouwingen volgt dat 
het middel in rechte geen steek houdt; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten en tot· de vergoeding van 
150 frank jegens den verweerder. 
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25 November · 1 9~3. - '1 e kamer. 
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer. 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat generaal. 

2• KAMER. ~ 29 November 1943. 

1° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE 
STRAFWET. - ARTIKEL 2 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE 
GEEN VERBAND HEEFT MET DE REGE
LEN BETREFFENDE DEN AANLEG. 

2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE 
STRAFWET. ---:- ARTIKEL 2 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK NIET VAN TOE
PASSING OP WETTEN BETREFFENDE DE 
BEVOEGDHEID EN DE RECHTSPLEGING. 

1° Artikel 2 van het Stmfwetboek is 
zonder verband met de regelen betref-
fende den aanleg. . · 

2° Artikel 2 van het Bw·gerlijk Wetboek. 
is niet van toepa.ssing op de wetten be
treffende de bevoegdheid en den aanleg, 
onder voorbehoud dat de nieuwe wet 
geen afbreuk doet aan de geldig over
eenkomstig de oude wet. verrich(e han
delinyen (1). 

(VRAY.) 

ARREST. 

Gelet op het bestr~den arrest op 
17 Maart 19~3 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het' eenig mid del : schending van 
artikelen 2 van het Strafwetboek en 2 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
Strafwetboek zonder verband is met de 
regelen nopens den aanleg; dat artikel 2 

·van het Burgerlijk Wetboek niet van 
toepassing is op de wetten nopens de 
bevoegdheid en de rechtspleging, onder 
het voorbehoud dat de nieuwe wet geen 
afbreuk doet aan de akten die overeen
komstig de oude wet geldig gesteld 
werden; 

Overwegende, daarenboven, dat de 
datum van de inbreuk, wegens welke de 
beklaagde terecht stond, aan dezer het 
recht niet geeft om volgens de toen in 
voege zijnde rechtspleging te worden 
gevonnist, daar de rechtsmachten en de 
vormen der rechtspleging altijd tot het 
vrij domein van de wet.behooren; 

Dat daaruit volgt dat het middel niet 
gegrond is; 

En overwegende ... (zonde1· belang); 

(1) Verbr., 8 Februari 1921 (Bull. en PAsiC., 
1921, I, 239) en de voetnota. 

Om die redenen, het Hof verw~rpt de. 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

29 November 1%3. - 2• kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - VerslaggeveT, 
H. Bail. - · Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvo
caat generaal. 

2• KAMER. ~ 29 November 1943. 

BESLAG. -STRAPZAKEN.-BEKLAAC;DE 
VRIJGESPROKEN. - AMBTSHALVE TE 
BEVELEN TERUGGAVE VAN DE INBE
SLA.GGENOMEN ZAKEN. - BEPALING 
NIET VOORGESCHHEVEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID. 

Is niet voo1·geschreven op straff'e van nietig
lwid de bepaling van artikel 370 van het 
Wetboelc van Strafvordering waarb1J 
wo1·dt voorzien dat, in geval van vnJ
spraak, de 1:echter ambtshalve de terug
gave van de 1.nbeslaggenomen voorwerpen 
aan den eigenaa1· ·be/wort te bevel en. 
(Wet van 23 Augustus 1919, art. 4.) 

(VANDER AUWERA.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
13 April 19~3 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Overwegende clat de aanlegger het 
bestreden arrest hiervan een verwijt 
maakt dat het, alhoewel het hem vrij
spreekt van de feiten die aanleiding 
hadden gegeven tot de inbeslagneming, 
op hem, van sommige waren, de terug
gave dier waren, zooals artikel 370 van 
het Wetboek van Strafvordering het 
voorschrijft, niet bevolen heeft; 

Overwegende dat de bij artikel370 van 
het Wetboek van Strafvordering voor- · 
ziene maatregel niet voorgeschreven is 
op straf van nietigheid ; 

Dat, ten andere, de aanlegger geen 
besltiiten genomen had ten einde door 
het Hpf van beroep uitspraak .te hooren 
doen over wat moest gebeuren met de 
aangeslagen voorwerpen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

29 November 1%3. - 2• kamer. 
Vom·zitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Lambinet.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 
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2e KAMER. ~ 29 November 1943. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. - CONTROLEURS, DIE GEEN 
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE 
ZIJN, SPOREN DE MISDRIJVEN OP TEGEN 
DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE 
DE RAVITAILLEERING VAN HET LAND. 
- HEBBEN NIET HET RECHT BESCHEI
DEN, .KOOPWAREN OF MIDDELEN TO'r 
VOORTBRENGING OF VERDEELING ON
DER ZEGEL TE STELLEN. 

2° ZEGELVERBREKING. - ZEGELS 
GELEGD DOOR EEN OVERHEID DIE 
KRACHTENS DE WET DE MACHT HEEFT 

·DIE TE LEGGEN. 

1° De contmleurs, die geen officier van 
gerechtelij ke politie zijn en die belast 
zijn rnet de taak de rnisdrijven op te spo
ren tegen de rnaatregelen genornen tot de 
bevoormding van het land, hebben niet 
het recht de zegels te leggen op beschei
den, lcoopwaren of rniddelen tot voort
brenging of tot verdeeling. (Besluit van 
13 December 19t.O, art. 8.) 

2° De artilcelen 283 en 284 van het Stmf
wetboelc bescherrnen alleen de zegels die 
gelegd zijn op bevel van het openbaar 
gezag, dit wil zeggen d~ zegels gelegd 
dom· een openbaar arnbtenaar of op 
bevel van een openbaar arnbtenaar, die 
do01· de wet de rnacht heeft bekornen orn 
zegels te leggen. 

(LEGRAND.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis en het 
bestreden arrest gewezen : het eerste op 
26 December 1942 door de correctioneele 
rechtbank te Brussel en het tweede op 
20 April1943 door het Hof van beroep te 
Brussel; 

I. Wat de voorziening betreft gericht 
tegen het vonnis op 26 December 19t.2 
gewezen door de correctioneele recht-
bank te Brussel : · 

Overwegende dat de voorziening ge
richt tegen een in eersten aanleg gewezen 
beslissing niet ontvankelijk is; 

II. Wat de voorziening betreft gericht 
tegen het arrest op 20 April 19t.3 ge
wezen door het Hof van beroep te 
Brussel : 

Over het eerste middel : schending 
van artikelen 283 en 28t. en volgende van 
het Strafwetboek; 38 en 39 van het Wet
hoek van Strafvordering; van artikel 8 
van het besluit der secretarissen-gene
raal d. d. 13 December 1940; .van het 
besluit der secretarissen-generaal d. d. 
18 Augustus 19H; van het besluit-wet 
van 2? October 1939; artikel 6 aange
vuld door het besluit der secretarissen
generaal v:Om 29 Augustus 19H, van 

artikelen 5t•t. van het Burgerlijk Wetboek, 
11 en 9? der Grondwet : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat de eerste ten laste van 
den aanlegger weerhouden betichting 
deze is : in overtreding van artikelen 283 
en 28t. van het Strafwetboek, opzette- · 

·lijk, zegels te hebben verbroken die twee 
agenten van het beheer der controle
diensten in zake ravitailleering, eigen
machtig hadden gelegd op een lokaal 
en een meubel toebehoorende aan den 
eigenaar; 

Overwegende dat de hiervor:en aan
geduide artikelen van het Strafwetboek 
de verbreking bestraft van zegels die op 
bevel van het openbaar gezag gelegd 
werden ; 't is te zeggen de verbreking 
van zegels die door een openbaar amb
tenaar gelegd werden of op bevel van een 
openbaar ambtenaar die door de wet de 
macht heeft gekregen om tot het leggen 
van zegels over te gaan ; 

Overwegende dat de besluiten, die 
genomen werden om de voedselvoorzie
ning van het land te verzekeren en om 
de misbruiken in den handel van som
mige eet- en koopwaren · te voorkomen 
en te .beteugelen, op beperkende wijze 
de machten opsommen verleend aan de 
agenten die belast zijn met het opsporen 
en het vastellen van de inbreuken op 
hun bepalingen en die geen officieren van 
de gerechtelijke politie zijn; 
Over~egende dat artikel 8 van het 

besluit van 13 December 1940, houdende 
regeling van· de politiebevoegdheden der 
inspecteurs en controleurs van den 
binnenlandschen handel, zegt dat een 
later besluit de voorwaarden zal bepa
len waarin die agenten zullen mogen 
overgaan tot het in beslag nemen of 
ond<n· zegels stellen van documenten, 
koopwaren en voortbrengings- of ver
deelingsmiddelen ; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
besluit van 18 Augustus 1941, artikel ? 
van het besluit-wet van 2? October 1939 
wijzigt en aan de in artikel 6 vermelde 
ambtenaren en beambten de macht ver
leent om beslag te leggen op aile eet- en 
koopwaren waarvan verbeurdverklaring 
kan worden uitgesproken ; 

Overwegende dat noch die bepaling 
noch een andere het onder zegel stellen 
van documenten, koopwaren en voor
br~ngings- of verdeelingsmiddelen voor
zien; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door te zeggen dat de zegels in de zaak 
gelegd geweest waren op bevel van het 
openbaar gezag in den zin van artike
len 283 en 28t. van het Strafwetboek, en 
door den aanlegger te veroordeelen om 
gezegde zegels te hebben verbroken, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 



-36 

En overwegende dat de aanlegger ver
oordeeld werd tot een enkele straf wegens 
inbreuk op artikelen 283 en 284 van het 
Strafwetboek en wegens inbreuk op 
artikel 8 van het besluit-wet d. d. 27 Oc
tober 1939; dat de uitgesproken straf 
echter deze overtreft die voorzien is bij 
deze laatste wetsbepaling; 

Overwegende, bijgevolg, dat de ver
breking van de beslissing gewezen op 
inbreuk van zegelverbreking, de verbre
king medebrengt van de beslissing ge
wezen op de inbreuk op artikel 8 van 
hei besluit-wet van 27 October 1939; 

Dat het onderzoek van het tweede 
mid del der voorziening tegen deze laa tste 
beslissing' gericht, van belang ontbloot 
wordt · · 

Om 'die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ingesteld tegen het bestreden 
vonnis ; verbreekt het bestreden arrest ; 
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 
deri kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt den aanlegger Lot de helft 
der kosten ; laat het overige ten laste 
van den Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

29 November 1943. ~ 28 ·kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAMER. ~ 29 November 1943. 

GEESTRIJKE DRANKEN. - AMB
TENAREN VAN DE CONTROLE DER 
VOEDSELVOOHZIENING.. - REGELJ\IA
TIGE HUISZOEKING. - 0NTDEKKING 
VAN GEESTRIJKE DRANKEN.- PROCES
VERBAAL. - REGELlVIATIGE HANDELING 
GELDEND ALS BERICHT GEGEVEN AAN 
HET BESTUUH VAN FINANCIEN. 

De ambtenm·en van de controlediensten der 
voedselvoorziening, die wettelijlc een 
lmiszoelcing verrichtend, geestrijke dran
ken ontdekken en er van proces-verbaal 
opmaken, dat zij aan het Besttmr van 
financien ovennaken, begaan geenerlei 
omegelmatigheid. NJ)chtans heeft het 
proces-verbaal uit zich zelf geen kracht 
van bewijs en. heeft het slechts de 
wam·de van het bericht voorzien bij 
artikel 29 van het Wetboek van Straf
vonlerin g. 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. lHAUXION.) 

AHREST. 

Gelet op het bestreden 
19 Maart 1943 door het Hof 
te Luik gewezen ; 

arrest op 
van beroep 

Over het eenig middel tot verbreking 
schending van artikel 10 der wet van 
29 Attgustus 1919 op het regiem van den 
alcohol : 

Overwegende dat het eischend beheer 
gewag maakte van twee processen-ver
baal, opgemaakt, het eene op 5 Septem
ber 1942, door de vliegende brigade van 
de controlediensten der ravitailleering, 
het andere op 25 September 1942 door 
de accijnsbeambten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de controleurs, tijdens een 
huiszoeking door de controleagenten der 
ravitailleering in het onroerend goed van 
de verweerster, toevallig sterke dranken 
hebben ontdekt die ze hebben aange
slagen; 

Dat het arrest verklaart dat het niet 
betwist wordt dat de controleurs bij de 
verweerster regelmatig zijn binnen g'e
treden, die hun, ten andere, de toelating 
had gegeven haar huis te doorzoeken ; 

Overwegende dat, zoo de controleurs 
van de ravi,tailleering niet voorkomen 
onder de agenten die, luidens artikel 11 
van de wet van 29 Augustus 1919 op het 
regiem van den alcohol, hevoegd zijn 
om al de overtredingen van artikelen 1 
en 2 van gezegde wet aileen op te sporen 
en vast te stellen, en zoo het proces-ver
baal, dat ze hebben opgesteld, op zich
zelf het bewijs van de inbreuk niet levert, 
die akte nochtans client als inlichting· en 
bericht aan het Beheer van finimcien 
overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 29 van het ViTetboek van Straf-
vordering ; · 

Overwegende dat naar aanleiding van 
deze aangifte, de accijnsbedienden het 
proces-verbaal van 25 September heb
ben opgesteld, de verweerster hehben 
onderhoord en haar bekentenis hebben 
opgenomen; 

Overwegende dat dit proces-verhaal 
geen kracht van bewijs heeft nopens het 
bestaan van het feit, voorwerp van de 
inbreuk, tot wanneer de valschheid er 
van bewezen is ; 

Dat de agenten, die proces-verbaal 
opstelden, inderdaad, het feit niet per
soonlijk hebhen vastgesteld doch dat · 
het proces-verbaal daarom niettemin re
gelmatig is zooals de aangifte regelmatig 
is die aanleiding heeft gegeven tot het 
opstellen ervan ; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
blijkt dat het bestreden arrest,~ door de 
vrijspraak van de verweerster te steunen 
op de eenig'e reden dat de rechtspleging 
onregelmatig was en dat het proces-vcr
baal van nietigheid was aangetast, -de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden lieeft ; 

Om die redenen, het Hof verhreekt 
het hestreden arrest; beveelt, dat onder· 
ha vig arrest zal overgeschreven worden 
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op de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der vernietigde be· 
slissing ; veroordeelt de verweerster tot 
de kosten; verwijst de zaak en de par
tijen naar het Hof van beroep te Brussel. 

29 November 1943. ~ 2e kamer· 
Voo1·zitte1·, H. Hodum, raadsheer 

waarhemend voorzitter. ~ Ve1'Slaggeve1·, 
H. Vitry. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAUER. ~ 29 November 1943. 

HOF VAN ASSISEN. ~ ARREST VAN 
VERWIJZING. ~ BEVOEGDHEID VA,N 
HET HOF KAN NIET MEER BETWiilT 
WORDEN, INDIEN TEGEN HET ARREST 
VAN VERWIJZING GEEN VOQ.RZIENING 
WERD INGES'l'ELD BINNEN DEN BI.J 
ARTIKEL 373 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING BEPAALDEN TERMIJN. 

Het arrest van ve1·w~jzi1~g naw· het Hof van 
as sis en bepaalt de bevoegdheid; de be
voegdheid van het Hof van assisen kan 

. niet meer besproken worden indien tegen 
het arrest van verwijzing geen voorz'ieninq 
werd ingesteld binnen den bij artikel 373 
van het Wetboek van Stmfvoi·dering 
vermelden te1'1nijn. (Wet van 5 J uli 
1939, art. 1.) 

(REMY EN ANDEREN.) 

ARREST ( 1tittreksel). 

Aangaande het eindarrest : 
Over het eerste middel aangevoerd 

door Remy en Massart en afgeleid uit de 
schending van het besluit-wet van 13 Mei 
1940 samen met het besluit van den se
~retaris-generaal van justitie d. d. 18 No
vember 1%0, doordat de aan de twee 
aanleggers ten laste gelegde inbreuken 
van de bevoegdheid der correctioneele 
rechtbank waren : 

Overwegende dat, daar geen voorzie
ning binnen de wettelijke termijnen werd 
ingediend tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij de 
aanleggers naar het Assisenhof werden 
verwezen, de bevoegdheid van die rechts
macht definitief was bepaald wanneer 
het arrest van veroordeeling werd ge
wezen; 

Dat het middel dus niet ontvankelijk 
is; 

29 November 1943. ~ 2° kamer. 
Voorzitt;er, H. Hodiim; raadsheer 

waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, 
H. \Valeffe. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAMER. ~ 29 November 1943. 

RECHTSPLEGING INSTRAFZAKEN. 
~ AANGIFTE VAN .EEN MISDRIJF BIJ 
DEN PROCUREUR DES K,ONINGS DOOR 
DE ADiVIINISTRATIEVE RECHTSMACHT. 
- GEVOLGEN. 

In zaken waarin de aangifte door de admi
nistratieve over/wid vereischt is tot de 
vervolging van een misdrijf, laat deze 
aangifte den procm·eur des konings toe 
om v661· de dagvaarding een onderzoek 
te verrichten; hij is echter niet verplicht 
zoodanig onderzoek te doen, wanneer het 
overbodig blijkt te zijn. (Besluit van 
29 Juni 1942, art. 5, § 1,, 1o.) 

(ALBERT.) 

ARREST. 

Gelet op het hestreden vonnis op 
6 J anuari 1943 gewezen ·door de correc
tioneele rechtbank te Brussel, learner 
bestaande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van • het besluit d. d. 
27 Juni 1%2; . 

Over het eerste ~niddel : schending· van 
artikelen 8, 94, 107 der Grondwet, 
28 der wet van 18 Juni 1869 op de rech
terlijke inrichting, VIII van het eenig 
artikel der wet van 25 October 1919 tot 
tijdelijke wijziging van de rechterlijke 
inrichting gewijzigd en aangevuld door 
de wet van 30 Juli 1921 en verlengd door 
de wet van 18 Augustus. '1928; 199, 200, 
201 en 202 van het vVetboek van Straf
vordering, 5 en 7 der wet van 10 Mei 1940 
betreffende overdracht van bevoegdheid 
in oorlogstijd, 1, in 't bijzonder 5°, der 
wet van 7 September 1939 waarbij aan 
den Koning buitengewone machten wor
den toegekend, daarenboven van arti
kelen 59, 60, 61, 7'1, 72, '127, 128, 130, 
154, 182 en 190 van het Wetboek van 
Strafvordering, van de rechten der ver
dediging en in bijkomende orde van arti
kel 5 van het besluit van 29 Juni 1942 
houdendo instelling van een adminis-
tratieve procedure : . 

Overwegende dat artikel 5, § 1, alinea 3, 
van het besluit van 29 Juni '1942 be
schikt : " zoohaast de zaak bij het parket 
aangegeven is, stelt de procureur des 
koning·s ze in onderzeek » ; . < 

Overwegende dat, in · correctioneele 
zaken, de tusschenkomst van den onder
zoeksrechter en van de raadkamer niet 
verplichtend is; dat de procureur des 
konings den beklaagde rechtstreeks v66r 
de rechtbank kan dagvaarden indien hij 
oordeelt dat de zaak in staat van wij
zen is; 

Overwegende dat voormeld artikel 5, 
zoo het den procureur des konings toe

-laat over te gaan tot onderzoeksverrich
tingen, dien magistraat niet verplicht 
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overbodig onderzoek in te stellen, wan
neer de door het administratief onder
zoek geleverde elementen hem voldoende. 
blijken; 

Dathet middel dus niet gegrond is; 
Over het tweede middel : schending 

van artikel 97 der Grondwet en ·van de 
rechten der verdediging : 

Overwegende dat in den bundel een 
brief voorkomt van den raadsman van 
de aanlegster v66r den rechter over den 
grond, waarbij gevraagd wordt dat de 
zaak een maand zou verschoven worden 
om inlichtingen in te winnennopens den 
aankoop en den verkoop van groenten 
waarover het in de zaak gaat; 

Doch overwegende dat bet bestreden 
vonnis vaststelt dat de aanlegster op de 
vastgestelde terech tzitting verschenen 
is en haar middelen van verdediging heeft 
voorgedragen ; 

Overwegende dat de aanlegster geen 
enkel verzoek tot het verschuiven der 
zaak gedaan heeft ; · 

Dat derhalve de rechtbank geen regel
matig verzoek on·tvangen had waarover 
ze uitspraak moest doen ; 

En overwegende (het overige zonder 
belang); 

Om die redenen, het Hof ver'werpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten. 

29 November 1943. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. Hodiim, raaclsheer 

waarnernend voorzitter. - Verslaggever, 
H. -Waleffe. - GeliJkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvo
caat generaal. 

1e KAMER. - 2 December 1943. 

1" REKENHOF. - 's RIJKs co:wrPTABILI
TEIT. -·TAAK VAN RET REKENHOF. 

2° NATIONALE LANDBOUW- EN VOE
DINGSOORPORATIE. - AARD VAN DEZE 
INSTELLING. - 00:WIPTABILITEIT ONDERWOR
PEN AAN HET TOEZICHT VAN llET REKENHOF. 

3° NATIONALE LANDBOUW- EN VOE
DINGSOORPORA'.riE. BIJDRAGEX, 
YERGOEDINGS'l'AXES EN GELDBOETEN GEiND TEN 
LASTE VAN DE AANGESLOTENEN. - JUHIDISCHE 
,\ARD VAN DEZE Bl.JDRAGEN, TAXES EN GELD
ROETEN. 

1° Het Rekenhof hecft nls wettelijlce 
tnc~lc cle Wetgevencle Kame1·s bij te 
staan in cle ttitoeten1nrt vnn het hwn bij 
nrtilcel 11.'i clor GTonclwet veTleenrl 1·echt 
om jcwrlijlcs 's Rijlcs. ontvangsten en 
nUgctven goed te lcetwen en oetent na
zicht en cont1·ole ttit over alle ontvan,q
sten en ttitgaven van de· verschUlenrle 
RAjksbestm·en, alsmerle over het beheer 
nm de 1·elcenplichtigen dezer bestnren, 
(lie Rijkspenningen behandelen. DU na
zicht en die cont1·ole ,qeschieclen van 

1·echtswege; zoncler dat een bijzoncle1·e 
wet ze behoo1·t voor te sclwijven. 

2" Luidens nrtilcel 1 van het beslnit van 
24 Atn·il 191M zijn de Nationale Lancl
bottW· en Voedingsoo1·ponttie, en de vnn 
rleze corporatie nfhangencle ,q1·oepee1·in
[!en en centntles, openbctre Rijlc8'instel
lin,qen, otschoon z(i de rechtspersoon
lijlcheid en een bepaalde mttonomtie van 
·inwenclig besttmr genieten. De 1'elcen
plichUgen er van zijn gehotulen lmn 
rekenhtgen, die in wm·lcelijlcheirl rleel 
nitmnlcen van 's Rijlcs Telceningen, aan 
het toezicht van het Rel,:enhof te oncler
werpen. 

3° De bi.fcl1Ytgen, vm·,qoeclin,qstames e1~ ,qelrl
boeten, die de Nationalv LandbMtw- en 
F oeclingscorporatie ten laste vnn de bi.i 
hnnr cwn,qeslotenen int, zijn, ondanlcs 
den vonn waaronde1· zi.f voo1·1comen en 
httn benctmin,q, vnn · clenzelfrlen aa1·d als 
een belastinu.. Deze pmvningen worden 
in werkeli.flcheicl ,qe'inrl en beheenl vooT 
1·elcening van rlen Stctat; cle1·halve valt 
het 1Jehee1· en de . behcmclelinrt van rleze 
penningen, jttist alsof het ann clen Staat 
rechtstreeks betanlde belastingen golcl, 

. oncle·r het nnzieht en de contr6le van 
het Relcenhof. 

(:MEU\o\~ISSEK, '1'. EYERS, Q. Q., EX llELGISCHE 
STAAT.) 

De Heer ad·vocnctt geneTaal Rno~tl 
Hayoit cle Tennicmwt heeft zijn conclnsie. 
ge,qeven a.ls vol,qt : 

De partij Evers, openbaar ministerie 
bij het Rekenhof, voert teg&n de voorzie
ning tegen haar gericht twee gronden van 
niet-ontvankelijkheid aan. 

Jn de eerste plaats doet die partij gel
den dat er tegen haar geen voorziening 
ingesteld worden kan noch ten persoon
'iijken titel, noch als raadsheer in het 
Rekenhof, noch als openbaar ministerie, 
ambt dat de heer Evers ter zake heeft 
bekleecl. 

Eerst en vooral client opgemerkt dat 'de 
voorziening niet gericht is tegen den heer 
Evel'S zelf, 't is te zeggen ten persoon
lijken titel, doch aileen tegen <<den raads
heer Evers, het ambt van het openbaar 
ministerie waarnemencl ll. 

Wa-ar is het dat, luidens artikel 9 cler 
wet van 29 October 1846 op de inrichting
van het Rekenhof, bet optr8{len van hei 
openbaar ministerie bij het Rekenhof 
slechts uitdrukkelijk voorzien is in geval 
van veroonleeling van rekenplichtigen tot 
een gelclboete. 

Ecloch, het orclereglement van het Re
kenhof, getroffen krachtens artikel 20 der 
wet van 29 ·October 1846 en door de Ka
mer der volksvertegenwoon1igers goec1ge
keun1 in openbare zitting· van 13 Juni 
1935, bepaalt : << Art. 23. Het lid dat naar 
luicl van artikel 9 der wet van 20 October 
184G, de ambtsverrichtingen van ovenbaar 
ministerie vervult, cloet een algemeenen 
staat opmaken van de rekenplichtigen die 

· hun rekeningen· bij · het Hof moeten in die
neiL Hij vergewist zich van hun stiptheid 
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om deze binnen den voorgeschreven ter
mijn voor te brengen, en vordert de toe
passing van de geldboeten bij de wette
lijke bepalingen voorzien. >> 

Waaruit volgt dat de aanlegger, daar 
hij het arrest bestrijdt omclat clit laatste 
hem als 1~eken1}lichtige beschouwt, oncler
worpen aan het toezicht van het Reken
hof, noodzakelijk betwist clat het open
baar ministerie hem op den algemeenen 
staat cler rekenplichtigen zou kunnen in
schrijven en de bevoegclheicl zou hebben 
om het overleggen van zijn rekening te 
yerzoek!m. De voorziening werd dus gel
dig tegen den eersten verweerder q. q. 
gericbt. · 

De tweecle grond van niet-ontvankelijk~ 
heicl wijst hierop dat het bestreclen ar
rest geen eindbesolissing uitmaakt en voor 
geen voorziening vatbaar is, dewijl het 
allee~l clen aanlegger aanmaant, in zijn 
hoeclanigheid van leider van de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie, de re
kening over de door de corpora tie gedane 
ontvangsten en uitgaven af te leggen. 

Volgens den eersten verweerder zijn clus 
alleen voor voorziening vatbaar de arres
ten waarbij het Rekenhof beslist dat een 
rekenplichtige vrij van schnld, in voor
schot of in debet is (wet van 29 October 
1841i. art. 10). 

Die bewering vindt geen groncl in de 
wet van 29 October 1846. Artikel 13 dezer 
wet bepaalt inclerdaad : « De arresten 
Yan het Hof ten laste van rekenplichtigen 
zijn vatbaar voor tenuitvoerlegging; zij 
kunnen v66r het Hof van verbreking ge
bracht worden wegens schencling van de 
reehtsvormen of van de wet. >> 

Het onderscheicl ~loor den aanlegger ge
maakt is dus van allen grond ontblocit en 
zon trouwens clit gevolg hebben dat geen 
yoorziening zou kunnen ingesteld worden 
zelfs tegen arrestei1 van veroordeeling 
Yan rekenplichtigen tot gelclboete (wet 
van 29 October 1846, art. 9). 

De eerste verweerder houdt ook staande 
dat het bestreclen arrest geen eindbeslis
sing uitmaakt. Waar is het dat het arrest 
geen eindbeslissing uitmaakt in den zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering. Daarentegen is het be
streclen arrest een eindbeslissing in clen 
zin van artikel 14 van het decreet cld. 
2 Erumaire jaar IV, in zooverre het 
op tlefinitieve wijze, en in strijd met. de 
bewe'ringen van clen aanlegger, beslist dat 
deze laatste een rekel1lplichtige is die wet
telijk gehouden is zijn rekening bij het 
Hof voor te brengen en dat de Nationale 
Landbouw- en Voeclingscorporatie een in-

(11 Zie cass., 6 Februari 1930 (Bull. en 
PASIC., 1930, I, 101) en de conclusie van den 
heer procureur generaal Leclercq. 

(2) Er zijn, inderdaad, openbare instellingen 
van den Staat of Rijksinstellingen, openbare 
instellingen van de 't>rovincie en openbare in
stellingen van de gemeente naar gelang van 
de 1nacht waaraan zij, onder adn1ir~iE.tratief 
oog;mnt, onderworpen zijn (Repe1·t. p1·at. du 

stelling uitmaakt wier geldelijk nen~r 
aan het toezicht van het Rekenhof on,ler
worpen is. 

Die beicle punten werclen door llet ar
rest op defi!llitieve wijze berecht en dien
volgens is cle beslissing nDpens die punten 
voor een onmidclellijke voorziening vat
baar (1). 

De tweecle grond van niet-ontvankelijk
lleid gaat dus in recllte niet op. 

Over het middel der voorziening : 
N aar het oordeel van den aanlegg·er 

heeft !let bestreclen arrest ten onrecllte 
beslist dat {le leider der Nationale Lancl
bouw- en Voeclin.gscorporatie de rekening 
over cle door die corporatie gedane ont
vangst en uitgave behoorde af te leggen, 
dat de gelden, door .die corpora tie behan
delcl, 's lands penningen waren en dat 
dienvolgens het daarmecle verband hou
dencl beheer de bij artikelen 7 tot 10 der 
wet van 15 Mei 1846 voorziene aansprake
lijkheid cloet ontstaan. 

Tot staving van dit middel worden de 
volg·encle redenen naar voren gebracht : 

1. Hoogergemelde corporatie is een au
tonome · openbare Rijksinstelling. Der
halve zijn haar rechtspersoonlijkheid en 
patrimoilium en die van den Staat afzon
clerlijk. 

'Vaar is het clat, luidens het artikel 1 
van het besluit tld. 24 April 1941, de cor
poratie een openbare Rijksinstelling is. 
Uit dis omstandigheicl echter volgt geenl3-
zins Llat de gelden door de corporatie 
behancleld geen 's lands' penningen zijn en 
clat cle ontvangst en uitgave er van aan 
Lle contrille van het Rekenhof zouclen ont
~Snappen. 

Een. openbare Rijksinstelling (2) kan 
inderdaacl omschreven wm~den als volgt : 
« cles branches cles se1·vices generatME de 
l'Etat, detaches de !'ensemble pour etre 
eriges en organes clones d'uile vie pro
pre )), aldus PLANIOL en RIPEHT (:l). BLAN
CHE en Y~IBERT (4) wijzen hierop : << Les 
etablissements publics proprement dits 
font pa1·tie cltt service pttblic, de l'admi
nistration publiqtte. Ce sont en quelque 
sorte des fonctions de l'Etat qui, sans 
et1·e detnchees de l'Etnt lwi-rneme, ont 
cependant nne vie propre, nne inclividua
lite. >> Ik haal nog DE PAGE aan (5) : « Les 
etablissements publics sont des brnnches 
cles sm·viaes gene1·attaJ de l' Etnt, detaches 
de !'ensemble pour etre eriges en organes 
clones d'une vie propre ... )), en VAu
THIER (6) : « Les etablissements publics 
sont des organismes crees par l'Etat et 
qui, tout en jouissant d'une existence 
juridique distincte, font 1Jartie integrnnte 
de l'adminiskntion d'ttn pnys. >>. 

d1·oit belge, v• Etablissements publics, nr 108). 
(3) .Tmite pmtique de d1·oit civil fmn~ais, 

b. I, blz. 79, nr 76. 
(4) Diet. gen. d'administ1·ation, v• Etablis

sement public. 
(5) 'l'mite elementaire de d1·oit civil belge, 

b. I, biz. 450. 
(6) Precis de d1·oit administratif de ln Bel

(!ique, 2e uitg., blz. 169, nr 128. 



- 40 _.:. 

Aldus, al is de openbare Rijksinstelling 
met rechtspersoonlijkheid bekleecl, al ge
niet ze een bepaalde zelfstancUg·heid wat 
haar werking j)etreft, toch maakt ze een 
openbare Staatsdienst, een ondenleel vun 
het ulgemeen bestmtr nit. 

Dit karakter van de Nationale Land
bouw- en Voeclingscorporatie blijkt klaar 
en duidelijk nit de inleiding en uit de 
memorie tot toelichting der besluiten 
waarbij die corporatie wercl opgericht. 

Luidens de inleicling van het besluit 
dd. 27 Augustus 1940, werd de corporatie 
opgericht met het oog op het algemeen 

belang, op het belang der gansche Bel
giselle bevolking. De inleicling van het 
besluit dd. 1 Juli 1942 herhaalt dat cc de 
nooclwendigheclen de· oprichting recht
vaardigen van parastatale organismen ge
last, onde1· de lei(ling en het toezioht van 
h.et Jllli1viste1·ie vun lwnclbouw- en voedsel~ 
voorziening, bij te rlntgen. tot (le bevo01'
nuling vun de Belgische bevollcing ll. 

In de memorie tot toelichting van het
zelfde besluit Staat te lezen dat, << Oll1 cle 
veelomvattencle opclracht, in de voeclsel
voorziening van de Belgische bevolking 
te voorzien, te kunnen volbrengen, het 
hoofcl van llet clepartement beschikken 
moet over een ttitvoeringsorgan·isme dat · 
een ruimere bewegingsvrijheid geniet clan 
het eigenlijlc hoofdbestuur ll. -

En vercler wijst cle memorie tot toelich
ting hierop dat cc tie corvciratie voor het 
Ministerie van landbouw en voeclselvoor
ziening het onontbeerlijke tverlctttig is 
om het bij het volbrengen van zijn taak 
bij te staan ll en dat alclus « llet departe
ment zich uitsluitend zal kunnen bezig
houden met zijn essentieele opdracht, die 
bestaat in leicling en toezicht )). 

Onmogelijk is het op meer duiclelijke 
wijze te bepalen dat cle corporatie vun 
het nlgemeen bestmw deel ttitm(wlct, dat 
ze een openbare St(tcttsclienst, een uitvoe
ringsorganisme is, waartoe de uitvoe-' 
rende macht haar toevlucht neemt om 
haar opclracht op het stuk van de voc~dsel
voorziening der bevolking deg·elijk en 
doeltreffencl te lnmnen volbrengen. 

Weluu, artikel 5 der wet van 29 Octo
ber 1846 op de inrichting van het Reken
hof, .. den tekst van artikel 116, tweecle 
alinea, der Grondwet overnemencle, be. 
paalt clat het Hof cc belast is met het 
onclerzoek en de vereffening van cle reke
ningen van het nlgemeen best·ztiW en van 
alle rekenplichtigen tegenover 's lamls 
kas .... Het sluit de rekeningen af va1'l cle 
ve1·sohillencle bestnren van den Staat )) . 

En artikel 49 cler wet van 15 Mei 184(1, 
op de comptabiliteit van. den Staat, legt 
aan allen ontvanger of rekenplichtige 
agent van de verschillen:ae financieele be
heeren van de1i Staat de yerplicllting op 
om jaarlijks, v66r clen 111 Maart, rekening 
van zijn beheer te cloen aan het Rekenhof. 

Uit die algemeene wetsbepalingen volgt 
dat bet Rekenhof, emanatie vap ·de Ka
mer cler volksvertegenwoorcligers, voor die 
kamer een· toezicht uitoefent over cle ont
vangsten en de uitgaven van de verschil-

lende Rijksbesturen, van de verschillende 
, onclercleelen van llet algemeen bestuur, en 
dat de rekenpliclltigen die 's lands pen
ningen behanclelen v66r dit Hof hun reke-
ning moeten afieggen. ' 

In strijd met de bewering van den aan
legger, is dus de contrOle van het Hof 
over de ontvangsten en de uitgaven van 
een ope11bare Rijksinstelling geenszins 
afllankelijk van een uitdrnkkelijke bepa
ling der wet die deze ins telling opricll t ; 
de controle door ]let Hof worclt van recllts
wege nitgeoefencl. 

De eerste reden door den aanlegger nit
-eengezet mist rechtelijken gronclslag. 

2. De voorziening doet vercler gelden 
dat de besluiten, die de corporatie hebben 
ingericht, een toezicht door den secreta
ris-generaal _van het Ministerie van lancl
bouw en voeclselvoorziening invoeren en 
dat dit toezicllt de controle door het He
kenlwf uitsluit. 

Hier dient opgemerkt clat de voorzie
ning geen melding maakt van het besluit 
-cld. 16 Febrnari 1943, welk trouwens 
slechts na het wijzen van het bestreclen 
arrest werd bekenclgemaakt. Het Hof van 
verbreking behoort dus niet na te gaan 
of dit besluit al clan niet overeenkomstig 
de wet is en evenmin of dit besluit op de 
onclerhavige zaal..: toepasselijk wa-s. 

De aanlegger verivijst aileen naar de 
artikelen 12 van het besluit del. 27 Angus-
1940, 2 van het besluit del. 1 .Juli 1942 en 
na·ar het statuut bij het besluit del. 1 Au
gustus 1942 gevoegcl. 

Edoch, cUt toezicht door het hoofcl nm 
het Ministerie van lamlbouw en voeclsel
voorziening maakt een bestanclcleel nit 
van de werking cler corporatie clewijl 
cleze, zooals hierboven niteengezet, tot 
cloel heeft cc omler de leiding en het toe
zicht van het Ministerie van lanclbouw 
en voeclselvoorziening bij te clragen tot de 
bevoorracling 'van de Belgische bevol
king ll. De . corpora tie is voor voormeld 
ministerie cc een uitv-oeringsorganisme, 
een 'verktnig ll ; ze treeclt dus noodzake
lijk op -onder llet toezicht en zelfs onder 
de leicling van het hoofd van het Minis
terie van lanclbouw en voeclselvoorzie
ning. 

Dit toezicht sluit echter geenszins de 
· contrOle van llet Hekenhof uit. Dit niet 

aileen omdat de in het middel aangecluicle 
besluiten geen afwijking inhouclen van de 
wetsbepalingen nopens de controle uitge
oefentl door het Rekenlwf. maar dan ook 
en zelfs in hoofclonle omcla t die laatste 
contrule niet nit naam van de uitvoe
reucle mncllt docll ";el nit naam van de 
Kamer der volksvertegenwoorcligers wordt 
uitgeoefencl, v,oodnt ze van een anderen 
aarcl is dan deze van het toev,icllt door 
ltet llooftl van het ministerie waargeno
lnen. 

De twee~e reden tot staying van llet 
micldel amigevoerd is clus ongegrond. 

3. De annlegger wijst ook hierop dat de 
controle lloor het Rekenhof slecllts op 
-ontvangst en uitgave van 's lands pen
ningen knn slaan en dat de g·eJ.clen der 
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corporatie van clit karakter ontbloot zijn, 
dewijl de ~orporatie geen toelage of 
waarborg· van tlen Staat geniet en alleen 
over haar eigen geldmiddelen beschikt. 

Nam men zelfs aan dat de corporatie 
alleen over lmar eigen geldmicldelen zou 
beschikken, clan nog ware de redeneering 
van den aanlegger onnauwkeurig. 

De door den aanlegger becloelde geld
middelen zijn de bijdragen der aangeslo
tenen, de vergelclingstaxes en cle geldboe
ten (besl. del. '27 Augustus 1940, art. 10). 

Edoch, de aanlegger verliest nit het oog 
dat de corporatie alle vrije en officieele 
bedrijven van procluctie, bewerking, ver
werking· en handel in lanclbouwproclucten 
en vDeclingswtuen om vat en dit van rechts
wege, welke ook de wil van die aangeslo
tenen moge wezen (besl. del. 27 Augutus 
1940, art. 2) ; dat de bijdragen en de ver
geldingstaxes tot ''oorwerp hebben de wer, 
king van een Staatsbestuur, van een 
onclercleel van het algemeen bestuur te 
verzekeren; dat in verband hiermecle de 
bijdragen en de vergelcling·staxes ver.plich
tend worden en door cle uitvoerende macht 
worden bepaald (besl. clcl. 1 Juli 1942, 
art. 2) ; clat de bijclragen volgens een uit
voerbaar verklaanle rol worden ings;vor
dercl (besl. del. 10 Juli 1941, art.1), zoodat, 
naar de leer door Uw arrest del. 2 Maart 
1936 (Bull. en PAine., 1936, I, '170) gehul
digd, clie bijclragen en taxes van clenzelf
den nard zijn als cleze van een belasting, 
welke den Staat client toe te 1aten het ver
vullen te verzekeren van · een natiDnale 
opclracht clie wezenlijk op hem zelf rust. 

vVelnu, het be<lrag vim een belasting 
ten· behoeye van den Staat of penningen 
die hetzelfde karakter hebben zijn onge
twijfelcl 's lands penningen. 

'Vnar is het - en de aanlegger wijst 
dan ook daarop - dat, luidens hoogerge
melde besluiten, cle bijdragen en de taxes 
ingevDrdenl \vorrlen « ten gnnste van de 
corpora tie ll zelf. 

Echter is die omstancligheicl ter zake 
zonder belang. De corporatie maakt een 
onderdeel van het algemeen Rijksbestuur 
nit; haar ontvangsten en hnar uitgaven 
geschieden dus nooclznkelijk voor rekening 
van het algemeen Rijksbestuur, en der
halve zijn de door lmar behandekle pen
ning·en ·s lands venningen. De bijclragen 
en vergeldingstaxes, al worden zij niet 
reclltstreeks door de Schatkist ingevm·
clenl, wonlen toeh gei"ncl door een aan clen 
Staat oJH1ergescllikt organisme, met !Jet 
oog op het Yolbreng·eu Yan een opclracht 
die den Staat ten laste gelegcl wordt. Het 
·gelclt dus, in werkelijkheic1, penningen die 
ten behoeve en voor rekening van het al
gemeen Staatsbestuur zij.li geind en be
lleerd; het geldt derllalve wel 's lands 
penning en. 

4. Einclelijk releveert cle aanlegger clat, 
luiclens artikelen 1 van l1et besluit del. 
25 NDvember 1941. en 3 van het statuut 
bij het besluit del. 1 Augustus 1942 ge
voegcl, de activiteit van de centrales voor 
de voeclingseconomie aangezien wordt als 
zijmle van commercieelen aarc1. 

Dit argument houclt geen verbancl met 
het mid del cler v{iorziening. 

Eenerzijds, inclerdaad, is er in het on
clerhavig geval spraak van de corporatie 
zelf en niet van de centrales door cleze 
opgericht. Amlerzijcls, betreffen hoogerge
melcle bepalingen uitsluitend den aard 
der verrichtingen van de corporatie met 
dercle personen; de regelen nopenl:l het 
bewijs en de vormen van cle comptabili
teit. Ze hebben daarentegen geen uitwerk
sel op cle betrekkingen tusschen cle CDrpo
ratie en dQo lloogere openbare macht en 
bijgevDlg zijn ze vreemd aan cle macht tot 
nazicllt dat llet Rekenllof, krachtens de 
wet, behoort nit te oefenen. 

·waaruit blijkt dat het miclclel, in zijn 
geheel, ongegrond is. 

Conclusie Verwerping· van de voorzie
ning. 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 30 De
cember 1!l±2 door het Rekenhof ge:wezen, 
waarbij de aanlegger, in zijn. lloedanig
heicl van leifler van de N ationale Lancl
bouw- en Voellingscorporatie, aan~e
mrwnd wenl binnen een bepaalclen ter
mijn en op straf zich daarna tot een gelll
boete te hooren veroorcleelen, rekening af 
te leggen over cle ontvangsten en uitgaven 
door dat organisme sedert den llatum 
zijner instelling tot 31 December 1941 
gedaan; 

Gelet op de voorziening· terzelfdertijll 
gericht tegen den verweercler· Bvers, 
raaclsheer in llet Hekenhof, die in de zank 
het ambt van openbaar ministerie heeft 
waargenomen, en tegen de Staatsbesturen 
in het geding betrokken; 

vVat de tegen den verweerder IDvers ge· 
ricllte voorziening betreft : 

Overweg·emle dat deze partij tegen llet 
verllaal twee gronclen van niet-ontyanke
lijklleid annYoert, afgeleid : de eerste 
llieruit, dat geen voorziening tegen hem 
kan gericllt worden noch ten persoonli.i
ken titelnoch nls raadsllecr in het Reken
llof, noch om liet ambt van openbaar mi
nisterie in de znuk te llebben uitgeoefencl; 
de tweede, llieruit, dat gezegd arrest, 
:r,ich bevcrkencle bij cle aanmaning clat cle 
aanlegg·er rekeuing ~al doen, geen einl1-
'lrrest is en bijgevolg llet voorwerp niet 
kan nitn;ak~n ,;an een' voorziening; · 

Over den eersten gronll van niet-OloJt
vankelijklleirl : 

Overwegende dat de vooi'ziening niet 
tegen den verweenler ten persoonlijken 
titel gericht is, cloch « tegen den heer 
Evers, raaclsheer in het Rekenhof het 
ambt van openbaar ministerie waarne
mencle ll ; 

Overwegende clat, yolgens artikelen 7, 
8 en 9 der wet van 29 October 1846, bl~
treffencle de imichting van het R(l_kenhof, 
het Hof den termijn bepaalt binnen wei
ken de rekeningen cler rekenplichtigen ter 
grime moeten neergelegcl worden, en te
gen de aclltlcl'blijvPmle rekenplichtigen, 
gelloon1 of behoor1i.ik gereeven, een geld
lwete uits1'>reekt, die niet boven de helft 



lnmner jaarwedde gaat; dat elke veroor
cleeling tot geldboete uitgesproken wordt 
op vordering van den jonsten raadsheer, 
clienstdoende als openbaar ministerie; 
clat, anderzijds, artikel 23 van het orde-

. reglement van het Rekenhof, op 13 Juni 
1935 door de Kamer van volksvertegen
woordigers goedgekeurd, bepaalt : << Ret 
lic1 dat, naar luicl van artikel 9 der wet 
van 29 October 1846, de ambtsverrichtin
gen van openbaar ministerie vervult, doet 
een algemeenen staat opmaken van de re• 
kenplichtigen die hun reke!J.ingen bij 
het Hof moeten indienen. Hij vergewist 
zich van hun stiptheid om deze binnen den 
voorgeschreven termijn voor te brengen, 
en vordert de toepassing van de geldboe
ten voorzien bij de wettelijke bepalin-
gen )) ; , 

Overwegende dat de aanlegger, dam· hij 
het arrest bestrijdt omdat clit laatste hem 
beschouwt als rekenplichtige, onderwor
pen aan het toezicht van het Rekenhof, 
claarcloor zelf betwist dat het openbaar 
ministerie hem op den algemeenen staat 
der tekenplichtigen zou kunnen inschrij
ven en de bevoegdheid zou hebben om het 
overleggen van zijn rekeningen te verzoe
ken; dat de voorziening clus gelclig tegen 
den verweercler qnal-itate qnn gericht 
werd; 

Over den tweeclen groncl van niet-ont
vankelijkheicl : 

Overwegencle dat, volgens den verweer
der, alleen die arresten, bij toepassing 
van artikel 13, alinea 1, der wet van 
2H October 1846, eimlbeslissingen zijn, en 
dus voor voorziening vatbaar, waarbij 
het Hof, overeenkomstig artikel 10 clezer 
wet, beslist clat cle rekenplichtige vrij van 
sclmlcl, in voorschot of in debet is; 

Overwegende clat niets toelaat de clraag
wijdte van artikel13, waarvan de bewoor
clingen algemeen zijn, aldus te beperken; 
clat, claar de regelen nopens de ontvanke
lijkheicl der voorzieningen in burgerlijke 
zaken van toepassing zijn op de verhalen 
in verbreking tegen de arresten van het 
Rekenhof, cle eenige vraag die oprijst, 
cleze is, of de bestreclen beslissing, op het 
betwist punt, een einclbeslissing is, ofwel, 
integendeel, slechts een arrest van· voor
bereiclenden aarcl of• van onderzoek nit
maakt in den zin van artikel H van het 
decreet van 2 Brnmaire jaar 'IV, arrest 
clat alclus slechts na llet eimlarrest vom· 
voorziening vatbaar is: 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
bij zijn beschikkeucl gedeelte << den heer 
P. Meuwissen in zijn hoeclanigheicl van 
leider van cle l'lationale Lanclbouw- en 
Voe<lingscorporatie aanmaant, binnen den 
termijn van .een maancl te l,'ekenen van 
cle beteekening van onclerhavfg arrest af, 
de behoorlijk onderteekende en met be
wijsstukken gestaafde rekening over de 
dom• cle corporatie sedert den datum van 
inwerkingtrecling tot 31 December 1H41 
geclane ontvangsten en uitgaven af te leg
gen, en ze op de grifiie van het Rekenhof 
te doen neerleggen ll, claarann toevoe
gende dat, << inclien mm Yoorgaancle ann-

marring geen voldoening gegeven wordt 
binnen bedoelden termijn, de heer Meu
wissen er van verwittigd worclt, dat het 
Hof een arrest te zijnen laste zal wijzen. 
waarbij hij, bij toepassing van artikel ~ 
der wet van 29 October 1846, tot de op de 
ten achteren zijnde rekenplichtige ambte
naars gestelde geldboete zal worden ver-
oordeelcl )) ; ' 

Overwegende dat het arrest alclus uit
drukkelijk en zoncler v.oorbehoud beslist 
dat de aanlegger, in zijn hoedanigheid 
van leider van cle Landbouw- en Voedings
corporatie, in strijd met zijn bewering, 
een rekenplichtige is, die wettelijk gehou
den is aan het Hof rekening te cloen en 
dat die corporatie een instelling is, wie1· 
financieel beleid aan het toezicht van <1at 
Hof onderworpen is; dat, onder dit twj:)C
voudig oogpunt, het· bestreden arrest een 
eindbeslissing behelst, die, als zoodanig, 
voor een onmicldellijk verhaal vatbaar is; 

Dat de tweede groncl van niet-ontvan
kelijkheid clus noch in feite noch in rechte 
steek houdt; 

Over het eenig micldel tot verbreking, 
schending van artikelen 107, 115 en 1Hl 
cler Grondwet; 537 van het Burgerlijk 
vVetboek; 5, 6, 7', 8, 10, 11, 49 cler wet van 
15 Mei 1846 op 's lands rekendienst; 5, 8, 
10 der wet van 2H October 1846 betref
fencle de inrichting van het Rekenhof; 
1, 3, 5, 10, en inzonderheid, 10, 7° en so, 
12, 15 van het besluit van 27 Augustus 
1H40 betreffende de oprichting van een 
Nationale Lanclbouw- en Voeclingscorpora
tie; 1 van het besluit van 24 April 194J 
wanrbij de Nationale Landbouw- en Voe
clingscorporatie en de van hanr afhan
gencle hoofdgroepeeringen als openbare 
Rijksinstellingen worden erkencl; 1, 2 en 3 
van het besluit van 1 J uli lH42 betreffencle 
het statuut van c1e Nationale Landbouw
en Yoeclingscorporatie en v.nn haar or
ganen, alsmede van den Rijksclienst voor 
lanclbonwmaatschappijen, doordat het 
bestreclen arrest den aanlegger in verbre
Jdng, in zijn lwedanigheid van leider der 
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie aangemaancl heeft v66r het Reken
hof rekening af te leggen over de door clie 
instelling vanaf hanr oprichting tot 31 De
cember 1H41 gedane ontvangsten en nit
gaven onder voorwenclsel : eenerzijcls,. 
dat, daar de Nationale Landbonw- en Yoe
clingscorporatie een clienst van het Staats
bestnur is, de penningen die zij beheert 
Rijkspenningen zouclen zijn, en clat dit 

· beheer de bij artikelen 7 tot 10 der wet 
van 15 Mei 1846 voorziene aansprakelijk
heicl zou cloen ontstaan; anclerzijds, dat 
het Rekenhof belas~ is met het onc1erzoek 
en het regelen van alle beheer over Staats
gelden, zoncler omlerscheicl te maken tus
schen de g·elden van het algemeen patri
monium en ·cue welke clee1 uitmaken van 
een bijzoncler door het Rijk te zijnen bate 
samengestelcl vermogen, dan wanneer de 
Nntionale .Lanrlbonw- en YoeclingscorDO
ratie een autonome openbare Rijksinstel
ling is, met een rechtsven<oou1ijkheid en 
een patrimonium die van deze nm den 
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Staat onderscheiden ZlJn; de gelden die 
ze behandelt geen penningen van 's Rijks 
Sehatkist zijn, en bij gebrek ami een bij
zondere bepaling·, het gebruik dier gelden 
niet onder toezicht kan staan van het Re
kenhof, voor welk alleen die rekenplich
tigen moeten verantwoorden die de pen
ningen van 's Rijks. Schatkist of van de 
provincH~n behandelen; en dan wanneer 
de Nationale Landbouw- en Voedingscor
poratie, op eigen middelen bestaande, 
geen subsidie of waarborg van den Staat 
geniet, en aan een bijzonder financieel 
toezicht onderworpen is, dat clit van het 
Rekenhof uitsluit : 

Overwegende dat het Rekenhof, emana
tie van de Kamer der volksvertegenwoor
cligers, luidens artikel 116 van de Grond
wet belast is met het onderzoek en de 
vereffening van de rekeningen van het al
gemeen bestuur en van alle rekenplichti
gen tegenover 's lands kas; dat, volgens 
artikel 49 der wet van 15 Mei 1846 op de 
comptabiliteit van den Staat, alle ont

. vanger of rekenplichtige agen~ van de 
verschillende :financieele beheeren, jaar
lijks, en voor 1 Maart, aan het Rekenhof 
rekening doet van zijn beheer; clat, ein
delijk, de wet van 29 October 1846 waar
bij het Rekenhof, in uitvoering van arti
kel116, aline a 3, der Grondwet; ·wordt in
gericht, na de bewoorclingen' der t:weede 
alinea te hebben overgenomen, daaraan 
toevoegt dat het Hof de rekeningen van 
de verschillencle besturen van den Staat 
afsluit, de rekeningen van den Staat en 
van de provincie regelt en aanzuivert; bij 
definitieve an·esten bepaalt of de reken
plichtigen vrij van schulcl, of in voorschot 
of in debet zijn; in de eerste twee geval
len de tlefinitieve outlasting der reken
plichtigen uitspreekt, en, in het derde ge
val, dezen veroordeelt om hun schulcl bin
nen den door llet Hof vastgestelden t·er
mijn aan 's lands kas te vereffenen 
(art. 5 en 10) ; 

Overwegende dat het Rekenhof - dat 
van de wet opclracht lleeft gekregen de 
·w etgevende Kamers bij te staan in de uit
oefening van het hun bij artikel 115 der 
Grondwet verleend recht, om jaarlijks de 
ontvangsten en uitgaven goed te keure'(l -
een recllt 'van nazicllt en van controle uit
oefent over alle ontvangsten en uitgaven 
van de verschillencle Rijksbesturen, ten 
over het beheer van alle rekenpliclltigen 
dezer besturen llie Rijkspenningen behan
delen; clat clit nazicllt en die controle, 
daar ze van rechtswege geschieden, be
hooren uitgeoefeml te worden zoncler dat 
een 6ijzondere wet zulks zou voorschrij
.ven; 

Overwegende weliswaar, dat reglemen
taire beschikkingen de corporatie en haar 
organen aan een toe'zicht en aan een con
tr6le onderwerpen van den secretaris-ge
neraal van llet Ministerie van landbouw 
en voedselvoorziening (besl. van 27 Augus
tus 1940, nrt. 12; statuut gellecllt aan liet 
besl nit van 1 Augustus 1942; besl. van 
1 .Juli 1942, art. 21 ; rloch dat die voogdij 
van de uitvoerende macht geenszins de 

contrOle uitsluit die llet Rekenhof uit
oefent en moet uitoefenen in naam van 
de wetgevende macllt; dat, wanneer het . 
de algemeene rekening van den Staat na
ziet en vereffent, als wanneer llet de bij
zondere. rekeningen van de verscllillende 
bestnren en deze van de rekenplichtigen 
tegenover den Stant naziet, vereffent en 
afsluit, het Hof, door llet neerleggen in 
zijn llanden van die verscllillencle reke
ningen met de stukken tot stavig ervan, 
moet in staat gesteld worden om zijn op
clracht te volbrengen; clat, bijgevolg, niet 
zou kunnen aangenomen worden dat het 
centraal bestuur zicll aan die verplicll
ting zou kunnen onttrekken door de uit
oefening van een gecleelte van zijn be
voeglleden af te staan aari organismen 
clie llet · centraal bestuur inricllt; · 

Overwegende dat, luidens artikel 1 van 
het besluit del. 24 April 1941 de corpora
tie, alsmecle de van haar afllangende groe
l)eeringen en centralen, openbare Rijks
instellingen zijn; dat dit karakter niet 
fllleen blijkt nit den tekst die llet hun 
toekent, docll ook en vooral uit het doel 
dat door llet opricllten van die organis
men wordt nagestreefd en nit de werking 
die hun eigen is; dat, luidens de bewoor
dingen der inleiding· van llet besluit del. 
27 Augustus 1940 en der memorie van toe
lichting van clit dd. l Juli 1942, de corpo
ratie en haar organen opgericht werden 
in het « algemeen belang ll en in dit <l van 
de gansche bevolking ll ; dat ze eenvoudig 
weg « uitvoeringsorganismen ll moeten uit
maken,. en <l een onontbeerlijk werktuig J) 

moeten zijn, << om llet Ministerie van land
bonw en voeclselvooi·ziening bij llet vol
brengen van .zijn taak bij te staan ll en 
om llet toe te laten << zicll uitsluitencl be
zig te houden met zijn essentieele op· 
rlracllt, die bestaat in leiding en toe-
zicht ll; . 

Overwegende dat niet klaarcler kon 
worden uitgedrukt clat de aan die orga
nismen voorbehouden rol deze is die ge
woonlijk vervulcl wordt door den Staat, 
waarvan ze cle uitvoeringsagenten blijken 
te zijn; clat clie organismen, spijts lllm 
reclltspersoonlijklle~cl en de bepaalde 
flutonomie van hun inwending bestuur, 
dus wel Staatsbesturen uitmaken en, als 
clusclanig, in principe, gehouclen zijn hun 
rekeningen, die in werkelijklleid deel uit
maken van deze van den Staat, aan het 
toezicllt van llet Rekenllof te onderwer
pen; 

Overwegencle clat llet toezicht van dit 
Hof evenwel beperkt is tot de ontvang
sten en uitgaven betreffencle 's lands pen
ningen of, iil andere woorclen, betreffende 
penningen waarvoor llet bestuur verant
woorclelijk is tegenover clen Staat; 

O'cerwegencle dat de aanlegger betwist 
<lat clit in de .zaak liet geval zou zijn om 
reclen dat de corporatie op eigene gelcl
middelen leeft, en geen subsidie of waar
borg van den Staat geniet; 

Overwegencle dat, ware aangenomen 
clat de geldmiddelen van de Nationale 
Lanclbonw- en Voedingscorporatie uitslui-
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tend voortkomen van de bijdragen, ver
goecUngstaxes en ·geldboeten, cUe zij op 
haar aangeslotenen int, en niet van door 
·ae Schatkist rechtstreeks toegekencle sub
sidien en vergoecUngen, dan nog hierop 
tlient gewezen, eerst en vooral clat lwar 
aangeslofenen niet vrij :waren buiten de 
corporatie te blijven (besl. del. 27 Augus
tus 1940, art. 2), clat zij verplicht zijn 
lleel. ervan nit te maken, zoncler vooraf
gaande toestemming, en zelfs tegen hun 
uitgedrukten :wil in; dat, anderzijds, de 
bijdragen ingevorderd worden volgens een 
nitvoerbaar verklaarde rol (besl. del. 
10 Juli 1941, art. 1) ; clat zij, zooals de ver
goedingstaxes, opgelegd en wettelijk be
paald zijn; dat, eindelijk, eens aangeno
Iilen dat de corporatie het karakter heeft 
van een openbare Rijksinstelling, dat zij 
P.en bestuurdienst van den Staat uitmaakt 
die, in plaats van deze, optreeclt in bet 
belang van de gemeenschap, daaruit noocl
zakelijk client afgeleid clat hoogergemelde 
bijdragen en taxes, onclanks den vorm 
:waaronder ze voorkomen en hun bena
ming, van denzelfdim aard zijn als · die 
van een belasting, welke den Staat moet 
toelaten een nationale opdracht te vol
brengen die :wezenlijk op hem weegt; cl at 
llet eenig verschil, aileen naar den vorhl, 
tusschen die bijclragen en taxes eener
zijds, en de eigenlijke belastingen ander
zijds, hierin bestaat, dat, terwijl deze 
laatste rechtstreeks aan de Schatkist wor
tlen betaald en door deze reclitstreeks ge
bruikt worden om in cle aang·evoerde nood
wendigheclt:in van den landbouw en de 
voedselvoorziening te voor.zien, het bedrag 
van hoogergemelde bijdragen, taxes en 
geldboeten gestort wordt aan een orga
nisme - de corporatie - welk bijzonder 
met dat doel door den Staat wercl .opge
richt, en gezegde gelden beheert onder 
de leicling en het toezicht en in het belang 
van de centrale macht; dat het hier dus 
wel gaat over pen.ningen die, alhoewel ze 
bijeengebracht en beheerd worden door 
een aan den Staat ondergeschikt orga
nisme, in werkelijkheid gei:nd en beheerd 
worden voor rekening van den Staat; dat, 
derhalve, bet beheer en de behandeling 
van die penningen, j1Iist nlsof het den 
Staat rechtstreeks betaalde belasting·en 
gold, onder het toezicht vallen dat de 
Grondwet en de wetten van 15 Mei en 

· 29 October 1846 ·ann bet Rekenhof opdra
gen; 

Overwegencle dat de aanlegger ten on
rechte aanvoert dat de activiteit van de 
centralen voor de voeclingseconomie 
wordt aangezieii als zijncle van commer
cieelen aard (besl. dd. 25 November 1941 
ter aanvulling van dat van 1 Februari 
1941 en het bij het besluit del. 1 Augustus 
1942 gevoegd statnnt) ; dat, inderdaad, cUe 
bepaling slechts betreft de betrekkingen 
met derde personen, zekere ·regelen nopens 
het bewijs, en de vormen van de compta
biliteit, doch hoegenaamd geen nitwerk
sel heeft op de betrekking'en tnsschen de 
corporatie en den Staat en dus ook niet 
op de verplichting voor de corporatie zich 

aan de controle van het Rekenhof te on
tlerwerpen; 

Overwegemle dat nit die beschouwingen 
volgt dat het bestreden arrest - door tc 
verklaren dat de aanlegger bij het Reken
lwf lle rekening over tle door de Nationale 
Lamlbouw- en Voeclingscorporatie gedam• 
ontvangsten en uitgaven moet afleggen; 
a at die corvoratie en de organism en welke 
ervan afllangen « administratieve Rijks
diensten zijn; dat tlleuvolgens hun be
lleer cle bij artikelen 7 tot 10 der wet van 
13 Mei 18,Hl voor.ziene aansprakelijkheitl 
doet ontstaan Jl - cle in bet midclel be
cloelcle teksten niet !weft geschonden, 
deze juist heeft toegepast, en zijn beslis
sing jegens den aanlegger >'vettelijk heeft 
gereclltvaardigd; 

.Om die redenen, het Hof yerwerpt de 
voorziening; vcroordeelt den ~ aanlegger 
tot de kosten en tot een verg<ieding· \nn 
1GO frank jegens de verweenlers. 

2 December 1943. - 1° kamer. - l'ooi·
::Atter, H. Soenens, raadsheer waarnememl 
voorzitter. - llersla.ggever, H. Fauquel. 
- Gelijkl-wiclende concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2" KAnmR. ~ 6 December 1943. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- 8TRAFZAKEN. - BEKLAAGDE BIJ 
BESCHIKKING W'"GENS WANBEDRIJVE?\ 
I>N BIJ EEN ANDEHE BESCHIKKINC, 
WEGENS l\IISDAAD VERWEZEN NAAR DE 
CORRECTIONEELE REC:l!TBANK. - VEH
ZAC:IITENPE OMSTANDIGHEDEN NIET 
VERMELD WA'l' BETREF'l' DE l\IISDADEi\. 
- REGELING VAN RECH'l'SGEBIED. 

TVanneer twee besch-iklcingen van de ma.d
kct1ner een beklaagde naar de correc6o
neele rechtbank venvezen hebben, de eene 
wegens wanbedrijven, de a.nde1·e wegens 
misdaden, de rechtbank de zaken heef't 
samengevoegd en zich voor het geheel 
onbevoegd hee(t ve1·klaard, omdat de 
beschilcking betre fTende de m-isdaden 
niet de verza.chtende om.standigheden hee(t 
aangewezen, en indien de feiten als 
misdaad omschreven en de (eiten als 
wanbedrijven bepaald zich blijlcen te 
vermengen, vern·ietigt het Tfo{, bij 1'C(fC
ling van 1·echtsgebied, de twee beschik
kingen van de raadkamer en vel'w~jst 
het de zaken naar een ka.mer van inbe
schttldigin gstellin g. 

(PI\OC:UREUH GENERAAL TE LUIK, 
T. AURY.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift van den 
procureur generaal bij het Hof van 
beroep te Luik tot regeling van rechts
gebied dd. 15 September 1943 ; 

Overwegende dat Aury, Albert-Desire-
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Ghislain en Aury, Desire-Auguste-Ghis
lain, bij beschikking dd. 8 J uli 193 8 van 
de raadkamer der rechtbank 'van eersten 
aanleg te Dinant, naar de correctioneele 
rechtbank van clien zetel werden ver
wezen wegens, te' Dinant, sedert min 
dan drie jaar, als daders, mededaders 
of medeplichtigen met het doe! om zich 
een zaak toe te eigenen die aan een andere 
toebehoort, zich een som van omtrent 
106,40 fr. te hebben doen afgeven door 
rle "Societe royale colombophile Saint
Pierre » te Dinant, hetzij door valsche 
namen of valsche hoedanigheden te ge
bruiken, hetzij door bedrieglijke hande
lingen aan te wenden om aan het bestaan 
van valsche ondernemingen, van een in
gebeelde macht of van een ingebeeld kre
diet te doen gelooven, om hoop of vrees 
voor een goeden uitslag of eenige andere 
hersenschimmige gebeurtenis te verwek
ken of om op een andere wijze van het 
vertronwen of van de lichtgeloovigheid 
misbruik te maken ; 

Dat de gezegden Aury, Albert en 
Aury, Desire, bij beschikking dd. 26 Sep
tember 1939 door de raadkamer der
zelfde rechtbank van eersten aanleg 
naar de cbrrectioneele rechtbank van 
dien zetel verwezen werden, om, te 
Dinant, vele malen, sedert min dan 
drie jaar, met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, valschheid 
te hebben gepleegd in handels- of bank
geschriften of in private geschriften, 
hetzij door valsche handteekeningen, 
hetzij door namaking· of vervalsching· 
van geschriften, hetzij door overeen
komsten, beschikkingen, verbintenissen 
of ontlastingen van schuld valschelijk op 
te maken of door ze achteraf in de akten 
in te voegen, hetzij door toevoeging of 
vervalsching van bedingen, van verlda
ringen of van feiten ''Velke deze akten 
tot doe! hadden op te nemen of vast te 
.stellen en gebruik gemaakt te hebberi 
van gezegde valsche stukken ; 

Overwegende dat de twee zaken bij 
vonnis dd. 9 April 1%0 werden samen
gevoegd en dat de twee beklaagden bij 
vonnis van de correctioneele rechtba·nk 
te Dinant dd. 9 April 1%0 elk tot een 
gevangenisstraf van een maancl wegens 
valschheicl en gebruik van valschheid 
veroordeeld en van het · overige der 
betichtingen vrijgesproken werclen; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Luik, bij arrest dd. 29 Mei 1943, bij 
verstek uitspraak doende op het hooger 
beroep der twee veroordeelden en van 
het openbaar ministerie, het vonnis 
a quo heeft te niet gedaan en verk~aard 
heeft dat de correctioneele rechtbank te 
Dinant onbevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen, da,t de valschheid een 
misdaad uitmaakt en dat de beschikking 

van de raadkamer dd. 26 September 1939 
geen verzachtende omstandigheden had 
aangenoroen om de correctionaliseering 
te rechtvaardigen ; 

Overwegende dat dit arrest bij ver• 
stele bij exploot van deurwaarder del. 
23 J uni 1943 aan de beklaagden betee
kend werd; 

Overwegende dat de hiervoren aan
geduide beschikkingen der raadkamer 
en het gezegd arrest van het Hof van 
beroep · kracht van gewijsde bekomen 
hebben, en dat uit ·hun tegenstrijdigheid 
een geschil van rechtsgebied ontstaat die 
den gang van het gerecht belemmert en 
aanleiding geeft tot een regeling van 
rechtsgebied ; 

Overwegende dat de feiten, in de be
schikking van 8 Juli 1938 als « oplich
ting " omschreven en deze in de beschik
king van 26 September 1939 als" valsch
heid en gebruik van valschheid » om
schreven, zich schijnen te vermengen ; 
dat, bijgevolg, bij gebrek aan regelmatige 
correctiorialiseering van de betichtingen 
van valschheid en van gebruik van 
valschheid, de correctioneele rechtbank 
van de feiten geen kennis kon nemen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof vernietigt de beschikkin
gen van de raadkamer der rechtbank te 
Dinant dd. 8 Juli 1938 en 26 September 
1939 ; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers 
der rechtbank van e'ersten aanleg te 
Dinant en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der vernietigde be
slissingen ; legt de kosten ten laste van 
den Staat; verwijst de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Luik. 

6 December 1943. 2e kamer. 
Voorzitte1', H. Hodiim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H .. vValeffe. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat ·generaal. 

2e KAMER. ~ 6 D~cember 1943. 

VERKEER. - ARTIKEL 51, 2°, VAN 
IIE'l' KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FE
BRUARI 1934. . - 0PGEHEVEN BlJ 
AHTIKEL 9 VAN HET BESLUIT. VAN 
8 JULI 1941. 

Art·ikel 51, 2°, va1~ het koninklijk beslttit 
va.n 1 Februari 1934, bepalend dat 
steeds als. secundai1· worden beschouwd 
de openbare wegen die niet verder loopen 
dan de aansluiting, mo·et worden aan .. 
gezien als op geheven bij artikel 9 van 
het besluit van 8 Juli 1941 betreffende 
de politie va.n het verkeer en het vervoer. 

c 
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- (TORDOIR EN HOLEN, 
1. KUNNEN EN VAN HAECHT.I 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
24 April 1943 gewezen door de. correc
tioneele rechtbank te Namen, mtspraak 
doende in graad van hooger beroep ; 

Over het eenig middel : schendil'!-g v.~n 
artikelen 50 en 51 van het komnkhjk 
besluit dd. 1 Februari 1934 houdende 
algemeen reglemen t op de verkeerspo
litie 1 9 en 10 van het besluit van den
secr~ta'ris-generaal van het Ministerie 
van openbare werkel'!-. ~d. 8 Juli 1941 
aezegd reglement WlJZlgende en van 
~rtikel 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de aan
legger Tordoir den verkeersvoorrang 
moest afstaan aan Kunnen omdat deze 
laatste op den kruisweg, waar het ongeval 
voorkwam van rechts kwam, alhoewel 
Kunnen e~n weg volgde die niet verder 
liep dan de aansluiting, en,_ om er aldus 
over te beslissen, beveshgt dat het 
besluit van 8 Juli 1941, artikel 51,-van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 
1.934 waarbij als secundair worden be
scho~wd de wegen die niet verder dan 
de aansluiting loopen, intrekt, dan 
wanneer het hiervoren aangeduid be
sluit van 8 Juli 1941, luidens zijn arti
kel 1 slechts die bepalingen van het 
algem'een reglemen~ _van 1 F~brl!ari 19~4 
in trekt die met ZlJll besch1kkm_gen m 
strijd zijn en dat gezeg·d beslmt, van 
8 J uli 1941 - zoo de artikelen 52 en 53 
van het algemeen reglement waaruit 
bleek dat de wegen als hoofd- of secun
daire wegen moesten beschouwd worden 
naar gelang van hun eigen kenteekens, 
door een nieuwe bepaling· vervangt, -
geen beschikking behelst ter vervanging 
van artikel 51 dat bepaalt welke wegen, 
hoofdens hun kenteekens, steeds als 
secundaire wegen moeten beschouwd 
worden : 

Overwegende dat het middel de vraag 
stelt of de bepalinge_n van artik~len 9 
en 10 van het beslmt dd. 8 Juh 1941 
onvereenigbaar zijn, inzonderheid met 
artikel 51, 2o, van het. algemeen regle
ment van 1 Februan 1934, zoodat, 
krachtens artikel 1 ~an het nieuw be
sluit, gezegd artikel. 51, 2°, moet be
schouwd worden als mgetrokken; 

Overwegende dat de hierboven ver
melde artikelen 9 en 1.0 voorkomen onder 
de rubriek "Verkeersvoorrang "' dat 
daaruit client afgeleid dat, in d_en gee:>t 
van den opsteller van het besl~ut, de m 
deze rubriek ingelaschte bepalmgen be-_ 
stemd zijn om de voorschnften te ve;
vangen van het algemee~ reglement, d1e 
in de afdeeling X van ZlJn eerste hoofd-

stuk onde-r hetzelfde opschrift begrepen 
zijn; 

Overwegende dat artikel 9 h_et. prin
cipe vestigt dat " op de sphtsmgen, 
aansluitingen en kruisingen de bestum
ders van voertuigen die op den hoofdweg 
rijden recht hebben op den verkeersvoor
rahg "; dat dit artikel die wegen hoofd,n
gen met gelijke belangrijkheid verklaarcl, 
die het aanduidt met kenteekens vermPid 
onder 1o en onder 2°, a, b, c; dat het de 
secunclaire wegen door geen enkel bij-_ 
zonder teeken aancluidt; dat daaruit 
volgt clat de secundaire aar~ val! een 
openbaren weg kan voortvlo8len mt het 
g·ebrek aan kenteekens van de hoofcl
wegen; 

Overwegende dat artikel 9 zich in de 
meest uitdrukkelijke bewoordingen uit
drukt · dat het aan den regel vah den 
verke;rsvoorrang ten bate van den weg
gebruiker van den hoofdweg slechts een 
enkele uitzondering brengt, te weten : 
dat de weg·gebruiker op een weg, waarop 
een omgekeerde drieho~k. de nabij_heicl 
van een splitsing, aanslmtmg of krmsmg 
aanduidt den verkeersvoorrang moet 
afstaan a'an de bestuurders van voertui
gen op den weg diim hij wil oprijden ; 
dat het dus slechts in dit geval is dat 
de gebruiker va~ den hoofdw_eg den ver
keersvoorrang met meer gemet ; 

Overwegende dat artikel 10 bepaalt 
dat bij samentreffing van hoofdwegen 
van gelijke belangrijkheid, alsmede op 
openbare pleinen, de verkeersvoorrang 
wordt gegeven aan de bestuurders van 
voertuigen die van rechts komen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat; 
behalve wat 2°, littera c, alinea 2, van 
artikel 9 van het nieuw besluit betreft, 
er tegenstrijdigheid bestaat tusschen de 
andere beschikkingen van dit artikel en 
die van artikelen 50, 51, 1°, 2°, 4°, 54, 1°, 
en 55 van het algemeen reglement, ver
mits artikel 9 van de kategorie der hoofd
wegen noch de openb::r.e wegen die niet 
verder dan de aanslmtmg loopen, noclt 
de aardewegen, noch de dwarsverbin
dingen tusschen de rijwegen van eenzelf
den openbaren weg uitsluit, terwijl arti
kel 51, 1 o, 2o en 4°, deze verbindings
wegen steeds als secundair beschouwt : 

Overwegende dat uit die beschon
wingen blijkt dat het bestreden :vonms 
artikelen 9 en 10 van het beslmt van 
8 Juli 1941 juist heeft toegepast doo;_ te 
beslissen dat, daar de door de parbJen 
gevolgde wegen van gelijke belangrijk
heid waren Tordoir den verkeersvoor
rang moest' afstaan aan de burgerlijke 
partij die van rechts kwam; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de nit-
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gesproken veroordeelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen het vonnis uitspraak doende over 
de burgerlijke vordering : 

Wat de voorziening van Tordoir, be
klaagde, betreft : 

Overwegende dat bet vonnis na den 
beklaagde verantwoordelijk te hebben 
verklaard voor de gevolgen van het 
ongeval, zich erbij beperkt de herope
ning der debatten te bevelen; dat het 
geen eindbeslissing is in den zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; dat het geen uitspraak doet 
over een betwisting nopens de bevoegd
heid; dat de voorziening dus niet ont
vankelij k is ; 

Wat de voorziening betreft voor zoover 
ze uitgaat van Bolen, burgerlijk verant
woordelij ke p artij : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan haar beteekening aan het 
openbaar ministerie en aan de burger
lijke partij, niet ontvankelijk is (Wetb. 
van Strafv., art. 418); 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleg' 
gers tot de kos.ten. 

6 December 1943. · 2° kamer. 
Vo01'zitte1·, H. Hodum, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Lambinet.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2• KAMER.' ~ o December 1943. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BE
STRAFFING VAN DEN SLUIKHANDEL. -
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN 
VEREENIGING IN BENDE. - BEGRIP. 

In zalcen van douanen en accijnzen ver
eischt de verzwarende omstandigheid dat 
het feit gepleegd werd in bende niet het 
bestaan van een voorafgaand overleg 
onder de daders, rnaar zij vereischt dat 
deze, sarnen reizend of op weg z~jnde, 
gehandeld hebben, wetend de eene van 
den andere dat zij srnokkel dTeven, en 
met de bedoeli1ig om smolckel te drijven. 

(BESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. LEJEUNE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
11 December 1942 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik; 

Over de ontvankelijkheid der 'voor
ziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verweerders Rubly en Pettinger bij 
verstek en de drie andere op tegenspraak 
heeft veroordeeld ; 

Overwegende dat bet beheer zich op 
14 December 1942 tegen dit arre&t in 
verbreking voorzien heeft, hetzij v66r 
het verstrijken van den termijn van 
verzet; dat hieruit volgt dat op den 
datum der voorziening bet bestreden 
arrest niet definitief was wat de twee 
hierboven genoemde verweerders be
treft, en dat de voorziening te hunnen 
opzichte niet ontvankelijk is; 

Over den grohd en wat de andere ver
weerders betreft : 

Over he.t eenig middel : schending van 
artikel 324 der algemeene wet dd. 
26 Augustus 1822, gewijzigd bij artikel 33 
der wet van 10 April 1933, en van arti
kel 239 der algemeene wet van 26 Au-

, gustus 1822; doordat het bestreden 
arrest het ten laste der heklaagden de 
verzwarende omstandigheid van smokkel 
in 1 ben de niet he eft weerhouden, de soli
dariteit te hunnen opzichte niet heeft 
uitgesproken wat betreft de betaling der 
rechten en der opgelegde geldboeten, 
hoofdens sluikinvoer van verschillende 
waren, en het vijfvoud der geldboete niet 
heeft toegepast hoof dens verhinderen van 
ambtsverrichting wat den H. Lejeune, 
Vital-Emile betreft : 

Overwegende dat zoo om tegen per
sonen, verdacht van sluikinvoer, de 
verzwarende omstandigheid voortvloei
ende uit het feit dat ze in bende gehan
deld hebben, te weerhouden, niet ver
eischt is dat ze krachtens een vooraf
gaand overleg gehandeld hebben, het 
althans noodig is dat de smokkelaars te 
samen reizend of op weg zijnde, gehan
deld hebben, wetende, de eene van de 

. andere, dat ze smokkelden, en met den 
wil smokkel te drijven ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
te dien opzicbte, vaststelt dat bet niet 
bewezen is dat de beklaagden te samen 
voortgingen om elkander te helpen of 
om elkander den afloop van hun indi
vidueele ondernemingen te vergemakke
lijken, en dat « het gedrag der smokke
laars, op het oogenblik waarop ze door 
de douaniers werden aangebouden, van 
geen enkele verstandhouding tusschen 
hen doet blijken; dat zelfs niet vaststaat 
dat elkeen wist dat zijn weggezellen 
waren droegen, tenzij de beklaagde 
Gerard die onderweg de groep ontmoet 
hebbend, erkend heeft geweten te heb
ben dat Pettinger wijn vervoerde; " 

Overwegende dat het arrest uit deze 
feitelijke en bindende vaststellingen heeft 
kunnen afleiden dat de verzwarende 
omstandigheid van smokkel in bende. 
die tot grcmdslag van de in 't middel 
bedoelde veroordeelingen moest dienen, 
niet bewezen was; dat het middel dien
volgens, en in zoov:er de voorziening de 
verweerders Lejeune, Herlm en Gerard 
betreft, niet kan aangenomen worden ; 
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En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een recUspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen >verden nageleefd en dat de uit
gesproken veroordeelingen over~enkom
stig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt het Beheer van 
financHin tot de kosten. 

6 December 19-*3. 2" kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarneinend voorzitter. - Verslaggever, 
H. L<J.mbinet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

1" KAMER. ~ 9 December 1943. 

VERJARING. - SCHORSING VAN DE 
VERJARING IN BURGERLIJKE ZAKEN 
EN IN ZAKEN VAN KOOPHANDEL. -
BESLUIT-WET VAN 15 MEI 1940. -
VAN TOEPASSING OP DE BURGERLIJKE 
VORDERING TOT HERSTEL VAN DE 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MIS
DRIJF, GEBRACHT VOOR DE BURGER
LUKE RECHTBANK. 

Het beslttit-wet van 15 Mei 1940, betref
fende de schorsing, gedurende den tijd 
van oorlog, van alle verjaringen in bur
gerl~ike zaken en in z0:ken van koop
handel, was van toepasnng op de ve1ja
ring van de afzonderlijke v66r de burge!'
lijlce rechtbank gebrachte vordering tot 
he1·std van de schade veroorzaakt doo1· 
een misdrijf. 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DE COENE, 
T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP ETA
BLISSEMENTS BAKER.) 

ARREST. 

Gezien het bestrerien vonnis dd. 26 Ju
ni 19-*1, tusschen partijen gewezen door 
de rechtbank van vrede van het eerste 
kanton Gent, statueerende in eersten, 
en laatsten aanleg ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 21, 23 en 25 der 
wet van 17 April 1878, houdende den 
voorafgaandelijken titel van het \Vet
hoek van Strafvordering, van artikel 1 
van de besluit-wet van 15 Mei '1940, 
betrekkelijk op de schorsing tijdens den 
duur van den oorlogstijd, van alle ver
jaringen en vervallen in burgerlijke en 
handelszaken, van alle vervallen (de
cheances) in zake overeenkomsten, even
als van alle termijnen opgelegd om de 
beslissingen der verschillende rechts
machten te bestrijden oLte beteekenen; 
van artikel '1 van het besluit van '* Oc
tober 1940, betreffende de schorsing der 
termijnen in burgerlijke- en. handels-

zaken, en van artikel 7 der vvet van 
1 Augustus 1899 op de politie op het 
vervoer, omdat het bestreden vonnis 
heeft beslist dat het artikel 1 van het 
besluit-wet van 15 Mei 1940 nooit toe
passelijk was op de burgerlijke vorde
ringen strekkende tot de berstelling· 
eener schade veroorzaakt door eene over
treding, terwijl deze beschikking zich 
toepast op de burgerlijke vorderin:g 
wanneer deze, afzonderlijk v66r den 
burgerlijken rechter gedragen zijnde, 
beheerd wordt door de regelen van de 
burgerlijke rei::btspleging, en voor deze 
enkele reden geweigerd heeft den eisch 
door de eischeres in verbreking regelmatig 
ingediend, te ontvangen en aan te nemen: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de vordering tot vergoeding 
strekt van de schade door een overtre
ding van de wet op het vervoer en het 
verkeer veroorzaakt; dat het vonnis de 
vordering verjaard, en derhalve, niet 
ontvankelijk verklaart, om reden dat 
ze meer dan een jaar na den datum va:n 
die overtreding werd ingesteld ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de vordering aldus is verjaard, het vonnis 
verklaart dat het besluit-wet van 15 Mei 
1940, op de vorderingen die op grond 
van een misdrijf zijn ingesteld, niet toe
passelijk is; 

Doch overwegende dat artikel 1 van 
dit besluit-wet de schorsing voorziet · 
" van elke verjaring in burgerlijke za
ken "; 

Overwegende dat alhoewel ze, bij
komstig de publieke vordering, bij de 
strafrechtbank kan aanhangig gemaakt 
worden, en dit met gevolg dat ze aldaar 

.door de regelen der recbtspleging in straf
zaken zal beheerscht worden, de vorde
ring van de door het misdrijf benadeelde · 
partij, afzonderlijk v66r de burgerlijke 
rechtsmacht gebracht, niettemin een bur-
ger lij ke zaak is ; · 

Overwegende dat, om daarover anders 
te hebben beslist, het bestreden vonnis 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen heeft geschonden ; 

Om die re!lenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat het 
onderhavig· arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van de rechtbank 
van vrede van het eerste kanton Gent, 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op den kant van. de vernietigde be
slissing· ; verwijst de verweerster in de 
kosten ; verzendt de zaak naar de recht
bank van vrede van het eerste kan ton 
Gent. 

9 December 1943. te kamer. 
- Voorzit.ter en verslaggever, H. Soeliens, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gel~ikluidende conchtsie, H. Raoul Hayoit 
de·· Termicourt, advocaat generaal. 
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1" KAM.EJR. ~ 9 December 1943. 

1 o RECHTSPLEGING IN BURGER
. LIJKE ZAKEN. - BESLUIT VAN 

27 JANUARI 19!.2.- POGING TOT VER
ZOENING VAN PARTIJEN DOOR DEN 
VOORZITTER. - VOORSCHHIFT BETREF
FENDE DEN GROND .. - NALEVING VAN 
DIT VOORSCHRIFT MOET NIET IN DE 
BESLISSING WORDEN VERMELD. 

2o HUUROVEREENKOMST.- PACHT. 
- VONNIS WAARBIJ AAN DEN PACHTER 
IiEVOLEN WORDT DE HOEVE TE VER
LATEN. - BESLUIT VAN 27 JANUAHI 
1942.- TOEPASSING. 

1 o Artilcel 5 van het besluit van 27 J a
nuari 1942, aan den rechter in Teart 
geding bevoegdheid verleenend om vom· 
de tenu.itvoerlegging van de arresten en 
vonnissen in burgerl-ijlce zalcen en zalcen 
·van !coop handel uitstelterm~jnen te ver · 
leenen, luidens lietwellc de voorzitter een 
poyintJ aanwendt om partyen te verzoe · 
nen bepaalt een voorschnft betreffende
den' grond, echter geen vormvereischte 
wier naleving moet worden vastgesteld. 

2o Het beshtit van 27 Januari 1942, 
waar biJ a an den 1·echte1' in lcort gedin g 
bevoegdheid wordt verl~end om voor de 
tenuitvoerlegging van de vonnissen en 
arresten 1:w burgertijlce zalcen en zalcen 
van lcoophandel uitsteltermijnen te ver
leenen, is van toepassing onder andere 

· op de vonnissen die aan een pachter 
bevelen de gepachte hoeve te verlaten. 

(VERFAILLE, T. DESMEDT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden bevelschrift op 
25 November 1942 door den Heer voor
zitter der rechtbank van eersten aanleg 
te Veurne gewezen ; 

Over het eerste middel : sch,ending 
van artikel 5 van het-besluit dd. 27 Ja
nuari 1942 " waarbij aan den rPchter in 
kortgeding de macht wordt toegekend 
om uitstel te verleenen over. de tenuh
voerlegging van de in burgeilijke zaken 
gewezen vonnissen » het nieuw artikel142 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, en artikel 97 der Grondwet, 
doordat uit de aangevochtene proceduur 
niet blijkt dat de rechter zich beijv!'rd 
heeft 'Om partijen te verzoenen, dan 
wanneer het verrichten van deze' fo.rma
liteit substantieel is bij dergelijke pro
ceduur : 

Overwegende dat uit de ;,tukken der 
rechtspleging TJiet blijkt dat de rechter 
ove" den grond de verzoening der par
tijen niet zou betracht hebben, overeen
komstig artikel 5 van het besluit dd. 
27 Januari 1942; 

Overwegende. dat het stilzwijgen van 
.het bevelschrift nopens dit punt, rech-
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tens niet kan doen vermoedt>n dat de 
rechter die hetrachting. zou verzuimd 
hebben; 

Dat, inderdaad, en in stl'ijd met de 
bewering der voorziening, de hetrach
ting tot overeenkomst op dit. gebied niet 
voorgeschreven is als een vormregel van 
het bevelschrift, vormregel waarvan de 
naleving zou moeten vastgeste1d worden ; 

Overwegende dat de bepaling van het 
ingeroepen besluit, vermeldende dat de 
rechter zich beijve"t om partijen te ver
zoenen, een aanbeveling uitmaakt voor 
den rechter, dien zij gelast het akkoord 
der partijen eventueel te betrachten, en, 
bij gebreke ervan, naar billijkheid uit
spraak te doen ; dat ze dus een richtlijn 
uitmaakt voor de beslissing zelf van den 
rechter, 't is te zeggen een grondregel 
uitmaakt; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Over het tweede middel : scheTJding 

van artikel 1 van meergemeld besluit 
dd. 27 Januari 1942, van artikel 1244 
van het 'Burgerlijk Wetboek gewijzigd 
bij de wet van 30 Juli 1938 en bij be
sluit van 13 September 1940, der arti
kelen 1134, 1350, 1351, 1774 en 1775 
van het Burgerlijk Wetboek; 122 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, en 2, 1°, van het beslmt dd. 
26 November 1940 op de landpachten, 
doordat de bestredene beslissing een 
termijn verleend heeft voor de tenuit
voerlegging van een vonnis dat de ver
lating eener hoeve beval, dan wanneer 
de conventioneele of wettelijke eind
term. eener pachtovereenkomst niet het 
voorwerp kan uitmaken van een termijn 
van respijt, en vooral van den termijn 
voorzien bij het besluit van 27 Ja
nuari 1942 : 

Over den grond van niet ontvanke
lijkheid afgeleid hieruit dat het middel 
nieuw iou zijn : 

Overwegende dat het middel afgeleid 
'is uit de draagwijdte van de op de feiten 
van het geschil toegepaste wet; dat het. 
mJddel dus begrepen was in de betwis
ting, zooals deze bij den rechter aan
hangig ge~aakt werd; dat het, bijge
volg, niet zou kunnen beschouwd worden 
als voor het Hof van verbreking nieuw 
zijnde; 

Ten gronde : 
Overwegende. dat het besluit van 27 J a

nuari 1942 aan den voorzitter der recht
bank de macht verleent om uitstel toe 
te staan in aile burgerlijke zaken en in 
handelszaken, welke ook de rechter zij 
die ten principale uitspraak heeft ge
daan; dat, zoo het vermeldt dat die~ uit
steltermijnen worden verleend overeen
komstig artikel 1244 van het Burgerlijk 
Wetboek, het daardoor de bevoegdheid 
van den voorzitter niet wil beperken tot 
het voorwerp der hoofdbeslissingen in 
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dit artikel bedoeld, doch enkel den voor
zitter heeft willen verplic11ten die regelen 
in acht te nemen welke, luidens arti
kel 124A, de uitoefening van dat recht 
omschrijven ; 

Dat het middel dus m rechte niet · 
opgaat; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 1 van meergemeld besluit dd. 
27 Januari 19!.2 en van artikel 124A van 
het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, om, 
het wettelijk begrip der in den toestand 
van den schuldenaar ontstane wijziging, 
van aard om het toekennen van een ter
mijn tot grondslag· te liggen, · te hebben 
miskend door als dusdanig een toestand 
te beschouwen die voortvloeit uit den 
wil van den schuldenaar zelf en die den 
voor hem, bij de uitspraak van bet 
vonnis ten principale bestaanden toe
stand verbetert, dan wanneer de bij het 
besluit voorziene wijziging van toestand 
moet voortvloeien uit oorlogsomstandig
heden en eene verergering van des schul
denaars toestand uitmaken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met de be

wering van het middel, de bij het bevel
schrift in aanmerking genomen toestand 
niet voorkomt als het gevolg van den 
wil van den scbuldenaar zelf, noch, als 
voor dezen laatste beter zijnde dan de 
toestand welke uit de beslissing ten prin
cipale ontstaan was; dat, inderdaad, het 
bevelschrift vaststelt dat " moest het 
bevel van deurwaarder De Paepe uit
gevoerd worden, de verweerder met 
gansch zijn landbouwersuitbating (hees
ten, alaam, enz.) . op straat zou zit ten, 
zonder te weten waarheen zich te bege
ven ; dat, in deze gebeurlijkheid, gansch 
de bekleeding van de hofstede zou ver
loren gaall » ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met wat 

het middel 1.taande houdt, het ingeroe-" 
pen besluit de uitoefening der macht 
welke het aan den voorzitter toekent 
niet doet afhangen van gebeurtenissen 

. die « voortvloeien uit oorlogsomstandig
heden »; dat het enkel eischt dat de wij
zigingen in den toestand van den ver
weerder tijdens den oorlog zijn voorge
komen; 

Overwegende dat uit het bestreden 
bevelschrift blijkt dat deze laatste voor
waarde in onderhavige zaak verwezen
lijkt was; 

Dat het middel dus noch in feite noch 
in rechte opgaat; 

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

9 December 1943. 1 e kamer. 
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer · 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Wouters. - Gehjkluidende conch1s1:e, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2• KAMER. - 13 December 1943. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BURGER
LUKE VORDERING. - BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - VERZWARING 
VAN DE DOOR DEN EERSTEN RECHTEH 
UITGESPHOKEN VEHOOHDEELING.- BE
ROEP INGESTELD NA HET VERSTRIJKEN 
VAN DE WETTELIJKE TERMIJNEN. -
GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN 
VAN DE OVERMACHT OF VAN EEN OOH
ZAAK VAN STUITING DER TERMIJNEN.
VEROOHDEELING ONWETTELIJK. 

Moet worden verbroken, op de voorzieninq 
van den beklaagde, het arrest dat het 
beroep van de burgerli:jke partij ontvan
lcelijk verklaart en de doo1· den ee1·sten 
1·echter uitgesproken veroordeeling ver
~waart, dan wanneer het beroep weul 
wgesteld na het verstrijken van den 
wettelijken termijn en het arrest geene1·lei 
geval van overmacht noch het bestaan 
van een oorzaak van stuiting van den 
wettelijken termijn vaststelt. 

(SUEKERS.) I 

ARREST. 

0 Gelet op het bestreden arrest op 19 Fe
bruari 1943 door bet Hof van beroep te 
Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
gericht is tegen het beschikkend gedeelte 
van het arrest dat uitspraak doet over. de 
publieke vordering uitgeoefend tegen den 
aimlegger en over de vordering ingesteld 
door de burgerlijke partij Schools; 

Wat de beslissing betreft over de pu
blieke vordering gewezen : 

Overwegende dat de conectioneele· 
rechtbank te Hasselt, · bij vonnis op 
6. Mei 1940 tusschen al de partijen op 
tegenspraak gewezen, den aanlegger ver
oordeeld heeft wegens een bij artike
len 392 en 398 van het Strafwetboek voor
zien wanbedrijf ; · 

Overwegende . da t de aanlegger en de 
procureur des konings bij de correctio
neele rechtbank te Hasselt slechts op 
24 Mei 1940 tegen dat· vonnis hooger 
beroep hebben ingesteld, hetzij na het 
verstrijken van den bij 0 artikel 203 van 
het W etboek van strafvordering voor-
zienen termijn ; . 

Overwegende dat het bestreden .arrest 
die beroepen ontvangen heeft zonder 
vast te stellen dat de beroepende par
tijen door geval van .overmacht zouden 
belet geweest zijn hooger beroep in te 
stellen binnen den termijn door de wet 
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bepaald, en zonder op een omstandig
heid te wijzen die een stuiting van dien 
termijn zou kunnen wettigen ; 
· Overwegende echter dat het bestreden 
arrest, over ·die beroepen uitspraak 
doende, de door den eersten rechter uit
gesproken straf verminderd heeft; dat 
de begane onwettelijkheid aldus aan den 
aanlegger geen enkel nadeel berokkent, 
en dat derhalve die schending door de 
voorziening van den aanlegger aan het 
Hof niet onderworpen is ; 

Overwegende, ten andere, dat de uit
gesproken straf deze is die door de wet 
voorzien is ; 

Wat de beslissing betreft over de vor
dering der burgerlijke partij Schools 
gewezen : 

Over het middel : schending van arti
keleri 202 en 203 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat )let arrest, een 
beroep aarinemende dat te laat werd 
ingesteld door de burgerlijke partij, den 
aanlegger veroordeeld heeft om aan 
gezegde partij een som van 4.000 frank 
als schadevergoeding te betalen in stede 
van de doo.r het vonnis a quo bepaalde 
vergoeding van 2.000 frank : 

Overwegende dat tegen het op 6 Mei 
1940 bij tegenspraak gewezen vonnis 
slechts op 15 Juli 1940 door de burger
lijke partij hooger beroep werd ingesteld ; 
dat dit hooger beroep, alhoewel inge
diend nadat de door artikel.203 van het 
W etboek van strafvordering bepaalden 
termijn verstreken was, door het bestre
den arrest werd aangenomen zonder dat 
dit laatste vaststelt dat de appelant, door 
een geval van overmacht, zou belet ge
w~est zijn hooger beroep in te stellen bin
nen den door de wet bepaalden termijn 
en zonder op een omstandigheid te wijzen 
die de stuiting van dien termijn zou kun
nen wettigen ; 

Dat het arrest daarna den aanlegger 
veroordeelt om aan de burgerlijke partij, 
als schadevergoeding, 4.000 frank te 
betalen met de wettelijke intresten, dan 
wa:nneer het vonnis a quo hem slechts 
veroordeeld .ha:d tot het betalen van een 
som van 2.000 frank met de wettelijke 
intresten; 

Overwegende dat het arrest aldus arti
kel 97 der Grondwet en de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om ,die. redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest, voor zoover het 
uitspraak doet over de burgerlijke vor
dering der partij Schools, verwerpt de 
voorziening voor 't overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal · overgeschreven 
worden op de registers vari het Hof van 
beroep te Luik en dat melding er van · 
zal gemaakt worden op den kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroor
deelt den aanlegger en den verweerder 

ieder tot de helft der kosten ; verwijst de 
zaak aldus omschreven naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

13 December 1943. - 2° kamer. 
Voorzitter, H. Hodum, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslagqe~er, 
H. De Wilde. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo-
caat generaal. · 

2° KAMER. __: 13 December 1943. 

HELING. ----, VASTSTELLING VAN HET 
BESTAAN VAN HET MISDRIJF IN DE. 
BEWOORDINGEN VAN DE WET .• -
STILZWIJGEND VASTGESTELD DAT BE
KLAAGDE DE STRAFBARE HERKOi\IST 
VAN DE GEHEELDE :ZAAK KENDE. 

Het veroordeelend arrest hetwelk in de 
bewoo.rdingen van de wet het bestaan 
van het misdrijf van heling vaststelt, 
stelt tevens stilzwijgend maar noodza
kelijk past dat beklaagde de strafbare 
herkomst van de geheelde zaak kende. . 

{DE SMET, T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
NEDERLANDSCHE LLOYD.) 

ARREST (uittreksel). 

Gelet op het bestreden arrest op 14 Juli 
1943 gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Overwegende dat de aanlegger v66r 
het Hof van beroep geen conclusie heeft 
genomen; . 

Overwegende dat het arrest het be
staan van het weerhouden misdrijf vast
stelt in de be\voordingen van artikel 505 
van bet Strafwetboek; dat uit die vast
stelling impliciet doch noodzakelijk volgt 

. dat de aanlegger wist dat de herkomst 
van de gel>eelde zaak een strafbare her
komst was; 

Overwegende mitsdien dat het arrest 
wettelijk gemotiveerd is ; 

13 December 1943. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. Hodum, raadsheer 

waarnernend voorzitter. - Verslaggever, 
H. De Wilde. ---- Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, adyo
caat generaaL 

2" KAMER. ~ 13 December 1943. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE VORDERING. - BESTREDEN 
VONNIS BESLISSEND DAT BEKLAAGDE 
SLECHTS VERANTWOORDELIJK IS VOOR 
EEN GEDEELTE VAN DE GEVOLGEN 
VAN EE.N VERKEERSONGEVAL. ·.,.--- BE
ROEP ALLEEN VAN DEN BEKLAAGDE. -
RECHTER IN BEROEP VERKLAART DAT 
BEKLAAGDE VERANTWOORDELIJJ{ IS 
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VOOR AL DE GEVOLGEN VAN HET 
ONGEVAL. ONWETTELIJKHEID. 

Wanneer alleen de beklaagde beroep /weft 
ingesteld tegen een vonnis dat hem voor 
vier vijfde van de schadelijke gevolgen 
van een verkeerson geval verantwoorde
l1:jk ve1·klaart, mag de l'echter in beroep 
niet beslissen dat beklaagde verantwoor
delijk is voor al de gevolgen van dat 
ongeval, oolc indien hij het bedmg van 
de geheele schade lager stelt dan het 
bedrag dat door den ee1·sten rechtel' werd 
bepaald von· het door den beklaagde te 
herstellen gedeelte van de schade. 

(STERCK, T. LANCKMAN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden voimis op 
ill Juli 1%3 gewezen door de correctio
neele · rechtbank van Dendermo{lde ; 

Nopens de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het middel tot verbreking ge
steund op de schending van artikels 97 
der Grondwet, 418, 419 en 420 van het 
Strafwetboek; 50, 51, 54 en 55 van het 
algemeen r()glemen t van 1. Februari 1934 
over de verkeerspolitie; 1, 2, 9, 10 en 11 
van het besluit der secretarissen-generaal 
van 8 Juli 1941 over de verkeerspolitie, 
doordat het bestreden vonnis de betich
ting ten laste van eischer bewezen ver
k1aart om reden dat "zelfs aangenomen 
clat de Sint-Annalaan en de Gentsche 
steenweg twee wegen zijn van clezelfde 
categorie, Lanckman niettemin den voor
rang· had tegenover Sterck, daar hij van 
rechts kwam " ; dan wanneer het slacht
offer Lanckman per velo reed en van 
rechts op de aansluiting kwam,' terwijl 
eischer een autovoertuig bestuurde, waar
uit volgt dat, krachtens artikel 10 van 
het besluit der secretarissen - generaal 
van 8 Juli 19!.'1, eischer in cassatie den 
voorrang had tegenover Lanckman ; 

Overwegencle dat aanlegger beticht 
was bij gebrek ·aan vooruitzicht of voor
zorg, cloch zonder het inzicht den per
soon van een ander aan te randen, onvrij
willig slagen of verwonclingen toege
hracht te hebhen aan Lanckman, Paul, 
te Aalst, op 11 November 1942; 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
vaststelt dat de aanrijding, oorzaak der 
schadeaan den zoon der hurgerlijke partij 
toegebracl:>t, geschieclde aan de aanslui
ting Sint-Annalaan-Gentsche steenweg 
te Aalst, dat het slachtoffer per velo reed 
op de Gentsche steenweg en dat aan
Jegger van de Sint-Aimalaan kwam.; 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
beschouwt dat " zelf:s aangenomen dat 
de Sint-Annalaan en de Gentsche steen
weg twee wegen zijn van dezelfde cate
gorie, Lanckman niettemin den voorrang 

had tegenover Sterck, daar hij van 
rechts kwam "; 

Overwegende dat, voor de eerste maal 
v66r het Hof van verhreking·, aanlegger 
artikel 10 van het hesluit van 8 J uli 1941 
inroept hetwelk na den regel, te hebhen 
hepaald dat" hij samentreffing van hoofd
wegen van gelijke belangrijkheid alsmede 
op openbare plaatsen,. wordt de ver
keersvoorrang gegeven aa.t de hestuur
clers van voertuigen die van rechts 
komen "• eraan toevoegt : " Evenwel 
hebben de motorvoertuigen en de voer
tuigen op rails den verkeersvoorrang op 
de andere weggehruikers "; 

.Overwegende clat, noch uit het be
streden vonnis, noch uit eenig stuk van 
rechtspleging waarmede het Hof reke
ning mag houden, blijkt dat aanlegger 
uit de Sint-Annalaan kwam gereden op 
een motorvoertuig of op een voertuig op 
rails; dat het middel op een feit steunt 
waarvan de vaststelling huiten de be
voegdh()id van het Hof van verbt•eking 
valt; dat het dienvolgens niet kan aan
genomen worden ; 

Overwegende voor het overige dat de 
hestr()den beslissing gewezen werd op 
een rechtspleging in dewelke de substan
tieele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de uitgesproken veroordee
lingen, overeenkomstig de wet zijn ; 

Nopens de beslissing over de burger
lijke vordering :. 

Over het middel gegrond op de scherr
ding van artikels 97 van de Grondwet ; 
200, 201, 202 en 203 van het Wetboek van 
strafvordering; 6, 7 en 8 van de wet 
van 1 Mei 1849 doordat het bestreden 
vonnis, op burgerlijk gebiecl besliss end 
"zegt dat de aanlegger aileen verant
woordelijk is voor de burgerlijke parti.i 
geledene schade en hem bijgevolg tot 
herstel van geheel de opgeloopen schade 
veroordeelt, het vonnis a quo ten voor
deele van de burgerlijke partij wijzi
gende, dan wanneer de burgerlijke partij 
geen hooger ·heroep tegen het vonnis 
a quo aangeteekend had en, bijgevol~ er 
in had berust, waaruit volgt dat deze 
heslissing, op het verhaal van betichte 
en van het openhaar ministerie, ten voor
deele van de burgerlijke partij niet 
veranderd kon worden ; 

Overwegende dat het vonnis a quo 
besliste dat de aanlegger schuldig was 
aan hef feit hem ten laste gelegd, maar 
dat de burgerlijke partij ook een onvoor
zichtigheid had hegaan en legde derhalve 
de verantwoordelijkheid voor het onge
val voor vier vijfden ten laste van. d()n 
aanlegger en voor een vijfde ten laste 
van de hurgerlijke partij ; . 

Overwegende dat er slechts tegen dit 
vonnis hooger heroep ingesteld werd 
door den aanlegger en door het openbaar 
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ministerie; dat dienvolgens de burger
lijke partij in de beslissing over ·de door 
haar ingestelde vordering had berust en 
dat die beslissing ten nadeele van den 
betichte niet kon ·gewijzigd worden ; 

Overwegende dat desondanks het be
streden vonnis beslist dat de hurgerlijke 
partij geen fout heeft hegaan en dat de 
aanlegger " uitsluitend de schadelijke 
gevolgen van de .aanrijding moet dra-
gen »; , , 

Dat weliswaar het bestreden vonnis de 
gel eden schade bepaalt op 1. 714 fr. 80, 
dan wanneer . de eerste rechter ze op 
2.H3 frank had geraamd; 

Maar overwegende dat door den aan
legger tot de herstelling van de geheele 
schade te veroordeelen, dan wanneer de 
politierechthank een vijfde van die her-

. stelling de burgerlijke partij ten laste had 
gelegd, bet bestreden vonnis de beslissing 
van den eersten rechter ten nadeele van 
den aanlegger heeft gewijzigd; 

Dat het bestreden vonnis aldus arti
kel 202 van het Wetboek van strafvor
derihg en artikel 7 der wet van 1 Mei 1849 
lieeft geschonden ; · . 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis in zooverre het uit
spraak doet over de vordering door de 
burgerlijke partij ingesteld; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
het onderhavig arrest zal. overgeschreven 
worden op de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Dendermonde en dat 
melding ervan zal worden gedaan op 
den kant van het gedeeltelijk vernietigd 
vonnis; veroordeelt de burgerlijke partij 
tot de helft der kosten ; het overige te 
dragen door den aanlegger ; verwijst de 
zaak aldus hepaald naar de correctio
neele rechtbank te Oudenaarde recht
doende in graad van hooger beroep. 

13 December 1943. - 2e kamer. 
Voonitter, H. Hodum, raadsheer 

waarnemend yoorzitter. ~ Verslaggever, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 13 December 1943. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - EEN
PARIGHEID. HOF VAN BEROEP 
VEROORDEELT .BEKLAAGDEN HOOFDE
LIJK TOT DE KO'S'l'.EN. - EENPARIG
HEID NIET VEREISCHT. 

Het Hof van beroep ka11, zonder eenparig
heid, de beklaagden hoofdelijk ve1·oor
deelen tot de kosten, dan wanneer de 
hoofdelijkheid door den eersten re.chter' 
niet werd uitgesproken. (Wet van 4 Sep
tember 1891, art. 2.) 

(VAN DOOREN, T. INGELREST.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
H Augustus' 1%3 · door het Hof van 
beroep te Brussel, gewezen ; 

Nopens de voorziening van aanlegger 
Van Dooren : , 

Aangaande de beslissing over de pu-
blieke actie : · 

Over het eerste middel : gehrek aan 
motiveering gesteund daarop dat niette
genstaande aanlegger, in besluiten v66r 
het Hof neergelegd, staande hield : a) dat 
.de betichting A niet genoegzaam be
wezen was; b) subsidiairlijk, dat een aan
vullend onderzoek diende gelast te wor
den alvore11s over die betichting en over 
den eisch van de burg·erlijke partij recht 
te spreken, dat het Hof op die besluiten 
slechts geantwoord heeft dat "de hetich
ting A bewezen is gebleven ten opzichte 
van beide betichten "; 

Overwegende dat de conclusie van den 
aanlegger enkel en alleeiJ feitelijke he
schouwingen aanvoerde, waarop het ar
rest voldoend geantwoord heeft door de 
verklar"ing dat de betichting A bewezen 
was gebleven door het onderzoek v66r 
het Hof; 

Over het tweede middel . : schending 
van de rechten van de verdediging·, 
doordat het arrest een aanvullend onder
zoek heeft geweigerd, waaruit betichte 
het bewijs van zijn onplichtigheid wilde 
doen blijken : 

Overwegende dat in strafzakcn, de 
rechter op bindende wijze oordeelt of de 
schuld van den betichte al dan niet op 
voldoende wijze bewezen is en of er aan
leiding hestaat tot een aanvullend onder-
zoek; · 

Over bet derde middel : schending v·m 
artikel 2 der wet van 4 Septemhe" 189'1, 
doordat het Hof van berocp, zonder uit
spraak te doen met eenparige stemmen 
den aanlegger solidair met de andere 
betichten tot de kosten van eersten 
aanleg lweft veroordeeld ;. 

Overwegende dat artikel 2 der wet van 
4 September 1891 slechts vereischt dat 
het Hof van beroep met eenparigheid van 
stemmen zou uitspreken in geval van 
veroordeeling na vrijspraak door den, 
eersten rechter en in geval van verzwaring 
der uitgesproke11 e straf ; 

Overwegende, voor het overige (zondet· 
belang); 
· Aangaande de beslissing over de bun

gerlijke actie : 
Overwegende dat de aanlegger gcen 

enkel bijzonder middel inroept en dat 
het Hofer van amhtswege geen opwerpt; 

Nopens de voorziening van aanlegger 
Cuy:pers : . 

En overwegende dat de bestreden be-
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::dissing geveld werd op een rechtspleging 
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 redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; kosten ten laste van 
aanleggers. 

'13 December 1943. - 2" kamer. -
Voorzitter; H. Hodiim, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
Fontaine. - GeliJ'kluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAMER. - 13 December 1943. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. ~ VoNNIS UITSPRA,AK 
DOENDE OVER DE VRAAG OF DE KAMER 
~IET EEN RECHTER, VOORZIEN BIJ HET 
BESLUIT VAN 27 JUNI 1%2 VAN DE 
ZA,AK WETTELIJK KENNIS KAN NEMEN. 
- BESLISSING VOOR BEROEP VATBAAR. 

Is vatbaar voor be1·oep ·de beslissing waarbij 
de correctioneele rechtbanlc uitspraak 
doet over een geschil betre ffende de 
vraag of de eenige rechter, aangewezen 
overeenkomstig artikel 6, § 2, van het 
besluit van 27 Juni 1942, overeen
komstig dit besluit, op wettelijke wijze · 
lcennis· kan nemen van de zaalc. 

{VANDENHENDE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
23 Juli 1943 gewezen door de correctio
neele rechtbank te leper ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
verknocht zijn en dat ze dienen Sqrnen-
gevoegd; · . · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich beperkt : 1° tot het verwerpen van 
een tegen de publieke vordering aange
voerden grond van niet-ontvankelijk
heid; 2o tot het verwerpen van de be
sluiten van de aanleggers waarin deze 
staande houden dat de zaak bij den 
alleenrechtsprekende rechter aangewezen 
overeenkomstig artikel 6, § 2, II, van bet 
besluit van 27 Juni 19~2 niet wettelijk 
aanhangig gemaakt kon worden ; 

OverwegeTJde dat het eerste punt van 
dat beschikkend gedeelte geen eindbe
slissing uitmaakt in den zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorc 
dering; 

Overwegende dat ,de beslissing- waal~
bij de correctioneele rechtbank uitspraak 
doet over de betwisting of de zaak bij 
den a1leenrechtsprekende rechter, over
eenkomstig artikel 6, § 2, van het besluit 
d. d. 27 Juni 1%2 aangewezen, kra'ch-

tens dit laatste wettelijk aanhangio
gemaakt kon worden,- niet begrepen is 
in .de bewoordingen v:m de laatste alinea 
van artikel 6, § 2, II, van gezegd besluit, 
en, bijgevolg, voor hooger beroep vat
baar is; 

Dat de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn; . 

Om die· redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen, verwerpt ze, en 
veroordeelt de aanleggers tot de kosten. 

13 December 19~3. - 2" kamer. 
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer 

waarnemen.d voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bail. - · Gelijkluidenae cortclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2" KAME.R. - 13 December 1943. 

VOQRLOOPIGE HECHTENIS. - BE
ROEP VAN BEKLA.AGDE TEGEN DE 
BESCHIKKING DIE DE VOORLOOPIGE 
HECHTENIS, NA HET VERSTRIJKEN VAN 
DE MAAND, HANDHAAFT. - BESCHIK
KING NIET REGELMATIG. - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GE
RECHTIGD OPNIEUW UITSPRAAK TE 
DOEN EN DE VOORLOOPIGE HECHTENIS 
TE HANDHAVEN, ALHOEWEL DE MAAND 
IS VERSTREKEN. 

Op het beroep van beklaagde tegen de 
beschikking die de voorloopige hechtenis, 
na het verstrijken van de maand, hand
haaft, kan de kamer van inbeschul
digingstelling, indien de beschikking 
onreyelmatig is, opnieuw uitspraak 
doen en de voorloopige hechtenis hand
haven, alhoewel ov het oogenblik van 
haar uitspraak meer dan een maand is 
verloopen sedert het bevel tot aanhou
ding of sedert de laatste regelmatige 
beschikking waarbij de voorloopige hech
tenis werd ·gehandhaafd. (Wetb. van 
strafv., art. 215; wet van 20 April 
187~, art. 20.) 

(BLOMME.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest 'op 
10 Augustus 19~3 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Eenig middel tot verbreking· : scherr
ding van artikel 5 der wet van 20 April 
187~ op de voorloopige hechtenis, en 
meer bepaald, van alinea's 2 en 3 (deze 
laatste alinea zijnde artikel 1 der wet 
van 23 Augustus 1919), van artikels 19 
en 20 derzelfde wet, van artikel 97 der 
Grondwet, en van de rechten der ver
dediging, I doordat het bestreden arrest, 

· zonder te looche:n,en en zelfs na de moge
lijkheid te hebben aangenomen, dat het 
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uossier niet op tij d naar de griffie van 
Dendermonde werd gezonden, ten einde 
het ter beschikking te stellen van den 
raadsman van eischer in verbreking; 
beslist heeft dat de rechten der verde
diging v66r de raadkamer van Dender
monde bij de beschikking van 17 Juli 
1943, niet werden geschonden, en dat, 
indien die r(lchten toch gekrenkt waren 
geweest, deze krenking volkomen v66r 
het Hof, kamer van inbeschuldiging
stelling, hersteld zijnde, het Hof te 
beslissen had of de openbare orde de 
J1andhaving der voorloopige hechtenis 
vim eischer nog vereischte, en de be-

. schikking der raadkamer van 17 Juli 
1943 heeft bevestigd; wanneer de for
maliteit door artikel 1 der wet van 
23 Augustus 1919, namelijk het neer; 
leggen ter griffie van het dossier gedu
rende twee dagen ter beschikking van 
den raadsma11 van verdachte, een sub
stantieele formaliteit is, voorzien op 
straffe van nietigheid; wanneer dien
volgens de beschikking der raadkamer 
d. d. 17 J uli 1943 door het bestreden 
arrest nietig had moeten verklaard 
worden ; wanneer dienvolgens het be
~treden arrest niet geantwoord heeft op 
de besluiten van eischer die de schending 
van artikel 1 der wet van 23 Augustus 
1919 had opgeworpen; wanneer, gezien 
de nietigheid der beschikking d. d. 
17 JuH 1943, ell. gezien de vorige be
schikking tot "handhaving der hec:Ptenis 
den 19n Juni 1943 plaats had, het be
streden arrest de hechtenis niet meer 
mocht handhaven, daar artikel 5 der 
wet op de voorloopige hechtenis voor
ziet dat die handhaving door de raad
kamer moet geschieden, en dat dit om 
de maand moet gebeuren, en dat arti~ 
kel 20 derzelfde wet aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid 
geeft om zich uit te spreken over het 
]Jeroep tegen de beschikking van de 
raadkamer doch niet om rechtstreeks de 
hechtenis te handhaven, en wanneer, 
door het weglaten van hierboven ver
meld formaliteit de rechters der verde
diging gekrenkt zijn geweest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op verschiliende omstandigheden wijst 
vvaaruit het afleidt dat de rechten der ver
dediging v66r de raadkamer niet ge
schonden werden ; 

Dat het ~rrest daaraan toevoegt dat, 
nan1 men zelfs aan dat de beschikking 
a quo, kra_phtens artikel 5 der wet van 
20 April 1874 gewezen, nietig zou zijn, 
dan nog de kamer van inbeschuldiging
stelling, op hooger beroep van den 
beklaagde, en nadat v66r haar de wet
telijk vereischte rechtsvormen werden 
nageleefd, behoorde te beslissim dat het 
algemeen belang de handhaving van de 
voorloopige hechtenis vergt; 

Overwegende dat het arrest aldus op 
gepaste wijze de conclusies van den 
aanlegger beantwoordt, en dat het 
middel, voor zoover het de schending 
van artikel 97 der Grondwet inroept m 
feite niet opgaat ; 

Overwegende dat het middel voor 
't overige in rechte niet opgaat; 

Overwegende, inderdaad, dat, eener
zijds, de wet van 20 April 1874 geens
zins afwijkt van artikel 215 van het 
Wetboek van strafvordering, luidens 
welk indien de beslissing nietig is we
gens schending of niet hersteld ver
zuim van vormen, op straffe van nie-cig
heid door de wet voorgeschreven, de 
rechter in hooger beroep over de zaak 
zelf uitspraak doet ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
laatste twee alineas· van artikel 20 der 
wet van 20 April 1874 blijkt dat, wan
neer de raadkamer, binnen den bij 
artikel 5 derzelfde wet voorzienen ter
mijn, uitspraak heeft gedaan over de 
voorloopige hechtenis, de kamer van 
inbeschuldigingstelling, bij welke het 
hooger beroep tegen die beschikking 
aanhangig wordt gemaakt, hetzij zij 
deze beschikking bekrachtigt, hetzij zij 

· ze wijzigt of vernietigt, uitspraak doet 
met staking van alle zaken, zonder dat 
echter de hierboven strikt bepaalde ter
mijn er van toepassing op zou zijn ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorme;n werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

13 December 1943. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Hodtim, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat ,generaal. 

1e KAMER. - 16 December 1943. 

VONNISSEN EN ARRESTE~r -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - RECHTER Ac'HT 
DE VORDERING NIET GEGROND. - Is 
NIET GEBONDEN DOOR' DE BEWIJS
VO.ERING IN RECHTE VAN DEN VER
WEERDER. 

De rechte~·, die de vordering niet yegrond 
acht, is niet gehouden tot staving van 
zijn beslissing de bewijsvoering in 
rechte van den verweerder over te 
nemen; hij kan uit de aan zijn beoor
deeling onderworpen feiten, die hij als 
vaststaand erkent, andere rechtskundige 
gevolgtrekkingen, dan de doo1· partijen 
voorgestelde, afleiden. 



(ROSE, 
N. V. «GRANDE MAISON DE BLANC»,) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
25 April 1942 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; · 

Over bet eenig middel : schending· van 
artikden 6, 1134, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 der Grand
wet, doordat het bestreden arrest, spijts 
het gereclltelijk contract, en spijts de 
bewijskracht van de conclusies der in 
geschil zijnde partijen, bet vonnis a quo 
g.ewijz1gd heeft en de vordering van den 
aanlegger Piet gegrond verklaard heeft 
door van ambtswegen tegeDover die vor
dering een ander middel te stellen afge
leid bieruit dat de aanlegger in verbre
king door zijn eigen daad bet dienst
contract, waardoor hij aan de ver
weerster in verbreking verbonden was, 
heeft verbroken, dan wanneer deze 
laatste, ver van dergelijke bewering uit 
te drukken, · zich erbij bepaald had 
staande te houden dat zij, door de ban
delingen van den aanlegger in verbre
king gerechtigd was dezen laatste af te 
danken zonder opzegging en zonder ver
goeding en, in bijkomende orde, te 
beweren dat zij, wegens omstandig
heden die een geval van ovel:macht uit
maken, door haar verbintenissen niet 
meer gebonden was waaruit duidelijk 
blijkt dat zij den aanlegger in verbre
king nooit verweten heeft dat het ver
breken van het litigieus contract van 
hem is uitgegaan : 

Overwegende dat de rechter, die den 
eisch niet gewettigd oordeelt, niet ver
plicht is de rechtskundige uiteenzetting 
van het verweer slaafs aan te n(lmen ; 
dat hij, uit feiten die hij als vaststaand 
erkent, rechtskundige gevolgen kan trek
ken die verschillen van deze die hem 
door de partijen voorgesteld worden; 

Overwegende dat de verweerster, in 
de zaak, gedagvaard ·was tot het betalen 
van een vergoeding wegens ·ontijdige 
verbreking- van het bediendecontract ; 
dat zij, v66r het Hof van heroep con
clusies genomen heeft die strekten tot 
de verwerping van den eisch, en die ge
steund war en, ·in hoofdorde, op het niet
bestaan van het ingeroepen contract, in 
bijkomende orde, op de door den aanleg
ger begane zware fouten en op de om
standigheid dat het contract, door geval 
van overmacht, v66r gezegde opzegging, 
een einde genomen had; , 

Overwegende dat onder de feiten in
geroepen als de zware fout of het geval 
van overmacht uitmakende, de ver
weerster beweerde dat de aanlegger zijn 
bediening had verlaten zonder den werk-
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gever daarvan te verwittigen en zoncler 
de toestemming van clezen laatste; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
v~stst.~lt dat de aanlegger «de presiaties 
d1e hiJ aan de appelante verschuldigd 
was had gestaakt zonder dat hij deze 
laatste daarvan verwittigd had en in 
alle geval zonder haar toestemming ; 
dat hij, door in dergelijke omstandig
heden te .vertrekken, het bediendencon
tract heeft verbroken waardoor hij aan 
de appelante gebonden was »; 

Overwegende dat de rechter, door 
aldus zijn beslissing te motiveeren, niet 
buiten de perken van het gerechtelijk 
contract is getreden en de bewijskracht 
der conclusies niet geschonden heeft, 
vermits l1ij geen uitspraak gedaan heeft 
over feiten die hem ter beoordeeling niet 
werden voorgelegd en dat hij over geen 
zaak heeft geoordeeld welke hem niet 
gevraagd werd ; dat hij zicb erbij he
perkt heeft uit de den aanlegger ten laste 
gelegde feiten het gevolg te trekken dat 
zich opdringt, te weten dat de ver
verweerster zich aan haar verplichtingen 
mocht onttrekken omdat de aanleggee 
de zijne niet naleefde ; 

Overwegende dat het middel niet 
gegrond is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening en veroordeelt den aan
legger tot de kosten en tot een vergoe
ding van 150 frank jegens de verweerstee. 

16 December 1943. _:___ 1" kamer. 
- Voorzitter, H. Jamar, eerste vooe
zitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau 
des Mottes:· - Gelijkluiqende conclus1:e, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo
caat generaal. 

2e KAMER. - 20 December 1943. 

OORLOG.- BESLUITEN VAN DE SF.CHE
TARISSEN-GENERAAL DER MINISTERIES, 
GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 5 DER 
WET VAN 10 MEl 1940. - CONTROLE 
VAN DE WETTELIJKHEID EN DE GROND
WETTELIJKHEID.·- BEVOEGDHEID YAN 
DE RECHTERLJJKE MACHT. 

De rechterlijke macht moet onderzoeken of 
de besluiten, genomen door· de secre
tarissen-generaal der rninisteries krach
tens artikel 5 der wet van 10 Mei 1940, 
de aan deze arnbtenaren opgedragen 
mach( niet te buiten gaan •en of' zij rtl 
dan niet overeenstemrnen rnet de G1·ond
wet. (G1·ondw., art. 107 ) 

(VERHULST.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden vonnis, op 
28 Mei 1943, gewez,en door de correctio
neele rechtbank te Brussel, kamer be-
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staande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni .1%2; 

Over het eerste middel Lot verbreking : 
schending der artikelen 10, \)7 en 107 
der Grondwet, 76 der -Gronawet van 
22 Frimaire jaar VIII, 154 Pn 189 va.1 het 
Wetboek van crimineel onderzoek, scherr
ding of ten min~te verkeerde toepassing 
van artikel 2 van het besluit van 18 Oogst 
194'1, houdend wijzigmg van de besluiL
wet van 27 October 1939, doordat het 
vonnis als geldig heeft aangenomen een 
proces-verhaal ten laste van aanlegger 
opgPsteld door twee controleurs van het 
Ministerie van binnenlandsche zaken en 
volksgezondheid, naar aauleiding van 
een huiszoeking 's nachts verricht; 

Overwegende dat het bestreden vom1is 
verklaart : " dat te vergeefs beticbte 
artikel 10 der Grondwet betreffende de 
onschendbaarl1eid der woning inroept, 
dat inderdaad de recbterlijke inacbt 
geen recht bezit om te besluiten dat eene 
wet of een besluit der secretarissen-gene
raal aan wetten gelijk gesteld, zou on
grondwettelijk zijn "; 

Overwegende dat het vonnis de regel
matigheid der huiszoeking in het huis 
van aanlegger verricht, steunt op arti
kel 2 ·van bet besluit van 18 Augustus 
1941, hetwelk bepaalt dat artikel 7 van 
het besluit-wet van 27 October 1939 
wordt gewijz1gd als volgt : « § 1, de in 
a rtikel 6 ve1 mel de ambt.enaren en be~ 
a mbten alsmede de officier van ge1'echte
l jke politie mogen ... ; § 2 ... 1° te allen 
tijde binnendringen waar zij gerechtigd 
zijn te meenen dat voor bandels- of spe
culatieve doeleinden achtergehouden pro
ducten, eet- of koopwaren voorhanden 
zijn "; . · 

Overwegende dat het besluit d. d. 
18 Augustus 194'1 op grond van artikel 5 

. der wet van 10 Mei 1940, betreffende 
overdracht van bevoegdheid in oorlog·s-

, tijd, genomen werd; dat aldus de cor
rectioneele rechtbank verplicht was, 
luidens artikel 107 der Grondwet,'na te 
gaan of dit besluit-wet binnen de perken 
der maehten aan de secretarissen-gene
raal overgedragen viel, en of het de 
Gron dwet, of de wezenlijke beginselen 
van de natioTJale wetgeving niet schende·; 
dat mitsdien het bestreden vonnis, door 
te verklaren dat de rechter niet gemach
tigd was om over de wettelijkheid van 
hoogergemelde besluit te oordeelen, arti
kel 107 der Grondwet geschonden heeft;. 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis, beveelt dat het 
onderhavig vonnis zal overgeschreven 
worden op de registers van de rechtbank 
van eersten aanleg te Brussel en dat· mel
ding ervan zal worden gemaakt op den 
kant van het vernietigde vonnis; ·kosten 
+en laste van den Staat; verwijst de 

zaak naar .de rechtbank van eersten aan
leg te Mechelen. 

20 December 1943. - 28 kamer. 
Voorzitter, H. Hodum,; raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicomt, advo
caat generaal. 

18 KAMER. - 23 December 1943. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERII\G 
TOT AFPALING .GESCHAT OP MEER DAN 
1.000 FRANK. - LATERE CONCLUSIE,S 
VAN PARTIJEN, DIE DEN RECHTER HAD
DEN KUNNEN ONTSLAAN VAN DE BE
SLISSING OVER DIE VORDERING. -
VREDERECHTER DOET NIETTEMIN UIT
SPRAAK.- VONNIS IN EERSTEN AANLEG 
GEWEZEN. 

De vrederechter die, kennis nemMid van 
een vordering tot afpaling yeschat op 
meer dan 1.000 frank, over die vordeTing 
uitspTaak doet, verleent een in eersten 
aanleg gewezen vonnis, zelfs wanneer, 
op g-rond van nieuwe conclusies del' 
pr;rt~jen, hij zich had kunnen onthouden 
uttspraak te doen. . 

(QUINTARD, ·T .. BRESART.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
26 Mei 1942 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Doornik, zetelencle 
in graad van. hooger beroep ; 

· Over het eerste middel : schending 
van artikels 1, 2 en 3 (inzonderheid 3°); 
9, 20, 21 en 33 der wet van 25 Ma::rrt 1870, 

: het voorafgaande hoek bevattende van 
het Wetboek van Burgerlijke rechtspll'
ging; en scbending van artikels 3'1 
en 480 van bet Wetboek van Burgerlijke 
rechtspleging, doordat de rechtbank 
van eersten aanleg te Doornik, - waar
bij een hooger neroep werd aanhangig 
gemaakt en waar conclusies werden neer
gelegd om meerdere vonnissen te doen 
wijzigen, inzonderheid deze van 24 Maart 
1939 en 15 Juli 1941 die uitspraak cleden 
over een betwisting· nopens afpaling 
geschat op meer dan 1.0,00 frank, - bij 
het bestreden vonnis dat hooger beroep 
niet ontvankelijk verklaard heeft om de 
reden dat, in den loop van het geding, 
de vorqering tot afpaling veranderd werd 
in vordering tot teruggave, vordering 
die niet begroot werd, dan wanneer het 
hooger beroep nooclzakelijk ontvanke
lijk was van zoodra de betwistirig die 
het voorwerp van de begrooting had 
uitgemaakt deze was waarover de vop
nissen a quo uitspraak had den gedaan, 
en dit afgezjen van de vraag of die be-
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twisting door de partijen behbuden was 
geweest in den loop van het geding : 

Overweg:.ende dat het beschikkend ge
deeite vaJJ'een vonnis de beslissing uit
maakt die aan den rechter van hooger 
heroep onderworpen is ; 

Overwegende dat, in de zaak, het be
schikkend gedeelte van het vonnis, 
waarteg'en hooger beroep, het zetten van 
palen beval tusschen de hetwiste eigen
dommen, dat zulks, lui dens de· dagvaar
ding, oorspronkelijk het voorwerp van 
de vordering \vas ; 

Overwegende dat de vrederechter, op 
deze vordering tot afpaling, begroot op 
meer dan 1.000 frank, slechts in eer
sten aanleg uitspraak kon doen, zooals 
hij het ten andere in zijn vorinis ver
klaard heeft (wet van 25 Maart 1876, 
art. 3, gewijzigd door koninklijk be
sluit van 13 Januari 1935); 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het bestreden vonnis door het booger 
beroep niet ontvankelijk te verklaren, 
de hierboven aangeduide teksten ge
schonden heeft, en dat het middel moet 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, en zonder dat over 
de andere middelen dient gestatueerd, 
het Hof verbreekt het bestreden vonnis 
dat op 26 Mei 1942 door de rechtbank 
van eersten • aanleg· te Doornik werd 
gewezen; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de regis-

, ters der rechtbank van eersten aanleg 
te Doornik en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het 
vernietigd vonnis ; veroordeelt de ver
>veerders tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de rechtbank van eersten 
aanleg te Bergen. 

23 December 1%3. - 18 kamer. 
- Voorzitter, H. Jamar, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Soenens. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt; advocaat generaal. 
Pleiters, HH. Veldekens en Simont. 

'1 8 KA.MER.- 23 December 1943. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST BE
SLISSEND OV~R EEN BESTANDDEEL 
BEHOOREND TOT DEN GROND VAN DE 
ZAAK. - DEFINITIEF OP TUSSCHEN
GESCHIL GEWEZEN ARREST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECHTER NIET GEHOUDEN 
.\L DE VOORGEBRACHTE BEWIJSGRON
DEN TE BEANTWOORDEN. 

3° HUUR VAN WERK OF VAN 
DIENSTEN. ARBEIDSOVEREEN
ROMST. - MOGELIJKHEID DAT HET 
CONTRACT BESTAAT TUSSCHEN DEN 

ARBEIDER EN EEN ANDEREN PERSOON 
DAN DENGENE DIE ,HET LOON UIT
REERT. 

'1 ° Is een definitief op tusschengeschil 
gewezen arrest, het arrest dat over een 
tot den grond van de zaak behoorend 
bestanddeel uitspraak doet. 

2° De verplichting de vonnissen met rede
nen te omkleeden brengt niet de verplich
ting mede al de door partijen aange
brachte bewijsgronden te beantwoorden. 

3° De persoon tegenover wien de arbeider 
door een arbeidsovereenkomst ver·bonden 
is, is niet noodzalcelij k de gene die het 
loon uitkeert. 

(« l\iUTUELLE DES SYNDICATS R.E'UNIS », T. 
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN DEN BUI,CKE 
EN COSYNS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
6 Juni 1942 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Brussel, zetelende 
in graad van·hooger beroep; 

Over de gronden van niet-ontva'lke
lijkheid tegen de voorziening aangevoerd 
door Druet en Minne en afgeleid, de 
eerste, uit het gebrek aan hoedanigheid 
vanwege de aanlegster; de tweede, uit 
het karakter van het vonnis : 

Overwegende dat de aanlegster, door 
de Vennootschap Vanden Bulcke en 
Cosyns tot vrijwariiJ.g opgero'epen, tegen 
de verweersters, besloten heeft tot de 
verwerping van de aanspraken die door 
gezegde vennootschap werden getiit en 
tot· het buiten zaak stellen dezer ; da t 
zij dus boedanigheid heeft om zrch te 
voorzien tegen het vonnis dat haar 
nadeelig is ; 

Overwegende dat het vonnis, jegens 
de aanlegster en de verweersters Druet 
en Minne, een eindbeslissing is op het , 
tusschengeschil; dat het ten voordeele 
van de verweerster een element van den 
grond der :betwisting beslecht, te weten, 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst waarbij het slachtoffer gebonden 
is aan de Vennootschap Vanden Bulcke 
en Cosyns; · 

Overwegende dat de aanlegster, tot 
vrijwaring ' gehouden, wegen~ dezelfde 
overeenkomst, belang heeft op dat punt 
de vernietiging van het vonnis te vragen ; 

OvE(r het eerste middel : schending 
van artikels 97 der Grondwet, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1354, 1355 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat : het bestreden vonnis beslist 
dat het lslachtoffer in dienst was van 
de Vennootschap Vanden Bulcke en 
Cosyns en niet van Kiekeman, zonder 
het middel te beantwoorden dat door 
de aanleg·ster in verbreking in conclusies 
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was afgeleid hieruit dat de tusschen de 
Vennootschap Vanden Bulcke en Cosyns 
eenerzijds en Kiekeman anderzijds ge
troffen regeling fictief was, zooals <l-it 
bleek uit de bekentenis zoowel van 
Vanden Bulcke en Cosyns die op ill De
cember 1940 aan Kiekeman vroegen : 
« dat alhoewel zij de loonen der chauf
fetus niet meer betaalden deze nog 
pro forma op de betaalhladen moesten 
doen voorll:,omen », als van Kiekeman 
zelf die op 28 December daarop ant
woordde : "dat zulks hem aangenaam 
zou zijn om de reeds aangegeven rede
nen "• waaruit volgt dat de rechter zijn 
beslissing niet ten genoege van artikel 97 
der Grondwet gem_otiveerd heeft- : -

Overwegende dat de rechter niet ge
houden is elk argument, to~ staving van 
een middel aangevoerd; te beantwoor
den; 

Overwegende dat de aanlegster v66r 
den rechter staande h,ield dat de over
eenkomst aangegaan tusschen Kiekeman 
en de Vennootschap Vanden Bulcke en 
Cosyns fictief was ; _ 

Dat zij inzonderheid een beweerde 
bekentenis inriep die voorkomt in de 
}lriefwisseling tusschen die partijen; 

Overwegende dat het vonnis, diezelfde 
briefwisseling ontledende, erkent dat 
de bierboven aangehaalde overeenkomst 
echt en geldig is; dat bet verklaart dat 
"de Vennootschap Vanden Bulcke en 
Cosyns ten onrechte hetwist dat zij den 
chauffeur Siroul in dienst heeft geno
men »; dat, de- beslissing, daar ze aldus 
de conclusies beantwoord heeft, ten 
genoege van artikel 9? der Grondwet 
gemotiveerd is, dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikels 9? der Grondwet, 1, en 
in 't bijzonder 1, alinea 1, 9, en in 't bij
zonder 9, alinea 2, 15, en in 't bijzonder 
15, alinea ~. 21 en 25 der wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 28 Septem
ber 1931, 1 en 3 der wet van 10 Maart 
190D- op de arbeidsovereenkomst, 6, 1108, 
1'128, 1131, 113~, 1135, 1521, 1 ?10 
en 1??9 _van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis de aan
legster veroordeeld heeft om de for
faitaire vergoedingen te betalen die ver
schuldigd zijn wegens arbeidsongeval, 
onder voorwendsel dat de verzekeraar, 
door de wet voorzien, in de verplich
tingen van het hoofd der onderneming 
gesteld, tegen het slachtoffer of tegen 
dezes rechthebbenden geen andere mid
delen kan aanvoeren dan deze die het 
hoofd der ondernem_ipg tegen hem zelf 
zou kunnen aanvoeren, en dat, zoo de 
aanlegster in verbreking oordeelt nadeel 
te hebben geleden door de tusschen 

Kiekeman en de Vennootschap Vanden 
Bulcke en Cosyns aangegane overeen
kom_sten, het haar vrij stond herstel der 
schade, welke er voor haar zou uit voort
gesproten zijn, te eischen van hem die 
de wet aanwijst, dan wanneer de aan
legster in verbreking, bewerende dat het 
slachtoffer niet in- dienst was van de 
Vennootschap Vanden Bulcke en Co
syns en dat tusschen deze vehnootschap 
en Kiekeman een fictieve overeenkom_st 
was aaugegaah, spijts de bepalingen van 
openbare orde die de arbeidsovereen
komst en de vergoeding dE!r schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen beheer
schen, tegen de vordering geen middel 
of verval inriep dat de verzekeraar, door 
de wet voorzien en in de plaats gesteld 
van het hoofd der onderneming, niet 
kan doen gelden tegen den schuldeisch,er 
d_er vergoeding of tegen dezes rechtheb
benden (schending van artikels 9, 15, 
21 en 25 der forfaitaire ,wetten, 6, 1108, 
1126, 1131 en" 1321 van het Burgerlijk 
Wetboek) waaruit volgt dat de rechter 
verplicht was na te gaan of het litigieus 
akkoord al dan niet fictief was en al dan 
niet tot uitwerksel had gehad het slacht
offer over te plailtsen in den dienst van 
de Vennootschap Vanden Bulcke en 
Cosyns (schending van dezelfde bepa~ 
lingen en van artikels 9? der Grondwet, 
1 der forfaitaire wetten, 1 en 3 der wet 
van 10 Maart 1900, 113~, 1135, 1?10 
en 1 ??9 van het Burgerlijk Wetboek} : 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
slechts na het hestaan van een dienst
contract vastgesteld te hehhen tusschen 
Kiekeman en de Vennootschap Vanden 
Bulcke en Cosy,ns, verklaart dat " de 
verzekeraar tegen het slachtoffer of tegen 
dezes rechthehhenden, geen andere mid
delen kan aanvoeren dan deze die het 
hoofd der onderneming zelf tegen hen 
kon doen gelden » ; 

Dat, zooals hierboven bewezen werd, 
- de rechter onderzocht heeft of het inge

roepen arheidscontract echt of fictief 
was; 

Dat het middel dus in feite niet op
gaat; 

Over het derde middel : schending 
van artikels 1, en in 't bijzonder 1, 
alinea 1, der wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, samengeschakeld door ko
ninklijk besluit van 28 September 1931, 
1 en 3 der wet van 16 Augustus 1887 
de betaling van het loongeld aan de 
werklieden regelende, 2, en in 't bij
zonder 2, ~o, der wet van 15 Juni 1896 
nopens de werkplaatsreglementen, 1, 3, 
en 11, in 't bijzonder 11, alinea 5, der 
w_et van 10 Maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, 1108, 113~, 1135, 1 ?10~ 
1??9 van bet Burgerlijk Wetboek en 
9? der Grondwet, doordat het_ bestreden 
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vonnis, na te hebben vastgesteld dat de 
Vennootschap Vanden Bulcke en Co
syns, sedert half November 19!.0, de 
loonen der chauffeurs niet meer be
taalde, nochtans heeft geoordeeld dat 
het slachtoffer Siroul, op het oogenblik 
van het ongeval, op 15 Januari 1941, in 
dienst van die vennootschap was, onder 
voorwendsel dat, zo_o deze opg·ehouden 
had de loonen te betalen, het niet was 
omdat de chauffeurs hun nieuwe plaats 
weigerden, doch aiie·en omdat ze wild en 
betaald worden in Belgisch geld en dat, 
ten andere, de Vennootschap Vanden 
Bulcke en Cosyns de sociale lasten is 
blijven uitbetalen, dan wanneer derge
lijke redenen geenszins bewijzen dat de 
chauffeurs in dienst van de Vennootschap 
Vanden Bulcke en Cosyns gebleven 
waren, daar de . arbeidsovereenkomst 
hoofdzakelijk tot doel heeft : het ver
schaffen door bet hoofd der onderneming 
van een loon in metaalmunt of in pa
pieren geld : 

Overwegende clat het feit aileen van 
het loon te betalen geen vermoeclen 
}uris et de jure uitmaakt van het bestaan 
van de arbeidsovereenkomst tusschen 
den loontrekkencle en deze die betaalt; 

Dat geen enkele wetsbepaling .den 
werkgever verbiedt· het loon van een of 
meer zijner werklieden te zijnen ontlaste 
te cloen befalen ; 

Overwegende dat de rechter vaststelt 
clat Siroul in clienst· van de Vennootschap 
Vanden Bulcke en Cosyns is gebleven; 
dat hij de reclen aangeeft waarom, vanaf 
een bepaalcl · oogenblik, het loon door 
Kiekeman ten on tlaste van gezegde 
vennootschap wercl betaald, terwijl de 
andere bedingen van de tusschen par
tijen aangegane overeenkomst van dienst
verhuring behouden bleven; · 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten en tot een vergoeding van 
'150 frank jegens Kiekeman alsook tot 
een vergoeding van 150 frank jegens 
Druet en Minne. 

23 December '1%3. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de 
Cocqueau d,es Mottes. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat generaal. 

1e KAMER.- 23 December 1943. 

1° EIGENDOM. - TERUGVORDERING. 
- TERUGGAVE VAN DE UITGAVEN. -
BE GRIP. 

2° EIGENDOM.- GEBOUWEN EN WEB
KEN OPGERICHT OP DEN GROND VAN 
EEN ANDER. RECHT VAN DEN 

EIGENAAR VAN DEN GROND OM DE 
WEGRUIMING ER VAN TE VORDEREN. -
VOORWAARDEN. 

3° BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - Is EEN GE
BOUW, EEN REPLANTING OF EEN WERK, 
OPGERICHT OP DEN GROND VAN EEN 
ANDER, VATBAAR OM WEGGERUIMD 
TE WORDEN? - BINDENDE BEOOR
DEELING. 

1° Ter zake van te1·ugvordering van eigen~ 
dom, moet de eigenaar, buiten de ge
vallen waa1·in de wet de teruggaven 
ttitdrukkelijlc 1·egelt, aan den bezitter, 
hij weze te goeder of te kwader trouw, 
·de noodzakelijke uitgaven veryoeden, 
alsook de nuttige uitgaven tot beloop 
van de meerwaarde bestaande ten tijde 
van de teruggave. 

2° Het recht dat artikel 555 van het Burger
lijk vVetboek toekent aan den eigenaar 
van den grond om te vorderen dat de 
door een derde uitgevoerde ge bouwen of 
werken werden weggenomen of" wegge
ruimd, onderstelt de incorporatie, bij de 
hoofdzaak, van een andere zaak (bouw
werk; beplanting, of werk), die als 
;:;oodanig onafhankelijk van ]war vel'
eeniging met de hoofdzaak kan bestaan; 
dat recht geldt niet ten aanzien van 
bestanddeelen van een werk, die in de 
zaak werden aangebracht en e1· voortaan 
mede vennengd zijn. · 

39 De vraag of een · bouwwerk, beplanting 
of werk, nitge1JOeTd door een deTde 011 

den grond van den eigenaar, te be
schouwen zijn als vatbaaT voo1· een 
afzonderlijk en onafhankelijk bestaan 
en bijgevolg als vatbaar voo1' wegneming 
zonder vernieling van de zaak zelf 
waarin zij zijn opgenomen, is eene 
vmag die ·behoo1't tot de. bindende be
oordeeling van den rechter. 

(SCHOONJANS ,EN BERT.HOUL. 
'!'. ECHTG. DE MUYNCK.) 

ARREST (1). 

Gezien het bestred(m arrest, gewezen 
door het Hof van heroep te Gent, den 
30n November 1%0; 

Aangaande het eenig middel. tot ver
breking, genomen nit de schending van 
de artikels 544, 551, 552, 553, 555 
en 1381 van het Burgerlijk Wetboek, 
daarcloor dat het bestreden arrest, zonder 
tegen te spreken dat de betwiste werken 
het voorwerp waren van een natrekking 
bij het onroerend goed van eischers en 
zonder vast te stellen dat zij niet moch-

(1) Dit arrest heeft geen Nederlaridschen 
tekst. De Fransche tekst, gedrukt in Bull. 
en PAsiC., 1943, I, 123, werd door ons ver-
taald. P. D. B. 
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ten worden weggeruimd, beslist heeft 
·dat eischers niet gerechtigd zijn om, bij 
toepassing van artikel 555 van het Bur
gerlijk Wetboek, de wegruiming te vor
<leren van de werken door verweerders, 
als bezitters te kwader trouw, uitgevoerd 
op het onroerend goed dat tegen hen 
·door eischers werd uitgewonnen, noch 
te eischen dat de plaatsen .in hun vroe
geren toestand werden teruggebracht, 
en eischers veroordeeld heeft tot beta
ling van de kosten dezer werken, op 
grond van de reden dat artikel 555 van 
l1et Burgerlijk Wetboek uitsluitend van 
toepassing zou zijn op nieuwe werken 
uitgevoerd op den blooten en niet ge
]Jouwden grond of op werkeri die kunnen 
afgescheiden worden, naast de bestaande. 
gebouwen, doch niet op werken waar
·door de bestaande gebouwen en werken 
zouden veranderd, vergroot, omgevormd 
·Of verbeterd zouden zijn, dan wanneer 
artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek 
aan den eigenaar het recht verleent den 
derde, die te kwader trouw is, te ver
plichten alle bouwwerken en alle werken, 
uitgevoerd op zijn onroerend goed, weg 
te nemen of weg 'te ruimen, zonder deze 
toepassing te beperken tot nieuwe wer
ken uitgevoerd op den blooten grond of 
naast bestaande gebouwen, en zonder 
·daarvan uit te sluiten de werken van 
Yerandering, vergrooting, omvorming of 
Yerbetering van bestaande gebouwen, al 
mochten zij va,n deze niet te. scheiden 
zijn, en dan wanneer de derde, die. te 
kwader trouw is, in elk geval geen.recht 
heeft op eenige vergoeding voor de 
werken, door hem overigens uitgevoercl 
met miskenning .van de rechten van den 
·eigenaar, en die hij stoffelijk niet weg
nemen kan; 

Overwegende dat ter zake van terug
Yordering van eigendom, buiten de ge
Yallen waarin de wet bij zonder de ver
goedingen regelt, deze vergoedingen be
heerscht blijven door de algemeene be
ginselen en de traditie, uitgedrukt in de 
leer betreffende de uitgaven; dat, lui
dens deze leer, de eigenaar jegens qen 
bezitter, hij weze te goeder of te kwader 
trouw, gehouden is tot vergoeding van 
de noodzakelijke uitgaven, d. w. z. van 
·de uitgaven die vereischt waren voor het 
behoud van het onroerend goed, en van 
de nuttige uitgaven, tot beloop van de 
meerwaarde bestaande ten tijcle van de 
teruggave; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het bedrag van de aan den uitgewonnen 
bezitter verschuldigde teruggaven be
paalt, op grond en in de mate van de 
nu';tigheid en de noodzakelijkheid, die 
het feitelijk en op bindende wijze toe
schrijft aan de verschillende werken, uit
gevoerd door den bezitter aan de ge
bquwen van den eigenaar ; 

Overwegende, voorzeker, dat deze 
regelen moeten wijken voor de bijzondere 
bepalingen van de wet, wanneer deze 
zelf de teruggaven regelt; dat zulks geldt 
in de bij artikel 555 van het Burgerlijk 
Wetboek voorziene gevallen; 

Maar overwegende dat deze bepaling, 
gesteund op het begrip dat de bijko
mende zaak bij natrekking wordt opge
nomen in den eigendom van de hoofd
zaak, eene bij deze zaak geschiede incor
poratie onderstelt van een zaak - ge
bouw, beplanting of werk, - wier 
bestaan als zoodanig mogelijk is onaf
hankelijk van haar vereeniging met de 
hoofdzaak; dat bedoelde bepaling niet 
van toepassing is op bestanddeelen van·· 
werken die werden uitgevoerd op de 
hoofdzaak en er vogrtaan in opgenomen 
en mede vermengd 1zijn ; 

Overwegende dat dit begrip wordt 
uitgedrukt in de wet, daar alinea 1 van 
artikel 555 voor den eigenaar het ver
mogen om zich te bevrijden van de . 
teruggave der uitgaven aan den be
zitter te kwader trouw slechts voorziet 
in zoover het hem mogelijk is, in dat 
geval, het '' wegnemen" van de gebou
wen, beplantingen of werken te ver
kiezen; 

Overwegende dat vruchteloos wordt 
aangevoerd dat, vermits alinea 2 van 
voormeld artikel den eigenaar toestaa t 
de " wegruiming van de gebouwen te 
eischen ,, de wet daardoor heeft bedoeld 
dat het aan den eigenaar toegekende 
vermogen zoover reikt dat hij zelfs het 
afbreken van de aan zijn gebouwen uit
gevoerde werken kan eischen, en aan 
den uitgewonnen bezitter enkel het recht 
wordt gelaten de afbraak er van weg te 
nemen, onverminderd de verplichting 
tot herstel van de schade, die door het 
afbreken van de werken aan den eigen
dom mocht toegebracht zijn; 

Maar overwegende dat de term " weg
ruiming ,, waarvan de wet zich in ali
nea 2 van artikel 555 · bedient, niet 
schijnt de beteekenis te bepalen, waarin 
het woord " wegneming » is genomen in 
alinea 1 ; dat alinea 2 zich er bij beperkt 
nader ·de uitoefening te regelen van een 
vermogen o,mschreven in alinea 1 en 
derhalve men zich tot alinea 1, niet tot 
alinea 2, moet wenden om te weten in 

·Welke voorwaarden dat vermogen ·is 
toegestaan ; 

Overwegende dat de vraag of een ge
bouw, eeri beplanting of een werk, uit
gevoerd op het erf van den eigenaar, 
moet beschouwd worden als een voor 
een eigen en onafhankelijk bestaan vat
bare zaak en, bijgevolg, als vatbaar voor 
wegneming zonder vernieling van de 
zaak zelf waarin zij werd opgenomen, 
een vraag is die behoort tot de feitelijke 
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en derl1alve bindende heoordeeling van 
den rechter ; 

Overwegende dat ter zake het be
streden arrest ontkent dat de besproken 
werken van dien aard zijn en deze enkel 
aanziet als « werken van vergrooting. en 
verandering, verricht aan 1:eeds bestaande 
gehouwen, waarmede zij zoo nauw zijn 
vereenigd dat zij er op geenerlei wijze 
kunnen 'van gescheiden worden " ; 

Overwegende dat deze beoordeeling de 
heslissing van het arrest rechtvaardigt 
en er uit volgt dat deze beslissing geens
zins de bij het middel ingeroepen wets-
bepalingen heeft geschonden ; · 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
-voorziening; veroordeelt eischers tot de 
kosten alsmede tot de vergoeding van 
150 frankjegens verweerders. 

23 December 1943. - 1• kamer· 
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer 

waarnemend voorzitter. ---,- Verslaggever, 
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, 

. H. Roger Janssens de Bisthoven. -
Pleiters, HH. Marcq en Veldekens. 

2• KAi'fiEB. - 3 Januari 1944. 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - BEKLAAGDEN HOOFDE
LIJK VEROORDEELD JEGENS BURGER
LIJKE PARTIJ. ~ GEEN VERPLICHTING 
VOOR DEN RECHTER OM AMBTSHALVE 

' . 
DE BIJDRAGE VAN lEDER VAN DE BE
KLAAGDEN IN DE VERSCHUI,DIGDE UIT
.KEE1UNG TE BEPALEN. 

Geen enkele wetsbepaling verplicht den 
stmfrechter ambtshalve vast te stellen 
welke de bijdmge is in de verschuldigde 
schadevergoeding, die hoofdelijk wordt 
opgelegd aan de beklaagden ten aanzien 
van de bttrgerlijke partij. 

(NIZET EN ANDEREN, T. HOUBEN.) 

ARREST (uittreksel). 

Gelet op het bestreden arrest op 
18 September 1943 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over bet derde middel dat de beslis
sing bedoelt op de burgerlijke vordering 
gewezen : schending van artikels 276, 
408 en 413 van het Wetboek van straf
vordering, 1317, 1319 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, 7, alinea 2, der 
wet van 1910, doordat bet Hof, bet 
gerechtelijk contract schendende, de 
eischen en de conclusies niet beantwoord 
heeft van Nizet die door het Hof wilde 
doen bepalen welk deel van verantwoor
delijkheid in het herstel der door de 
burgerlijke partij geleden schade ge
beurlijk op hem zou wegen : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling den rechter toelaat ambtshalve 
aan te duiden hoe jegens de burgerlijke 
partij de schade moet geregeld wordep 
die hoofdelijk op de betichten weegt, en 
dit met bet oog op bet gebeurlijk verhaal 
door een·hunner uit te oefenen; 

Dat, anderzijds, de aanlegger, in zijn 
conclusies v66r het Hof van beroep, 
iulks niet ,l1eeft gevraagd, doch zich 
beperkt heeft bij ae bewering dat, claar 
de burgerlijke partij het nadeel. niet 
heeft bepaald dat haar door den met 
Fraikin beganen diefstal werd veroor
zaakt, het Hof dat nadeel niet kon 
bepalen; 

Dat het middel, bijgevolg, noch in 
rechte noch in feite opgaat; 

3 Januari 1944.- 2• kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggevm·; IL Is
tas.- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat geae
raal. 

2e KAMER. - 3 Januari 1944. 

1° PROSTITUTIE. - BESLISSING VAN 
DE CORRECTIONEELE RECHTBA.NK, UIT
SPRAAK DOENDE IN BEROEP AAN
GAANDE. EEN INSCHRIJVING OP DE 
LlJST DER PUBLIEKE VROUWEN. -
AARD VAN DIE BESLISSING. 

2° PROSTITUTIE. - BESLISSING YAN 
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK; UIT
SPRAAK DOENDE IN BEROEP AAN
GAANDE EEN INSCHRIJVING 0P DE 
LIJST DER PUBLIEKE VROUWEN. -
VEREISCHTE OPENBAARHEJD. 

1° De · beslissing van de raadk~mer van 
de co!'!'ectioneele rechtbank, uitspmak 
doende op het beroep tegen een door het 
college van· burgemeester en schepenen 
ambtshalve gedane inschl'ijving op de 
lijst de!' publieke vrouwen, is een vonnis. 
(Besluit van 3 J anuari 1941, art. 4.) 

2° De beslissing van de raadkamer van 
de correctioneele rechtbank, uitspraak 
doende op het beroep tegen een door het 
college van burgemeeste!' en schepenen 
gedane inschrijving op de lijst der pu
blieke V!'omven, moet, 01J straffe van 
nietigheid, worden uitgesproken ter open
bare terechtzitting. (Grondwet, art. 9? .) 

(c ... ) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden beslissing op 
14 October 1943 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Doornik, bij 
toepassing van artikel 4 van het besluit 
van den dienstdoenden secretaris-gene
raal van het Ministerie ·van binnenland• 
sche zaken en van volksgezondheid d.d. 
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3 Januari 1941 tot herziening en samen
schakeling der beschikkingen op de 
ontucht; 

Over · het middel ambtshalve opge
worpen door het openbaar ministerie 
en afgeleid- uit de schending van arti
kel 97 der Grondwet; 

Overweg·ende dat,naar luid van booger
bedoeld artikel 4, de vrouw die door het 
college van burgemeester en scbepenen 
ambtshalve werd ingeschreven op de 
lijst der publieke vrouwen in hooger 
beroep kan gaan bij de correctioneele 
recbtbank zetelende in .raadkamer, die 
beslist nadat de pr'o(:ureur des konings 
werd gehoord ; 

Overwegende dat de beslissing door de. 
recbtbank gewezen een vonnis is, en, 
dienvolgens, in openbare terechtzitting 
moet uitgesproken worden, zooals arti
kel 97 der Grondwet het voorscbrijft; 

Ove~·wegende dat de bestredim beslis
sing te kennen geeft dat ze gewezen werd 
door de raadkamer van de rechtbank 
vah eerstefl aanleg zetelende met geslo
ten deuren; 

Overwegende dat ze dienvolgens arti
kel 97 der Grondwet schendt; . 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven -worden 
op de registers der rechtbank van eer
sten aanleg te Doornik en dat melding 
ervan zal gedaan worden op den kant 

· der vernietigde beslissing ; legt de kosten 
ten laste van den Staat; verwijst de 
zaak naar de correctioneele rechtbank te 
Bergen. 
. 3 J anuari 1944. - 2e kamer. - Voor
z-itter, H. Hodiim, .raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Eisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER, - 3 Januari 1944. 

PROSTITUTIE. - VERBOD PROSTI-
TUTIE TE DULDEN IN DAARTOE NIET 
TOEGELATEN PLAATSEN. 

Tot de toepassing van artikel 15 van het 
besluit van 3 Januari 1941, hetwelk 
het dulden van prostitutie ver biedt in 
huizen, appartementen, kamers of in
richtingen, die niet zijn toegelaten, is het 
niet vereischt dat het dulden van de 
prostitutie meer geprostitueerden betreft 
noch dat d~ze ingesc'hreven wezen op de 
lijst der pub1ieke vrouwen. 

(G ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
29 Juni 1943 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Over het eerste middel : schending 
van artikels 15 van het besluit d. d. 
3 Januari 1941 en 9 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aan de 
bepalingen van artikel 15 een ve'rkeerde 
en uitgebreide uitlegging heeft gegeven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wij st _eenerzij'ds dat de aanlegster, 
hoewel lijdend; nochtans bet oog op de 
uitbating van haar inrichting hield, dat 
haar gezondbeidstoestand haar niet be
lette het gedrag en. de houding nate gaan 
bij haar van G ... nopens wier daderi en 
handelingen ze niet omwetend .kon zijn, 
anderzijds, dat uit de verklaringen door 
de medebetichte van aanlegster aan de
politie gedaan blijkt dat G ... verschil
lende keeren in kamer is 'bovengegaan 
in de door de aanlegster uitgebate in
richting; 

Overwegende dat de bestredene be
slissing uit deze, feitelijke vaststellingen 
beeft kunnen afleiden dat de aanlegster 
geduld beeft dat een publieke vrouw haar 
bedrijf uitoefent in de inrichting die
onder baar toezicht stond; dat bierbo
vengezegd artikel 15 voor zijn toepassing 
niet vereiscbt dat' meerdere publieke 
vrouwen zouden geduld geweest zijn of 
dat de publieke vrouw tot de kategorie 
.der regelmatig ingeschreven publieke-
vrouwen ,zou behooren ; · · 

Over bet tweede middel : schending 
vail artikel 97 der Grondwet, wat het 
gerechtelijk contract aangaat; van arti
kels 276, 408 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering, van artikels 1317,-
1319 en volgende van het Eurgerlijk 
Wetboek, doordat het arrest onvoldoend 
gemotiveerd is ; ' 

Overwegende dat de bestredene be-e 
slissing op de beschouwingen dfe in 
conclusie v66r het Hof uiteengezet wer
den en die dienden om te bewijzen dat 
het ten laste van de aanlegster gelegd 
misdrijf onderstelt dat het over een pro
fessioneele publieke vrouw ging, geant
woord heeft" dat zoo de gebeime ontucht 
in de reglementatie niet begrepen was. 
het. nagestreefd doel niet zou hereikt en 
niet zou kunnen bereikt worden, daar.de 
wetgever de rampzalige gevolgen van de 
ontucht ohd,tlr al haar vormen wil ver
helpen "; 

Dat, anderzijds, het arrest, bij de 
feitelijke vaststellingen waarop het wijst, 
d~. door. de aanlegster aangevoerde be- tl 
WlJSvoermg verwerpt ; · 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Dat de aanlegster daarenboven de 

bezwaren niet bepaalt betreffende de 
andere wetsbepalingen in het middel 
aangeduid; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing werd geveld op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 



rechtsvormen werden nageleefd en da t 
-de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

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

3 Januari 1944. ~ 2e kamer_. - Voor 
;;;itter, H. Hodiim, raadshe'er waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans-
sens_ de Bisthoven, advocaat generaal. 

2" KA.VIER. - 3 Januari 1944. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNOR
MALEN. - lNOBSERVATIESTELLING. 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DEN 
RECHTER DEN BEKLAAGDE TE ONDER
VRAGEN- NO PENS HET PUNT OF HIJ 
O.Vl DE OPENBAARHEID VAN DE DEI)AT
TEN VERZOEKT. 

llet gerecht, dttt kennis neemt van een 
vordering of van een ve1·zoekschl'ift tot 
·inobse1·vatiestelling van een beklaagde, 
·is niet gehouden dezen te ondervragen 
nopens het pttnt of hij de openbaaTheid 
van de debatten verlangt. (Wet van-
9 April 1930, art. 5.) 

( CRIEM EN WILLEMSEN.) 

ARREST. 

Gelet op de voorzieningen ingediend 
-door Georges Willemsem tegen : het _ 
arrest op 18 Aug·ustus 1943 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat een be
schikking der raadkamer van de recht
hank van eersten aanleg te Brussel be-, 
krachtigt, waarbij de aanlegger in obser
vatie werd gesteld, en tegen het arrest 
op 3 November 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de voor
loopige hechtenis van den aanlegger werd 
gel1and}jlaafd ; · 

Gelet op de voorzieningen ihgediend 
-door Jules Criem tegen de arresten on
clerscheidenlijk op 18 Augustus 1943, 
8 September 1943 en 3 November 1943 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-

<Iing, en waarpij de handhavihg van de 
voorloopige hechtenis van den aanlegger 
bevolen werd; 

Overwegende dat de voorzieningen 
verknocht zijn •; . 

Wat de voorziening betreft van Criem, 
gericht tegen het arrest van 18 Au
gustus 1943 : 

Overwegende· dat de aanlegger, bij 
verklaring d. d. 20 Augustus 1943 v66r 

-den directeur van de gevangenis te 
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Vorst, van zijn voorziening afstand heeft 
gedaan; 

Wat b'etreft de voorziening van Criem 
gericht tegen het arrest d. d. 8 Septem
ber 1943 en de voorzieningen van de -
twee aanleggers tegen d€ arresten van 
3 November 1943 ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
geen enkel middel inroepen ; dat de 
substantieele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissingen weitelijk 
zijn; 

Wat de voorziening betreft van 'Wil
lemsen tegen het arrest van 18 Au
g·ustus 1943 : 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 5 der wet van 9 April 1930, door
dat het bestreden arrest met gesloten 
deuren werd gewezen zonder dat de 
aanlegger gevraagd werd of hij de open-
baarheid der debatten begeerde : , 

Overwegende dat artikel 5 der wet 
van 9 April 1930 tot bescherming der 
maatschappij zegt dat over het verzoek 
tot inobservatiestelling in de raadkamer 
beslist wordt; dat het in zijn § 2 daar
aan toevoegt dat zoo de verdachte het 
vraagt, de openbaarheid der debatten 
bevolen wordt; 

Overwegende dat die tekst niet ver
eischt dat de beklaagde nopens dat punt 
gei:nterpelleerd wordt; dat het middel 
niet aanvoert, en dat uit de reC:htsple- _ 
ging niet blijkt, dat de aanlegger de 
openbaarheid der debatten zou ge
vraagd hebben ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
ze wettelijk is ; 

Om die redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen ; decreteert den 
afstand der voorziening van Criem tegen 
het- arrest van 18 Oogst 1943 ; verwerpt 
de an.dere voorzieningen ; veroordeelt 
Jules Criem tot 2/3 en Georges Willem
sen tot 1/3 der kosten. 

3 Jan uari 1944. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ----,- Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gez.ijlcluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal: 

2e KAMER. - 3 Januari 1944. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
BESCHIKKING DIE,_EEN i'IIISDRIJF VER
WIJST NAAR DE NORi'i!AAL BEVOEGDE 
JURIDICTIE. - AANNEIVIING V-AN VER
ZACHTENDE OIVISTANDIGHEDEN. - BE-
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SLISSING NIET BINDEND VOOH DEN 
HECHTER DIE DE ZAAK TEN GRONDE 
VONNIST. 

De beoordeeling van de verzachtende om
standigheden behoort slechts aan de 
onderzoelcsgerechten in verband met de 
verwijzing van een misdrijf naar een 
gerecht van lageren rang dan datgene 
hetwellc normaal er van had lcennis 
moeten nemen; buiten dit geval is de 
verlclaring van een onderzoelcsgerecht dat 
er verzachtende omstandigheden bestaan 
zonder eenig voorwerp en het vonnis
gerecht rnoet daarop gee·n acht slaan. 

(BOUX, 
T. PROCUHEUR GENERAAL TE LUIK.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
20 October 1943 door het Hof van 
heroep t.e Luik gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van 
Boux: 

Over het middel van ambtswege . : 
schending _ van artikels 200 en 201 
van het Wetboek van strafvordering, 
van het besluit-wet van· 13 Mei 1940, 
nr 2?2, en van het besluit van 19 Maart 
1943, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de zaak bij de correctioneele 
rechtbank en bijgevolg bij het Hof van 
beroep onregelmatig werd aanhangig 
gemaakt en dat ze heiden zonder juris
dictie zijn wat het aan den aanlegger ten 
laste gelegde misdrijf betreft; 

Overwegende dat de aanlegger, bij 
beschikking der raadkamer van de recht
bank van eersten aanleg te Luik d. d. 
4 September 1943, bij aanneming van 
verzachten,de omstandigheden, naar de 
correctioneele rechtbank werd verwezen 
om, "te Luik, op 30 Juli 1943, met 
behulp van geweld of bedreigingen, een 
handtasch met geld erin te hebben weg
genomen te nadeele van Eugenie Gau
cet »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat uit de elementen der 
rechtspleging blijkt dat de aanlegger den 
hem ten laste gelegden diefstal met 
behulp van geweld begaan heeft in den 
nacht van 30 op 31 Ju1i, waarschijnlijk 
rond 23 uur 10 minuten op 30 Juli; dat 
dit misdrijf bijgevolg onder de tpepas
sing valt van het besluit'-wet nr 2?2 
van 13 Mei 1940 omd_at het gepleegd 
werd in oorlogstijd en tijdens de, ver
duistering van de, lichten ; 

Overwegende dat het arrest, illZon
derheid mt dat besluit-wet en uit het 
besluit van 19 Maart 1943 afleidt dat 
de aanlegger v66r de kamer met drie 
rechters van de correctioneele rechtbank 
had moeten verwezen geweest zijn, ver
J?its het die kamer wa~ die voorloopig de 
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militaire rechtsmacht · vervangde; dat 
het arrest daaruit besluit dat de be
schikking van de raadkamer; waarbij de 
aanlegger, bij aanneming van verzach
tende omstandigheden, naar den alleen
rechtsprekenden rechter werd verwezen, 
aan de correctioneele rechtbank- kamer 
met drie rechters - de volledige kennis
neming heeft onttrokken van de feiten; 
door het besluit-wet van 13 Mei 1940 
aangeduid als misdaden, en de zaak 
v66r den alleenrechtsprekenden rechter 
heeft gebracht die niet bevoegd was om 
er kennis van te nemen ; dat, eindelijk, 
het arrest, bijgevolg, beslist dat de zaak 
onregelmatig bij het Hof werd ·aan
hangig gemaakt en dat dit laatste zonder 
jurisdictie was ; 

Overwegende dat, luidens het nesluit 
van 19 Maart 1943, dat de besluiten van 
18 November 1940 en 16 November 1942 
wijzigt, de ambtsvenichtingen -van de 
militaire rechtsmacht voorloopig uitgeoe
fend worden door "de correctioneele ka
mers » der rechtbanken van eersten aan
leg, en niet enkel meer door de kamers 
met drie rechter~- van de correctioneele 
rechtbanken, en dat dit besluit ,van 
19 Maart in werking was op den datum 
van de feiten der vervolging ; 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer den aanlegger riaai de correc
tioneele rechtbank verwezen l1eeft en 
niet naar een bepaalde kamer dier recht
bank; 

Dat de verklaring in die beschikking 
van verwijzing " dat er verzachtende 
omstandigheden bestaan », in strijd met 
wat het arrest zegt, aan de rechtbank 
de volledige kennisneming der feiten 
niet heeft onttrokken ; dat h_et oordeel 
over de verzaj:;htenden omstandigheden, 
volgens de wet van 4 October 186?, aan 
de onderzoeksrechtmachten slechts be
hoort met het doe! een misdrijf v66r 
een rechtsmacht van lageren graad te 
J;>rengen .; dat, buiten deze gevallen, de 
verklaring van een onderzoeksrecht
m\icht dat er verzachtende omstandig
l>eden bestaan, zonder voorwerp is en 
dat de rechtsprekende rechtsmacht er 
geen re.kening moet mede bouden ; 

Dat, bijgevolg, in de zaak, het den 
beklaagae ten laste golcgde feit, alhoewel 
als misdaad omschreven, in de bevoegd
heid viel van de correctioneele recht
bank, zonder· aanneming van verzach
tende omstandig·heden, en dit krachtens 
de met elkander vergeleken bepalingen 

'van het besluit-wet van 13 Mei 1940 en 
de besluiten van 18 November 1940, 
16 November 1942 en 19 Maart 1943; 

Dat het bcstreden arrest; in schending 
van die bepalingen, verklaart heeft dat 
eerst de corrcctioneele - rechtbank en 
daarna het Hof van beroep, ottregel
matig van de zaak hebben kennis ger10-
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· men en zonder jurisdictie waren wat de 
den aanlegger ten laste gelegde netich
ting betreft; 

II. Betreffende de voorziening van 
den procureur generaal bij het Hof van 
beroep te Luik; 

Overwegend~ dat de aanlegger geen 
enkel middel aanvoert en dat zijn voor
ziening, door de beslissing op de voor
ziening van den aanlegger, van voor
werp ontbloot wordt ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal- overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding ervan zal ge
maakt worden op den kant der vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten laste 
van den Staat en verwijst de zaak.naar 
bet Hof van beroep te Brussel; zegt dat 
de voorziening van den procureur gene
raal bij · het Hof van beroep te Luik 
zonder voorwerp is. 

3 Januari 1944. ~ 2e kamer.- Vom·
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -- Verslaggever, H. Waleffe. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raaL 

1e KAIVIER:- 6 Januari 1944. 

OVEREENKOMSTEN.- DWALING ALS 
GEBHEK- IN DE TOESTEMIVIING. - 0N
VEHSCHOONBAHE D.WALING .. - ,KAN 
GEEN GHOND OPLEVEREN TOT DE VOR
DERING TOT NIETIGHEID OVEREEN
KOMSTIG ARTIKEL 1117 VAN HE'l' BUR
GER.LIJK WETBOEK. 

De zoogen aamde " onverschoon bare >> dwa
lin g, d. w. z. de dwaling welke een rede
lijlc mensch niet begaat, is geen gebrek 
in de toestemming, in den zin van \:le 
ai·tikelen 1109 en 1110 van het Burqer
lijlc Wetboelc, en lean geen grond ople-. 
11eren. tot de vorde-rinq tot nietigver1cla-
1'ing overeenkomstig artikel 1117 vim 
heLBurgerlijk Wetboek 11). 

(N. V. «LA ROYALE. BELGE », 
'1'. MUYLDERMANS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
30. Mei 1942 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikels 97 der Grondwet; 1108, ~109, 
1110, 1131, 1134, 1135, 1382 en 1383, 
en, voor zooveel als noodig, 1142, 1143, 

(1)· Zie de voetnota bij dit anest, van den 
Heer advocaat generaa.l Raoul Hayoit de Ter
micourt, in B~tll. en PAsiC., 1944, I, 133. 

1144, 1145, 1 '14 7 en 1148 van het Bur
gerlijk Wet_boek; 26 der wetten op de 
vergoeding · der schade voortspruiterrde· 
uit arbeidsongevallen samengescha,keld 
door koninklijk besluit va:n 28 Septem
ber 1931, voor zooveel als noodig,. 
28 der wet van 24 December 1903 op 
de vergoeding der schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, gezegd arti
kel 28. gewijzigd door artikel 1 der wet 
van 18 Juni 1930 tot herziening. van de' 
wetgeving op de. vergoeding der schade· 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat de dwaling· omtrent het recht dill' 
de aanlegster in verbreking beweert te· 
hebben b()gaan, geen verschoonbare dwa
ling is, haar toestemming· niet nietig 
heeft gemaakt en, bijgevolg, de nietig
heid niet medebrengt van de op 10 Juni: 
193 7 bekrachtigde overeenkomst ; dan 
wanneer er geen geldige toestemming 
bestaat zoo deze slechts door .dwaling
werd gegeven, zelfs indien die dwaling 
niet verschoonbaar was (schending van 
ar.tikelen 1108, 1109, 1110, 1131, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek; 
26 der samengeschakelde wettom op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen); dan wanneer, 
zoo de dwaling onverschoonbaar is, de' 
overeenkomst,. hoogstens, kan behouden 
worden als vergoedirig van de fout die 
gebeurlijk begaari werd door hem aan 
wien de dwaling toe te sehrijven is, 
wat de rechter verplicht niet alleen het 
foutief karakter van de onverschoon
bare dwaling vast te stellen, doch oak 
het nadeel dat het behoud der overeen
komst gebeurlijk moet herstellen of 
vermijden, waaruit volgt dat, in aile 
geval, om die vaststellingen in de zaak 
niet te hebben gedaan, de rechter zijn 
beslissing niet wettelijk gemotiveercl
heeft en de organieke regelen nopens 
de burgerlijke verantwoordelijkheid ge
schonden heeft, schending van artike
len 97 der Grondwet, 1382, 1383 en, 
voor zooveel als noodig, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1147 en 1'148 van het Bur
gerlijk Wetboek : 

Overweg.ende dat l1et bestreden arrest 
vast!ltelt clat de " Royale Beige » de 
litigieuze overeenkomst heeft aange
ga<J.n "in de meening· dat het ongeval, 
aar\ wijlen De Becker overkomen, een 
arl;leidsongev;tl uitii\aakte >i, doch dat 
zij, in, haar verrichtingen zoodanig door 
reehtsgeleerden bijgestaan was dat " zij 
niet onwetend ]weft knnnen zijn » no- · 
pens de rechtspraak van het Hof van 
verbreking, die met die meening in 
strijd is; dat het arrest om die reden · 
verklaart " dat de dwaling omtrent het 
recht, die de aanlegster ·tot nietigheid 
beweert te hebben begaan, geen ver
schoonbare Uwaling is, haar toestemming 
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niet nietig gemaakt heeft en, dus, de 
nietigheid der overeenkomst niet mede-
brengt "; · 

Overwegende dat uit die bewoordin
gen blijkt dat de rechter erkerit dat de 
aanlegster de overeenkomst heeft ·aan
gegaan door dwaling, doch, dat hij die 
dwaling als onverschoonbaar aanziet, en 
daaruit afleidt dat ze de toestemming 
van de aanlegster niet nietig gemaakt 
heeft, en, bijgevolg, de nietigheid van 
de overeenkomst niet kan medebrengen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, in 
strijd met wat de verweerder staande 
houdt, de beslissing van het arrest, lui
dens welke de dwaling van de aanlegster 
de toestemming niet heeft kunnen nietig 
maken noch de nietigheid der overeen
komst medebrengen, niet mag afgezon
derd worden van de beslissing luidens 
welke die dwaling onverschoonbaar was; 

Dat, integendeel, deze laatste beslis
sing in het arrest voorkomt als de reden 
van de eerste, · en dat ze, bijgevolg, in 
het tbezicht over de wettelijkheid van 
het beschikkend gedeelte van het arrest, 
niet mag buiten beschouwing gelaten 
worden; 

Overwegende dat, aldus gesteund op 
de omstandigheden waarop ze wijst, de 
verklaring van het arrest : dat de dwa
ling van de aanlegster onverschoonbaar 
was, hierop neerkomt, dat die dwaling. 
van zulken aard is, dat een redelijk 
mensch ze, riiet begaat ; 

Overwegende dat die beoordeeling tot 
de soiwereine macht van den rechter 
behoort; 

Overwegende dat het Hof uit die 
beoordeeling, wettelijk heeft afgeleid 
dat de aangevoerde dwaling, de toestem
ming niet heeft gebrekkig gemaakt in 
den zin der wet, en, bijgevolg, geen vor-
dering tot nietigheid kan gronden ; , 

Overwegende, inderdaad, dat in de 
traditioneele opvatting van het Fransch 
recht, die opklimt tot aan het Romeinsch 
recht, en door. het Burgerlijk Wetboek 
niet werd verworpen·, voortdurimd werd 
verstaan dat de wet die dwaling slechts 

(1) Artikel 694 .. van lwt Burgerlijk Wet
bock heeft, wat betreft zijn juiste interpre
tatie, aanleiding gegeven tot veel betwisting, 
zoowel in de rechtsleer als in de rechtspraak. 

Zijn beteekenis staat heden, iD de Belgische 
rechtspraak, vrijwel vast, inzonderheid ria de 
ze'er stellige arresten van het Hof van verbre
king, gegeven op 29 Julli 1905 (PAsrc., 1905, 
I, 276} en 9 November 1905 (PASIC., 1906, 
I, 44). 

Deze beteekenis is de volgende : artikel 693 
voorziet het geval waarin tusschen de beide 
thans van elkander gescheiden erven een fei
telijken toestand van dienstbaa1·heid werd tot 
stand gebracht dom• den eigenaar, ten tijde dat 

ter hulp kw:am voor zoover deze laatste· 
de daad kon zijri van een redelijken 
mensch; . 

Overwegende, daarenboven, dat wan
neer een· der contracteerende partijeQ. 
vrijwillig verzuimt rra te gaan om welke 
red en en . hij de overeenkomst ondertee
kent, hij de gevaren van dwaling nopens 
die redenen op zich neemt, en dient aan
gezien als de overeenkomst gewild te 
hebben met de gevaren. die er aan ver-
bonden zijn ; . 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
aldus de vordering tot nietigheid afge
wezen hebbende, het behoud van de ver
bintenis niet meer had te rechtvaardigen 
door het begrip van een herstel dat aan 
de contracteerende partij zou verschul
digd zijn, voor de schade die haar door 
het verbreken van dien band had kunnen 
berokkend worden, daar de gewezen 
beslissing zelfs de onderstelling van der
gelijk onderzoek uitsluit; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
vom·ziening ; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten alsook tot de verwerping 
van 150 frank jegens de verweerders. 

6 Januari 19~~-- 1e kamer.--,-- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H .. Vi
try. - Geliikluidende concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene-· 
raal. 

fe J(AJVIEIL - 6 Januari 1944. 

ERFDIENSTBAARHEID. - BESTEM
MING VAN DEN· FIUISVADER. - Burr
GERLIJK .WETBOEK, ARTIKEL 69~ .. -
ONDERSTELT EEN ERFDIENSTBAARHEID 
DIE BESTOND V66R DAT DE TWEE 
ERVEN IN DEZELFDE HAND VEREENIGJJ 
WAREN. 

De toepa.ssing van artikel 694~ van het 
Burgerl~ik Wetboek onderstelt een zicht
bare erfdienslbaarheid, die bestond voor 
dat d~ twee erven in dezelfde hand 
ve1:eemgd wm·en (1). 

zij in zijn hand vereenigd waren. De eigenaar 
heeft de dienstbaarheid geschapen; er is, door 
zijn toedoen, eeli toestand ontstaan, die bij de 

. scheiding van de erven een nieuwe erfdienst' 
baarheid is geworden, welke voorheeu niet 
heeft bestaan .. Wat meer is, artikel 692 be
paalt dat, op deze wijze,. door bestemlning 
van den huisvader de erfdienstbaarheid slechts 
kan worden gevestigd ten aanzien van de 
voortdttrende en. tegelijk zichtbm·e erfdienst
baarheden. 

Artikel 694 daareutegen voorziet een bij
. zon'der geval : de erfdienstbaarheid als. zooda

nig, dit wil zeggen de toestand van dien:st
baarheid ·van het eeli.e erf, als lijdend erf, ten 



(NICOLAS, T. JACOBEUS'.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
15 Jan ua:ri 1942 gewezen door de rech t
hank van eersten aanleg te Charleroi, 
uitspraak doende in gTaad van hooger 
beroep; 

Over het eenig middel : schending vah 
artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek 
en voor zooveel als noodig van artike
len 691, 692 en 693 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
ten voordeele van het erf der verweer
ders in verbreking het bestaan erkend 
heeft van een erfdienstbaarheid van 
overgang en· dit door de bepalingen in te 
roepen van artikel 694 van het Burger
lijk Wetboek, dan wanneer uit de ele
menten der zaak blijkt, en dat het 
vonnis feitelijk erkent : a) dat het in 
de zaak over een erfdienstbaarheid van 
overgang gaat, · dus niet voortdurend; 
b) dat die betwiste erfdienstbaarheid 
niet door titel gevestigd is ; c) dat het 
niet over twee erven gaat waarvan het 
eene aan het andere een erfdienstbaar
heid verschuldigd is, verkregen d,oor een 

· eigenaar die de zichtbare teekens ervan 
zou laten bestaan luibben en die over een 
van de· erven zou beschikt hebben in 
dien toestand; d). dat het, integendeel, 
over een onroerend goed gaat dat ge
bouwd werd door den rechtsvoorganger 

opzichte van het andere erf, als heerschend 
erf, werd gevestigd en bestoml reeds v66r dat 
deze twee erven in ·handen van denzelfden 
eige'naar werden vereenigd. De dienstbaar
heid werd dus niet door dezen eigenaar gescha
pen tijdens de vereeniging van de erven, maar 
bestond reeds1 en wel als erfdienstbaarheid, 
v66r de vereeniging. De vereeniging is 
daarna geschied in . handen van denzelfden 
eigenaar. De erfdienstbaarheid, als zoodanig, 
gaat door .deze vereeniging te niet : nemini 
1·es sua se1·vit. Maar de feitelijke toestand van 
dienstbaarheid blijft hrsschen de thans ver
eenigde erven bestaan, en het zichtbaar teeken 
dat ze aanwijst, is steeds voorhanden. 

De oude erfdienstbaarheid zal nochtans 
weer herleven en zij (( blijft voortbestaan ,, 
zooals artikel 694 het uitdrukt, wanneer zekere 
vuorwaarden worden verwezenlijkt, en wel de 
volgende: 

De eigenaar beschikt over de twee erven 
derwijze dat zij ounieuw van elkander wor
den gescheiden ; het zichtbaar teeken van de 
vroegere erfdienstbaarheid is nog aanwezig ; 
de . partijen hebben, niette~enstaande het 
bestaan van dit teeken, bij de scheiding van 
de erven niets bedongen aangaande de erf
dienstbaarheid ; zij I;Jewaarden het stilzwijgen ; 
hun stilzwijgen moet worden uitgelegd als 
blijk .van de bedoeling om de vroegere erf-
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der partijen, die het in twee heeft v~;r
deeld om aan elk zijner kinderen de 
helft ervan te schenken, doordat, ander
zijds, het bestreden vonnis, door in zijn 
redenen te verklaren dat artikel 694 van 
het Burgerlijk Wetboek, eenerzijds, en 
artikelen 692 en 693 van het Burgerlijk 
Wetboek, anderzijds, indentieke voor
waardeil vereischen en . dat, inzonder
heid, artikel 694 van het Burgerlijk 
W etboek het bewijs van het bestaan 
van de erfdienstbaarheid vooraleer de 
twee erven in dezelfde hand vereenigd 
werden, niet vereischt, artikel 694 
vai::t het Burgerlijk Wetboek geschonden 
heeft : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

in feite vaststelt : dat de echtgenooten 
Nicolas, rechtvoorgangers der partijen 
in de zaak, rond 1904, in de Claires 
Fontainesstraat, te Chapelle lez- Herlai
mont, een gebouw hebben doen optich
ten, dat zij daarna in twee belendende 
woningen, met de aanpalende hoven'erbij, 
hebben veranderd; dat zij de woning, 
die heden aan de verweerster in verbre
king toebehoort, hebben verhuurd; dat 
zij dan, voor het gebruik van deze laatste 
woning, langsheen den achtergevel van 
de twee llUizen ·en den zijgevel van het 
huis dat thans aan den aanlegger toebe
hoort, een trottoir met een afloop voor 
regen- en huiswater hebben aangelegd, 
dit alles op de straat uitkomende, met 

dienstbaarheid, waarvan het zichtbaar teeken 
steeds bestaat, opnieuw te Iaten herleven. 

Aldus blijft de erfdienstbaarheid, z66 be
sluit artikel 694, heerschend of lijdend voort
bestaan ten voordeele van het vervreemde erf 
of op het vervreemde erf. 

Maar, in tegenstelling met artikelen 693 
en• 692, geschiedt zulks niet enkel ten aanzien 
van de zichtbare voortdurende erfdienstbaar
heden, doch ook ten aanzien van elke el'fdienst
baarheid, zelfs de niet voortdurende, waar
van een zichtbaar teeken bestaat, bij voor
beeld : een recht van overgang. 

Deze verklaring van artikel 694 steunt, 
zooals blijkt uit de hooger vermelde arresten, 
op de voorbereidende besprekingen van het 
Bm·gerlijk W etboek, inzonderheid van dit 
artikel. 

Hieruit volgt dat tot de toepassing van 
artikel 694 volgende voorwaarden ve1•eischt 
zijn : 1° het bestaan van de erfdienstbaar
heid, als zoodanig, gevestigd v66r de veree
niging~van de twee erven in handen van den
zelfden eigenaar ; 2° de vereeniging daarna 
van de twee erven in handen van denzelfden 
eigenaar ; 3° een zichtbaar teeken van de 
vroegere erfdienstbaarheid, gebleven tusschen 
de twee erven ; 4° de eigenaar beschikt over 
een van beide erven, waartusschen dit zicht-

·. baar teeken bestaat; 5° het contract bevat 
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een hangpoort op de scheidingslijn van 
de twee erven ; 

Overwegende dat het vonnis uit dien 
toestand afleidt dat « de zaken zoo ge
legen zijn dat ze een zichtbare erfdienst
baarheid van overgang zouden doen 
kennen ten laste van het onroerend goed 
door de eigenaars (de ouders der par
tijen) bezet en thans aan den ge1nti
meerde (de huidige aanlegger in verbre
king) toebehoorende zoo die twee onder
scheiden erven aan verschillende per
sonen hadden toebehoord " ; dat gezegd 
vonnis daarna er op wijst. dat die toe
stand nog bestond op 13 Juni 1920, 
datum waarop de.ouders der part.jen aan 
elk dezer een van gezegde huizen met 
den aanpalende hof er bij schonken, en 
dat de akte van schenking geen enkele 
overeenkomst nopens een erfdienstbaar
heid bevatte ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uit deze uiteenzetting besluit dat het in 
de zaak over een zichtbare erfdienstbaar
heid van overgang gaat, voorzien bij 
artikel 691. van het Burgerlijk Wetboek, 
en gevestigd·, ten laste van het erf van 
den aanlegger in verbreking, ten ·voor
deele van het erf van de verweerster ; 
dat het., bijgevolg, gezegden aanlegger 
veroordeelt om, inzonderheid, een muur 
af te breken die door hem op de schei
dingslijn der twee erven wer d opgericht 

geenerlei beding omtrent de erfdienstbaar· 
heid (zie in den ziti van deze interpretar.ie : 
verbr., 31 Jitnuari 1824, PAsrc., 1824-1825, 33 
[gedeeltelijk]; 29 Juni 1905, ibid., 1905, I, 
276; 9 November 1905, ibid., 1906, I, 44; 
Brussel, 14 Juli 1859, ibid. 1862, II, '297; 
28. December 1'862, ibid., 1863, II, 46 ; Luik, 
19 Juli 1877, ibid., 1877, II, 390; Brussel, 
1 Maart 1879, ibid., 1880, II, 59; Aarlen, 
4 Augustus 1883, ibid., 1883, III, 309; Char· 
leroi, 29 November 1882, ibid., 1883, III, 273; 
Nijvel, 28 October 1924, ibid., 1925, III, 31. 
- Arresten en vonnissen die van deze inter
pretatie geheel of gedeeltelijk afwijken : verbr. 
15 Maart 1820, PASIC., 1820-21, 82; Gen.t, 
11 l\faart 1839,ibid., 1839, II; 48; rechtb. Luik, 
19 April 1845, ibid., 1845, II, 303 ; Brussel, 
13 Augustus 1857, ibid., 1858, II, 327; Luik, 
10 Januari 1882, ibid., 1882, III, 155 [een 
nota bij dit vonnis zet de verschillende stel
sels uiteen]; Antwerpen, 13 Mei 1882, ibid., 
1882, III, 259 ; Doornik, 26 Novembm' 1904, 
ibid., 1905, III, 85 [dit vonnis werd verbro· 
ken]; M:,gns, 30 Juli 1924, ibid., 1925, III, 59). 

Zooals hierboven gezegd, moet er « een 
zichtbam· teeken van erfdienstbaarheid be
staan n, dit wil zeggen een teeken waaruit de 
bedoeling kan worden afgeleid dat de zaken 
in hun vorigen toestand worden behouden 

. (PLANIOL, TmitB, elem., t. Ier, nr 2963), 'en 
wel in zoover deze toestand er een was van 

en die de uitoefening van die erfdienst
baarheid belette; 

Doch overwegende dat uit dezelfde 
uiteenzetting b!ijkt dat het door de 
echtgenooten Nicolas, oorspronkelijke 
eigenaars van de thans verdeelde goede
ren, is dat de zaken in den toestand 
werden gesteld waaruit de erfdienstbaar
heid zou voortvloeien ; dat het in de 
zaak dus wel over een erfdienstbaarheid 
bij bestemming door den huisvader ging·, 
voorzien bij artikel 693 van het Burger
lijk Wetboek, bestemming die, krach
tens artikel 692 slechts ten aanzien van 
de erfdienstbaiuheden die tevens voort
durend en zichtbaar zijn als titel geldt; 
dat. de erfdienstbaarheid van overgang 
dat dubbel karakter niet bezit (Burger
lijk Wetl)oek, art. 688, al. 3); 

Overwegeride dat het bestreden vonnis 
dus ten onrechte beslist dat onderhavig 
geval bedoeld is bij artikel 694 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat, daarenboven, 
uit de voorbereidende werken van dit 
Wetboek, inzonderheid uit ·het verslag 
van Albisson v66r het Tribunaat, blijkt, 
dat artikel 693 · de vestiging .door den 
huisvader 'van een nieuwe erfdienstbaar
heid voorziet, ?t is te zeggen, eene die 
te voren niet bestond; terwijl artikel 69~ 
het vroeg'er bestaan van een erfdienst
baarheid voorziet; dat dit laatste artikel 
wordt toegepast op het geval waarin de 

eJ•fdienstbaaJ•heid, want indien het zichtbaftr 
teeken blijk geeft van een schikking dm· 
zaken tot pe~·soonlijk nut of eigen welge
vallen., of uit louter gedoogen van een der 
oorspronkelijke eigenaars, zal er geen ed
dienstbaarheid bestaan hebben en kan deze 
niet herleven. Bij voorbeeld : eeri pad, die
nend tot overgang, dat door den ploeg op 
gezette tijden telkens wordt omgewoeld, k11n 
een teeken zijn van een overgang uit loutm· 
gedoogen, eerder dan van een erfdienstbaftr
heid van overgang (Brussel, 6 Januari 1855, 
PAsrc., 1856, II, 327; zie ook verhr., 30 De
cember 1865, ibid., 1866, I, 154; Gent, 
25 Juni 1864, ibid., 1864, II, 359; Doornik, 
26 November 1904, ibid., 1905, III, 85 [ge
deeltelijk]). 

Artikel 694 spreekt van 'en zichtbaar 
teeken (signe apparent) en gebruikt niet de 
woorden : uitwen.dige werken ( ouvrages exte
rieurs ); die in artikel 689, alinea 2, te lezen 
staan. Men kan er uit afleiden dat artikel 694 
op dit punt ruimm; is dan 11rtikel 689. Vol
doende zal het zijn dat het zichtbaar teeken, 
van welken aard ook, duidelijk genoeg is om 
met zekerheid aan. te toonen dat er een wel 
bepaalde erfdienstbaarheid heeft bestam1 
(vergelijk op dit punt de nota bij Antwerpen, 
13 Mei 1882, PASIC., 1882, III, 259) . 

P.D.B. 
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eigenaar van twee eigendommen, waar
van het eene, vooraleer de twee enven in 
zijn hand vereenigd werden, een dienst 
verschuldigd was aan het andere en 
waartusschen een zichtbaar teeken van 
erfdienstbaarheid is blijven bestaan, -
daarna over eene van die erven beschikt, 
zonder dat het contract eenige overeen
komst omtrent de erfdienstbaarheid be
vat· 

o'verwegende .ten slotte, dat het in 
het bij artikel 694 van het Burgerlijk 
\Vetboek voorzien geval, gaat over een 
erfdienstbaarheid die te voren wettelijk 
bestond, en die zich doot' een zichtbaar 
teeken tusschen de twee erven verried, 
erfdienstbaarheid waarvan de uitoefe
ning noodzakelijk gestuit is geweest door 
het feit dat de twee erven in de hand 
van eenzelfden eigenaar vereehigd wer
den, doch die als haar uitwerksels heeft 
beginnen te hebben van den dag waarop 
de eigenaar over eene dier erven heeft 
beschikt zonder in de alde van ver
vreemding . dienaangaande iets te he
dingen; dat uit de vaststellingen van 
het vonnis hierboven aangehaald blijkt 
dat de voorwaarden voor de· toepassing 
van artikel 694 in onderhavig geval niet 
vereenigd waren ; · . 

Overwegende dat het door den rechter 
uiteengezet stelsel niet zou kunnen op
'wegen tegen de duidelijke, nauwkeurige 
en uitdrukkelijke bewoordingen van het 
verslag door Al])isson uitgebracht v66r 
het Tribunaat, bewoordingen die met 
den tekst van artikel 694 volledig over-
eenstemmen; · 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door op artikel 6% van het Burger
lijk Wetboek te steunen om het bestaan 
te bewijzen van een erfdienstbaarheid 
van overgang ten laste van het e'rf van 
den aanlegger ten voordeele van het 
erf der verweerders, · die bepaling ge
schonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof machtigt de 
verweerster om in rechte op te treden; 
verbreekt het bestreden vonnis; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers vim de rechtbank 
van eersten aanleg te Charleroi en dat 
melding· ervan zal gemaakt worden op 
den kant der vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de rechtbank van 
eersten aanleg te Bergen, zeteleil'de in 
graad van hooger beroep. 

6 Januari 1944.- 1" kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Lambinet. 
- Gelijkl1tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2" KAMER. - 10 Januari 1944. 

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
TERUGWERKING VA,N DE MEEST GUN
STIGE STRA,FWET. - ARTIKEL 2, ALI
NEA 2, VAN HET STRAFWETBOEK. -
BEPALING DIE GEEN VERBAND HOUDT 
MET DE REGELEN BETREFFENDE DEN 
AANLEG. 

Artilcel 2, alinea 2, van het Stmfwetboelc, 
betreft de strafbare f'eiten en de daarop 
toe te passen straffen; het houdt geen 
verband met de rechtsregelen betref
fende den aanleg. 

(VOLDERS.) 

ARREST. 

Gelet op •de bestreden beslissingen : 
1° het vonnis op 8 October 1942 gewezen 
door de correctioneele rechtbank te 
Luik ; 2° het arrest op 7 April 1943 ge
wezen door het Hof van heroep te 
Luik; 

Wat de voorziening betreft gericht 
tegen het vonnis d. d. 8 October 1942 : 

Over het ·eerste onderdeel van het 
eenig middel tot v.erbreking, hieruit afge
leid dat de aanlegger veroordeeld werd 
door de correctioneele rechtbank te 
Luik, kamer uit een rechter bestaande 
overeenkomstig artikel 6, § 2, van het 
besluit van 27 Juni 1%2, dat de rechts
II_lacht , v66r dewelke hij gedagvaard 
werd een rechtsmacht is buiten het 
gemeep. recht ; dat de magistraat niet 
werd aangeduid overeenkomstig de wijze 
voorzien bij de wet van 23 J anuari 1919, 
artikel 2 ; · dat daarenboven het recht 
om hooger beroep in te stellen, wat eene 
der grondregelen van het strafvorde
ringsgerecht is, afgeschaft !s en de maat
regelen betreffende het verstek bij niet 
verschijnen geheel. verschillen : 

Overwegende dat de aanlegger, bij op 
12 September 1942 heteekend exploot, 
voor de correctioneele rechtbank gedag
vaard · werd, kamer uit een rechter be
staande, overeenkomstig. artikel 6, § 2, 
van het besluit van 27 Juni 1942, wegens 
inbreuk op artikel 4 van het besluit d, d. 
28 Juni 1941 strekkende tot verzwaring 

· van de straffen -wegens sluikslachtingen 
en den onwettigen handel in vleesch ; 

Overwegende dat artikel 6, § 2, van 
het besluit van 27 J uni 1942 een maat
regel 'is die door de secretarissen -generaal 
der ministeries werd genomen, steunende 
op artikel 1 der wet van 7 Se]i!tember 
1939 waarbij aan den Koning buiten
gewone mach ten worden verleend; 

Ovenvegende dat gezegd artikel 6, 
§ 2, voor zoover het bepaalt dat de cor
rectioneele rechtbank, ·kamer bestaande 
uit een rechter, deze aangewezen door 
den eersten voorzitter van het Hof van 
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heroep in eersten en hoogsten aanleg met wat het middel beweert, niet strijdlg 
beslist vver de bij artikeletl 5, 8 of 9 kunnen zijn met artikel 2 van het Straf
van het besluit-wet van 27 October 1939 wetboek en artikel 12 van het besluit 
bedoelde inbreuken, en bijgevolg over van 19 J uni 1%2, bepalingen die de 
bet misdrijf bestraft bij artikel t. van strafbare feiten en de erop toepasselijke 
11et besluit van 28 Juni 1941, een hoofd- straffen bedoelen, en vreemd zijn aan de 
zakelijk tijdelijke maatregel- uitmaakt en regelen nopens de rechtspleging en den 
slechts _een afwijking invoert van de aanleg; 
Tegelen over de rechtspleging en den Overwegende, voor 't overige, dat de . 
aailleg in strafzaken, - afwijking be- .. bestreilen beslissing geveld werd op een 
perkt tot een soort nieuwe misdrijven rechtsplegiilg in dewelke de substantieele 
die door een bijzondere wet voorzien of op straf van nietigheid voorgeschreven 
iijn :_____, en- dit ter aanvulling van andere rechtsvormen werden nageleefd en dat 
maatregelen genomen om een der doelen de uitgesproken veroordeelingen over
te bereiken die door de wet van 7 Sep- eenkomstig de _wet zijn; 
tember 1939 worden nagestreefd te Wat de voorziening betreft gericht 

· >veten : de bevoorrading van het .land tegen het arrest van 7 April1943 waarbij 
verzekeren ; het ·door den aanlegger ingesteld hooger 

Overwegende dat dergelijke bepaling beroep niet ontvankelijk verklaard werd; 
11iet buiten bet kader gaat van de ·wet Overwegende dat de aanlegger tegen 
van 7 September 1939 en niet in· strijd dat arrest hetzelfde middel inroept dat 
is met de plichten die zich aan de· burgers de tegen het vonnis van 8 October 1942 
opdringen ; ingediende voorziening staaft ; 

Dat het dus, krachtens gezegde wet, Dat het middel, om de hierboven uit-
aan de hoven en rechtbanken niet be- eengezette redenen, niet gegrond is; 
l10ort na te gaan of die maatregel, door Overwegende, voor 't overige, dat de 
de secretarissen-generaal der ministeries bestreden beslissing geveld werd op een 
onder hun verantwoordelijkheid geno- rechtspleging in dewelke de substan, 
men,- overeenkomstig de andere nationale tieele. of op straf van nietigheid voorge
wetten is; · schreven rechtsvormen werden nage-

Over het tweede onderdeel van het leefd en dat ze wettelijk is ; 
.middel, afgeleid hieruit dat toepassing- Om die redenen, het Hof verwerpt de 
van artikel 9; § 3, van het besluit d. d. voorzieningen; veroordeelt den aan-
27 Juni 1942 en van artikel 6 van het legger tot de kosten. 
gezegd besluit den aanlegger feitelijk"vari 1o Januari 1944. _ 2e kamer. _ Voor-
het voordeel berooven van artikel 2 van 
het Strafwetboek, ten minste gedeelte- zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
lijk; dat artikel 12 van het 'besluit van voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
19 Juni 1942 nochtans uitdrukkelijk. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
voorziet dat de feiten die onder de toe- Hayoit de Termicourt, advocaat gene-

raal. passing van de voorgaande besluiten 
vallen straf):>aar blijven overeenkomstig 
de beginselen van artikel 2 van het· 
Strafwetboek; dat de bepalingen van 
artikelen 6_ en 9 _van het besluit van 
27 Juni 1942 uitdrukkelijk in strijd 
zijn met artikel 2 van het Strafwetboek 
en artikel 12 van het besluit van 19 Ju
ni 1942 : 

Overwegende dat artikel 9, §§ 2 en 3, 
van het besluit van 27 Juni 19t.2 beschikt 
dat de rechtspleging, voorzien bi,i § 2 
van artikel 10 van het besluit-wet van 
27 October 1939, zooals dit bij artikel 6 
yan het nieuw besluit is gewijzigd, toe
passelijk is op de verdachten die, meer. 
dan tien dagen na de inwerkingtreding 
van het besluit, door rechtst1'8eksche 
dagvaarding of .door dagvaarding na 
heschikking tot verwijzing v66r het von
nisgerecht WOT'den gebracht ; 

Overwegende dat die bepalingen aileen 
de rechtspleging betreffen die zal gevoerd 
worden tot vervolging van de daders van 
zekere misdrijven ; dat ze zonder ver
hand zijn met de op die misdrijven toe 
e passen straffen ; da~ ze dus, in strijd 

• 

2e KAMER. ~ 10 Januari 1944. 

REDENEN VAN DE. VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRA,FZA,:KEN.- VER
OORDEELDE VOERT AAN BIJ .CONCLUSIE 
DA,T DE HOU_DING VA,N HET SLA,CHT
OFFER DEN DWANG HAD DOEN ONTSTA,AN 
VAN EEN MACHT DIE HET MISDRIJF 
UITSLUIT. - GEEN BEANTWOORDING. 
- ARREST NIET MET REDENEN OM
KLEEDr. 

Is niet wettelijk met redenen omlcleed het 
veroo1·deelend arrest· dat· geen .antwo·ord 
geeft o_p de conclusie waarin beklaagde 
aanvoerde dat de houding van het slacht
o ffer voor hem den dwang had do en 
ontstaan van een macht die het m_isdrijf 
uitsluit. 

(HUSSON, T. V~N DER HOEVEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
15 Juni 19t.3 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 
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VAN RET BESLUIT-WET VAN 27 OCTO
BER 1939. 

De misdrijven tegen het besluit van 
18 October 1940, betref{ende de politie 
van den koophandel, z~jn niet voorzien 
bij de artikelen 5, 8 en 9 van het besluit
wet van 27 October 1939 betreffende de 
voedselvoorziening van het land. 

(SERVAIS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 9 J a
n uari 194c-3 gewezen door de correctio
neele rechtbank te Charleroi, kamer 
bestaande uit. e_en rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Over de ontvankelijkheid der voor
r,iening : 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
was : 1° om broodmeel te hebben ge
kocht om bet te verkoopen na het te 
hehben bewerkt of verwerkt; geen in het 
handelsregister ingeschreven handelaar 
zijnde; 2° om met winstbejag broaden 
te hebben verkocht tegen een hoogeren 
prijs dan den-. vastgestelden prijs, de mis
drijven onder elkander verknocht zijnde ; 

Overwegende dat de eerste van die 
misdrijven bestraft door artikelen · 1 
en 14 van het besluit d. d. 18, October 
1940 betreffende de politie op den 
l1andel, gewijzigd dO"or de besluiten d. d. 
16 November en 31 December 1940, 
noch bij artikel 5, nooh bij artikelen 8 
en 9 van het besluit-wet d: d. 27 Octo
ber 1939 voorzien is; 

· Overwegende dat het hestreden vonnis 
luidens artikelen 199 en 226 van het 
\Vetboek van strafvordering in eersten 
aanleg gewezen was en dat de voorzie
ning .ertegen niet ontvankelijk is (Wetb. 
van strafv., art. 4c07; wet d. d .. 4 Augus
tus 1832, art. 15, 1°); 

Om die redenen,- het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
Lot d~ kosten. 

10 Januari 1944c.- 2e learner.- Voor
;:;itter, H. Hodum, raad9heer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 10 Jaimari 1944. 

GEESTRIJKE DRANKEN. - BEZIT, 
DOOR EEN SLIJTER, VAN TER PLAATS' 
TE VERBRUIKEN DRANKEN. - BEZIT 
DAT NIE'i' AAN DEZEN SLIJT'ER KAN 
WORDEN TOEGEWETEN.- VRIJSPRA,AK. 
- WETTELIJKHEID. 

, Is wettelijk de beslissing die een slijter 
• van ter plaats te verbn~iken drdnken, 

wien bezit van geestrijke dranken wordt 
ten laste gelegd, vrijspreekt -op gro1id 
van de reden dat het bezit van die dran
ken niet aan beklaagde kon worden 
toeyeschreven, inaar rnoest worden toege
weten aan een.derde. 

{BESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. LECHARLIER.) 

ARREST. 

Gelet . op het hestreden arrest op 
26 J uni 194c3 gewezen door het I-I of van 
beroep te Luik; 

Over het eenig middel tot verbreking, 
hieruit afgeleid dat de beslissing van 
vrijspraak niet genoeg gemotiveerd _is 
door de vaststelling dat het bewezen is 
dat .de ontdekte sterke dranken aan een 
derde persoon toebehooren : 

Overwegende dat de verweerster verc 
volgd was om, slijtster van ter plaatse 
te verbruiken dranken, zijnde sterke 
dranken, te hebben voorhanden gehad 
in voor de verbruikers toegankelijke 
plaatsen ·; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verwijzend naar de redenen van het 
voimis a qwo, de verweerster vrijspreekt 
omda.t uit de verklaringen der verbali
seerende ag·enten en uit de verklaringen 
der verweerster blijkt dat de sterke 
dranken in de plaats waar ze ontdekt 
werden, neergezet waren geweest door 
een lid van het bezettingsleger die er de 
likeuren, die hij bezat, lwel wilde.houden; 

Overwegende dat het arrest, door uit 
deze vaststelling af te leiden dat de daad 
van het voorhanden .hebben der gezegde 
dranken, aan die verweerster niet kon 
ten laste. gelegd worden, geen enkele 
wetsbepaling heeft geschonden ; 

En overwegende dat de hestredene 
heslissing geveld Werd op een rechtsple
ging in dewelke de suhstantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschr!:Jven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig -de wet is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; lctat de kosten ten laste 
van den Staat. · 

10 Januari 1944.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkl11idende conch!sie, H. Raoul 
1-Ia,yoit de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 10 Januari 1944. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - EENPA
RIGHEID. - EERSTE RECHTER HEEFT 
BIJ DE GELDBOETE GEEN VERVANGENDE 
GEVA,NGENISSTRAF UiTGESPROKEN. -
RE CHTER IN .BEHOEP SPREJ!;KT DEZ '11 
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EVANGENISSTRAF UIT. - EENPARIG
HEID VEREiflcll':. 

De rechter in beroep n'iag, zonder met 
eenpari'gheid te :beslissen_,, geen vervan-. 
gende gevangemsstraf b1:J de geldboete 
uitspreken, wanneer de . eerste rec_hter 
zulke gevangenisstl'af met had uttge
sproken. (Wet van 4 September 1891, 
art. 2.) 

(BOVEROUX, T. TIL~GN.) 

ARREST (uittreksel). 

II. vVat de voorziening van Tilkin 
betreft : 
· Over het middel van ambtswege : 

schending van artikel 2 der wet .van 
4 September 1891, doordat het Hof_van 
beroep de tegen den aanlegger mtge
sproken straf verzwaard heeft zonder 
vast te stellen dat )let uitspraak deed 
met eenparigheid : 

Overwegende dat de eerste rechter, 
den aanlegger veroordeelende tot een 
gevangenisstraf van een maand en· een 
geldboete van 26 frank verhoogd met 

· 60 deciemen weg·ens heling, verzuilnd 
had een vervangende gevangenisstraf 
uit te spreken ; · 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
uitspraak do en de op het hooger :Qeroep 
van het openbaar ministerie, gezegd 
heeft dat de geldboete, ingeval ze niet 
binnen de wettelijken termijn betaald is, 
zal vervangen worden door eeti gevan
genisstraf van acht dagen ; 

· ' Overwegende dat het aldus de tegen 
den aanlegger uitgesproken straf ver
zwaard heeft ; 

Overwegende dat het arrest niet ver
meldt dat het Hof met eenparige stemmen 
der !eden uitspraak gedaan heeft ; 

Dat het middel dus gE)grond is; 
Om die .redenen, het Hof verhreekt 

l1et bestreden arrest, doch voor zoover 
slechts het uitspraak heeft gedaan over 
de betichting van heling ten laste van 
den aanlegger Tilkin gelegd ... 

10 Januari 1944.-'-- 2e kamer.- Voor
zitter,_H. Hodum, raadsheer waar~1emend 
vo.orzrtter. - Verslaggever, H. Vrtry. -
Gelijkltiidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1e KAMER. -13 Januari 1944. 

HUUROVEREENKOMST.- VERLEN
GING.- BESLUIT VA,N 28 APRIL 1941. 
- JAARLIJKSCHE HUURPRIJS.- HUUR
PRIJS NADIEN BIJ VONNIS VERi\UNDERD. 
- BETEEICENIS VAN DIE TERMEN. 

•In artikel 1. van het besluit van 28 April 
1941., wijzigend het besluit van 20 Sep
tembe1' 1.940, houde1'id uitzonderlijke en 

tijdelijke bepalingen in zaken van ·huur, 
bedoelen de woorden « de lmurprijs is 
degene welke bij de aanvankelijke o.ver
eenkomst werd vastgesteld, ten ware ·hij 
naderhand bij vonnis verniinderd werd " 

· zoowel de vermindering van den huur-. 
prijs, volgend uit een vonnis dat na de 
opzegging is gewezen, maar ze vaststelt 
op een datum v66r de opzegging, als de 
vermindering volgend uit een vonnis dat 
v66r de opzegging we1·d gewezen. 

(BOONEN, T. DE WEGER.). 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
2 7 Augustus 1942 door de rechtbank van 
eersten aanleg te Antwerpen gewezen ; · 

Over het eenig middel : schending der 
artikelen 1, 3, 4, 5 en 21 (gewijzigd door 
artikel 1 van het besluit van 28. April 
1941) van het besluit_ van .2Q Septem
ber 1940, houdende uitzonderingsbepa- · 
lingen van tijdelijken aard inzake huur
overeenkomsten, 1134', 1709 en 1736 van 
het Burgerlijk Wetboek : in di(m zin 
dat na met· terugwerkende kracht van 
den' 1n October 1941 af, yerminderd te 
hebben van 300 frank op 150 frank per 
maimd den lmurprijs verschuldigd door 
aanlegger in verbreking uit hoofde van 
e.en ongeschreven. huurovereenkom~t, ge
sloten tussohen p artijen v66r 10 Mer 1940 
betreffende een gedeelte van 'een ··on
roerend_ goed · gelegen te Borgerhout
Antwerpen, en na de door aanle~ger 
verschuldigde achter.sta11en tot .. emde 
September 194'1 verminderd te hebben 
van 2.550 frank op 1.540 frank, ·het 

'bestreden- vonnis niettemin den aan aan
legger gegeven opzeg op 6 October 1941 
voor 30 November 1941 heeft geldig 
verklaard, en aan aanlegger, die dit 
inriep, het voordeel geweigerd he eft d\r 
wettelijke verlenging ingesteld doo_r artr
kel 21 van het voorgemeld beslmt van 
20 September 1940 (gewijzigd door arti~ · 
kel 1 van het besluit van 28 April 1941 ), 
om red en dat; 6p 6 October 194.1, datum 
van den opzeg, de oorspronkelijke huur 
van 3.600 frank per jaar niet gewijzigd 
werd noch door overeenkomst tusschen 
partijen, noch door vonnis,en dus aileen· 
moest in aanmerking komen ·voor de 
toepassing van bedoelde wettelijke v_er- . 
lenging, dan wanneer : 1° de verlengm.g 
ingesteld- door artikel 21 van het '\Jeslmt 
van 20 September 1.940 gewijzigd door ar
tikel 1 van het besluit van 28 April 19M, 
van toepassing is op a! de niet geschreve~ 
huurovereenkomsten gesloten v66r 10 Mer 
'1940, waarvan de huurprijs, gedurende 
de huurovereenkomst, op eender welk 
oogenblik van de · toepassingsperiode 
van het besluit van 20 September 1%0, 
minder is dan het bedrag voorzien in 
zi]n artikel 21 (in castt, voor de Ant-
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werpsche agglonieratie, 2.t.oo frank per 
jaar), zelfs tengevolge van een huurver
mindering doo:t; vonnis geveld na betee, 
kening van een opzeg, en van toepas-· 
sing zijnde op eene periode van de huur
overeenkomst den datum voorafgaande 
van het eindigen van de huurovereen
komst aangeduid door den opzeg, en 
dat dus, de huur, hier in casu, vermin
derd geweest zijnde door de ondernomen 
beslissing op minder dan 200 frank 
sinds den in October 1941, de rechter 
ten gronde wettelijk gehouden was aan 
aanlegger het voordeel van de gezegde 
verlenging toe te staan zonder het be
drag van den huurprijs op het oogen
blik van den opzeg in acht te nemen ; 

. 2° ware het zelfs noodig, voor de 
toepassing der wettelijke verlenging, 
enkel het bedrag van den huurprijs te 
beschouwen op het oogenblik van den 
opzeg (6 October 1941), dan ook moest 

. die verlenging aan aanlegger bekend 
worden, daar het bestreden vonnis met 
terugwerkende kracht den huurprijs 
verminderd had van 150 frank per 
maand (zijnde minder dan 2.4c00 frank 
per jaar) te rekenen vanaf den in Octo
ber 1941, zijnde. een voriger datum dan 
die van den opzeg van 6 October 194c1, 
en heeft zich- de ondernomen beslissing 
gesteund, om haar te weigeren, op tegen
strijdige redenen, gelijkstaande met een 
afw;ezigheid van redenen beslissende, 
eenerzijds, dat, te rekenen vanaf 1 Oc
tober 1941, zijnde v66r den opzeg, de 
huurprijs verminderd was op 150 frank 
per rri.aand of 1.800 frank _per jaar, en 
ve:r:klarende, anderzijds, dat de huur-

. prijs, op het oogenblik van den opzeg 
van 6 October 1941, 3.600 frank per 
jaar bedroeg (schending der vorig ver
melde bepalingen en, daarenboven, van 
artikel 97 der Grondwet) ; 3° in de 
veronderstelling dat er rekening moet 
gehouden worden met het bedrag van 
den huurprijs op den datum van het 
van kracht worden (28-29 April 194c1) 
van het besluit van 28 April 1941, 
had aanlegger recht op de wettelijke 
verlenging· omdat, door aanrekening der 
door hem gestorte sommen (750 frank) 

·op den oudsten huurprijs, in toepassing 
van artikel 1256 van het Burgerlijk 
Wetboek, de vaststelling door de onder: 
nomen beslissing, door vermindering 
van 40 t. h. van de gevorderde som 
(2.550 frank), van de achterstallige huren 
tot 30 September 1941 op de som van 
'1.54c0 frank, een terugwerkende huur
vermindering toeliet, sinds den 1n Ja
nuari 1941, aan 187 fr. 5o· per maand, 
en he t door het besluit van 28 April1941 
voorziene bedrag niet overschrijdende 
voor de wettelijke verlenging toe te 
passen (schending der vorig vermelde 
wettelijke bepalingen, en, daarenboven, 

van artikel1256 van het Burgerlijk vVet
boek) ; ·in ieder geval, schending van 
diezelfde wettelijke bepalingen en van 
artikel 97 der Grondwet in di~n zin dat, 
bij het niet nauwkeurig bepalen op welke 
periode van de huurovereenkomst de 
door hem uitgesproken vermindering 
van 40 t. h. op de achterstallige huren 
toepasselijk is, heeft het bestreden vonnis 
het Hof van verbreking in de onmoge
lijkheid gesteld na te gaan of het bedrag 
van den huurprijs ofwel op den datum 
van den opzeg, ofwel op den datum van 
het van kracht worden van het besluit 
van 2 8 April 1941, wettelijk de weige
ring rechtvaardigde, door de onder
nomen beslissing, van op aanlegger de 
verlenging der niet geschreven huurcon
tracten gesloten v66r 10 · Mei 1940 toe 
te passen : 

Overwegende dat het vonnis aileen 
word t bestreden in zoover het de aan 
den aanlegger gedane opzegging geldig 
verklaart, dezen laatste veroordeelt tot 
de ontruiming der gehuurde plaatsen en 
tot de kosten ; 

Overwegende dat artikel 1 van het 
besluit van 28 April 1941, tot wijziging· 
van artikel 21 van het hesluit van 20 Sep
tember 1940, beschikt dat de zonder 
geschrift, v66r·10 Mei 1940 gesloten huur
overeenkomsten verlengd worden tijdens 
gansch den toepassingstijd van gezegd 
besluit, voor de gedeelten van onroe
rende goe.deren waarvan de j aarlijksche 
huurprijs niet meer dan 2.400 frank 
bedraagt in de gemeenten van de Ant
werpsche agglomeratie ; · · 
· Dat het hiervoren aangehaald artikel 

nader bepaalt dat " voor de toepassing 
van deze bepaling, de huurprijs die is 
welke bij de aanvankelijke overeenkomst 
werd vastgesteld, ten ware hij naderhand 
hetzij bij minnelijk akkoord hetzij bij 
een vonnis verminderd werd "; 

Overwegende dat, door het besluit, 
opdat het vonnis dat den lnmrprijs ver
mindert het bij voormeld artikel 1 voor
zien uitwerksel hebbe, niet wordt ver
eischt dat de beslissing v66r de opzeg
ging zij tusschengekomen ; dat dienvol
gens, ware zelfs het vonnis na den datum 
van de opzegging en op een daaropvol
genden eisch gewezen, indien de rechter 
de vermindering van huurprijs doet aan
vangen van af een datum die de opzeg
ging voorafgaat, dan is het het bedrag van 
huurprijs krachtens het vonnis .door den 
huurder, op grond van zijn genot ten 
dage van de opzegging, verschuldigd dat 
in acht client genomen om te oordeelen 
of de zonder geschrift, v66r 10 Mei 
1940 gesloten huurovereenkomst, al dan 
niet is verlengd, en of, bijgevolg, de 
opzegging geldig werd gedaan ; 

Overwegende dat uit de redenen en 
uit het beschikkend · gedeelte van het 
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bestreden vonnis blijkt dat partijen, 
v66r 10 Mei 1940, een huurovereenkomst 
zonder geschrift hadden aangegaan no
pens een deel van een in de Antwerpsche 
agglomeratie gelegen onroerend goed ; · 
dat de verweerder den aanlegger opzeg
ging gaf op 6 October 19H ; dat de huur
prijs bij de aanvankelijke overeenkomst 
op 300 frank per maand bepaald, op 
150 frank door den rechter verminderd 
wei'd vanaf 1 October 1941 ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door niettemin aan den aanlegger 
11et voordeel van de verlenging te weige
ren om de reden dat de aanvankelijk 
vastgestelde huurprijs meer dan 2.400 fr. 
bedroeg, en, vanaf 1 October 1941, 
slechts krachtens een na de opzegging 
gewezen rechterlijke beslissing vermin, 
derd was, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis voor zoover het de 
opzegging, welke door den verweerder 
aan den aanlegger beteekend werd, geldig 
verklaard heeft, de uitzetting van laatst-

. genoemde bevolen heeft en den aan
legger tot de kosten veroordeeld heeft ;_ 
zegt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van de 
rechtbank van eersten aanleg te Ant
werpen eri dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; verwijst de zaak 
aldus omschreven naar de rechtbank 
van eersten aanleg te Mechelen, zete
lende in graad van hooger beroep ; ver
oordeelt den verweerder tot de kosteri. 

13 Januari 1944.- 18 kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend. 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluide'!lde conclusie, H. R~ul 
Hayoit de TermiGourt, advocaat generaal. 

te KAMEl\.- i3 J'anuari 1944. 

1° SCHEEPVAART. - ZEEVEHZEKE-
1\ING. - AFSTAND. - REGELEN VAN 
ARTIKEL 243 DEl\ GEORDENDE WETTEN 
OP DE ZEESCHEEPVAART. - NIET VAN 
TOEPASSING OP DEN AFSTAND WEGENS 
HET VEHLIES VAN MEER DAN DRIE 
VIERDE. DER VEHZEKERDE ZAKEN. 

2° SCHEEPVAART. - ZEEVERZEKE-
1\ING. - AFSTAND. - VERZEKEHINGS
VERGOEDING.- lNTERESTEN.- KUN
NEN NIET LOOPEN VOOR DE BETEEKE
NING VAN DEN AFSTAND. 

1° De regelen van artikel 24-3 der gear
den de wetten op de zeescheepvaart zijn 
van toepassing in. geval van afstal~d · 
ten gevolge van opbrenging door kapers 
of vijanden of va1~ aanhoudirtg vanwege 
een mogendheid; zij zijn niet van toepas-

sing in geval van afstand op grand van 
eenige andere oorzaak, namelijk op 
grand van verlies van · meer d'an drie 
vierde der verzekerde zaken. 

2° In gevaz· van afstand van de verzekerde 
zaken, kan de verzekeraar niet gehouden 
zijn tot betaling van de interesten der 
verzekerde som te rekenen van een 
datum, die valt v66r de beteekening van 
den afstand. (Geordende wetten op "de 
zeescheepvaart, artt. 229, 233, 236 
en 239.) 

{VEREENIGING AMARIG, T. HELECOM 
EN ANDEHEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
1.3 J uli 1942 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het ei'Jrste middel : schending der 
artikelen 1 en 3 der wet van 11 Juni 1874 
op de verzekeringen over het alge-meen, 
artikelen 191, 201, 222, 226 (vooral 
laatste lid), 243 en 244 der samengeor
dende wetten op de sch(!epvaart, welke 
boek II van het Wetbbek van koop
handel uitmaken, en van artikel 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
zonder vast te stellen dat de door de 
verzekerde zaak geledene .schade niet 
voortkomt van prijsmaking of aanhou
ding door een Staatsmacht, zooals aan
legster in verbreking het staande hield, 
geweigerd heeft de beschikkingen van 
artikel 243 der samengeordende wetten 
op de scheepvaart toe te passen op de 
zaak, om reden dat de afstand niet ge
daan werd wegens prijsmaking .of aan
houding, doch wegens verlies van nwer 
der drie vierden, dan wanneer artikel 243 
in kwestie toepassing vindt telkenmale 13r 
"prijsmaking door zeeroovers of vijan
den, of aanhoudingvanwege een Staats
macht " hestaat, Ol).geacht of de verze
kerde den afstand wil doen op voet van 
het voorlaatste lid van artikel 222 of 
van een der voorga:ande leden : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
vaststelt dat de verzekerde den afstand 
heeft .gedaan wegens ver~ies van meer 
dan drie vierde van de koopWaren ; 

Overwegende dat het verlies van meer 
dan 'drie vierde een hijzondere reden tot 
afstand is, onderscheiden van de op
brenging en van de aanhouding van wege 
een mogendheid (Wetb. van koophandel, 
hoek II, art. 222); 

Overwegende dat artikel 243 slechts 
de twee volgende gevallen bedoelt : 
1 o opbrenging door kapers of vijanden ; 
2° aanhouding van wege een mogend
heid ; dat niets toelaat te '.zeggen dat ,de 
regelen door dit artikel voorgeschreven 
zouden moeten toegepast w:orden op de 
andere oorzaken van afstand en, inzon
derheid', op het geval van verlies van meer 

:, 
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dan drie vierde van de verzekerde 
zaken; 

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

van artikel 201, tweede lid, der·samet1-
geordende wetten op de zeevaart welke 

. het tweede hoek uitmaken van het Wet' 
hoek van koophandel, en schending van 
artjkel 97 der Grondwet, doordat het 
aangevochten arrest aangenomen heeft 
dat de op:'eisching een oorlogsrisico uit
maakt door het enkel feit dat ze in tijd 
van oorlog gedaan wordt door eerie 
krijgsvoerende mogendheid, dan wan
neer deze omstandigheid alleen niet bij 
machte is haar ditkarakter te verleenen, 
hetwelke ze · slechts verkrijgt ihdien ze 
in noodzakelijk verband is met den 

. krijgstoestand, en, in elk ander geval 
een zeekans of gewoon risico blijft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de onmogelijkheid om de 
lading· te ontladen, hetzij te Antwerpen 
hetzij in een 'haven in verbinding met 
die van Antwerpen, en de gedwongen 
ontlading te Louden met de overma
king van de lading aan de Britsche 
overheid het rechtstreeksch gevolg zijn 
van oorlogsdaden en van door de 
overheid genomen dwangmaatregelen; 
dat het aldus erkent dat de opeisching, 
in onderhavig geval, het rechtstreeksch 
gevolg is van een oorlogsdaad; 

Waaruit blijkt dat het middel in feite 
niet opgaat ; 

. Over het derde middel : schending der 
artikelel). 1101, 113~, 1165, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322, 135~ en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek, schehding der aan 
de 41akten en overeenkomsten . verschul
digde trouw, doordat het . bestreden 
arrest, om te beslisseh dat de aanleg·ster 
in verbreking gehouden is den toekom
stigen verweerder te vergoeden, hoewel 
het verzekeringscontract ·de niet-stoffe
lijke schade, behalve vangst of beslag, 
uitsluit (art. 2 der polis : " II estexplique 
toutefois qu'en dehors de la capture ou 
de la saisie, l' "Amarig" garantit seule
ment les dommages 'materiels arrivant 
aux choses assurees "), beslist dat de 
opeisching client te worden gelijkgesteld 
met het beslag ; dan wanneer het inzicht 
der partijen, uitgedrukt zonder moge
lijke dubbelzinnigheid,. was de vergoe
ding slechts toe te laten voor het 
« beslag "' dit woord een wei bepaalden 
zin hebbende, waartegenover de betee
kenis van·" opeisching " staat, zoowel in 
juridische' taal als in de gewone omgangs
taal en in de zakenwereld, het bestrerlen 
arrest trouwen;; geen enkele redel'\ O]Jge
ven:d waarom het zou geoorloofd zijn 

. van de. duidelijke beteekenis van het 
woord "beslag " af te wijker1 : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 

(vaststelling die door de voorziening niet 
bestreden wordt) dat de geleden schacle 
een stoffelijke schacle is; dat het, daar
e1_1hoven, in de onclerstelling clat het hier 
n1et over een stoffelijke schacle zou o·aan 
beslist dat het risico niettemin zo~ o·e~ 
dekt zijn, daar de opeisching met :en 
beslag gelijk staat·; 

Overwegende dat het midclel waarbij 
slechts deze overbodige reden wordt 
bestreden, niet ontvankelijk is bij g·e
brek aan belang ; 

Over het vierde middel : schendinm 
van artikelen 229, 233,' 236, 237 en 23'9 
der samengeordende wetten op de zee
vaart, welke het hoek II van het Wet
hoek van koophandel uitmaken, doordat 
het bestreden arrest beslist heeft dat 
vergoedingsrente op de verzekerde som 
.d.oor den verzekeraar verschuldigd is 
smds ·den. datum der beteekening van cle 
bewijzende bescheiden (25 Oogst 19~0); 
dan wanneer deze beteekening zo.nder 
~nvloed' is op het verschuldigdzijn der 
mteresten welke niet mogen loopen v66r 

· het verstrijken van den tennijn van drie 
maand die volgt op de beteekenino· van 
den afstand (deze beteekening i~ het 
behandelde geval zich vermengend met 
deze van liet exploot van rechtsingang 
d. d. 16 November 1940) : 
. Overwegende dat het niet te begrijpen 
rs dat de verzekeraar zou kunnen gehou
den zijn verzuimsrenten te betalen op 
de vergoeding vooraleer hij deze ver
schuldigd is ; dat de schuld van den ver
zekeraar in geen geval bestaat v66r de 
beteekening van den afstand, beteeke
ning die, naar het bestreden arr·est 
slechts op 16 N oven-lber 1940 wercl 
gedaan; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
duS, door met den eerste rechter den 
2511 Augustus 191.0 te bepalen als den 
datum waarop de .interesten verschuldigd 
worden, de in het rniddel aangeduide 
bepalingi-m geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest, doch in zoover 
slechts het den 25n Augustus 1940 als 
ve~tre_kpunt bepaa]t waarop de ver
zmmsmteresten loopen welke door aan
legster verschuldigd zijn op de vergoeding 
waartoe ze is veroordeeld; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat onderhavig arrest zal o'vergeschreven 
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; ver· 
oordee,lt de verweerders tot een vijfde cler 
kosten en de aanlegster tot vier vijfden ; 

.verwijst de zaak aldus · omschreven naar 
het Hof van beroep· te Gent . 

13 Januari 194~.--, 1° kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
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voorzitt.er. - Verslaggever, H .. de Coc
queau des Mattes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. - Pleiters, HH. Vel
dekens en Marcq. 

1 e KAMER. - 13 Janmtri 1944. 

to SCHEEPVAART. - ZEEVERZEKE
RINGEN. - AFSTAND IN GEVAL VAN 
AANHOUD,ING VANWEGE EEN MOGEND
HEID. - VEREISCHTE VOORWAARDEN. 

20 SCHEEPVAART. - ZEEVERZEKE
RINGEN. - BESLUI'l' VAN '12 AUGUS
TUS t94o2. - SCHORSING VAN DE Tlm
MIJNEN. - NIET VAN TOEPASSING OP 
DE TERMIJNEN DIE .REEDS VERLIEPEN 
VOOR HET IN WERKING TREDEN VAN 
HET BESLUIT. 

'1·0 Twee voorwaarden1 zijn vereischt opdat 
de afsta,nd van de verzekerde zaken wette
lijk zou kunnen geschieden uit. oorzaak 
van aanhouding vanwege een mogend
heid : 1° dai er aanhouding vanwege 
een nw gendheid bestaat; 2° dat binnen 
den bij artikel 243 van de geordende 
wetten op de zeescheepvam·t 'bepaalden 
·termijn geen enkele partij het vrijmaken 
of het lichten va.n de aangehouden za/cen 
heeft be/comen. 

2o De schorsing der te1·mijnen, voorz·ien 
in zaken van zeevervoer en -verzekerin
gen' bij besluit van. 12 Augustus ~?42, 
i,s niet van toepass~ng op de term~Jnen 
die verliepen v66r het. in werking treden 
van dat besluit. (Besl. van 12 Augus
tus 194o2, artt. 1 en 3.) 

{VEREENIGING ANIARIG, T. NAAMLOOZE 
VENNOOTSCHAP " CONDUITES D"EAUX "·) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
21 October 1942 door het Hof van 
beroep te Bi·ussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelen 1 en 3 der wet van 11 Juni 1874o 
op de verzekeringen in het algerueen, 
van artikelen 191, 201, 222,.226 (inzon
derheid laatste alinea), 24o3 en 24o4o der 
samengeordende wetten op de scheep
vaart, boek II uitmakende van het 
Wethoek van koophandel, van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek. en 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, om de gel
digheid aan te nemen van den afstand 
door de verweerster in verbJ•eking . ge
daan, beslist dat de aanhouding .. door 
een mogendheid, gelijkgesteld met een 
vermoed volledig verlies, op zich zelf 
en zonder beschouwing van termijn', 
een reden tot afstand uitmaakt, waarvan 
de uitoefening van rechtswege .- slechts 

geschorst is gedurende den wettelijken 
(of bij overeenkomst aangeduiden) terc 
mijn bedoeld bij het hiervoren bepaald 
artikel 24o3 om den verzekeraar toe te 
laten de koopwaren ' vrij te maken, 
vrijmaking waarvan hij de werkelijk~ 
heid zal moeten bewijzen ; dan w.anneer, 
integendeel, de reden tot .afstand"slechts 
bestaat vanaf het oogenblik waarop· de· 
wettelijke (of bij overee,nkomst bepaal
de) termijn verstreken is, geen ver
moeden van verlies. voor dit oogenblik 
bestaande, en .dan wanQ.eer de verze
kerde zelf het bewijs mo!)t leveren dat 
de aanhouding hij het verstrijken van. 
deh termijn nog hestaat : . 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van art~kel 24o3 met artikel 24o4o, hier-
voren aangeduid, blijkt dat, in geval 
van aanhouding· door mog!'mdheid, aileen 
twee voorwaarden vereischt zijn opdat 
een afstand wettelijk zou kunnen ge
schieden te. we ten : 1° dat er een aan.
houding van wege mogendheid hestaat; 
2° dat hinnen dew bij artikel 24o3 voor- · 
zienen termijn, geen enkele der partijen 
de vrijmakin'g of het lichten heeft ver
kregen ·van de aangehouden zaken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het samenbestaan van die twee voor-. 
waarden in onderhavig geval vaststelt; 
dat zijn beschikkend gedeelte dus wette
lijk gerechtvaardigd is ; 

'Dat het middel niet gegrond is; 
Over het tweede middel : schending· 

·van artikelen 1 en 3 der wet van· 11 Juni 
1874o op .de verzekeringen in het alge
meen, van artikelen 191, 201, 222, 226. 
(inzonderheid laatste aline a), 24o3 en 2H· 
der samengeordende wetten op de scheep
vaart, hoek II uitmakende van het Wet
hoek van koophandel, en van artikel1315 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het hestreden arrest beslist, dat de· 
omz(;ltting van de aanhouding in een 
maatregel vah opeisching, zelfs binnen 
den bij artikel 24o3 voorzienen termijn, 
'geen invloed kan hebben op de geldig
heid van den af!\tand ~ dewijl deze moet 
beschouwd worden als een recht dat door
het f(;lit alleen der a,anhouding, <tcior den 
verze-kerde: werd verkregen - Em bijge
volg, alhoewel dergelijke omzetting ter 
zaak heeft plaats gehad, den gedanen 
afstand · bekrachtigt dan wanneer die 
omzetting v66r het· versti:ijken van den, 
termijn: den verzekerde bele~ de aanhou
ding als reden tot afstand in te roepen : 
i Overwegende dat het middel een over

bodige reden: van het arrest bestrijdt; 
dat het dus niet ontvankelijk is bij ge
hrek aan belan g ; 

Over het derde. middel : eerste onder
dee! : schending van artikel 5 der wet 
van 10 :Mei 1940, van artikelen 1, 2, 
3 en 4 van het besluit der secretarissen
generaal van het Ministerie van justitie 
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en van het Ministerie van verkeerswegen 
van 12 Augustus 19~2 betreffende de 
schorsing der termijnen in zake zeever
voer en assUI'antie, dat het besluit 
van dezelfde secretarissen-generaal van 
3 Maart 1%3 geworden is ; schending 
van art}kelen 226, 236 i:m 2~3 der samen
georden'de wetten · op de scheepvaart, 
hoek II uitmakende van het Wetboek 
van koophandel, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat het besluit, 
d. d. 12 Augustus 1942 waarvan spraak, 
op de zaak niet van toepassing is en dat, 
bijgevolg, de door de verweerster gedane 
afstand dient bekrachtigd, hierop steunde 
dat « het verloopen van de termijnen 
door de wet opgelegd als voorwaarde tot 
een geldigen afstand volstrekt verwe
zenlijkt werd ter zake en door de par
tijen in werkelijkheid verworven, der
wij ze dat « opschorsing " van die ter-. 
mijnen niet ·meer verstaanbaar is "• 
dan wanneer de termijnen, zelfs ver
streken, onder toepassing vallen van den 
maatregel tot schorsing in het besluit 
voorzien, zoodat de verzekerde den 
afstand niet meer kan uitoefenen, noch 
rechten, di(l er uit voortvloeien, kan doen 
gelden v66r den dag waarop de schor
sing haar uitwerksels . niet meer zal 
hebben ; tweede onderdeel : schending 
derzelfde wets- en reglementaire bepa
lingen doordat het bestreden 'arrest 
beslist heeft dat het besluit. van 12 Au
gustus 1942 ten bate van de aanlegster 
in verbreking zijn uitwerksel niet moet 
hebben wat de schorsing van. de ter
mijnen en het verhaal betreft, om de 
reden dat " trouwens hier geen hin
dernis bestaat, wegens de door den 
wereldoorlog heerschende oms.tandighe
den dat het proces gerechtelijk zou 
beslecht worden "• dan wanneer, zoo dit 
·de feitelijke toestand was, het Hof van 
beroep geen rekening er mede zou mogen 
houden · om de schorsing der termijnen 
_af te wijzen tenzij het, overeenkomstig 
artikel 1, al. 2, van het besluit van 
12 Augustus 1942, een verzoekschrift 
daartoe ohtvangt van wege de belang
hebbende partij - verzoekschrift dat 
in de za.ak niet bestaat - om te doen 
vaststellen dat omtrent het lot van de 

'verzekerde zaken ontwijfelbare tijdingen 
gegeven werden en te doen beslissen dat 
de schorsing ophoudt van kracht te zijn : 

Overwegende dat de voorziening arti
kelen 1 en 3 van het besluit van 3· Maart 
'1943 slechts inroept voor zoover ze 
zouden geschonden geweest zijn door 
het arrest van het Hof van beroep ; dat 
dit arrest. op 21 October 1942 gewezen, 
bepalirigen niet heeft kunnen schenden 
die slechts op 22 Maart 1943 van kracht 
werden; 

Overwegende, anderzijds, dat het Hof 
van beroep terecht beslist dat de schor-

sing der ler·rnijnen, bij artikel 1 van het 
besluit van 12 'Augustus 1942 voorzien, 
niet van toepassing is op de termijnen 
op dien datum reeds .verstreken ; 

Overwegende dat de schorsing van 
een termijn die reeds verstreken is onbe
grijpelijk zou zijn ; 

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

Overwegende dat het middel, in ,zijn 
tweede onderdeel een overbodige reden 
van het arrest bestrijdt; dat het dus niet ·. 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

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

13 Januari 194~. -1e kamer.- Voor-
. zitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend 

voonitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mattes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. - Pleiters, HH. Vel-· 
dekens en Marcq. 

2e KAMER.- 17 Januari 1944. 

1° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL.- BEDIENDEN VAN RET BESTUUR 
DER CONTROLEDIENSTEN'. - 7.IJN NIET 
GERECRTIGD OM DE DOOR DE ADMINIS
TRATIEVE RECRTSMACRT UITGESPRO
I(ENE VERBEURDVERKLARINGEN TEN 
UITVOER TE LEGGEN. 

2° POLITIE VAN DEN KOOPHAN
DEL. -.BELEMMERING OF VERRINDE
RING VAN DE AMBTSUITOEFENING VAN 
EEN BEDIENDE VAN RET BESTUUR DER 
CONTROLEDIENSTEN. - BELEMMERING 
VAN EEN DAAD DIE VREEi'viD IS AAl'~ 

RET A~rBT VAN DEN BEDIENDE. -
GEEN MISDRIJF. 

1° De bedienden van het bestuur der con
trolediensten zijn niet gerechtigd om de 
door de administratieve · rechtsmacht 
uitgesproken verbeurdverklaringen ten 
ttitvoer te leggen. (Besl. van 29 Juhi 
1942, art. 15.) 

2° Pleegt niet het misdrijf van vrijwillige 
belemmering of verhindering der ambts
uitoefening van een bediende van het 
besWtt!' der controlediensten, hij die 
zich verzet tegen een daad die vreemd is 
aan het ambt van dezen bediende. 
(Besl.-wet van 27 October '1939, art. 8.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFCRA'I'EAU, T. EVRARD.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
28 September 1943 gewezen door de 
correctioneele rechtbank te Neufchateau, 
kamer met een rechter deze aangewezen 
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kra<'.htens artikel 6 van het besluit d. d. 
27 Juni 1%2; 

Over het eenig middel : schending van 
artikel '16 van het besluit d. d. 29 Juni 
1%2 tot inrichting· van een administra
tieve rechtspleging : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaF>tstelt dat de commissaris van het 
arrondissement Neufchil.teau, bij beslis
sing d. d. 29 Mei 1%3, handelende in 
hoedanigheid van administratieve rechts
macht van eersten aanleg, de verbeurd
verklaring heeft bevolen van drie kalve
ren die ten laste van den verweerder in 
beslag genomen werden ; · 

Overwegende dat dezelfde beslissing 
de controlecliensten van het district 
Neufchil.teau belast heeft tot het weg-
1wlen cler dieren ; 

Overwegende dat de arrondissements
eommissaris,. door dit te do en, artikel 1S 
van het besluit d. d. 29 Juni 1%2 heeft 
gesehonden dat met de uitvoering der 
beslissing den ontvanger der. geldboeten 
en der gerechtskosten belast, voor zooveel 
die beslissing de bij artikel 6 voorziene 
geldboeten of verbeurdverklaringen be
vat· 

O~erwegende dat de controleur Mor
baix dus zonde.r bevoegdheid gehandeld 
heeft ; dat het bestrederi vonnis bijge
volg terecht verklaard heeft dat het 
verzet van den v:erweerder tegen dit 
optreden niet het karakte:r van belem-
meringsmisdrijf kan hebben ; . 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, het I-Iof verwe'rpt de 
voor.ziening ; legt de kosten ten laste van 
den Staat. 

17 Januari 19£.! .. - 28 karrier.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

28 KAMER. -17 Januari 1944. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
-'- STRAFZAKEN. - HOF .VAN ASSISEN. 
- MIDDEL DE NIETIGHEID ALLEEN BE-. 
TREFFENDE HET VOORBEREIDEND ON
DERZOEK INROEPEND. - Voo.RziE
NING TEGEN HET VEROORDEELEND, 
ARREST. - MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJIC 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
~ STRAFZAKEN. - 0NNAUWKEURIG
HEID. - VERWERPING. 

o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - ADMINISTRATIEF ONDER-

VERBR., 1944. -,6 

ZOEK NIET BIJ DEN STHAFRECHTELIJ
KEN BUNDEL GEVOEGD. -FElTEN VAN 
DIT ADMINISTRATIEF ONDERZOEK VER
w!ELD IN DOOR ONDERZOEKSRECHTER 
OPGEMAAKT PRO.CES-VERBAAL WAAR
VAN AAN BEKLAAGDE KENNIS WERD 
GEGEVEN: -, VOEGING VAN ADMINIS
TRATIEF ONDERZOEK BIJ STRAFRECH
TELIJKEN BUNDEL NIET AANGEVRAAGD 
DOOR BEKLAAGDE. - GEEN SCHEN
DING VAN DE RECHTEN DER VERDEDI
GING. 

t. 0 HOF VAN ASSISEN. - AKTE Vii,N 
BESCHULDIGING. ONREGELMATIG-
HEID. - GEEN NIETIGHEID. 

so MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - HOF VAN ,'I,SSISEN. 
- MIDDEL GENOMEN DAARUIT Di\,T DE 
EEDJ\,FLEGGING Vi\,N EEN GETUIGE VOOR 
ZIJN VERKLARING NIET WERD VASTGE" 
STELD. EEDAFLEGGING Vi\,STGE
STELD BIJ PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING. - MIDDEL MIST FEI
TELIJKEN GRONDSLAG. 

1° Is niet ontvanlcelijlc het middel, aan
gevoerd tot staving van de voorziening 
tegen een veroordeelend arrest van het 
Hof van as sis en, welk middel een nietig
heid inroept alleen betre ffende het voor
bereidend ondeJ"Zoelc. 

2° Het Hof let· n1:et op middelen die", bij 
gebre/ce van nauwlceurigheid, niet lcun
nen wo!'den beantwool'd. 

3o Schendt niet de rechten) van de verdedi
ging het ontbre/cen, in den strafrechte
lijlcen bundel, van de stulclcen van een 
administmtief onder:zoe/c, dan wanneel' 
de feiten, waarop dit onderzoe/c betrelc
lcing. hadden, in den loop van· de opspo
ring werden aan het licht gebracht en 
door den onderzoe/csrechter werden opge
'tee/cend in een proces-verbaal, waarvan 
beklaagde lcennis heeft gekregen, en 
bovendien belclaagde niet heeft gevraagri 
dat die stuklcen bij den stmfrechtelijken 
bundel zo11dei! worden gevoegd. 

40 De akte van besclmldig1:ng is enkeleen 
opgave van de feiten en ornstandigheden 
van de zaak, gedaan door het openbaar1 
rwinisterie; de onregelmatigheden die deze 
alcte mocht bevatten brengen de nietigheid 
van de rechtspleging niet teweeg. 

so Mist feitelijlcen grondslag het rniddel 
ge1iomen daaruit dat de vaststelling van 

. de eedaflegging van een getuige, v66r 
dat h1j' zijn ver/claring v66r het Hof van 
assisen deed, zou ontbrelcen, dan wan
neer de 1'egelmatige eedaflegging van 
dezen getuige in' het proces-verbaal van 
de terechtzitting vermeld is. 

(11 ... , T .. C ... EN ANDEHEN.) 

ARREST. 
Gelet op de bestreden arresten op 
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30 September en 5 October 19!.3 gewezen 
door het assisenhof te Luik ; 

I. Aangaande het arrest d. d. 30 Sep
tember 1943 over de publieke vordering 
gewezim : 

Over het eerste middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, van arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek; van artikel 303 van het Wet
hoek van strafvordering en der rechten 
van de verdediging doordat het onder
zoek zou afgesloten geweest zijn zonder 
dat de onderzoeksrechter in heel zijn 
afhankelijkheid en geweten tot laatste 
verrichtingen zou kunnen overgaan heb
ben, nopens dewelke geen aanduiding 
gegeven wordt ; 

Overwegende dat de aanlegger, bij dit 
middel, het voorbereidend onderzoek 
betwist, dan wanneer hij geen voorzie
ni~g heeft ingediend tegen het arrest van 
verwijzing door de kamer van inbeschul
digingstelling gewezen ; 

Dat dit middel bijgevolg niet ontvan
.kelijk is; 

Over het tweede middel, betreffende 
de on"dervraging van den beschuldigde 
en het verhoor 'van nieuwe getuigen of 
betreffende de nieuwe onderzoeksver
richtingen : 

Overwegende dat de aanlegger niet 
bepaalt waarom artikelen 293 en 303 
van het Wetboek van strafvordering 
zouden geschonden geweest zijn, en dat 

· het mid del bij gebrek . aan nauwkeurig-
heid niet ontvankelijk is; . 

Over het derde miduer:schending der 
rechten der verdediging : 

Overwegende dat het Hof, in zijn inci
denteel arrest d. d. 29 Septem:ber·19£.3, 
aan den aanlegger akte verleent hiervan 
cc dat op de terechtzitting van het Hof 
d. d. 24 September .19!.3 de getuige 
Lebrun verklaard heeft dat de geweld
daden vanwege Mevrouw R ... op den 
persoon van haar · echtgenoot (den be
schuldigde) op 26 Februari 1942. geweld
daden nopens welke hij getuigellver
klaringen aflegde, het voorwerp zijn ge
weest van een admlhistratief verslag, 
dat bij den bundel der vervolging niet 
gevoegd is " ; 

Doclr overwegende dat het Hof daar
enboven vaststelt dat de feiten waarvan 
sprake aan den onderzoeksrechter werden 
bekend gemaakt door Mevrouw R ... 
tijdens haar verhoor door dien magis
traat zooals het proces-verbaal d. d. 
5 Maart 1942, dat in het strafdossier voor
komt onder nr16, het:vaststelt; 

Dat, bijgevolg, de aanlegger, die van 
zijn dossier kennis he eft gekregen, van al 
.die feiten op de hoogte werd gebracht ; 
dat de voorzitter de samenvoeging van 
dit administratief onderzoek met het 
strafdossie·r, wat hem overigens door 

geen enkele partij werd gevraagd, niet 
moest bevelen ; 

Overwegende dat wat de akte van 
beschuldiging betreft, deze akte luidens 
artikel 2H van het Wetboek van straf
vordering, slechts de ontleding der feiten 
en omstandigheden der zaak is door het 
openbaar ministerie gemaakt en dat de 
onregelmatigheden welke ze kan bevatten 
geen grond tot nietigheid van de 
rechtspleging kunnen opleveren ; 

Dat deze akte van beschuldiging daar
enboven aan den aanlegger regelmatig is 
beteekend geweest en dat uit de stukken 
der rechtspleging geenszins blijkt dat 
hij die akte v66r het Hof zou betwist 
hebben, doch slechts v66r het Hof van 
verbreking critiek er op uitoefent; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het vierde middel : schending· 

van artikelen 317 en 372 van het Wet
hoek van strafvordering en van het 
besluit d. d. 4 November 1814 : 

Overwegende dat de getuige Ries de 
onderzoek7rechter is die op de getuigen
lijst ondet nr 1 verm·eid stond en· dat 
uit het proces-verbaal der terechtzittin-

. gen blijkt dat hij onderhoord werd op het 
einde der terechtzitting d. d. 21 Septem
ber, die omtrent half een geschorst werd 
om 's namiddags voortgezet te worden ; 
dat het proces-verbaal van de terecht
zitting in den namiddag na de formali
teiten van het begin der terechtzitting 
vermeldt : 

« Dat de getuige Victor Ries binnen
gebracht wordt en, onder den ter ter
rechtzitting van dezen morgen afgeleg
den eed, zijn getuigenis voortzet, 

"1. Victor Ries, 51 jaar, onderzoeks
rechter te Luik, 
dan worden verscheidenen formaliteiten 
van toevoeging van siukken vermeld en 

· het proces-verbaalluidt als volgt: 
'' 2. Friquet; 
" 3 .... tot 6, Dubois ... »; 
Overwegende dat, daar het uur om de 

terechtzitting te sthorsen nadert, de 
voorzitter zich alsdan naar het gebruik 
gedraagt en in zijn proces-verbaal al de 
vermeldingen doet inlasschen, waarbij 
de vervulling van de essentieele forma
liteiten nopens de terer:htzitting die gaat 
eindigen vastgesteld wordt, en inzonder
heid die betreffende de in den loop van 
die terechtzitting gehoorde getuigen ; 

« AI de hierboven vermelde getuigen 
('t is te zeggen de. zes getuigen waarvan 
de identiteit daareven werd gegeven, dus 
eerst getuige Victor Ries) « hebben, voor
, aleer te getuigen, den eed afgelegd zon
>> der haat en zonder vrees te spreken, de 
>> geheele waarheid te ·zeggen en niets dan 

>> de waarheid, en daarbij voegende ik 
» zweer het, zoo helpe mij God>> ... 

>> Na zijn eed, heefL ieder getuige zijr1 
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naam, voornamen, leeftijd, beroep en 
woonplaats opgegeven en verklaard nocli 
bloedverwant noch aanverwant van den 
beschuldigde te zijn, niet tot zijn dienst 
te behooren noch zij tot den zijne ; 

" Voor en na de verklaringen van ge
zegde getuigen werden de bij artike
len 317 en 319 van. het Wetboek van 
strafvordering voorgeschreven rechts
vormen nageleefd " ; 

Overwegende dat dus uitdrukkelijk 
vastgesteld is dat · de getuige Ries den 
eed op de terechtzitting van 21 Septem
ber 194c3 's morgens heeft afgelegd, .en dat 
deze eed in de vereischte vormen, v66r 
zijn getuigenis, afgelegd .werd ;_ . 

Dat het middel bijgevolg in feite niet 
opgaat; 

En overwegende dat d_e bestreden 
beslissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen' werden nageleefd en dat 
de uitgesproken . veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

II. Aangaande het bestreden arrest 
d. d. 5 October 194c3 over de burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat de aanlegg~Jr geen 
enkel bijzonder middel tot staving van 
zijn voorziening inroept en dat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt ; 

. Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt den aanleg
ger tot de kosten. · 

'17 Januari 194c4.- 28 kamer.- Voor
zitt~r, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Veislaggever, H. Waleffe. 

. Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

28 KAMER. - 24 Januari 1944~ 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZA.KEN. - BESGHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE 
RECHTBANK. ~ ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP BESLISSEND DAT DE 
ZAAK MOET GEBRACHT WORDEN VOOR 
EEN KAMER MET EEN RECHTER. -
EENIG RECHTER BESLISSEND DA,T HIJ 
VAN EEN DER MISDRIJVEN GEEN KEN
NIS KA,N NEMEN, DAAR DIT MISDRIJF 
MOET GEBRACHT WORDEN VOOR EEN 
ANDERE KAMER DER RECHTBANK. -
GEEN CONFLICT 'VAN JURISDICTIE. -
VERZOEK TOT RECHTSREGELING NIET 
ONTV ANKELIJK. 

W anneer een beschikking van de raad
kamer een bekla'agde verwezen heeft 
naar de correctioneele rechtbank, het 
.Hof van. beraep beslistcheeft dat de zaak . 
moest gebracht worden v66r de kamer 
met een 1·echter van die rechtbank, en 

de eenige rechter, bij wien de zaak 
daqrna werd aanhangig gemaakt, ver
klaart dat hij geen kennis kan nemen 
van een d~r telastleggingen, niet orndat 
de correctwne.~le rechtbank onbevoegd 
zott geweest ZtJn, maar wel orndat die 
telastlegging onderworpen rnoest worden 
aan een andere karner van die recht
bank, bestaat er geen grond tot regeling 
van rechtsgebied. 

(PROCUREUR 'DES KONINGS TE VEURNE 
T. VANBAVINCKHOVE EN ANDER.EN.) ' 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot rege-· 
ling van rechtsgebied ingediend door 
den Heer procureur des konings bij de 
i'echtbank van eersten aanleg te Veurne; 

Overwegende dat de raadkamer der 
rechtbank van eersten. aanleg te Veurne, 
bij beschikking d. d. 23 Februari 194c3 
de verweerders naar de correctioneel~ 
rechtbank heeft verwezen om, hetzij om 
het misdrijf te hebben uitgevoerd, hetzij 
om aan de uitvoering. er van recht
streeks te hebben medegewerkt : A. een 
varken bedrieglijk te hebben wegge
nomen, B. een varken onwettig te 
hebben geslacht of doen slachten mis
drijverr met elkander , verknocht ; ' 

Overwegende dat de tweede kamer 
van de correctioneele rechtbank waar
bij de vervolging was aanhangig ge
maakt geweest, op 2 Maart 1.943 de 
verweerders veroordeeld heeft wegens 
de betichting A en verklaard heeft dat 
:z;ij van het feit B geen kennis kon nemen, 
dat het Hof van beroep, bij arrest 
d. d. 30 April 1943, de uitgesproken ver
oordeeling te niet deed om reden dat de 
zaak in haar geheel moest gebracht 
worden v66r een kamer bestaande uit 
een. rechter, aangewezen overeenkomstig 
arhkel 6; § 2, van het besluit van 
27 Juni 1942; 

Overwegende . dat de · procureur des 
konLngs de zaak voor een aldus samen.
gestelde kamer bracht; dat deze, bij 
vonnis d. d. 29 Juni '1943 de aanlegger& · 
veroordeelde wegens het feit B en 
verklaarde dat zij van de betichting A 
geen kennis kon nemen ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie tegen dat vonnis geen enkel ver
haal instelde, doch een verzoekschrift tot 
regeling van rechtsgebied indiende ; 

Overwegende dat er tusschen de 
beschikking der ra:adkamer en_het vonnis 
der correctioneele rechtbank d. d. 29 Juni 
1943 geen enkele tegenstrijdigheid be
staat; dat, ten andere, de vraag of een 
zaak wettelijk v66r een kamer der cor
rectioneele rechtbank bestaande uit een 
rechter, deze aangewezen overeenkomstig 
artikel6. § 2, van het besluit van.27 Juni 
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'1942, of v66r een andere kamer derzelfde 
correctioneele rechtbank dient gebracht, 
geen geschil van jurisdictie opwerpt; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
tot regeling van rechtsgebied dus niet 
on tvankelijk is ; 

Om die redenen, het Hof zegt dat er 
geen aanleiding tot regeling van rechts
gebied bestaat ; kosten ten laste van den 
Staat. 

21, Januari 1%1,.- 2" Kamer.- Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve?'Slaggever, H. De Wilde. 

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

2" I(Ai\IER. - 31 Januari 1944. 

.:'GLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. 
- AANPLAKKING VAN DE PRIJZEN 
VAN V~RKOOP IN RET KLEIN.- REGE
LlNG ONWETTEL-IJK IN ZOOVER ZIJ 'RET 
Ii:ERSTELLEN VAN SCHOEISELS BETREFT. 

De bepalingen vctn het koninklijk besluit 
van 18 October 1923, genomen tot uit

. voering van de wet van 30 Juli 1923, 
. betreff'ende de aan:plakking ~an de prij

;:;en . van verkoop ~n het lde~n van eerst 
noodzakelijke koopwaren en eetwaren, 
zijn onwettelijl£ in zoover zij van toepas
sing werden verklaard op het herstellen 
van de schoeisels. 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE .AUDENARbE, T. BEAUCAMPS.) 

ARREST. 
Overwegende dat de voorzieningen, in

geschreven onder nrs 1523 en 1521, van de 
alg·emeene rol, dezelfde vraag opwerpen ; 
dBt ze verknocht zijn e·n dienen samen
o·evoegd; 
" Gelet op de bestreden vonnissen beide 
gewezen op 5 November 1%3 door de 
correctioneele rechtbank ·te Audenarde ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie zich tegen die beslissingen voorzien 
heeft, · weg·ens schending van artike
len 1, 2, 3, ? en 8 van het koninklijk be
sluit van 18 October 1923, genomen ter 
uitvoering van. de wet van 30 Juli 1923 
hetreffende het aanplakken der verkoop
prijzen in 't klein, van de volstrekt nood
zakelijke koopwaren en eetwaren voor 
voeding, kleeding, verwarming en ver
lichting, doordat de bestreden vonnissen 
de verweerders van de vervolgingen ont
slagen liebben, dan wanneer ze vervolgd 
waren om den prijs niet te hebben aan
geplakt van schoeiselrepa,raties ·en het 
besluit van 18 October 1923 in zijn arti
kel 2 dergelijke aanplakking voorziet : 

Overwegende dat de wet van 30 Juli 
1923 in zijn artikel 1 zegt dat het aan
plakken en de wijze van aanplakken der 
verkoopprijzen, in 't klein, van de vol-

strekt noodzakelljke koopwaren en eet
waren voor voeding, kleeding, verwar
ming en verlichting door den Koning 
kunnen voorgeschreven worden ; 

Overwegende dat een reparatie van 
schoeisels niet kan begrepen worden in 
het begrip van verkoop van waren die 
tot kleeding dienen ; dat ze hoofdzake
lijk een prestatie van werk tot doel 
heeft; 

Overweg·ende dat de wet van 30 J uli 
1923, zooals alle wetten waarbij een 
macht wordt opgedragen, streng client 
ge!nterpreteerd; dat- de Koning, door in 
artikel 2 van het besluit van 18 Octo' 
ber 1923 de aanplakkii:lg voor te schrijven 
van den prijs van schoeiselreparaties, 
de perken der hem bij de wet van 
30 J uli 1923 verleen.de mach ten he eft 
overschreden ; dat de bestreden von
nissen, door die bep-aling niet te willen toe
passen, ver vah de wet te hebben 
geschonden, artikel 10? der Grondwet. 
juist hebben toegepast; · 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzii:mingen ; kosten ten laste van den 
Staat . 

31 J anuari 1%1,.- 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer· waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. , 

2" KAMER. - 31 'Januari 1944. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERGIS~ING IN mt 
VERMELDING VAN DEN TEKST· DER 
WET. - UITGESPROKEN STRAF WETTE
LIJIL -c GEEN NIETIGHEID. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - BESCHA,DIGING VAN DE 
BEDDING VAN EEN BEVAARBAREN WA
_TERLOOP OF VAN ZIJN AANHOORIGHE
DEN. - VOORWAARDEN TOT STRAF
RECHTELIJKE EN BURGERLIJKE VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN, DEN DA
DER. 

1° De vergissing in de vennelding van 
den tekst der wet brengt geen nietigheid 
van de beslissing met zich, mits de 
opgelegde straf degene is die de wet op 
het feit stelt. (Wetb. van strafv., 
artt. Hl en Hi,.) 

2° De beschadiging van de bedding van 
een bevaarbm·en waterloop of van zijn 
aanhoorigheden is op zich zelf een fout, 
die de strafrechteltjke en burgerlijke 
verantwoordelijkheid van den dade1· 
medebrengt, mits deze vrij en bewust 
gehandeld aeeft; om de veroordeeling 
van den overt!·eder te rechtvaardigen 
moet de techter niet bovendien een meer 
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bepaalde (ottt (onbehendigheid, valsch 
manmuvre) opgeven, waarvan de over
tredin g het gevolg -is geweest ( 1). ( Kon. 
besl. van 15 October 1935, art. 91, 2o.) 

(LANDUYT, T. BELGISCHE STAAT 
[OPENBARE WERKEN).} 

ARREST. 

' Gelet op het bestreden vonnis op 
28 September 1943 gewezen door de 
correctioneele rechtbank te Dendermonde 
zetelende in graad v~n hooger beroep ; 

Over het eerste middel afgeleid hieru~t 
<lat aanlegger noch beticht noch vervolgd 
zijnde op grand van artikel 91 van het 
koninklijk besluit d. d. 15 October 1935, 
ook niet kon veroordeeld worden tot 
een geldboete van 10 frank met het, 
gevolg dat een veroordeeling tot schade
vergoeding niet gerechtigd was ; dat in 
elk geval geen geldboete kon uitgespro
ken worden op grand van artikel 98 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
den aanlegger verwezen heeft in een 
geldboete 'van 10 frank, gebracht op 
?0 frank of twee dagen, met zes maand 
uitstel, en in 34.938 fr. 40 schadevergoe
<ling jegens de bu,rgerlijke pa1:tij, uit 
hoofde van den 2?rr December 1942 met 
zijn schip schade te hebben veroorzaakt 
aan de brug te Berlaere ; 

Overwegende -dat dit feit een inbreuk 
uitmaakt op het artikel 91, 2°, van het 
koninklijk besluit van 15 October 1935 
l~o_udende reglement betreffende de po
htre en de scheepvaart der bevaarbare 
waterwegen onder beheer van den Staat ; 
dat de straf voorzien is door artikel 100 
van hetzeifde besluit ; · 

Overwegende dat het artikel 91 van 
het besluit niet vermeld staat in het 
bestreden vonnis, doch wei artikel 98, 
da~ de ~mrgerlijke gevolgen regelt, en 
artrkel 100.; 

Doch overwegende dat de aanduiding 
van artikel 98 in plaats van artikel 91 
geen nietigheid medebrengen kan, daar 
de uitg·esproken straf de door het arti
kel 100 van het besluit bepaalde straf 
niet overtreft ; 

Dat het middel in rech_te niet opgaat ; 
, , Over het tweede m1ddel gesteund 
me:op dat, door een verkeerde interpre
tatre .der wetteksten, de correctioneele 
rechtbank besloten heeft tot de straf
rechtelijke en burgerlijke verantwoor: 
delijkheid van den betichte in de vol
gende woorden " het !outer. materieel feit 
van averij te veroorzakeri maakt een 
politiein_breuk uit, zelfs in afwezigheid 
van eemge fout, en de dader dezer averij 

(1) Zie .verbr., 1 Februari 1926, Bull. en 
PAsJc., 1926, I, 206. 

is aansprakelijk zoowel op burgerlijk als 
op strafgebied , ; · 

Overwegende dat het feit waarover het 
hier gaat, evenals de andere inbreuken 
op het koninklijk besluit van 15 Octo
ber 1935, hoewel zij wanbedrijven uit
maken, wegens de door artikel100 voor
ziene straf, tach • van denzelfden aard 
zijn als overtredingen,. wat het zedelijk 
bestanddeel van het misdrijf betreft · 

Dat, in zulkdanige zaken, de f~ut 
hierin .~estaat dat de dader vrijelijk een 
wettehJk of reglementair voorschrift 
geschonden heeft, zoodat het feit hem 
kan toegeschreven worden ; dat inder
daad, in zulk geval, de dader st~afrech
telijk verantwoordelijk is voor de over
t~eding ; hij is eraan schuldig ; dat daar
mt volgt dat iedere overtreding, mits ze 
b~wust en vrij gepleegd werd, een fout 
mtmaakt; dat, werd ze echter gepleegd 
door toeval of overmacht, ze aan den 
dader niet kan toegeschreven worden en 
dan ook geep fout uitmaakt ; 

Dat men ~n dezen zin· mag zeggen dat 
de overtredmgen en de met overtredin
gen g~lijkg_estelde wanbedrijven loutere 
mater1eele mbreuken op wettelijke voor
schriften zijn ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
voo_rmelde princ~pes heeft aangenomen 
en m gezegden zm heeft beslist, door te 
verklaren, eenerzijds, dat het !outer 
materieel feit van averij te veroorzaken 
een politieinbreuk uitmaakt, zoodat de 
dad_er zoowel op byrg~rlijk als op straf
gebied aansprakehJk 1s, en anderzijds, 
dat beklaagde niet bewijst dat de aan
varing te wijten is aan een toeval of een 
geval van overmacht; dat het dus be
wezen is dat bekla,agde zich schuldig 
heeft gemaakt aan het hem ten laste 
gelegd feit ; 

Overwegende dat, zoo het vonnis daar
aan toevoegt dat de dader "zelfs in afwe
~igheid van ~enige f_out » aansprakelijk 
1s, het geenszms beshst dat de schuldi~
heid van den dader geen fout veronder" 
stel!en ~ou, doch antwoordt op een door 
d~.n betrchte neergelegde conclusie, waar
biJ beweerd was dat geen bewijs van een 
fout te zijnen laste geleverd werd, dat im
mers de fout, welke hem verweten was 
en bestaande in het varen buiten de 
uurregeling, niet kon weerhouden wor
den; 

Overwegende dat de rechter zich 
slechts moest bekommeren om de fout 
bestaa~de in de s~hending van een regle
mentarr voorschnft, maar niet m·et de 
bepaalde fout, onhandigheid of verkeerd 
manreuver waarvan de overtreding het 
gevolg was; 

Overwegende dat de rechter over den 
grand dus .:vel degelijk en :vettelijk de 
strafrechtehJ ke en burgerliJ ke .veroor-
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deelingen gerechtvaardigd lweft door de 
vaststelling· dat aanlegger vrij' en be
wust het koninklijk besluit van 15 Oc
tober 1935 geschonden had, en dit, 
zelfs in afwezigheid van eenige fout, 
buiten de fout door de . overtreding zelf 
uitgemaakt ; 

Dat het middel rechtelijken en feite
lijken grondslag mist ~ 

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, wat aan
gaat de burgerlijke vordering, aanlegger 
geen ander middel doet gelden en dat 
het Hof er van· ambtswege geen op-
werpt; . 

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

31 Januari 1%4c.- 2 8 kamer.- Voo1·
zitter, ·H. Hodiim,• raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

18 KAMER.- 3 Februari 1944. 

GEMEENHEID. - GEMEENE MUUR. 
- RECHT VAN IEDER MEDEEIGENAAR 
VAN DEN MUUR OM DEZEN TE GE
IlRUIKEN TOT PUBLICITEIT. - AF
STAND VAN DJT RECHT AAN. DERDEN. 
- VOORWAARDEN. 

Ieder van de medeeigenaars vah. een ge
meenen muur kan van het aan de zij de 
van zijn erf bestaande gedeelte '!!an den 
muur gebruift • maken tot pttbliciteit, 
rnits hij de bestemrning van den mum· 
in acht neernt en geen afbreu.Jc doet op 
eenige andere wijze aan de rechten van 
zijn nabuur. Hij kan dit recht afstaan 
aan derden derwijze dat deze het ge-

• nieten in dezelfde voonvaarden en met 
dezelfde beperhngen als aan den medeei
genaar zijn opgelegd (1). 

{STAD BRUSSEL, T. JEAN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
19 Februari 1%1 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de drie middelen samen : het 

(1) ,Dit arrest besli.•t een vraag die, in ver
band met het gebruik van den gemeenen nlum·, 
wei meer werd gesield. 

De artikels 657 en volgende regelen het 
gebruik van <ten gemeenen muur door de 
mede-eigenaars. 

In het algemeen kan ieder mede-eige-

eerste : schending van artikelen 5H, 
5??bis, §§ 1, 5, 9 en· 10 (wet van 
8 Juli 1924c, art. 1), en 1859, 2°, van het 
Burgerlijk Wetboek, 65?, '658, 1101 
en 1128 van hetzelfde Wetboek, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
aanlegster in yerbreking, mede-eige
naarster. van een gemeenen mum·, de 
zijde van deze langs haar eigendom gele
gen zonder de toestemming van den 
anderen mede-eigenaar, niet kan ver
huren aan een derden persoon om aan
kondigingen te plakken, om de reden 
dat de gemeene •eigendom een vbrm 
van onverdeelden eigendom zijnde, geen 
enkele gemeenschappelijke bezitter, zon
der de toestemming van den andere 
een reclit op de on verdeelde zaak aan 
een derden persoon kan afstaan, en dit 
zonder vast te stellen dat het betwist 
gebruik in strijd was met de be,stemming 
van de gemeene zaak of onvereenigbaar' 
was met de rechten op het gebruik van 
den anderen gemeenschappelijken be
zitter, dan wanneer elke mede-eigenaar 
vrij het gemeen goed kan gebruiken en 
ervan kan genieten, op voorwaarde 
er geen gebruik van te maken dat in 
strijd is met zijn bestemming en dat 
onvereenigbaar is met het recht van 
zijn mede-eigenaars, en aan een derden 
persoon het persoonlijk recht kan af
staan om in zijn plaats de onverdeelde 
zaak te gebruiken zoo.als hij zelf het 
zou kunnen gebruiken hebben ; het 
tweede : schendiri.g van artikelen 54c4c, 
5??bis, §§ 1, 5, 9 en 10, 653, 663, ?65, 
65? en 662 van het Burgerlijk Wetboek 
en 35, alinea 2, van het Landelijk Wet- · 
hoek van ? October 1886, 1101 en 1128 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest aan de aanlegster. 
in verbreking het reeht ontkent oin, 
zonder toestemming van· den mede
eigenaar., van den gemeenen muur, de 
zijde van dezen laatste, die limgs den 
kant van haar eigendom gelegen is, 
aan een derden persoon te verhuren om 
er aankondigingen . te plakken, en dit 
krachtens een zoogezegden regel van 
recht, en zelfs wanneer de uitoefening 
van dat recht den nabuur-mede-eige
naar niet schaadt, en zelfs wanneer, 
z()oals in onderhavig geval, tleze van 
geen. 'nadeel doet blijken, om red en dat 
de wetsbepalingen, die bij uitzondering 
aan elken mede-eigenaar het recht toe
·kennen zeker uitsluitelijk gebruik van 

naar van den gemeenen muur g!"bruik maken, 
overeenkolllStig zijn bestemming, mits hij 
geen 'schade toebrengi aan de rechten van 
den anderen mede-eigenaar. 

Ieder mede-eigenaar kan het vlalc van den 
gemeenen "'''u1·, dat aan zljn zijde is, gebrui 
ken bij voorbeelcl om zijn spalierboomen er 
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den gemeenen muur te maken, dit niet 
gewoon gebruik wan den muur niet 
voorzien en om reden dat persoonlijke 
voordeelen, door uitsluitelijk gebruik 
voor den mede-eigenaar door diezelfde 
wetsbepalingen voorzien, niet kunnen 
uitgebreid worden tot het geval van 
afstand aan ·eeh derden persoon van het 
persoonlijk recht om den muur aldus 
te gebruiken, en om de reden dat, daar 
de gemeene eigendom een vorm is van 
den overdeelden eigendom, geen enkele 
der gemeene eigenaars een recht op het 
on verdeeld goed aan derden persoon 
kan afstaan, dan wanneer de mede
eigenaar van een gemeenen muur, zonder 
de toestemming van zijn mede-eigenaars, 
de zijde van den muur die langs den 
kant van zijn. eigendom gelegeh is, uit
sluitend kan bezigen, dit voor alle zelfs 
niet-gewoon gebruik, waartoe zij kan 
dienen, inzonderheid voor het plakken 
van aankondigingen, en het persoonlijk 
recht kan afstaan tot het .gebruik dat 
hij zelf ervan kon maken, behalve zoo 
dat gebruik den nabuur, mede-eigenaar, 
moest nadeelig zijn en hem schade 
toebrengen, wat, in de zaak, door de 
bestreden beslissing niet vastgesteld is ; 
het derde ': schending. van artikelen 5t.t., 
577bis, §§ 1, 5, 9 en 10, en 662 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 der Grond
wet, doordat het bestreden arrest aan 
de aanlegster in verbreking het recht 
weigert om de zijde van den gemeenen 
muur die langs den kant van haar eigen
dom gelegen is, voor het aanplakken van 
aankondigingen te verhuren zonder de 
toestemining van haar nabuur, en dit 
bij toepassing van de gewone regelen 
nopens den onverdeelden eigendom, dan 
wanneer de mede-eigenaar van een 
gemeenen· muur, zonder de toestemming 
van zijn gebuur, werken kan uitvoeren 
die de rechten van dezen laatste niet 

tegen te plaatsen. De Fransche rechtspraak 
neemt aan dat ieder nabuur het aan zijn· 
zijde bevindend vlak tot zijn uitsluitend voor
deel mag aanwenden voor publiciteit door 
plakbrieven, enz. (PLANIOL, Traite elern., 
t. Jcr, nr 2511; Parijs, 22 October 11-197, 
PAsiC., 1898, IV, 33). De Belgische recht
spraak was op dit punt verdeeld. (In beves
tigenden zin : r~chtb. Brussel, 6 April 1898, 
PASIC., 1899, III, 165; vredegerecht Brussel, 
29 Maart 1902, ibid~, 1902, III, 162, en de 
nota's contra bij die vonnissen; in ontken
nenden zin : rechtb. Brussel, 30 November 
1901, ibid., 1902, III, 161.) 

Ieder mede-eigenaar kan oak den geheelen 
muur gebruiken : hij kan tegen een gemeenen 
muur aanbouwen en er balken of ribben 
doen. plaatsen. door de geheele .dikte van den 
muur, op vier en vijftig millimeter (twee 
duim) na, onverminderd het recht van den 

schaden, en doordat, -:- door niet vast 
te stellen of het plakken van aankondi
gingen tegen de betwiste zijde van den 
muur de rechten van den mede-eigenaar 
der aanlegster krenkte, allioewel deze 
in haar conclusies zulks vroeg, en be
weerde, krachtens artikel 662 van het 
Burgerlijk Wetboek, die voor haar 
nabuur niet schadelijke aanplakking te 
kunnen toelaten - het bestreden arrest 
het door de aanlegster aangevoerd middel 
niet heeft beantwoord en het Hof van 
verbreking in de onrriogelijkheid heeft 
gesteld na te gaan of artikel 662 van het 
Burgerlijk Wetboek juist werd toege
past : 

Overwegende dat de eenige door de 
voorziening opgeworpen vraag, deze is, 
of de mede-eigenaar van een gemeenen 
muur, zonder de toestemming van den 
anderen mede-eigenaar, het recht heeft 
om op de zijde van den gemeenen muur 
die langs zijn erf gelegen is, reclame aan 
te plakken, en, zoo ja, of hij over dat 
recht kan beschikken door het aan een 
derden persoon af te staan ; · 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
het regime van den gewonen mede-eigen
dom, - waarin elke eigenaar in het on
verdeelde, een gelijk recht over de zaak 
heeft, deze in haar geheel mag gebruiken, 
in de maat die vereenigbaar is met het 
recht van de andere eigenaars in het 
onverdeelde, en op voorwaarde de be
stemming van de zaak niet te verande
ren, ~~<de economie van de wet, wat 
aangaat het gebruik van den ganschen 
muur, op het begrip berust, dat ieder 
mede-eigenaar mag handelen alsof hij 
eenige eigenaar was van de helft van 
den muur langs zijn erf; dat, bijgevolg, 
het recht van elken mede-eigenaar van 
den gemeenen muur, tegenover den 
anderen mede-eigenaar, slechts beperkt 
is door de verplichting de bestemming 

riabuur om den balk met den steekbeitel tot 
de helft van den muUl' te doen inkorten, 
ingeval hij zelf op die plaats balken zou 
willen steken of er tegenaan een schoorsteen 
maken (Bgl. Wb., art. 657). Bovendien kan 
ieder mede-eigenaar den gemeenen muu1' doen 
optrekken, op .. zijn kosten, mits hij· de in 
artikel 658 voorschreven voorwaarden in 

'acht n.eme. 
In beginsel kan derhalve ieder mede-eige

naar, zonder de uitd1·ukkelijlce toesternrning van 
den anderen mede-eigenaar, zijn rechten uit
eefenen tot gebruik van den gemeenen muur. 
Dit beginseJ is niet in strijd met den regel 
betreffende den mede-eigendom; luidend : in 
re CO?n1ftuni nerninern dorninorurn ju1·e facere 
quidquarn invito altero posse. Inderdaad, de 
onderstelde wil van de mede-eigenaars is dat 
de gemeene muur, overeenkomstig zijn bee 
stemming, zou dienen tot het nut en het voor-
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van den muur te hehouden. en de rechten 
van zijn nahuur op geenerlei wijze te 
schaden; 

Overwegende dat het aldus hepaald 
recht van elken mede-eigenaar. van den 
muur, het recht medehrengt om het deel 
van den muur langs den kant van zijn 
erf te gehruiken voor puhliciteit, en 
dat het hem, hijgevolg, vrijstaat dat 
recht aan. derden af te staan, opdat deze 
ervan zouden genieten overeenkomstig 
de voorwaarden en onder het voorbe
houd die hij zelf zou moeten in acht 
nemen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
1itspraak doende over de vordering tot 

deel van hun wederzijdsche erven : zij ver
leenen .dan ook daardoor aan elkander de 
toestemrning tot een normaal gebruik van 
den rnliur ; artikelen 657 en 658 verrnelden 
gevallen van zoodanig normaal gebruik. Bo
venstaand ,arrest van 3 Februari 1944 beves
tigt deze opvatting·, waar het verklaart dat 
de cc economie van de vvet, wat aangaat het 
gebruik van den ganschen mum:, op het 
begrip berust dat ieder mede-eigen,aar mag 
handelen alsof hij de eenige eigemtar was van 
de helft van den muur langs zijn erf, mits hij 
de bestemming van den muur behoudt en de 
rechten van zijn nabuur op geenerlei ·wijze 
schaadt "· 

Im1ners, geen van de mede-eigen,aars kan 
geacht worden het eens te zijn m<Jt een ge
bruik, dat zijn. eigen. gelijke rechten op den 
muur zou schaden. In zulk geval zou het 
gebruik van den muur het noi.·maal gebruik 
te buiten gaan. en zou, krachtens den hooger 
vermelden regel van den mede-eigendom., de 
e<>ne nabuur geen gebruik van den genleenen 
muur kunnen maken, zonder de toesten1ming 
van den anderen nabuur. 
· ~iermede heeft het Burgerlijk Wetboek 
rekening gehouden: a) in artikel 662, en b) in 
artikel 675 : 

a.) Artikel 662.- Sommige weJ·ken, verricht 
door den mede-eigenaar, zijn van dien aard 
dat zij de rechten van· den anderen nabuur 
ktmnen schaden ; bij voorbeeld : wanneer de 
Bf31ie n.ahuur, zooals artikel 662 vermeldt, 
een holte maakt in den gmneenen muur, of 
een werk er tegen aanbrengt of m· op doet steu, 
nen; zoodanig gebruik dat den bestaanden 
toestand en de bestemming van den muur 
komt- wijzigen, zou de rechten van: . den 
nabuur kunnen schaden ; het kan derhalve 
niet geschieden zonder dezes toestemming. 

Artikel662 voorziet het geval dat de nabuur 
zijn toestemming weigert : dan zal de mede
eigenaar, die de we1•ken wil uitvoeren, door 
deskundigen de middelen doen, bepalen, die 
noodzakelijk zijn opdat door het nieuwe werk 
de rechten van den nabuur niet zouden wor
den geschaad. Het zou dus kunnen gebeuren 
dat de nabuur sommige werken niet zal mogen 

vrijwaring van Eugene Jean tegen de StaLl 
Brussel, niet vaststelt dat deze laatste, 
d?or de akte van overdracht, den vergun
nmghouder van publiciteit zou toegelaten 
hebberi. de hierboven bepaalde grenzen 
van haar persoonlijk eigendomsrccht te 
huiten te gaan ; dat het arrest, door de 
Stad te veroordeelen zonder die vaststel
ling te do~n, de in het middel ingeroepen 
wetsbepalmgen geschimden heeft; 

Om die reden~n, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest ; 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 

uitvoeren, bij voorbeeld het inbouwen yan 
een schoorsteenpijp in de dilde van den muur 
(verge!. Luik, 31 Juli 1841, PASlC., 1841, 
II, 262; Dinant,, 28 ·Juni 1894, ibid .. 1894, 
III, 281 ; vredeger. Beaumont, 10 Mei 1873, 
ibid., 1874, III, 65; Namen,, 11 December 
1876, ibid., 1877, III, 327). 

Artikel 662 voorziet geen sanctie : wam1eer 
de nabtilll' de wel'lcen heeft uitgevoerll zonder 
de toestemming van den anderen m>bmu·, o£; 
in geval deze weigert, zondm· deskunclig on
derzoek, moet de rechter niet noodzakelijk, 
op aanvraag van. dezen nabuur die zich be
nadeeld acht, de werken doen, afbreken, 
vooral indien wordt vastgesteld clat deze 
werken geen n1erkelijk nadeel deden ont". 
staan (Brussel, 27 April 1844, PASIC., 1845, 
II, 175 ; vredeger. Luik 26 October 1900, 
ibid., 1901, III, 132; Fr. verbr., 30 April 
1928, ibid., 1928, II, 208). · Zulks verhindert 
echtel' niet dat, wanneer de nabuur, ten 
gevolge van, de werken, schade heeft geleden, 
hij op het verzuim om de toestemming te 
vragen of op het ontbreken van de te neme11 
deskundige voorzorgen za.l kuunen steunen 
on1 schadevergoeding te eischen en te be
komen, hetzij op gron,d van de schendiug 
van de uit de nabum·echap vloeiende vePplich
ting, zooals deze in artikel 622 is mnschreven, 
hetzij op grand van de artikels 1382 BJ~ 1383 
van het Burgerlijk Wetboek. 

b) Artikel 675. - Dit artikel schrijft vom· 
dat de een,e nabuur, zonder de toestemming 
van den, anderen,, in den gemeenen n1um· geen 
venster of opening mag maken, op welke 
wijze ook, zelfs met onbeweegbaar glasraam. 

Zoodanige vensters of openingen zijn, zoo 
niet schadelijk, dan tach niet in overeen
stemmin,g met de bestemming v;u1 den 
gemeen,en mum', namelijk : tot afscheidinn 
en, afsluiting te dien,en, en beantwoordeg 
bijgevolg n,iet aan het n,ormaal gebruik van 
den, muur. ' 

Ten slotte, artikel 674 bepaalt nog in welke 
gevallen een afstand moet worden gelaten 
tusschen den mum· en zeke1'8 werken, ten 
einde schade voor den nabuur te voor-
komen. P. D. B. 
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vernietiD·d arrest; veroordeelt den ver
weerder" tot de. kosten ; verwijst de ·zaak 
naar bet Hof van beroep te Gent. 

3 Februari 1941 .. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, r8etdsheer waetrne~end 
voorzitter. - Ve,·slaggever, H. V1try. 

Gelijklu.idende conclus·ie, H. Roger 
Janssens de Bis1 hoven, ad voce~ at gene
raal. - Pleiter, H. Rene Marcq. 

2" KAMEn. ~ 7 Februari 1944. 

10 BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
- POLITIERECHTBANK NEEMT KENNIS 
VAN TOT ZIJN BEVOEGDHEID IIOORENDE. 
MJSD!HJVEN TEN LASTE VAN EEN BE
KLAAGDE EN VAN EEN ALS BURGERLIJK 
VERANTWOOHDELIJK GEDAAGDEN 'PER
SOON. - VONNlS VAN ONBEVOEGD-

. VERKLARING GESTEUND OP DE VER
KNOCHTHEID DIE DE POLJTIERECHTBANK 
ZELF VOOR DE EERSTE MAAL HEEFT 
OPGESPOORD TUSSCHEN DIE MISDRIJVEN 
EN WANBEDJUjVEN TEGEN DERDEN.
vVANBEDRTJVEN NIET AANHANGIG GE
~IAAKT BTJ CORRECTIONEELE RECHT- · 
BANI(. - ONWETTELIJKHEID. 

2D BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
POLITIERECHTBANK NEEMT KENNIS VAN 
EEN TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE 
GELEGD WANBEDRIJF VAN VERWONDIN
GEN VEROORZAAKT IJOOH ONVOOHZICH
TIGHEID, WANBEDHIJF DAT DOOR DE 
RAADKAMEH NAAR DE POLITIERECHT
DANK WEHD VERWEZEN. - BENAMING 
VAN HET STHAFBAAR FElT AANGEVULD 
DOOR AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR 
~l!NISTERIE, DIE EEN MISDRIJF TEGEN 
DE VERKEERSPOLITIE OPGEEFT:- BUH
GEHLI.JK VERANTWOOHDELJJKE PER· 
SOON IN DE ZAAK BETHOKKEN. -
RECHTSTRElcKSCHE DAGVAARDINGEN 
AAN ANDEHE BEKLAAGDEN WEGENS 
~1ISDRIJVEN VOORGEBHACHT ALS BE
HOOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
JJEN POLITIERECHTER. - MISDHIJVEN· 
BESTAANDE UIT ELEMENTEN VAN WAN
BEDHIJVEN BEHOOREND TOT DE BE
VOEGDHEID VAN DE CORRECTIONEELE 
m;CHTBANK. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDVERKLAHING TEN AANZIEN VAN 
LAATSGENOEMDE BEKLAAGDEN. 

'\iVETTEL!.JKHEID. - VONNIS VAN ON
BEVOEGDHEID GESTEUND OP DE VER
KNOCHTHEID TEN AANZIEN VAN EER
STEN BEKLAAGDE EN VAN DEN ALS 
BUI\GERLIJK VERANTWOORDELIJK GE
DAAGDEN PERSOON. - ONWETTELIJK
HEJD. 

3D REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- REGELMATIGE BESCHIKKING TOT 
VERWIJZlNG NAAR POLITIEHECHTBANK, 
VEHLEEND TEGEN EEN BEKLAAGDE. -
AAN POLITIERECHTBANK DAARNA, BIJ 
TIEr:JITSTHEEKSCIIE , DAGVAARDTNG TE-

GEN ANDERE BEKLAAGDEN, OPGEI.>f:.\
GEN KENNISNEMING VAN FElTEN BlTITE!i 
HAAR BEVOEGDHEID. - VONNIS \'AI\ 
ONBEVOEGDVERKLARING OVER HET (;£

HEEL GESTEUND OP VEHKNOCHTHF!D. 
- VEHNIETIGING VAN HE'f YONiXIS 
SJ,ECHTS IN ZOOVER DE RECHTBAiXK 
ZICH ONBEVOEGD liE EFT VEHKLA:\R D 
TEN AANZIEN VAN HET IN DE BESCI!!K
KING BEDOELD FElT. - VEHWIJZll\G 
NAAR EEN ANDERE POLITIERECHTBAl\K. 

1 D De politierechtbank, aan welke de ken
nisnerning is opgedmgen :van. tot ;:;l.J n 
bevoegdheid behoorende m1sdn(Jven, ten 
laste van een beklaagde en van een a/:~ 
burge1'lijk verm~.two01:delijk gednagden 
persoon, mag z1ch nwt. onbevoeyd 1'CI'~ 
klaren ten hunnen opztchte, doo1· zelf, 
voor de eerste rnaal de verknochtheul 
·in te roepen, besta~nde tussche n cUe 
misd1'ijven en a.an derden ten lastt' 
geleg_~e wanbed1:ijven, indien de;:,e 1Ntn

bednJven met b1J de co1Tectwneele recht
bank zijn aanhangig gernaakt (1 ). 

2o Nadat de madka.me1·, b1j aa.a.nnnin'J 
vcm. verzachtende omstandigheden. een 
beklaagde naar de politier~chtbo nk !weft 
venvezen weqens venvondtngen •t•eroo·r
zaakt door ' onvoorzichtigheid, en de 
ambtenaar van het openbaar mi nistePie 
de benarning van het strafbaar (eit heefi 
aangevttld door. een misdrij( teyc;>. de 
verkeersverordentng op te geven en e~n 
persoon als bttrgerlijk verantwoorde/1.1!,; 
in de zaak heefF betTokken, mag de J.lolt
tie1'echtbank ztch te hunnen op:nchtc 
niet onbevoegd verk!aren door de ver
knochtheid van de (etten met a an derden 
ten laste ~qelegde (eiten in te roepen, 
welke derden rechtstreeks werden qedart
vaard wegens misdrijven, die in de dcty
vaaTding werden voorgebrucht a/s be
hoorend' tot de bevoegdheid van de poli
tierechtbank, maaT in werkelijkheid 
bestanddeelen behelsden van wanbe
drijven behoorend tot de bevoegdheid van 
de correctioneele 1'echtbank (1). . 

3D Wanneer de politierechtbank, na reqel
matige tegen een beklaagde ver/ernd(l 
beschikkin.g tot verwijzing naar de polt
tierechtbank, zich on.bevoegd heeft v_er
klaard 'omdut het ·in de besc/nkktnq 
op gegeven feit verknocht wa~ met feiten, 
die buiten haaT bevoegdhe1.d v1e!en en 
wier kennisneming !war dacirna werd 
op gedragen bij TechtstTeeksche drt[f1!ac~r
ding tegen andere beklaagden, ve1"nte~tgt 
het Ho{, bij regeling van _T~xhtsgebwd, 
het vonnis van de polttwrechtbank, 
doch slechts in zoover zij zich onbevoeqd 
verklaard heeft ten aanzien van het in 

(1) Zie de uitvoerige nota van den Hem' 
ee1·ste advocaat genera.al L. Cornil, hij rlit 
anest gedrukt in B1<ll. en 'PAsTe., 1D±~1, I. lSI. 
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de beschikking bedoelde feit; het ver
wijst de zaak, aldus beperkt, naar een 
andere politierechtbank. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. FRERE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot rege
ling van rechtsgebied uitgaande van den 
procureur des konings te N amen ; 

Oyerwegende dat de raadkamer der 
rechtbank van eersten aanleg te Nall).en, 
bij beschikking d. d. 25 Januari 19t.3, ver
zachtende omstandigheden aannemende, 
Frere naar de bevoegde politierechtbank 
verwezen heeH om, te Namen, op 
23 December 1. %2, bij gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg, doch zonder het 
inzicht den persoon van een ander aan 
te randen, onvrijwillig slag·en te hebben 
toegehracht of verwondingen te hebben 
veroorzaakt aan Duriz, Sacre en Van 
Ongevalle; 

Overwegende dat ten gevolge van deze 
beschikking de officier van het openbaar 
ministerie bij de politierechtbank te 
Namen Frere bovendien een inbreuk op 
de laatste alinea van artikel 7 van het 
besluit d. d. 8 Juli 1. 9H, houdend alge
meen reglement op de ·verkeerspolitie, 
ten laste legde·; dat hij Reims rechtstreeks 
heeft gedagvaard als beticht van een 
inhreuk op dezelfde wettelijke beschik
king gepleegd op zelfde datum en 
plaats, en Laurent in de zaak heeft be
trokken als hurgerlijk verantwoordelijk 
voor Frere; 

Overwegende dat Reims rechtstreeks 
Docquier v66r de politierechthank te 
Namen heeft gedagvaard als heticht van 
een inhreuk op artikels 13 en 13t. van 
het algemeen reglement op de verkeers
politie, en 27 van het algemeen. politie
reglement der Stad Namen, misdrijf dat 
ook op zelfden datum en zelfde ,plaats 
werd gepleegd ; 

Overwegende dat v66r de politierecht
bank te Namen, Van Origevalle en de 
" Mutuelle des Syndicats reunis " zich 
als lmrgerlijke partijen tegen Frere, 
Reims en Laurent, hehhen gesteld; 

Dat Reims zich ook burgerlijke partij 
stelde tegen Frere en Laurent ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
te Namen, bij vonnis d. d. 2 Juni 1943, 
de zaken heeft samengevoegd en beslist 
heeft . dat de politierec'\J.tsmacht onbe~ 
voegd was om kennis te• nemen van de 
aan Reims en Docquier aangetijgde 
feiten om reden dat, in de onderstelling ze 
:z;ouden hewezen zijn, deze feiten bestand
deelen zouden uitrnaken van wanbedrijven 
van slagen en verwondingen bij onvoor
zichtigheid, die niet door een beschikking 
van de raadkamer naar de politierecht
hank werden verwezen; en, ·gezien de 
n au we verknochtheid die zich tegen alle 
splitsing verzet, heeft zich ook onbevoegd 

verklaard om uitspraak te doen over de 
feiten ten laste gelegd van Frere en over 
de burgerlijke verantwoordelijkheid van 
Laurent; 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer d. d. 25 Januari 1943 en het 
vonnis der politierechtbank d. d. 2 J uni 
19t.3 een negatief geschil van rechtsge
bied doen ontstaan dat den gang van het 
gerecht belemmert ; dat daar deze twee 
beslissingen kracht van gewijsde hehben 
bekomen, er aanleiding bestaat tot rege
ling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat de politierechts
macht, waJtrbij een gecontraventiona
liseerd wanbedrijf en een inbreuk op de 

· verkeerspolitie ten laste van Frere wer
den aanhangig gemaakt, zich aangaande 
deze inbreuken niet onbevoegd mocht 
verklaren, door zelf voor de eerste maal 
op een verband te wijzen tusschen de.ze 
feiten en de feiten die aan derden 
worden verweten, tenzij de rechtspre
kende rechtsmacht, bevoegd om over 
aan die derden verwetene feiten te 
statueeren, kennis ervan had; 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat de rechtstreeksche dagvaarding door 

. het openbaar ministerie bij de politie
rechtbank te Namen aan Reims gegeven, 
en deze door Reims en Docquier gegeven, 
bij de rechtsprekende rechtsmacht, be
voegd om er uitspraak over te doen, de 
feiten niet hebben aanhangig gemaakt 
die Reims en Docquier werden ten laste 
gelegd; 

Overwegende dat de politierechts
macht dus niet mocht weigeren over 
de Frere ten laste gelegde feiten en over 
de burgerlijke verantwoordelijkheid van 
Laurent te oordeelen, door op banden 
van verknochtheid te wijzen tusschen 
deze feiten en deze ten laste van Reims 
en Docquier gelegd ; . 

Om die redenen, het rechtsgebied rege-
1end, het Hof vernietigt het vonnis der 
poilitierechtbank te Namen d. d. 2 Juni 
1943 doch in zoover het slechts die recht
bank onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de feiten ten laste gelegd van 
Frere en van de burg•erlijke verantwoor
delijkheid van Laurent; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der politierecht
bank te Namen en dat melding ervan zal 
gemaakt worden: op den kant der gedeel
telijk vernietigde beslissing ; verwijst de 
zaak naar de politierechtbank te An~ 
denne om uitspraak te doen over de vor
deringen ingesteld door het openhaar 
ministerie en door de burg-erlijke partijen 
tegen Frere en Laurent. 

7 Februad 1 %t.. - 2e kamer: - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 
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1o BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
WANBEDRIJF GEPLEEGD DOOR. EEN 
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE 
IN DE UITOEFENING VAN ZIJN BEDIE
NING. - SAMENHANGENDE WANBE
DRIJVEN TE LASTE GELEGD VAN ANDERE 
BEKLAAGDEN. - BEVOEGDHEID VAN 
DE 1" KAMER VAN HET HOF VAN BE
ROEP TEN AANZIEN VAN AL DE BE
KLAAGDEN. 

20 BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.
CORRECTIONEELE RECHTBANK NEEMT 
!{ENNIS VAN TOT ZIJN BEVOEGDHEID 
BEHOORENDE WANBEDRIJVEN, TE LASTE 
GELEGD VAN ZEKERE BEKLAAGDEN. -
ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING 
GESTEUND OP DE DOOR DIE RECHT
BANK VASTGESTELDE VERKNOCHTHEID 
TUSSCHEN DEZE WANBEDRIJVEN EN 
EEN CORRECTJONEEL GEMAAKTE MIS
DAAD EN W ANBEDRIJVEN, DIE EEN 
1~NDERE BEKLAAGDE GEPLEEGD ZOU 
HEBBEN IN DE UITOEFENING VAN ZIJN 
BEDIENING ALS OFFICIER VAN GE
RECHTELIJKE POLITIE. - DEZELFDE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER HA[l 
AL DEZE BEKLAAGDEN VERWEZEN NAAR 
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. -
WETTEL!JKHEID VAN DE BESLISSING 
VAN ONBEVOEGDVERKLARING. 

3o REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- DEZELFDE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER HEEFT MEER BEKLAAGDEN 
NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK 
VERWEZEN OM GEVONNIST TE WORDEN 
WEGENS WANBEDRIJVEN EN EEN COR
HECTIONEEL GEJVfAAKTE MISDAAD. -
ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING 
VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK 
GESTEUND DAA,ROP DAT EEN VAN DE 
BEKLAAGDEN DE CORRECTIONEEL GE
MAAKTE JVIISDAAD EN ZEKERE WANBE
DRIJVEN ZOU HEBBEN BEGAAN IN DE 
UITOEFENING VAN ZIJN BEDIENING ALS 
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE 
EN DAT AL DE ANDERE FElTEN DAAR
MEDE SAMENHANGEND WAHEN.- VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING DER 
HAADKAlVIER. 

1 o Tllanneer a an een officie1' van gerech
telii lee pnlitie w01·dt te laste gele gd een 
wai1bedrijf te hebben gepleegd tn · de 
ttitoefening van zijn bedienin_g, worden 
de medebelclaagden, aan wte samen
lwngende wanbed1·ijven worden te la~te 
gelegd, tegelijlc met bedoelden officte1' 
van politic gedagvaard, door den ~~·o
cureur geneTaal, v66r de bu1·gerlt]ke 
Ieamer van het Hof vim be1·oep, voor
gezeten do01· den eerste voorzitter: (Wb. 
Strafv., artt. 479, 483; decreet van 
6 Juli 1810, art.\4.) 

2o De correctioneele 1'echtbank, die lcennis 
neemt van tot haar bevoegdheid behoo-
1'ende wanbedrijven te laste gelegd aan 
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b~paalde belclaagden, lean zich ten aan
zten van deze onbevoegd verklaren door 
uit eigen beweging de. verknochtheid in 
te roepen bestaande tusschen d·ie. feiten 
en een C01'1'ectioneel gemaakte misdaad 
en wanbedrijven, gepleegd door een 
ande1· beklaagde in de uitoefening van 
zijn bedienin g als o fficier van politic, 
dan wannee1· de raadlcamer, bij een 
enlcele beschikking, al deze bektaagden 
had verwezen naaT de cor1·ectioneele 
1'echtbanlc om CT op grand van die feiten 
te woTden gevonnist. 

30 Wanneer de raadkame1· bij een enlcele 
beschikking meeT beklaagden naar ·de 
coTTectioneele Techtbanlc heeft verwezen 
om er wegens wanbedTijven en een cor
rectioneel gemaalcte misdaad te W01'den 
gevonnist en de COTTectioneele 1'echtbank 
zich onbevoegd veTklaaTt omdat een van 
de belclaagden de C01'Tectioneel gemaakte 
misdaad en zekeTe wanbedrijven zou 
gepleegd hebben in de uttoefening van 
z1jn bediening als of{icie1· van. gerech
telijlce politie en omdat al de fetten. n~et 
elkandeT samenhangen, dan veTmettgt 
het Hof' van veTbTeking, bij Tegeling van 
rechtsgebied, de beschilcking van de 
madkameT en veTwijst de zaak naaT den 
pTocw·euT genemal bij het Hof van 
beroep. ' 

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T. REMACLE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot regc
ling van rechtsgebied uitgaande van den 
H. procureur generaal bij het Hof van 
beroep te Luik d. d. 6 December 1943 : 

Overwegende dat de raadkamer der 
rechtbank van eerst.en aanleg· te Marche
en-Famenne, bij beschikking d. d. 17 Fe
bruari 1943 de genaamden : 1. Jean
B:;.ptiste-J oseph Rema_cle; . 2. Ar.thur
J oseph Remacle; 3. Vrctorren Lefevre; 
4. Louis-Joseph Hayaerts; 5. Georges 
Laurent· Henri Lamock, naar de correc
tioneele 'rechtbank van dien zetel ver
wezen heeft oni er terecht te staan, om, 
te Tavigny, op 20 October 1941 : 

I. De eerste, tweede en derde, als daders 
of mededaders, rechtstreeks aan het mis
drijf deelgenomen t.e hebben of als mede
plichtigen den dader of den mededader 
van het wanbedrijf te hebben gebolpen 
of bijgestaan · in de handelirtgen w~~ke 
de feiten voorbereid, vergemakkeliJkt 
voltooid te hebben : a) met geweld en 
bedreiging weerstand te hebben geboden 
aan de Rijksweer van Bastefol_ak_e~ ; 
b) in dezelfde omstandigheden Vl'IJWlllig 
slagen te hebben toegebracht aan de
zelfde Rijksweer in de ~itoefe~ing of ter 
gelegenheid van de mtoefenmg harer 
bedieningen ; 

II. De vierde, vrijwillig met de kolf 
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van den revolver slagen te hebben toe
gebracht op het hoofd van J ean:Bap
tiste Remade die daardoor een ziekte 
of eeil onbekwaamheid. tot persoonlijken 
arbeid ondergaan heeft ; 

III. De vierde, de vijfde en de zesde : 
de gebroeders Remade te hebben ge
dreigd door g·ebaren of zinnebeelden, 
revolverschoten door hen'· gelost geweest 
zijnde, met een met doodstraf of dwang
arbei<;l strafbaren aanslag ; 

IV. De zesde daarenboven : a) vrij
willig slagen te hebben: toegebracht of 
verwondingen te hebben veroorzaakt 
aan Cyrille Remacle door een revolver
schot dat den dood veroorzaakt heeft 
zonder het · oogmerk om te dooden ; 
b) vrijwillig door een revolverschot sla
gen te hebben toegebracht of verwon
dingen te hebben veroorzaakt aan Arthur 
Remade die daardoor een ombekwaam
heid tot arbeid ondergaan heeft; c) vrij
willig eenvoudige slagen te hebben toege
bracht aan Victorien Lefevre, het feit 
vermeld onder nr IV, a, gecorrectiona
liseerd zijnde bij aanneming ·van ver
zachtende omstandigheden; 

Bij vonnis op tegenspraak cl. cl. 24 J uni 
"1943. heeft de correctioneele rechtbank 
te Marche-en-Famenne zi'th onbevoegd 
verklaard, en op hooger beroep van het 
openbaar ministerie, heeft het Hof van 
beroep te Luik, bij arrest d. d .. 7 Octo
ber 1943, het vonnis hekrachtigd, om de 
reden dat de beklaagde Henri Lainock, 
opperwachtmeester der Rijkswacht, de 
hoedanigheid heeft van officier der ge
rechtelijke politie, dat hij de hem ten 
laste gelegde feiten begaan heeft in de 
uitoefening· van zijn ambt van officier 
der gerechtelijke politie, en clat de hem 
verwetene feiten en deze aan de andere 
beklaagderi ten laste gelegd verknocht 
zijn, zoo niet ondeelbaar ; 

Overwegende dat de beschikking der 
raadkamer van de rechtbank van eersten 
aanleg en het hiervor'en vermeld arrest 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, en 
dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil 
van rechtsgebied is ontstaan dat den 
gang van h~t gerecht belemmert; 

Overwegende dat beklaagcle Henri 
Lamock officier van de gerechtelijke 
politie is en dat hij de hem ten l'aste 
gelegde feiten schijnt begaan te hebben 
in de uitoefening van gezegcle bedienin
gen; dat de aan de andere be-klaagde 
ten laste gelegde feiten verknocht voor-
koinen; · 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof vernietigL de heschikking 
van de raadkamer der rechtbank van 
eersten aanleg te Marche-en-Famenne; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven · worden op de registers van 
gezegde rechthank en dat melding ervan 

zal gemaakt worden op den kant van· de 
vernietigde heslissing ; verwijst de zaak 
naar den H. procureur generaal bij het 
Hof van heroep te Luik. 

7 Februari "1944.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De 'W"ilde. 
- · Gelifkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 7 Februari 1944. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. -;-- MrsDRIJF 
GEEN VERBAND HOUDEND MET DE 
UITVDERING VAN EEN CONTRACT. -
ARTIKEL 16 VAN DE WET VAN 17 APRIL 
1878 NIET VAN TOEPASSING. 

Wanneer het misdrijf geen verband houdt 
met de uitvoering van een contract, 
waarvan beklaagde het bestaan loochent 
of de verkla1·ing betwist, mam· zijn 
oorsp1·ong vindt in het valschelifk opma
ken van een contmct, is m·tikel16 der wet 
van 17 April 1878, niet van toepassing. 

(LEGRAND, T. PIERLO,T.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
9 October 1943 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen ; 

Wat de heslissing betreft op de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het middel : schending van arti
kel16 der wet van 17 April1878 en van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het bestaan van andere 
verzekeringscontracten dan deze die 
tusschen den aanlegger en de klagers 
werden gesloten, l1eeft aangenomen, zon
der de conclusies van den aanlegger te 
beantwoorden die staande hield dat, 
luidens artikel 16 der wet van 17 April 
1878, in die zaken aileen een bewijs door 
geschrift kon worden aangenomen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt .dat de bij de condusies van 
den aanleg·ger bedoelde betichtingen 
valschheden door misbruik van een 
blanco-contract uitmaken; 

Dat het arrest aldus impliciet er op wijst 
dat, in strijd met de bewering van den 
aanlegger, artikel 16 der wet van 17 April 
1878 in de zaak niet van toepassing is, 
vermits het weerhouden misdrijf geen 
verband houdt met de uitvoering van 
een overeenkomst, doch als voorwerp 
het valschelijk opmaken van de overeen
komst zelf heeft ; 

Waaruit volgt dat de condusies.beant
woord werden en dat het middel in feite 
niet opgaat; 

En overwegende dat de bestreden 



heslissing geveld were! op een recbts
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nieti~heicl voorgesehreven 
reehtsvormen werclen nageleefcl en clat 
de uitgesproken veroorcleelingen over
eenkomstig de wet ziJn ; 
-Wat de beslissing betreft op de bur

gerlijke vordering gewezen : 
Over het middel hieruit afgeleid dat 

de beklaagde v66r het Hof bewezen heeft 
dat de burgerlijke partijen geheel werden 
voldaan en dat het arrest, alhoewel die 
burgerlijke partijen niet versehenen, 
niettemin het vonnis a quo op burger
lijk gebied bekrachtigd beeft : 

Overwegende, eenerzijds, clat de aan
legger v66r' bet Hof van beroep geen 
conolusies betreffende de vorderingen 
der burgerlijke partijen heeft neerge
legcl ; 

Overwegende, anderzijds, dat daar de 
aanlegger tegen bet vonnis a quo in zijn 
gebeel booger beroep heeft ingesteld, 
het Hof van beroep op de vorderingen 
der burgerlijke partijen uitspraak moest 
doen, niettegenstaande dezen niet ver
schenen; 

Dat het middel niet kan aange~omen 
worden; · 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening; · veroordl)e!t den aanlegger 
tot de kosten. 

7 Februari 1944. - 28 kamer. - Voor
z·itter; H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Waleffe. 

Gelijkluidende concl1tsie, ·H. Rcwul' 
Hayoit de Termicourt. ·advoeaat gene-
raal. · 

28 KAMER. - 7 Februari 1944. 

REDENEl\ VAN DE 
EN ARRESTEN. -

VONNISSEN 
KAMER VAN 

INBE'3CHI:LDIGINGSTELLING UITSPRAAK 
IJOENDE OVER DE HANDHAVING VAN DE 
VOORLOOPIGE HECHTE;NIS. VER
ZOEKSCHRIFT VAN BEKLAAGDE IN FEITE 
BETWISTEND DAT DE HANDHAVING 
NOG NOODZAKELI.JK IS. - BESLISSING 
LUIDEND DAT HET OPENBAAR BELANG 
DE HANDHAVING VEREISCHT. - VoL
DOENDE ANTWOORD. 

Op het verzoekschrift waarbij de beklaagde 
·in feite betwist dat de handhaving van de 
voo1·loopige hechtenis nag noodzaTwlijk 
1:s en om zijn invr~jheidsstelling ver
zockt, geeft de kamer ·van inbesch1tldi· 
g·ingstelling cen voldoende antwoonl 
door te veTklaren dat het openbaaT be
lang de handhaving van de voorloopige 
hechtenis vereischt. (Wet van 20 April 
1874, art. 7; wet van 29 Juni 1899.) 

(PETITJEAN.) 

Al\REST. 

Gelet op het bestred en arrest op 16 No
vember 1943 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling ; 

Over het eenig ·middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het 
bestreden arrest noch de verwe·ermid
delen van den aanlegger, noch de rede
nen van het verzoekschrift tot voorloo
pige invrijheidstelling beantwoord beeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de motieven van het requisitorium van 

· het openbaar ministerie overnemende, 
ve-rklaart dat het openbaar belang de 
h1ndhaving eischt van verdachte in 
voorloopige hechtenis en dienvolgens het 
verzoek tot invrijheiclstelling verwerpt; 

Overwegende clat de aanlegger tot 
staving van zijn verzoek slecbts feite
lijke beschouwingen doet gelden; dat 
het Hof van beroep op bindende wijze 
heeft geoorcleeld dat deze beschouwingen 
tegen de verelscbten. van het openbaar 
belang niet kunnen opwegen ; · 

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

beslissing geveld were! op een rechts-
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is; 

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

7 Februari 1944.- 2° kamer.- Voor
zitter, H. H~diim, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijklnidende concl1tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

28 KA~IER. - 7 Februari 1944. 

1° BEDROG OMTRENT DE WAARDE 
VAN DE VER_K;OCHTE ZAAK. -
BEDRIEGLIJK OPZET. - BEGRIP. 

2° VEREENIGING ZONDER WINST
OOGMERK. - RECHTSPERSOONLIJK
HEID TEN OPZICHTE VAN DERDEN. -' 
BEKENDMAKING VAN DE NAMEN DER 
BllHEERDERS. - BENOEMING BIJ WIJZE 
VAN HERVERKIEZING. . BEKEND
MAKING VEREISCH'l:. 

1° IIet bedriegz.ijk opzet, bestanddeel van 
het misdnjf van artikel 498 van het 
St.ra(wetboek, bestaat in het nast1·even 
van een vooTdeel ten nadeele van een 
ander, welk oak het bedrag er van zij, 
en dat de verkooper niet zan hebben 
verkreuen vim den kooper, indien hij 
dezet! niet ha.d bedro gen omtTent den 
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liard of herkomst van de verlcochte 
zaak (1). · 

2° A1·tikelen 9 en 26 de?' wet vai~ 27 Juni 
1921, kr~chtens welke. een vereeniging 
zonder w~nstoq.gmer:k ztch slechts op de 
rechtspersoo.nl~Jkhetd kc;.n beroepen, en 
derhalve z~ch . burged~Jke partij kan 
stellen ten opz~chte van derden indien 
elke benoeming van een beheerd;r in het 
bij blad van het Staatsbiad werd bekend
gemaakt, zijn van toepassi'lig zoowel op 

. d~ ~enoemingen bij wijze van herver
k~:ez~ng als opde benoemingen die volgen 
u~t een eerste verkiezing. 

(KONINCKX, T. « CHAMBRE SYNDICALE 
DES VINS DE CHAMPAGNE ,;) 

ARREST. 

Gelet op het · hestreden arrest op 
· 13 Juli 1943 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; . 

A. Wat de voorziening van den aan
legger Koninckx betreft : 
. I. Voor zoover ze gericht is tegen het 
deel van het arrest dat over de publieke 
vordering uitspraak doet : 

Over. het eerste middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet en 66 van 
het Strafwetboek, doordat het bestreden 
p.rrest, dat den aanlegger veroordeelt als 
dader of mededader van het wanbedrijf 
van bedrog omtrent den aard of den 
oorspr6ng van de verkochte zaak, niet 
kan beschouwd worden' als ·wettelijk 
gemotiveerd, omdat de elementen van 
eeri. misdadige deelneming niet zijn vast
gesteid : 

Qverwegeilde dat het bestreden arrest 
het vortnis a quo bekrachtigt; 

Pat diC laatste vaststelt dat de aan
leggers de inbre~J.l{. hehben gepleegd « het
zij:' om ze te. ,hebh.~m uitgevoerd, hetzij 
Oil). aan de mtvoermg ervan rechtstreeks 
te hebben medegewerkt "; 

Da( het middel in feite niet opgaat · 
Over het tweede middel : schending 

van artikelen 97 der Grondwet en 498 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest de betichting bewezen 
verklaart onder voorwendsel dat de aan
legger in verbreking zou bekend hebben 
dat hij zich van etiketten bediend had 
met. daarop de woorden « Champagne 
LoUis Delorme " voor twee leveringen 
van flesschen welke, in werkelijkheid 
slechts schuimenden wijn bevatten leve~ 
ringen waarvan eene geconsigneerd werd 
bij Mevrouw Godefroid. die van die 
flesschen verkocht heeft als «champagne» 
bevattende, dan wanneer : 1° dergelijke 
redenen de conclusies niet beantwoorden 

(1) Zie Verbr., 8 Juni 1926 (Buil. en PAsiC., ' 
1927, I, 10). 

w:~arhij de aanlegger staande hield dat 
hiJ het wanbedrijf v.n bedrog omtrent 
den aard en den oorsprong van de ver
J>..~chte zaak ni.et had hegaan omdat hij 
ZIJn koopers mtdrukkelijk had ingelicht 
nopens den echten aard en den waren 
oorsprong van den y:erkochten wijn, en, 
daarenboven, dat hiJ niet kon vervolgd 
worden w~gens de handelingen van zijn 
koopers dre, ten andere, hun eigen ge
heurlijke koopers niet hadden kunnen 
bedriegen, waaruit volgt dat de rechters 
hun heslissing niet overeenkomstig arti
kel 97 der Grondwet gemotiveerd hebben · 
2° in aile geval, de redenen van het be~ 
streden arrest de veroordeeling van den 
aanlegger in verhreking op voet van arti
kel 498 van het Strafwethoek niet kunnen 
rech~vaardigen, daar deze heschikking 
vererscht dat de kooper werkelijk hedro
gen werd, welke ook het uiterlijke wezen 
waaronder de verkochte zaak voorkomt 
en welkeJ ook het gedrag we zen van den 
kooper jegens zijn eigen koopers en daar 
eindelijk niets bewijst dat de ' !mopers 
van Mevrouw Godefroid zelf hedrogen 
werden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest artikel 97 

der Grondwet niet geschonden heeft 
omdat het op de conclusie van den aan
legger geantwoord heeft dat het wanbe
drijf van bedrog bestaat door het feit 
dat de koopwaar voorgesteld is onder 
een bedrieglijk uiterlijk waardoor de 
kooper in dwaling kan gebracht worden 
en door het feit dat ze' verkocht wordt 
tegen een prijs die een winst geeft ; 
. Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat .de aanlegger etiketten " Champagne 
Loms Delorme " heeft gebruikt voor twee 
leveringen van flesiichen die in werke
lijkheid slechts schuimenden wijn bevat- ' 
ten; 

Overwegende dat de rechter als vast
staand verklaart : het feit dat de aan
legger niet betwist dat hij wist dat de 
schuimende wijn door hem verkocht 
onder de valsche benaming van « cham
pagne " bestemd was om verkocht te 
worde!l als e.en 9~ampagnewijn zijnde, 
~~t feit dat dre WIJn als zoodanig werke
hJk verkocht geweest is door de hande
laars aan wie de aanlegger hem geleverd 
had en dat de koopers bedrogen werden; 

Overwegende, eindelijk, dat het arrest 
bepaalt dat Mevrouw Godefroid in wier 

·hand en de aanlegger eene der leveringen 
geconsigneerd had, die flesschen werke
lijk verkocht heeft als ' « champagne , 
bevattende ; 

. Ov.erwegende. dat het Hof van beroep 
mt dre vaststellmgen heeft kunnen aflei
den, zonder artikel 498 van het Straf
wetboek te schenden, dat de aanlegger, 
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om de misdrijven te hebben uitgevoerd 
of aan hun uitvoering rechtstreeks te 
hebben medegewerkt, den kooper be
drogen heeft omtrent den aard en den 
oorsprong van de verkochte zaak; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 498 van het Strafwetboek, door
dat het bestredim arrest beslist dat er 
strafbaar bedrog bestaat omtrent den 
aard en den oorsprong van de ver
kochte zaak wanneer de verkoop ge
beurt tegen een. prijs die een winst laat, 
zonder dat deze laatste daarom buiten
gewoon moet zijn, en dat de aanlegger 
in verbreking op die aangeklaagde ver
koopen een winst verwezen1ijkt heeft, 
dan wanneer artikel .498 van het Straf
wetboek slechts van toepassing is zoo de 
verkoop heeft plaats gehad met bedrog, 
wat inzonderheid de verwezenlijking van 
een niet normale winst insluit, 't is. te 
zeggen een winst die de verkooper niet 

· zou bekomen indien bij aan de zaak 
baar war en aard en haar .waren oorsprong 
toekende : • 

Overwegende dat artikel 498 door, 
voor bet bestaah van het wai:tbedrijf het 
bedrieglijk opzet te vereischen, daardoor 
het winstbejag verstaat; 

Overwegende dat de verkooper winst 
nastreeft wanneer hij een voordeel zoekt 
ter nadeele van een ander, Welke ook bet 
bedrag van dat voordeel weze, dat hij 
van den kooper niet zou bekomen beb
·hen indien hij dezen niet had bedrogen 
·omtrent den aard of den oorsprong van 
de verkochte zaak; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat de subl'\tantieele 

of op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; . 

II. Voor zoover de voorziening gericlit 
is tegen bet deel van het arrest dat uit-. 
spraak doet over de burgerlijke vorde
ring; 

Over bet eenig middel : scbending van 
artikelen 4 en inzonderheid 4, 2°, 9 en 
inzonderheid 9, alinea 2, 26 en inzon
derbeid 26, a1inea 1, der wet van 27 Juni 
1921 waarbij aan de vereenigingen zonder 
winstgevend doel en aan de instellingen 
van openbaar nut recbtspersoonlijkbeid 
word t verleend doordat bet bestreden 
arrest de vordering van de V. Z. W.' D. 
" Chambre syndicale des grandes mar
ques de vin de Champagne », burgerlijke 
partij ontvankelijk verklaart, alhoewel 
de verlenging van de mandaten derhe
heerders dier vereeniging niet was bekend 
gemaakt geweest in de bijlagen van bet 
Staats blad, onder voorwendsel dat niet 
betwist was dat de mandaten .waarover 
bet gaat verlengd geweest waren en dat 
artikel 9 der wet van 27 Juni 1921 de 

bekendmaking niet vereiscbt van de ver
lenging der mandaten van de beheerders, 
daar de verlenging van een mandaat niet 
kan gelijkgesteld worden met een be
noeming, dan wanneer de · verleng·ing· 
van een mandaat van een beheerder 
gelijk staat met de ·benoeming van 
beheerder, voorzien bij artikel 4, 2a, van 
voornoemde wet, en, luidens artikelen 9 
en 26 ·dier wet in de bijlagen van het 
Staatsblad moeten bekend gemaakt wor
den op straf de rechtspersoonlijkheid van 
de vereeniging niet te kunnen inroepen 
tegenover derden, zonder dat dient 
onderscheid · gemaakt naar gelang de 
verlenging al dan niet door die derden 
gekend was 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
vaststelt · : dat, wanneer de e'ischende 
vennootschap, vertegenwoordigd door 
haar beheerraad samengesteld uit de 
HH. Vanden Heyden, voorzitter, Van 
Volxem, ondervoorzitter, de Savignac, 
secretaris en Rullens, tresorier, zich op 
7 Januari 1943 v66r den eersten rechter 
burgerlijke partij heeft gesteld, de man
daten dier personen, luidens ar.tikel 17 
van de in de bijlagen van het Staatsblad 
van 29 .October 1938 ,bekendgemaakte 
statu ten, sedert einde J a_nuari 1939 voor 
den tweeden en den vierden, en sedert 
einde J an.uari 1940 voor den eersten en 
voor den derden verstreken waren, (m 
dat daarna geen enkele bekendmaking 
gedaan werd aangaande de mandaten 
van de beheerders der vereeniging, op 
den datum waarop de debatte;n geslofen 
werden; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
niettemii:t verklaart dat de vereeniging 
tegenover den aanlegger de rechtsper
soonlijkheid kan doen gelden om de.reden 
dat de mandaten der personen, die na
mens de vennootschap zijn opgetreden, 
Iuidens de niet betwiste bevestigingen 
van de burgerlijke partij, v66r de recht
bank, bij hun verstrijken door de alge-

. meene st.atutaire vergadering verlengd 
werden ;· 

Doch overwegende dat uit den samen
hang van het arrest blijkt dat die ver
lengingen in werkelijkheid vernieuwin,gen 
van de mandaten waren, waarvoor, juist 
als voor een eerste benoeming, een 
beraadslaging van de algemeene verga
dering vereischt is(wet van 27 Juni 1921, 
art. 4); · 
· Overwegende dat a'rtikelen 9 en 26 

van gezegde wet de bekendmaking voor
schrijven van de benoemingen, om de 
derden toe te laten na te gaan of de 
personen, die in rechte optreden bewe
rende dat zij beheerders van de vereeni
ging .zon.der .winstgevend doel zijn, die 
hoedanigheid inderdaad hebben ; de be
noemingen aan bekendmaking onderwor-
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JlCn zi.in zoowel deze die uit een herkie-. 
zinf.( voortspruiten als deze die het voor
werp zijn van een eerste verkiezing; 

>N aaruit volgt dat l1et bestreden arrest, 
door, om de redenen, die het aanduidt, 
de burgerlijke partij ontvankelijk te ver
klaren haar jegens den aanlegger rechts
persoonlijkheid te doen gelden, de in het 
middel a:angeduide wetsbepalingen ge-· 
sclwnden heeft; 

B. Wat de voorziening van den aan
le£iger Dony betreft : 

Op de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantieele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
dB uitgesproken straffen overeenkomstig 
de wet zijn; 

Op de. burgerlijke vordering : 
Overwegende dat de aanlegger tot 

staving van zijn vootziening geen bij
zonder middel inroept en dat het 1-Iof 
er van ambtswege g·een opwerpt; 

Om die red en en,· het I-I of verbreekt 
l1et bestreden arrest doch in zoover 
-;Jochts het de burgerlijke partij in haar 
vordering tegen den aanlegger Koninckx 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat on
derl1avig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van het Hof van 
beroep te Brussel en dat melding ervan 
zal .worden gedaan op den kant der 
gedeeltelijk vernietigde beslissing·; ver- . 
werpt de voorzieningen voor 't overige ; 
veroordeelt den aanlegger Dony tot de 
l1elft, den aanlegger Kdninckx tot een 
vim·de en de verweerster tot een vierde 
der kosten; verwijst de zaak aldus om
schreven naar het Hof van beroep te 
Luik. 

?"Pebruari 19lJA.- 28 kamer.- VooT
zitt.e·J·, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
vooriitter. - VeTslagqeveT, H. Vitry. -
Geli~'klui0ende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de 'lermteourt, advocaat generaal. 

'2° ICAiVIEH. - 7 Februari 1944. 

:BEROEP. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDEHING. - VONNIS BESLIS
SEND DAT DE DOOR DE BURGERLIJKE 
PAR'fiJ GELEDEN SCHADE BESTAAT IN 
DE VERDUISTERING VAN EEN BEPAALDE 

· HOEVEELHEID KOOPWAREN.- BEROEP 
VAN BEKLAAGDE ALLEEN. - ARREST 
BESLISSEND DAT DE SCHADE EEN' 
GROOTERE HOEVEELH.EID KOOPWAREN 
BEDRAAGT .. -' ARREST SCHAT DIE 
SCHADE OP EEN BEDRAG DAT DE DOOR 

.DEN EERSTEN RECHTER AANGENOMEN 
.SOM NIET OVEHSCHRIJDT.- 0NWETTE
LIJKHEID. 

01. het enlcel beroep van beklaagde tegen 
ee-n vonnis verklarend dat de dooT de 
burgerlijke partij geleden schade be-

staat in de verduisteJ~ing van een 
bepaalde paTt·~j koopwaren, mag het 
Hof van beroep niet beslissen dat be
klaag4e v~mntwoo1·delijk is wegens de 
verdutstenng van een grooteTe hoeveel
heid van koopwaren, oak indien het 
aTrest. het geheel van. deze koopwaren 
schat tot een bedrag dat het door den 
eenten TechteT aangenomen niet te boven 
gaat:. 

(STERPIN, '1'. VANDEH STOCK.) 

ARREST. 

Gelet. op het arrest op 5 April 1943 
door · ·het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat die beslissing alleen 
uitspraak doet op de vordei'ing· van de 
burgerUjke partij : 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 202 en 203 van het Wetboek 
van strafvordering, 1382 en 1383 van 
het · Burgerlijk Wetboek, doordat het 
Hof van beroep, -in de mate waarin het 
a1leen van het hooger beroep van den 
aanlegger in verbreking· kennis nam, om 
te oordeelen over het bedrag der schade
vergoeding die aan de burgerlijke partij 
moest worden toegekend, wat de hoe
veelneid koopwaren betreft die het voor
werp van de betwiste verduistering heeft 
uitgemaakt, hoogere . cijfers heeft in 
aanmerking genomen dan deze door den 
aanlegger in den loop van het onderzoek 
bekend (hetzij 200 kgr. muscaatnoot 
en 150 kgr. peper) - den aanlegger 
wederrechtelijk van het voordeef van 
een be~lissing van den eersten rechter 
heeft beroofd, beslissing die, omdat de 
tegenpartij geen hooger beroep er tegen 
had ingesteld, moest beschouwJ worden 
als 'definitief in 't voordeel van den aan
legger verkregen, aldus den regel over
tredende luidens welke de rechter in 
hooger beroep van de betwisting·, die bij 
hem aanhangig wordt gemaakt, altijd 
slechts kennis neemt in de maat waarin 
de beroepende partij belang heeft : 

Overwegende clat de aanlegger ver
volgd was weg•ens bedrieglijke verduis
tering, ten nadeele van den verweerder, 
van omtrent 1.056 kilogram muscaat
noot en 150 kilogram peper; 

Overwegende dat de eerste rechter 
eerst uitspraak doende over de publiek~ 
voJJdering, de betichting bewezen ver
klaard hceft, en daarna uitspraak doende 
over .. de vorclering vari de burgerlijke 
part!.], gezegd heeft dat deze laatste niet 
bewijst dat de hoeveelheid door den aan
legge~. verduisterde koopwaren grooter 
zou ZlJn dan deze door die in den loop 
van -het onderzoek bekend, en het bedrag· 
der aan den verweerder verschuldigde 
schadevergoeding ex aequo et bono' on de 
som van 140.000 frank bepaald heeft; 



Overwegende dat het Hof van beroep 
op het beroep aileen van den aanlegger, 
beslist .heeft dat het .bewezen is dat 
de hoeveelheid verduisterde koopwaren 
1.056 kilogram muscaatnoot en 150 kilo
gram peper bedraagt en daar eenerzijds 
de aanlegger erkent dat hij 150 frank 
per kilogram peper ontvangen heeft en 
dat anderzijds, bij gebrek aan nauwer 
bepaalde elementen, wat den prijs be
treft door den aanlegger voor de mus
caatnoot on tvangen, deze .prijs dien t 
bepaald op 120 frank het kilogram, het 
Hof den aanlegger veroordeeld heeft om, 
bij gebrek aan de koopwaren, den prijs 
die hij er voor ontvangen heeft, terug 
te betalen hetzij samen de som van 
149.220 frank verminderd tot deze van 
140.000 frank in het vonnis bepaald; 

Overwegende dat het Hof, door dat 
arrest, den toestand van den aanlegger 
verzwaard heeft ; 

Overwegf)nde, inderdaad, dat elke op 
de burgerlijke vordering gewezen beslis
sing van veroordeeling noodzakelijk twee 
bestanddeelen behelst : de vaststelling 
van een bepaalde schade, en de_ schatting 
van de schadeloosstelling ; 

Overwegende dat de rechter van hooger 
beroep, op het verhaal aileen van den 
beklaagde, noch het .eene noch net andere 
dier bestanddeelen van het vonnis a quo 
te nadeele van deze kan wijzigen; 

Overwegende dat het bestreden. arrest, 
door te zeggen dat de hoeveelheden niet 
teruggegeven muscaatnoot 1.056 kilo
gram, hoeveelheid die grooter is dan die 
door den eersten rechter a;mgenomen, 
en peper 150 kilogram bedragen, dus 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
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 den 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Hof van bero.ep te Luik. 

7 Februari 1944.- 2• kamer.- Voor
zitter, H. Hodum; raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 

de Termicourt, advocaat generaal. 

'1" KAMER.- 10 Februari 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CONCLUSIE.- BEWIJSVOERING DIE 
GEEN VAN ELKANDER TE ONDERSCHEI
DEN MIDDELEN BEVAT. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DEN RECHTER IEDER 
PUNT TE BEANTWOORDEN. 

VERBR., 1944.- 7 
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De rechter is niet gehouden te antwoorden 
op al de punten der bij conclusie aan
gebrachte bewijsvoering, wannem· die 
geen van elkander te onderscheiden mid
delen vormen. 

(VERLENT, T. CARTON.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op _ 
13 November 1942 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eenig middel, eerste onder
dee!, en tweede onderdeel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet over de 
verplichting de vonnissen te motiveeren · 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek over de bewijskracht van de 
conclusie, 229 en 231 van het Burgerlijk 
Wetboek over de rechtsgronden tot echt
scheiding, eerste onderdeel, doordat het 
arrest de conclusie der aanlegster in ver
breking niet beantwoordt waarbij beves
tigd werd dat haar betrekkingen met den 
H. H ... noch overspelig karakter noch 
beleedigend karakter voor den verweerder 
in verbreking hadden vermits eenerzijds 
de ouderdom (volgens de conclusie was 
den H. H ... vijf en zestig jaar en de aan
legster zestig jaar oud) en den gezond
heidstoestand van de aanlegster haar 
niet • toelieten geslachtsbetrekkingen te 
hebben wat het overspelig karakter van 
de feiten deed wegvallen, en vermits 
anderzijds de echtgenooten sedert vijftien 
jaar in rechte en in feite gescheiden leef
den, de verweerder den toestand ken
nend en duldend - toestand die hij 
slechts heeft aangeklaagd wanneer hem 
een aanvullende uitkeering tot onder
houd werd gevraagd - wat het beleedi
gend karakter deed wegvallen, doordat 
het arrest aldus onvoldoend gemotiveerd 
is, doordat het arrest ook de conclusie · 
van de eischende partij niet beantwoordt 
die inriep dat deze laatste mythomane 
was en dat die geestesaandoening haar niet 
verantwoordelijk maakte voor de min of 
meer beleedigende verhalen die ze nopens 
haar echtgenoot zou kunnen do en hebben 
en alle beleedigend karakter wegna~ 
van de gesprekken welke haar waren 
toegeschreven (Grondwet, art. 97 · Bur
gerlijk Wetb., art. 1319, 1320 en b22); 
tweede onderdeel, doordat het Hof van 
beroep te Brussel door de conclusie van 
de aanlegster in verbreking niet te beant
woorden, het Hof niet heeft toegelaten 
zijn toezicht uit te oefenen over het over
spelig of beleedigend karakter der aan
gevoerde feiten, onontbeerlijk karakter 
om artikelen 229 en 231 van het Burger
lijk Wetboek in zake te· kunnen toe
passen : 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
na recht te hebben gesproken over de 
bezwaren waarbij de verweerder beschul-
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digd was met kleingeestige spaarzaam
heid te handelen, op verschillende om
standigheden wijst die aantoonen dat de 
betrekkingen, die tusschen de aanlegster 
en den H. H ... hestaan hebben, over
spelig en beleedigend wa.ren ; dat het 
de argumenten van de aanlegster, diegeen 
·onderscheidene middelen uitmaken, niet 
uitdrukkelijk had te heantwoorden; 

En aangaande het gebrek aan ant
woord op het middel in condusie voor
gelegd, volgens welk de aanlegster, 
wegens haar mythomanie niet verant
woordelijk was voor de beleedigende 
gesprekken welke haar toegeschreven 
waren : 

Overwegende dat, gesteld dat dit 
bezwaar bewezen zou zijn, het beschik
kend gedeelte van ~et arrest dan toch 
gerechtvaardigd zou l;>lijven door de 
vaststellingen hetreffende het overspel ; 
dat, hij gehrek aan helang te dien op
zichte, het middel niet ontvankelijk is ; 

Dat hieruit volgt dat het middel noch 
in 't eene noch in 't andere zijner onder
deelen in feite 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. 

10 Fehruari 1%.4. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Soenens, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, advocaat generaal. 

1e KAMER.- 10 Februari 1944. 

HUUROVE)REENKOMST. - ONROE
REND GOED.- - VASTE DATUM. -
VERKOOP VAN HET GOED. - AKTE DIE 
SLECHTS EEN ZEKEREN DATUM HEEFT 
NA, DIEN VAN DE PA,CHTOVEREEN
KOMST ... ,_ KOOPER MAG HUURDER NIET 
UITDRIJVEN. 

De huurder, houder van een huurovereen
komst met vasten dat1om, mag do01· den 
kooper van het onroerend goed niet wor
den uitgedreven, indien op dien datum 
de titel van den kooper nog geen vasten 
datum heeft en indien de verhUUI'd!!r 
zich bij het huurcontract niet het recht 
heeft voorbehouden den !murder, in geval 
van verkoop, uit te drijven. (Bgl. Wh., 
artt. 1328 en 1743.) 

(CA!'IIUS, T. VAN CUTSEM.) 

ATITIEST. 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
2 Maart 1943 in graad van hooger heroep 
gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste : schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het bestre
den vonnis .beslist dat de betwiste huur, 
door tusschenkomst van Mevrouw Camus, 
« geldig werd toegestaan "• door Sorg als 
zaakwaarnemer, in naam van weduwe 
Buisson, die de huur « bekrachtigd heeft "• 
dan wanneer dergelijke red.enen de con
clusies niet beantwoorden waarbij de 
aanlegster in verbreking de n uttigheid 
en de noodzakelijkheid had betwist van 
de beweerde· waarneming van zaken en 
had staande gehouden dat de hekrachti
ging dezer in feite niet bestond en, in alle 
geval, tegen haar niet kon ingeroepen 
worden, omdat ze plaats gehad had met 
hedrieglijke henadeeling van haar rech
ten waaruit volgt dat de rechter over den 
grond zijn beslissing niet wettelijk gemo
tiveerd heeft, en het tweede : schending 
van artikelen 544, 1134, 1135, 1165, 1167 
en, inzonderheid, 1167, alinea 1, 1168, 
1179, 1181, 1183, 1338 en, inzonderheid, 
1338, alinea 2, 1372, 1374, 1375, 1582, 
1583, 1604, 1998 en, in 't hijzonder, 
1998, alinea 2, van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden vonnis, 
- ondersteld dat het wettelijk gemoti
veerd is, niettegenstaande de conclusies 
waarbij de aanlegster in verbreking 
staande· gehouden had, eenerzijds, dat 
de inmenging door den H. Sorg noch 
nuttig noch noodzakelijk was geweest 
en, anderzijds, dat een gebeurlijke he
krachtiging van de huurovereenkomst 
tegen haar niet kon ingeroeperi worden, 
omdat ze met bedrieglijke benadeeling 
harer rechten had plaats gehad - ver
klaart dat de huur « door Sorg geldig 
werd toegestaan "• handelende als waar
nemer van zaken in naam van de weduwe 
Buisson die de huur « bekrachtigd "heeft, 
dan wanneer : 1° er slechts waarneming 
van zaken is zoo de inmenging in een 
anders zaken nuttig en noodzakelijk is 
'terwijl het van weinig helang is dat die 
waarneming al of niet hekrachtigd werd 
· (schending van . artikelen 1372, 1374, 
1375 en 1998 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; 2° de bekrachtiging van de in
menging in een anders zaken, voor zoover 
ze aan de verrichting het karakter van 
een lastgeving toekent, de derden niet 
kan schaden, die hun rechten krijgen van 
hem die bekrachtigt, noch terugwerkei1de 
kracht.kan hebben tegen hen (schending 
van artikelen '1134, 1135, 1165, 1167, 
1168, 1179, 1181,1183,1338 en 1998 van 
het Burgerlijk Wetboek), inzonderheid, 
het eigendomsrecht en het vrij genot niet 
zou kunnen raken van hem die het 
onroerend goed van den bekrachtiger 
kocht (schending van artikelen 544, 1582, 
1583 en 1604 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegehde dat het bestreden vonnis 
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verklaart dat de door de echtgenooten 
Van Cutsem - Vanderveken ingeroepen 
huurovereenkomst aan dezen geldig werd 
toegestaan door den H. Sorg, hande
lende als zaakwaarnemer in naam van 
de weduwe Buisson; 

Overwegende dat deze verklaring in
sluit dat de noodzakelijkheid en de nut
tigheid der waarneming vastgesteld zijn 
vermits die noodzakelijkheid en die 
nuttigheid door de wet worden aange
zien als essentieele doch voldoende voor
waarden opdat .de door den zaakwaar
nemer verrichte daad als waarneming 
van zaken zou gelden ; dat die verkla
ring, bijgevolg, de bewering van de aan
legster weerlegt voor zoover de nood
zakelijkheid en <_le nuttigheid betwist 
werd · 

Ov~rwegende dat de hoedanigheid 
waarin Sorg gehandeld heeft, aldus als 
zaakwaarneming gerechtvaardigd zijnde, 
de rechter die hoedanigheid daarenboven 
niet meer moest wettigen door vast te 
stellen dat de meester der zaak de waar
neming achteraf heeft bekrachtigd ; 

Dat het vonnis uit die bekrachtiging 
ook niet de geldigheid van de teTJ. einde 
gebrachte zaakwaarneming wil afleiden, 
doch zich beperkt bij de vaststelling dat 
die geldige zaakwaarneming bekrach
tigd werd; 

En overwegende dat het vonnis, de 
zaakwaarneming geldig verklaard heb
bende, de bewijsvoering van de aan
legster nopens de krachteloosheid van 
die bekrachtiging jegens haar, niet meer 
moest beantwoorden; 

Waaruit volgt dat de twee middelen 
grond missen ; . 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 97. der Grondwet, 1165, 1328, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1743. 1998 en 
inzonderheid 1998, alinea 2, van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 en inzonderheid 1, 
aUnea's 1 en 2, der wet van 16 Decem
ber 1851 op de herziening van het hypo
thecair stelsel, gewijzigd door artikel 4 
der wet van 8 Juli 1924 tot herziening 
en aanvulling van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de mede
eigendommen, van gezegd artikel 4 van 
de voornoemde wet van 8 Juli 1924, 
doordat het bestreden vonnis beslist dat 
de door de aanlegster in verbreking aan
gevoerde verkoop, omdat hij slechts op 
'1 0 J uli 1942 werd overgeschreven, niet 
kan ingeroepen worden . tegen de echt
genooten Vanderveken-Van Cutsem die, 
op 30 December 1940, zonder bedrog, 
het huurcontract hebben aangegaan dat 
op 6 Januari '1941 geregistreerd en later 
bekrachtigd werd, de gezegde echtge
nooten Vanderveken-Van Cutsem, der
den zijnde in den zin v9-n al'tikel 1 van 
de wet van 16 December 1851; dat de 
toepassing van die bepaling nir:t moet 

weggelaten worden in geval van geschil 
tusschen den· kooper en den !murder, 
daar artike11743 van het Burgerlijk Wet
hoek genomen werd ten voordeele alleen 
van den huurder en niet om den verkoo
per en den kooper te beschermen.; dat 
eindelijk, de echtgenooten Vanderveken~ 
Van Cutsem tegeil zich den titel van aan
koop door de aanlegster in verbreking 
niet konden zien inroepen, daar de over
eenkomst van verkoop d. d. 13 April 
1940 ingeroepen om te bewijzen dat de 
aankoop van vroegeren datum was dan 
het huurcontract,• geen bewijskracht had 
tegen de echtgenooten Vanderveken
Van Cutsem die derden waren in den 
zin van artikel 1328 van het Burgerlijk 
Wetboek, dan wanneer : eerste onder
dee! : artikel' 1743 van het Burgerlijk 
Wetboek genomen werd ten voordeele 
van den verkooper en van den kooper 
en niet ten voordeele van den huurder ; 
dat, dus, ingeval van geschil met den 
kooper, de huurder niet kan beweren 
dat het huurcontract, van lateren datum 
dan den verkoop, moet behouden blijven 
onder voorwendsel dat het huurcontract 
vasten datum zou verkregen hebben v66r 
dat de verkoop werd overgeschreven of 
dat deze laatste geen vasten datum zou 
verkregen hebben volgens· de bij arti
kel 1328 van het Burgerlijk Wetboek 
voorziene wijzen (schending van arti
kelen 1328 en 1743, 1 der wet van 16 De
cember 18fi1 en 4 d.er wet van 8 J uli 
1924) ; het tweede, overigens, de bekrach
tiging van het huurcontract, in de on
derstelling dat ze bewe;z;en is, slechts is 
tusschengekomen gedurende den aanleg 
en geen vasten datum verkregen had op 

,het oogenblik waarop de aanlegster in 
verbreking ten kantore van de bewaring 
der hypotheken den verkoop deed over
schrijven (schending van de hierboven 
aangeduide bepalingen behalve arti
kel 97 der Grondwet) ; in alle geval, de 
rechter zijn beslissing niet wettelijk ge
motiveerd heeft om niet te hebben vast
gesteld dat de bekrachtiging van het 
huurcontract vasten datum zou ver

, kregen hebben v66r de overschrijving 
van den verkoop (schending van arti
kel 97 der Grondwet) : .-

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat zelfs de overeenkomst van 
verkoop, door de aanlegster ingeroepen, 
geen . vas ten datum rLad v66r de ·regis-

. tratie van het huurcontract dat aan de 
echtgenooten Van Cutsem-Vanderveken 
werd toegestaan; dat het- uit die vast
stelling afleidt, dat, zoo de aanleggers 
ten opzichte van den verkoop van het 
onroerend goed, verkoop die slechts op· 
10 J uli 1942 werd overgeschreven, geen 
derden 2\\)Uden zijn in den zin van artikel1 
der wet van 16 December 1851, Mevrouw 
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Camus dim nog haar titel van aankoop 
tegen hen niet zou kunnen inroepen om 
ze uit te zetten ; 

Overwegende dat deze afleiding een 
juiste toepassing uitmaakt zoowel van 
artikel 17~3 als van artikel 1328 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat, inderdaact 
eenerzijds, artikel 17 ~3 aan den huurder' 
die in 't be zit is' van een huur met vas ten 
datum, de voortzetting· verzekert van 
h_~t genot tegen den kooper; dat, ander-

. zrJds, krachtens artikel 1328, het be
ginsel, dat de onderhanc!sche akte erkend 
of· voor g·ezien gehouden jegens derden 
bewijskracht heeft, zooals de authen
tieke akte, uitzondering krijgt wat den 
datum betreft ; dat, in die omstandig
heden de kooper van het verhuurd goed 
tegeri den huurder, die· een huur met 
vasten datum heeft, zijn eigen titel van 
aankoop niet zou kunnen inroepen zoo 
deze zelf slechts vasten datum gekregen 
heeft na den datum van de akte waarbij 
de huur werd toegelaten; 

Overwegende dat deze beslissing, ge
steund op de bepaling van artikel 1328, 
het onde:rzoek der door dit middel 
gestelde vraag, van aile belang ontbloot 
de vraag te weten of, - buiten beschou
wing g·elaten het feit dat de onderhand
sche akte, waa.rbij tot den verkoop werd 
overeengekomen, geen vasten datum 
heeft, - het vonnis de huurders van het 
on.roerend goed wettelijk als derden heeft 
beschouwd ten opzichte van den ver
koop van het goed, 'hierom dat de over
schrijving van de authentieke akte 
waarbij die verkoop is vastgesteld, va~ 
lateren datum was dan den datum van 
het h~urcor_l~:ract; dat daaruit volgt dat I 
het mrddel met kan aangenomen worden · 

Over het twe'ede onderdeel : ' · 
Overwegende dat, :iooals hierboven 

gezegd werd, als antwoord op het tweede 
middel, de geldigheid van het huurcon
tract, naar de beslissing· van den rechter 
volgde uit het feit zelf dat, afgezien va~ 
de bekrachtiging, de huur een daad uit
maakte van de noodzakelijke en nuttige 
zaakwaarneming, en dat het door zijn 
vasten datum kan ingeroepen worden 
te15en de!l kooper van het onroerend goed, 
wrens trtel slechts vasten datum ver
kregen had na den datum .van· cje akte 
waarbij de huur toegestaan werd ; 

Dat bet middel, in dit onderdeel, dus 
in feite niet opgaat ; 

Om die redenen, bet Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanlegster 
tot de kosten en tot een vergoeding van 
150 frank jegens de verweerders Van 
Cutsem-Vanderveken en tot een ver
goeding van .150 frank jegens de ver
weerders Buisson en Sorg. 

10 Februari 19~~- - 1 e kamer. - Voor
zitteT, H. Soenens, raadsheer waarnemend 

voorzitter. - Verslaggeve?·, H. Wouters. 
Gelijklnidende conclusie, H. Raoul 

Hayoit de Termicourt, advocaat g·ene-
raal. ' 

I 1 e KAMER. - 10 Februari 1944. 

I 
MILITAIRE OPEISCHINGEN.- RoE

. RENDE ZAKEN. - 0PEISCHING VAN 
HET GEBRUIK. - BESCHADIGING OF 
VERLIES. - 00RLOGSRISICO. - VOOR-
WAARDE TOT VERANTWOORDELIJKHETD 
VAN DEN STAAT. 

Sede1·t de wet van 12 1\llei-1927 is de Staat 
niet mee1: in elk geval vem~twoordelijk 
ten aanzten van de 1"oe1·ende · zaken die 
tot gebrni!~. tijdelijk w~Tden opgeeischt 
door de rntltta_t:re oveThetd; hij is slechts 
vem.ntwooTdeltJk voor de beschadiging 
e;t het veTlies indien hij niet bewijst dat 
deze het gevolg zijn van een oO?"zaak 
waantan hij vreernd is· (1). (Wet van 
12 Mei 1927, artt. 23 en ~5.) 

(THE TEXAS COMPANY,T.BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
27 October 1942 gewezen door de recht
bank van eersten aanleg te Brussel uit
spraak doenCle in graad van hboger 
beroep; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
eerste onderdeel : schending van arti
kelen 1101,113~, 1165,1315,1317,1319, 
1320, 1322, 135~ en 1356 van bet Bur
g~~lijk Wetboek, scbending van de be
WIJSkracht der akten en • concl\J.sies en 
van bet gerechtelijk contract, doordat 
het bestreden vonnis zegt dat " in feite 
de opeischingen een einde hadden gena
men den dag v66r . elke der betwiste 
perioden », t' is te zeggen de perioden die 
volgen op de vernietiging, de beschadi
ging of het nemen door den vijand van 
de tankwagens (om niet te spreken· van 
de zoek geraakte wagens), dan wanneer 
de door de partiJen genomen conclusies 
het ophouden van de opeisching op dat 
oogenblik hoegenaamd~ niet bedoelden, 
doch, integendeel, aannamen dat de 
opeisching nog voortging wal).neer de 
wagens verloren gingen of beschadigd 
werden, daar deze gebeurtenissen aileen, 
samen met de capitulatie van het leg·er 
voor uitwerksel gehad hebben (in bet 
stelsel van den Staat ten minste) een 
einde te stellen aan het genot van ge
zegde wagens; dat inzonderbeid de con
clusies door den Staat in hooger beroep 
genomen naar de redenen van het vonnis 

(1) Vergelijk Verbr., 18 Juni 1924 (Bull. 
en PASIC., 1924, I, 141). 
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a quo verwezen waarin gezegd wordt : 
" Overwegende dat de verweerder be

sluit hiertoe dat wij voor recht zouden 
zeggen : dat'hij tot vergoecling van huur 
slechts kan gehouden zijn voor zoover 
hij van de opgeeischte voorwerpen het 
genot heeft gehad ; dat clit genot een 

· einde heeft genomen hetzij door de ver
nietiging der voorwerpen, hetzij door 
bet feit dat ze door den vijand genomen 
werclen ... "; dat, de Belgische Staat, 
voor de opgeeischte en geevacueerde 
wagens, staande houdt dat hij een huur
prijs slechts verschuldigd is tot op den 
datum van .28 Mei 1940, en voor de ver
nietigde of beschadigde wagens slechts 
tot op den datum van hun vernietiging 
of hun buiten-gebruikstelling ... ; dat 
beweerd wordt, eenerzijds, dat hij (de 
Staat) vanaf 28 Mei 1940, datum van 
de capitula tie van het leger, in de onmo
gelijkheid werd gesteld zijn opdracht 
van de verdediging van bet land verder 
te volbrengen, anderzijds, dat luidens 
artikel 23 der wet van 12 Mei 1927 " de 
militaire overheid niet instaat voor de 
beschadigingen en de verliezen die zich 
voordoen gedurende den tijd waaronder 
dat ,zij de gebouwen en meubelen, waar
van het gebruik tijdelijk werd opgeeischt, 
in beslag heeft gehouden, indien zij be
wijst dat zij niet gemengd is in de oor
zaak van de beschadigingen en ver
liezen "; dat de Belgische Staat aldus, 
ver van in feite te stellen dat de op
eisching opgehouden had den dag v66r 
de perioden waarvan spraak, zelf als 
vaststaand had gehouden dat de op
eisching op dat oogenblik geen einde had 
genomen, doch dat ze moest ophouden, 
voor de toekomst, haar uitwerksels voort 
te brengen wegens de gebeurtenissen die 
haar het genot ontnamen; en tweede 
onderdeel : schending van artikelen ~ 
(a, b, c en e), 6, 1~, 15, 23, Hen ~5 der wet 
van 12 Mei 1927 op de militaire op
eischingen en van artikel 85 van het 
reglement op de militaire opeischingen 
in zijn tekst gewijzigd en bekend ge
maakt in uitvoering van het koninklijk 
besluit nr 2562 van 3 Mei 1939 (gezegd 
reglement in werking gebracht door de 
koninklijke besluiten van 19 October 
1928, 1 October 1930, 1 April 1933, 
26 December 1935 en 3 Mei 1939), en 
schending van artikel 1 van het konink
lijk besluit van 19 October 1928 en van 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit 
van 3 Mei 1939 (deze laatste twee de 
uitvoering regelende van de wet van 
12 Mei 1927), doordat het bestreden 
vonnis het recht van de aanlegster in 
verbreking weigert te erkennen op ver
goedingen wegens " opeisching in huur " 
voor prestaties gedurende de betwiste 
perioden omdat " in feite de opeischingen 
een einde hadden genomen den dag v66r 

elk dier perioden en dat gedurende clien 
tijd door d'e beroepende vennootschap 
niets gepresteerd werd " deze beoordee
ling door den rechter afgeleid zijnde uit 
de omstandigheid dat de Staat het genot 
der opgeeischte zaken door de gebeur
tenissen van den oorlog verloren had 
(verlies van de zaken zelf of onmoge
lijkheid voor het leger 2e voortaan te 

'.gebruiken), dan wanneer de verplichting 
voor den Staat om aan den opgeeischte 
de vergoeclingen van opeisching in ge
bruik of in huur te betalen zijn oorzaak 
vindt niet in het genot door den Staat 
van de opgeeischte voorwerpen, doch in 
het feit dat de opeisching aan hem, die 
de levering doet, dat genot ontneemt, 
en de daarmede overeenstemmende ver
goedingen niet kunnen ophouden · ver
schuldi~d te zijn zoolang de voorwerpen 
aan laatstgenoemde niet worden terug
gegeven of de waarde ervan hem niet 
wordt betaald; dan wanneer het in aile 
geval niet volstaat dat de Staat het genoL 
der opgeeischte zaak zou verloren hebben 
opdat de vergoeding ophoude verschul
digd te zijn : 

Overwegende dat het middel in zjjn 
eerste onderdeel niet opgaat ; 

Overwegende,. inderdaad, dat de ver
weerder, in zijn conclusies v6.6r den 
eersten rechter, heeft staande gehouden 
dat de verhuring van de opgeeischte 
wagens een einde genomen had hetzij 
door hun vernietiging, hetzij, ten laatste 
op 28 Mei 19~0, wanneer hij, door de 
capitulatie van het leger, in de onmoge
lijkheid was gesteld geweest zijn op
dracht van de verdediging van het land 
te volbrengen ; 

Overwegende dat het middel, eveneens 
in zijn tweede onderdeel in feite niet 
opgaat; 

Dat, inderdaad, het vonnis, in strijd 
met wat het middel beweert, zich niet 
bepaalt bij de verklaring dat de Staat 
gedurende de betwiste perioden het genot 
der voorwerpen niet meer had, doch daar
aan toevoegt dat, zoo, desondanks, de 

. aanlegger van dat genot beroofd gebleven 
is, zulks te wijten is aan een oorzaak 
waarin de Staat niet gemengd is; 

Over het tweede middel : schending 
van artikelen ~ (a, b, c en e), 6, 14, 15, 
23, ~~ en ~5 der wet van 12 Mei. 1927 
op de militaire opeischingen en van 
artikel 85 van bet reglement op de mili
taire opeischingen in zijn tekst gewijzigd 
en bekend gemaakt in uitvoering van het 
koninklijk besluit nr 2562 van 3 Mei 1939 
(gezegd reglement in werking gebracht 
door de koninklijke besluiten van 19 Oc
tober 1928, 1 October 1930, 1 April1933, 
26 December 1935 en 3 Mei 1939) en 
schending van artikel 1 van het konink
lijk besluit van 19 October 1928 en van 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk be-
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sluit van 3 Mei 1939 (deze laatste tweede 
uitvoering regelende van de wet van 
12 Mei 192?), doordat b,et bestreden 
vonnis aan de aanlegster in verbreking 
het recht weigert toe te kennen door den 
Staat vergoed te worden voor het nadeel 
dat zij wegens de beschadiging· of het 
verlies der opgeeischte zaken ondergaan 
heeft, om de reden dat die beschadigingeri 
of verliezen een oorzaak hebben waarin 
de Staat niet gemengd is, die vreemde 
oorzaak bestaande, volgens het bestreden 
vonnis, in overmacht of. toeval voort
spruitende nit de ingeroepen oorlogsfei
ten, dan wanneer de Staat, in het stelsel 
der wet, jegens deze die de opgeeischte 
zaken ]evert, aansprakelijk is voor het 
oorlogsrisico en in aile geval moet be
wijzen niet aileen dat de schadeveroor
zakende gebeurtenis niet zijn onmiddel
lijke daad is, doch dat die gebeurtenis 
de opgeeischte zaak niet geraakt heeft 
precies wegens de opeisching : 

Overwegende dat de wet van H Au
gustus 188? geen enkele bepaling be
helsde nopens het herstel der schade aan 
de opgeeischte zaken veroorzaakt; 

Overwegende dat die leemte werd 
aangevuld door de besluitwet van 4 Au
gustus 191 ?, betreffende de schikkingen 
ter aanvuiling der wet van 14 Augus
tus 188?, en waarvan artikel 1 aldus 
luidde : «de militaire overheid is aan
sprakelijk voor de beschadigingen of de 
verliezen die zich voordoen, voor den 
tijd dat zij in het genot ervan is, aan de 
onroerende goederen en den inboedel 
wier gebruik -tijdelijk opgeeischt werd, 
tenzij ze bewijze dat ze ·buiten b,aar 
toedoen geschied zijn... Zij is, in alle 
geva], aansprakelijk voor het oorlogs
risico wat betreft den inboedel "; 

Overwegende dat de wet van 12 Mei · 
192?, in hoofdstuk VI handelende over 
de schadeloosstelling, in haar artikel 23 
bepaalt dat « de militaire overheid 
instaat voor de beschadigingen en ver
liezen welke zich voordoen gedurende 
den tijd waaronder zij de gebouwen en 
meubelen, waarvan het gebruik tijde
lijk werd opgeeischt, in beslag heeft 
gehouden, tenzij zij bewijst dat zij niet 
gemengd is in de oorzaak der·beschadi
gingen en verliezen "; 

Overwegende dat deze wet de bepalirig 
van de besluitwet niet meer herhaalt die 
de militaire overheid, in aile geval, aan
sprakelijk maakte voor het oorlogsrisico 
wat· betreft den inboedel; 

Overwegende dat haar artikel 45 uit
drukkelijk, wat.de militaire opeischingen 
betreft, de wet van 14 Augustus 188?, de 

-· besluitwetten van 2 Februari 1916, 
28 April 1916 en 4 ·Augustus 191? en 
aile strijdige bepalingen intrekt; 

Overwegertde dat die teksten duide-

lijk zijn en geen interpretatie vergen; 
de militaire overheid- staat, in aile geval, 
niet meer in voor het oorlogsrisico ; zij is 
slechts aansprakelijk wanneer zij niet 
bewijst dat de bescha,digingen en ver
liezen een oorzaak hebben waarin zij 
niet gemengd is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
· op bindende wijze vaststelt dat de ver

weerder bewijst dat de beschadigingen 
en verliezen waarvoor de aanlegster hem 
wil aansprakelijk stellen, een oorzaak 
hebben waarin hij niet gemengd is ; dat 
uit den samenhang van den tekst, alsook 
uit de vergelijking van de redenen van 
het vonnis met de conclusies der par
tijen, klaar blijkt dat die vreemde 
oorzaak bestaat in de vernietiging en 
het in beslagnemen van de wagens door 
den vijand; dat het vonnis verder 
bepaalt dat het niet uit oorzaak zelf van 
hun opeisching is dat de zaken door de 
schade werden getroffen ; 

Overwegende dat uit die beschon
wingen volgt dat bet middel niet kan 
aangenome.n worden ; 

Over het derde middel : schending van 
artikelen 1101, 1134, 1165, 1315, 131?, 
1319, 1320, 1322, 1354 en 1356 ·van het 
Burgerlijk Wetboek, schending van de 
bewijskracht van de akten en conclusies 
en van het g·erechtelijk contract en scherr
ding · van artikelen 9? der Grondwet, 
141 en 4?0 van het Wetboek van Burger
lijke rechtspleging, doordat, door de 
conclusies van de beroepende vennoot
schap, aanlegster in verbreking, verzocht 
te zeggen dat « ge!ntimeerde aan appe
lante de huur van de opgeeischte tank
wagens moet betalen : a) voor deze die 
thans in dienst zijn van organismes als 
W. I. F. C. en U. F. B., vanaf den datum 
van de opeisching tot op den dag dat 
die organismes ze gebruikt hebben mits 
vergoeding, onder voorbehoud van de 
gebeurlijke rechten van appelante jegens 
den ge!ntimeerde in geval die organismes 
de betaling der vergoedingen voor ge
bruik zouden staken en ingeval van 
vernietig·ing·, beschadiging of verlies; 
b) voor deze die vernield zijn, vanaf den 
datum der opeisching tot op den datum 
van de volledige schadeloosstelling van 
de appelante; c) ·voor deze die bescha
digd zijn, vanaf den datum van de 
opeisching tot op den datum waarop ze 
in goeden staat in dienst worden gesteld 
van de appelante of van een organi~me 
dat die wag;ens mits vergoeding gebruikt, 
onder voorbehoud, in dit laatste geval, 
van de gebeurlijke rechten van de appe
lante jegens de ge!ntimeerde in geval die 
organismes de betaling der vergoedingen 
voor gebruik zouden staken en ingeval. 
van vernietiging, beschadiging of ver
lies; d) voor deze die niet verloren zijn; 
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vanaf den datum der opeisching tot op 
den dag van de volledige schadeloosstel
ling van de appelante; bijgevolg den 
gei'ntimeerde te veroordeelen om aan de 
appelante de som van 204.672 frank .~e 
betalen, - bedrag van den hu~rpnJS 
door den gei'ntimeerde verschuld1gd op 
28 Februari 1942 " - het bestreden 
vonnis den eisch behandelende alsof deze 
aileen de laatste som tot voorwerp_ had, 
afgezien van de principicele erkennm_gen. 
die gevraagd werden en waarvan de e!sch 
der op 28 Februari 1942 verschuld1gde 
sommen slechts een gedeeltelijk gevolg 
was, zijn be:;;lissing motiveert door bet 
feit dat '' de beroepende vennootschap 
over de nog ,bestaande wagens ~a 
28 Mei 1940 heeft kunnen beschikken m 
de maat waarin zij zulks had gekund 
zoo er geen opeisching had plaats g~had, 
en voor sommige wagens vergoedmgen 
ontvangen heeft en voortgaat met te 
ontvangen "• dan wan!lee_r, daar de 
beslissing in haar besch1kkmg nochta~s 
algemeen was, dergelijke re~en . die 

· beslissing slechts kan rechtvaard1ge~ 
voor zoover ze den tijd die 28 Februan 
19t.2 voorafgaat en een deel der betwiste 
wagens bedoelt : · 

Overwegende dat het vonnis, den eisch 
tot vergoeding niet gegrond verklarende, 
daardoor zelf de aanspraken tot staving 
van dien eisch uitgedrukt verwerpt ; 
dat bet voor 't overige, de aanlegster 
akte ve~leent voor het voorbehoud dat 
ze maakt; dat bet middel niet kan aan
genomen worden ; 

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

10 Februari 1944. -1e kamer.- VooT
zitteT, H. Soenens, raadsheer waar1_1emend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. V1try. -:
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul HayOit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2" ·KAMER.- 14 Februari 1944. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- RECHTSKUNDIGE RENAMING. 
BEKLAAGDE VERVOLGD ALS DADER. 
- VEROORDEELING UITGESPROKEN 
WEGENS MEDEPLICHTIGHEID. - BE
KLAAGDE NIET GEWAARSCHUWD. -
GEEN SCHENDING VAN DE' RECHTEN 
DER VERDEDIGING. 

WanneeT een beklaagde veTvolgd is als 
dader van een misdTij f, lean .. de. Techter 
hem ve1'001'deelen als medepltchttge aan 
dit misdr1jf, zondeT voomf te. _moeten 
waarschttwen dat belclaagde ZtJn ver-

dediging betreffende de medeplichtig
heid behoort voor te dragen ( 1). 

(BAQUET EN ANDEREN, T. NAAMLOOZE 
VENNOOTSCHAP « MARREEL, WINDFOR 
EN cie "·) 

ARREST ( uittTeJcsel). 

Over het tweede middel door Derwa 
en Walthery afgeleid uit de schending 
van artikelen 66 en 67 van het Straf
wetboek; van artikel 182 van het Wet
hoek van stra~vordering, van bet gerech
telijk contract en van de rechten der 
verdediging : 

Overwegende dat de uitvoering en de 
daad van medeplichtigheid twee moda
litertBn zijn waarvan de tweede eigen
lijk begrepen is in de eerste ; 

Dat daaruit volgt dat, wanneer de 
rechter den als dader vervolgden beschul
digde als medeplichtige weerhoudt, hij 
niet gehouden is vast te stellen dat bet 
feit waarvoor hij veroordeelt het zelfde 
is als bet feit dat bij hem aanhangig werd 
gemaakt, of den beklaagde van die ver
zachting van betichting te verwittigen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dus, - zonder de in het middel aange
duide wetsbepalingen te schenden, en in 
antwoord op de aanleggers die staande 
hielden dat zij slechts de hoedanigheid 
hebben gehad van makelaar en bijge
volg geen hulp hebben kunnen ver
leenen, zonder welke het misdrijf niet 
zou kunnen begaan geweest zijn -, heeft 
kunnen verklaren dat zij, door hun werk
dadige tusschenkomst, buiten het geval 
voorzien bij § 3 van artikel 66 van het 
Strafwetboek, met hun weten de daders 
van het misdrijf hebben geholpen en 
bijgestaan in de handelingen die bet 
hebben voorbereid of vergemakkelijkt 
ofwel in deze welke het voltooid hebben ; 

Om die redenen, het H«f verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de aanleg
gers tot de kosten. 

14 Februari 1944. ~ 2" kamer.- Voo1'
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vwrslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 14 Februari 1944. 

VERKEER. - VOORRANG. - SPLIT
SING AANSLUITING, KRUISPUNT. 
BES~UURDER HEEFT ZICH, BIJ HET 
NADEREN VAN SPLITSING, AANSLUI-

(1) Zie Verbr., 8 November 1886 (BHll. 
en PAsiC., 1886, I, 400); 9 November 1920 
(ibid., 1921, I, 118); 12 Maart 1934 (ibi,Z., 
1934, I, 216); nota bij Verbr., 3 Augustus 
1917 (ibid., 1917, I 326 en volg.). 
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TING, KRUISPUNT, LINKS VAN HET 
RECHTSCHE GEDEELTE DER BAAN GE
PLAATST OM LINKS TE KUNNEN AF
DRAAIEN. - VERBOD DEN DOORTOCHT 
VAN DEN BESTUURDER, DIE HEM LINKS 
GAAT VOORBIJSTEKEN, AF TE SNIJDEN. 

De bestuutde1' van een voettuig die, bij 
het nadeten van ee'n splitsing, aanslui
ting, ktuispunt, zich links van het 
techtsche gedeelte de1· baan heeft ge
plaatst om naar links te kunnen af
draaien mag deze beweging niet utt
voeren ~n zich op de linker zijde van de 
baan begeven indien hij daardoo1' den 
doortocht afsnijdt van den bestuu1'de1' 
die hem links gaat voo1'bijsteken. (Be
sluit van 8 Juli 1%1, artt. 6 en 11.) 

(TIMii'IERMANS, T. VEREENIGING .BELGISCH 
ROODE KRUIS EN MAILLE.) 

ARREST. 

Q:elet op het bestreden vonnis op 
16 October 1%3 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Brussel, in graad 
van beroep, uitspraak doende over de 
publieke vordering tegen den aanlegger 
ingesteld en over de burgerlijke vorde
ring door dezen laatste ingesteld tegen 
Maille en bet Roode Kruis van Belgie; 

I. Over de voorziening van den aan
legger ingediend tegen bet vonnis op 
zijn btlrgerlijke vordering gewezen : 

Overwegende dat de aanlegger zijn 
voorziening aan de verwerende partijen 
niet heeft aangezegd en dat deze voor
ziening mitsdien niet ontvankelijk is, en 
dat het vonnis waarbij de beklaagde 
Maille vrijgesproken werd dienvolgens 
kracht van · gewijsde he eft bekomen ; 

II. Over de vborziening van den aan
legger ingediend tegen bet vonnis uit
spraak doende over de publieke vorde
ring en de burgerlijke vordering tegen 
hem zelf ingediend ; 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet en van artikelen 6 
en 11 van het besluit d. d. 8 Juli 1941 
houdende algemeen reglement op de 
politie van bet vervoer en het verkeer : 

Overwegende dat zoo artikel 6 van 
het besluit d. d. 8 J uli 1%1 ,op de poli
tie van het vervoer en het verkeer aan 
den bestuurder van een voertuig die 
links wil afslaari voorschrijft zooveel 
mogelijk naar links uit te wijke[\, zonder 
evenwel op het gedeelte van den rijweg 
te komen dat voor het verkeer uit de 
tegenovergestelde richting voorbehouden 
is. en zoo dit manoeuvre als gevolg kan 
hebben rechLs van de rijbaan een vol
doende vrije ruimte te laten om de 
achterna rijdende bestuurders toe te 
laten hun weg te vervolgen, door hem 
rechts voorbij te steken, daaruit geens
zins voortvloeit dat deze bestuurder zijn 

afslaan mag voortzetten en de linker
zijde van de rijbaan mag oprijden door 
den weg van den bestuurder af te snijden 
die, op dit oogenblik, links wil voorsteken; 

Overwegende, inderdaad, dat de bier
hoven gemelde bepaling van artikel 6 
in verband dient gesteld met die van 
artikel 11 van hetzelfde besluit dat 
beschikt dat « al wie wil afslaan, zelfs 
aan een splitsing, aansluiting of kruising, 
den verkeersvoorrang moet laten aan de 
bestuurders van voertuigen die hem bij 
bet vervolgen van hun weg zullen kruisen 
of voorsteken " ; 

Overwegende dat uit dezen tekst blijkt 
dat, in strijd met de bewering van bet 
middel, de bestuurder die de aansluiting 
genaderd heeft met zooveel mogelijk 
naar links van den rechterkant van de 
rijbaan uit te wijken, slechts dan links 
mag afslaan wanneer hij het verkeer niet 
belemmert niet aileen van voertuigen 
die nit de tegenovergestelde richting 
komen en die hem gaan kruisen, doch 
ook van degene die hem volgen en hem 
gaan voorbijsteken ; 

Overwegende dat in zake het bestre
den arrest feitelijk hi.erop wijst dat de 
aanlegger links heeft afgeslagen op het 
oogenblik waarop Maille hem links ging 
voorsteken ; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
vaststelling wettelijk heeft kunnen af
leiden dat de aanlegger den verkeers
voorrang had miskend, vastgesteld. bij 
artikel11 van hetbesluitd.d. 8 Juli 1941, 
en dat hij dus deze wetsbepaling had 
overtreden ; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

14 Februari 1944.- 2e kamer.---'- Voo1'
zittet, H. Hodiim, raadsheerwaarnemend 
voorzitter. --:- Ve1'Slaggeve1', H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 

· Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 14 Februari 1944. 

1o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - lNTER
NEERING BEVOLEN DOOR EEN ONDER
ZOEKSGERECHT. BEVOEGDHEID 
VAN DIT GERECHT OM UITSPRAAK TE DOEN 
OVER DE BURGERLIJKE VORDERJNG. 

2o VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN.___:__ KRANKZINNIGE OF ABNOR
MALE. - VEROORDEELING TOT VER
GOEDING VAN DE GEHEELE SCHADE. -
WETTELIJKHEID. . 

1 o Het onde1·zoeksgerecht, dat de inte1'
nee1'ing van een kmnkzinnigen of abno1'-
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malen beklaagde beveelt, is tevens be
voegd om uitspmak te doen over de V01'

dering van de in den loop van het onder
zoek gestelde burgerlijke partij. (Wet 
van 9 April 1930, artt. ? en 12.) 

2° De krankzinnige of de abnor'male kan 
veroordeeld worden tot vergoed·ing van 
de geheele door hem veroorzaakte schade. 

. (Bgl. Wb., art. 1386bis [wet va1.1 
16 April 1935, art. 1].) 

(VAN GHELDER, T. DE JONGHE.) 

ARREST (1). 

Gelet op het bestreden arrest op 
2? October 19~3 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling ; 
· Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen het gedeelte van het arrest dat 
uitspraak doet op de publieke vorde
ring : 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorges.chreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Voor zoover de voorziening gericht is 
tegen het gedeelte van het arrest dat 
uitspraak doet over de burgerlijke vor
dering : 

Overwegende dat de raadkamer, na te 
hebben gezegd dat de aanlegger lie in de 
betichtingen omcchreven en aangeduide 
feiten heeft begaan, en na zijn onmiddel
lijke interneering gedurende vijf jaar te 
hebben bevolen, de zaak, wat de burger
lijke vordering betreft, naar de correc
tioneele rechtbank verwezen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de beschikking a quo op dit laatste punt 

\ .. wijzigem:I, uitspraak heeft gedaan over 
de burgerlijke vordering, de· teruggave 
heeft bevolen aan verweerster van de 
som van 8.~ ?0 frank, die inheslagge
nomen en op de correctioneele griffie ten 
laste van den aanlegger neergelegd werd, 
daarenboven dezen laa tste veroordeeld 
heeft om aan verweerster de som van 
'11.030 frank te betalen als schadever
goeding; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 11 der wet van 9 April1930, door
dat het bestreden arrest tegelijk uitspraak 
doet over de schadeloosstelling en de 
interneering beveelt, dan wanneer de 
ingeroepen bepaling slecbts de regeling 
voorziet van de kosten en gebeurlijk van 
de teruggaven : 

Overwegende dat het middel niet ge
grond is; dat het Hof van beroep, uit
spraak doende over de schadeloosstel
ling, niet gezegd artikel 11 toepast doch, 

(1) Zie de conclusie van den' H. advocaat 
generaal Jallilsens de Bisthoven in Bull. en 
PAsiC., 1944, I, blz. 209. 

artikel 1 der wet van 16 April1935 op de 
vergoeding van de door de krankzinnigen 
en abnormalen veroorzaakte' schade ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel12 der wet van 9 April1930, 

., doordat het bestreden arrest aan een 
onderzoeksrechtsmacbt bevoegdheid toe
kent om uitspraak te doen over de bur
gerlijke vordering die terzelfdertijd als 
de publieke vordering is ingesteld dan 
wanneer de ingeroepen wetsbepalingen 
de vroegere bevoegdheid van de beteuge
lende rechtsmacht beboudt, 'tis te zeggen 
deze van het vonnis en niet van het 
onderzoek, en door deze laatste, slechts 
de beslissing voorziet over de bijzondere 
,verbeurdverklaring : 

Overwegende dat het middel niet ge
grond is wat de teruggave betreft aan de 
burgerlijke partij van de som van 
8.~ ?0 frank welke ten laste van den aan
legger in beslag genomen en ter correc
tioneele rechtbank neergelegd werd; 

Overwegende, inderdaad, 'dat, luidens 
artikel 11 der wet van 9 April1930, inge- · 
val de interneering wordt bevolen de 
verdachte of de beschuldigde in de 
kosten en, zoo daartoe termen zijn, tot 
teruggave verwezen wordt; 

Overwegende, anderzijds, dat wan
neer artikel 12 zegt dat de strafrechter, 
bij wien de rechtsvordering tot schade
vergoeding en de rechtsvordering tot 
straf tegelijk aanhangig zijn gemaakt, 
bevoegd blijft om op. de eerste te be
schikken in het geval van artikel ? , het 
tegelijk de' onderzoeksrechtsmachten en 
de rechtsprekende rechtsmachten be
doelt, 't is te zeggen de twee afdeelingen 
van de beteugelende rechtsmacht waar
van spraak·in artikel ? ; dat artikel12 de 
gelijkstelling tusschen de twee rec11ts
machten blijft behouden wanneer het 
daaraan toevoegt dat, in hetzelfde geval, 
de rechtbanken in raadkamer · en ter 
terechtzitting de bijzondere verbeurdver
ldaring uitspraken, zooals ten aanzien van 
een veroordeelde ; · 

Overwegende dat deze gelijkstelling 
tusschen de onderzoeksrechtsmachten en 
de rechtsprekende rechtsmachten als 
logisch voorkomt wanneer wordt vast
gesteld dat zij, .de eene zooals de andere, 
echte vonnissen uitspreken; zoo naar 
den vorm als naar den grond, daar ze 
getuigen hooren en de openbaarheid der 
debatten bevelen, daar ze beslissen dat 
de beschuldigde de in de beti~htingen 
aang·eduide feiten begaan heeft, daar ze 
zijn in teJ;"neering bevelen, hem veroor

·deelen tot de kosten en tot de teruggave, 
da,ar ze de bijzondere ver~eurdverklaring 
uitspreken en daar ze uitspraak doen in 
openbare terecbtzitting; 

Overwegende dat men niet inziet 
waarom de onderzoeksgerechten geen 
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uitspraak zouden kunnen doen over de 
burgerlijke vordering, terwijl ze, juist 
:iooaL de rechbprekende rechtsmacht, 
kennis nemen van de omstandigheden 
der zaak en van den toestand der par-
~M; . . # 

Dat het, ten andere, overeenstemt met 
het beginsel van artikel 4 der wet van 
17 April 1878, dat de rechter die uit
spraak doet over de publieke vordering 
ook uitspreekt over de burgerlijke vorde
ring die tegelijk bij hem wordt aanhangig 
gemaakt; 

Overwegende dat uit die beschou
wingen volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het derde middel : schending van 
' artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet

,boek, doordat het bestreden arrest den 
aanlegger, ge!n terneerden abnormale, als 
hoofdelijke schuldenaar weerhoudt voor 
het geheel van het .nadeel waarvan hij 
de dader is met een derde, dan wanneer 
de ingeroepene wetsbepaling oplegt de 
verantwoordelijkheid van de ge!nter
neerde abnormalen te beoordeelen en te 
weerhouden naar hillijkheid, 't is te 
zeggen buiten de rechtsficties, zooals de 
hoofdelijkheid : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen hoofdelijke veroordeeling ten laste 
van den aanlegger uitspr()ekt ; 

Overwegende dat het feit dat bet dezen 
laatste veroordeeld heeft om de aan de 
burgerlijke partij veroorzaakte <;chade 
volledig te herstellen, .niet onvereenig
baar is met de bij artikel 1386bis van 
het Burgerlijk Wetboek aan den rechter 
voorgeschreven billijkheid; 

Dat het Hof van beroep, door uit te 
spreken zooals het deed op bindende 
wijze de omstandigheden en den stand 
der partijen heeft beoordeeld; 

Dat bet middel dus dient verworpen; 
Over het vierde middel : schending 

van artikel 50 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest de verplich
ting om de schade te herstellen, waarvan 
de aanlegger een der daders was, voor 
haar geheel ten laste van den aanlegger 
11eeft gelegd, terwijl zijn mededader enkel 
naar de correctioneele rechtbank ver
wezen werd, dan wanneer de ingeroepen 
wetsbepaling de hoofdelijkheid slechts 
voorziet tusschen personen die wegens 
eenzelfde misdrijf veroordeeld worden ; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Overwegende, inderdaad, dat, zoo het 
bestreden arrest de teruggave van de 
som van 8.470 frank beveelt en den aan
legger tot 11.030 frank schadevergoeding 
veroordeelt, hetzij samen de opgelichte 
som van 19.500 frank, het niet zegt dat 

, de aanlegger daartoe hoofdelijk geh0uden 
is met een derden persoon ; 

Overwegende dat de aanlegger geen 

andere middel inroept en dat het Hof, 
wat de burgerlijke vordering betreft, 
van ambtswege geen middel opwerpt ; 

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

14 Februari 1944.- 2e kamer.- Voor
zitte!·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve~·, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 17 Februari 1944. 

VERKOOP. - DUBBELZINNIG BEDING. 
- UITLEGGING TEN VOORDEELE VAN 
DEN VERKOOPER. - 0NWETTELIJK
HEID. 

Wordt verbroken wegens schending van 
de artikelen 1162 en 1602 van het Bur
gerlijk W etboek het vonnis dat, op g1'ond 
van een onmogelijk op te helderen dub
belzilinigheid van . een beding eene:· 
verkoopakte, beslist dat dit beding rnoet 
worden verklaard tegen den koopeT en 
ten voordeele van den verkooper ( 1). 

(LETEN, T. DOHY-JAQMAIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
29 April1943 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel tot cassatie : 
schending van artikels 1162, 1602, 1134, 
1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de bewijskracht der 
authentieke verkoopakte op 17 Augus
tus·1939 aangegaan tusschen H. Laudat 
en de aanlegster· in verbreking v66r den 
notaris Le Cocq, te Elsene, den notaris 
"Ingeveld, te Elsene, vervangende (akte 
geregistreerd te Elsene, A. C. op 1 Sep
tember 1939, boek 222, fol. 81, vak 5, 
ontvangen 10.084 frank), doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat de door aanlegster ingestelde 
vordering de terugvordering tot doel had 
van het onverdeeld genot van een tuin. 
en gegrond was op den medeeigendom 
van den tuin hem overgedragen bij hier
boven gezegde verkoopakte d. d. 17 Au
gustus 1939, en dat het beding dezer 
alde betreffende de uitgestrektheid van 
den verkoop dubbelzinnig was, beslist 
heeft dat dit dubbelzinnig beding, bij 
toepassing van artikel1162 van het Bur
gerlijk Wetboek moest ge!n terpreteerd 

(1) Zie Verbr.,, 28 November 1862 (Bttll. 
en PAsiC., 1864, I, 60); 22 Mei 1868 (ibid., 
1868, I, 392); 18 November 1915 (ibid., 
1915-1916, I, 194); 7 Augustus 1925 (ibid., 
1925, I, 386). 
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worden tegen de aanlegster en ten gunste 
van haar verkooper, als den verkoop 
behelzende van slechts 36,0/6020sten van 
den grond bezwaard met den laste van 
privatief genot zooals dit laatste voor
behouden is in een eerste aide waarnaar 
de verkoopakte verwijst, da,n wanneer, 
daarentegen, luidens artikel 1602 van 
bet Burgerlijk Wetboek, de dubbelzin
nige clausule moest uitgelegd worden 
tegen den verkooper, en, dienvolgens als 
voorbehoudende bet privatief genot van 
den litigieuzen tuin ten voordeele van 
den verkooper niet bevatt.end ; en dan 
wannee_r bet bestreden vonnis, door dit 
feit zelf, de bewijskracht heeft gescbon
den van de authentieke verkoopakte : 

Overwegende dat de verklaring van 
den rechter hierop neerkomt dat de be
slechting van bet geschil afhangt van de 
interpretatie welke dient gegeven aan 
zeker beding van een verkoopakte d. d. 
17 Augustus 1939; dat de rechter dit 
beding als dubbelzinnig aanziende, be
slist dat bet kwestieuse beding, wegens 
die onmogelijk op te los:sen dubbelzinnig
beid en om deze reden aileen, krachtens 
artikel 1162 van bet Burgerlijk Wetboek 
inoet ge!nterpreteerd worden tegen de 
aanlegster in verbreking en ten gunste 
van zijn verkooper ; 

Overwegende dat in zake van verkoop, 
artikel1602 van het Burgerlijk Wetboek 
bescbikt dat <c' de verkooper duidelijk 
moet verklaren waartoe ·hij zich ver
bindt », en dat « elk duister beding tegen 
den verkooper uitgelegd wordt "; dat 
deze regel van interpretatie slechts de 
verbintenis van den verkooper bevestigt. 
€n 'bijgevolg zich aan den rechter op
dringt; 

Dat uit deze bescbouwingen volgt dat 
bet bestreden vonnis, om uitspraak ge
daan te hebben zooals het deed door de 
enkele hierboven aangeduide reden, arti
kelen 1162 en 1602 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
de bestredene beslissing; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van het vernietigde vonnis ; veroordeelt 
de verweerders tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de rechtbank van eersten aan
leg te Leuven zetelende in hooger beroep. 

17 Februari 1944. -1e kamer.- Voor
zitter, I-I. Fauquel, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTSlaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 21 Februari 1944. 

1° REGELING VAN RECHTSGE-
BIED. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
NEGATIEF CONFLICT TUSSCHEN RECHT
BA,NK VAN EERSTEN AANLEG EN RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - VORDERING TOT SCHADE
VERGOEDING. ____:_ GESTEUND OP HET 
FElT VAN EEN INSCHRIJVING OP AAN
DEELEN. - BEWIJS HIERVAN NIET 
AANGEBRACHT. - VORDERING NIET 
GEGROND. - GEEN ON,BEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTBANK. 

· 1° Wanneer iwee beslissingen gewezen, de 
eene door de rechtbank van eersten aan
leg, de andere door de rechtbank van 
koophandel, en in kracht van gewijsde 
gegaan, een negatief conflict van juris
dictie doen ontstaan, bestaat er aanlei
ding tot regeling van rechtsgebied. 

2° Wanneer de rechtbank van koophandel, 
kennis nemend van een vordering tot 
schadevergoeding, gericht tegen de stich
te1•s van een vennootschap van koop
handel en gesteund op de door eischer 
gedane inschrijving op aandeelen, vast
stelt dat deze eischer de inschrijving niet 
bewijst, dan staaft · deze vaststelling we/ 
de afwijzing van den eisch ten grande, 
doch niet een beslissing van onbevoegd
'verklarin g. 

(VENNOOTSCHAP VAN DEN HOVE EN ZOON, 
T. JANSSENS, DE VAEREBEKE EN ANDE
REN.) 

ARREST. 

Gelet op het in geregistreerd uitgifte 
arrest van dit Hof op 10 . Jan uari 194,4 
tusschen partijom gewezen; 

Overwegende dat de twee beslissingen 
die erin vermeld zijn, te weten het vonnis 
der rechtbank van eersten aanleg te 
Brussel d. d. 18 October 1939 en het 
vonnis der rechtbank van koophandel 
d. d. 1 Mei 1%2 wat de partijen inzake 
voor het Hof aangaat, kracht van ge
wijsde hebben bekomen, een negatief 
geschil van rechtsgebied doen ontstaan ; 

Overwegende inderdaad dat de aan
legstel' dezelfde vordering bij deze beide 
rechtsmachten aanhangig heeft gemaakt 
en dat beide zich mtione materiae onbe
voegd hebben verklaard 'om ervan ke.nnis 
te nemen; dat de aanlegster, zoowel-v66r 
de rechtbank van eersten aanleg als v66r 
de rechtbank van koophandel, de ver
oordeeling vroeg van de yerweerders, 
stichters van de naamlooze bandelsven
nootschap « Touring Palaces internatio
naux », tot herstel van het nadeel dat ze, 
in haar hoedanigheid van onderteeke
naarster van 800 aandeelen, ondergaan 
had wegens het feit dat de aandeelen, 
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die het maatschappelijk kapitaal verte
genwoordigen, niet alle voor ten minste 
een vijfde volgestort waren geweest ; 

Overwegende da t de rechtbank van 
eersten aanleg zich onbevoegd verklaar" 
de omdat luidens artikel 12 der wet 
d. d. 25 Maart 1876 gewijzigd bij arti
kel 4 van het koninklijk besluit nr 63 
d. d. 13 Januari 1935, de rechtbank van 
koophandel kennis neemt van de ge
schillen tusschen beheerder en vennooten, 
ter zake van een handelsvennootschap; 

Dat. de rechtbank van koophandel, 
die van meei).ing was dat de aanlegster 
het bewijs niet leverde van haar hoeda
nigheid van deelgenoot van de vennoot
schap" Touring Palaces internationaux "' · 
hoedanigheid krachtens dewelke ze be
weerde te handelen, zich op haar beurt 
ratione materiae onbevoegd verklaarde ; 

Overwegende da t de vordering tot 
herstel van het nadeel, dat de aanlegster 
in h,aar hoedanigheid van onderteeke
naarster van aandeelen der vennootschap 
ondergaan had, vordering teg·en de stich
ters van gezegde vennootschap ingesteld, 
binnen de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel viel, dit luidens arti
kel 12 der wet d. d. 25 Maart 1876 
gewijzigd bij artikel 4 van het konink
lijk besluit nr 63 d. d. 13 Januari 1935; 

0Yerwegende da t, daar de vordering 
gegrond is op het feit dat de aanlegster 
aandeelen onderschreven heeft, deze 
laatste het bewijs van dit feit moest 
leveren ; daL het gebrek aan dergelijk 
bewijs, zoo het door de rechtbank 
vastgesteld was, gezegde rechtbank toe
liet de· vordering ongegrond te verklaren 
doch, daarentegen, geen beslissing van 
onbevoegdheid dezer rechtsmacht zou 
kunnen rechtvaardigen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof, zonder acht te slaan op 
het vonnis dat op 1 Mei 1942 door de 
rechtbank van koopha.ndel te Brussel 
tusschen partijen gewezen werd, en dat 
als niet bestaande verklaard wordt, ver
wijst de zaak naar de rechtbank van 

- koophandel te Brussel anders samenge
steld; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers 
van gezegde rechtbank .en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
der vernietigde beslissing; behoudt de 
kosten voor om bij de hoofdsom gevoegd 
te worden. 

21 Februari 1944.- 2e kamer. '---- Voor
zitter, H._Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. '------ Verslaggeve1·, H. Waleffe. 

Gelijkluidende conclt&sie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 21 Februari 1944. 

VERGIFTIGING. --:- DOODSLAG MET' 
VERZWARENDE ONISTANDIGHEID. 

Vergiftiging is een doodslag gepleegd met 
de ve1·zwarende omstandigheid dat zelf
standigheden, geschikt om den dood te· 
veroorzaaken, werden aangewend 11). 
(Strafwetb., art. 397.) ' 

(HAMERLINCK.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
22 Juli 1943 gewezen door het Hof .van 
beroep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling, en op de bestreden arres
ten van het assisenhof der provincie Lim
burg d. d. 22 September 1943 ; 

I. Wat de beslissingen op de publieke 
vordering betreft : 

Over het mid.del : schending van arti
kel 397 van het Strafwetboek doordat 
in het arrest van verwijzing de voorbe
dachtheid werd voorzien en dienaan
gaande een vraag werd gesteld aan de 
jury, dan wanneer ingeval van vergifti
ging de voorbedachtheid in artikel 397 
van het Strafwetboek niet voorzien is 
en dat dienaangaande aan de jury geen 
onderscheiden vraag mag gesteld wor-
den : · 

Overwegende dat de aanlegger ver
wezen werd naar het Hof van assisen en 
door die jurisdictie veroordeeld werd 
wegens poging tot vergiftiging ; 

Overwegende dat de bij artikel 397 
van het Strafwetboek beteugelde ver
gif-tiging een doodslag is die gepleegd 
wordt met de verzwarende omstandig
heid dat vergiftigde zelfstandigheden 
aangewend worden ; 

Dat de vaststelling door de jury dat 
de doodslag begaan werd met voorbe
dachten raad, zoo zij door de wet niet 
vereischt is, voor den veroordeelde noch
tans geen grief kan medebrengen, wan
neer, zooals in de zaak, de uitgesproken 
straf deze door de wet voorzien niet 
overtreft; 

En overwegende dat de bestreden 
besli:>sing gewezen werd op een rechts
pleg-ing in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden mi.geleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Wat de beslissing .op de burgerlijke 
vordering betreft : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del wordt aangevoerd en dat. het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt 

(1) Verbr., 22 J'uli 1924 (Bull. en PASIC., 
1924, I, 509). 
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de voorzieningen ; veroordeelt den aan
legger tot de kosten. 

21 Feb.ruari 1 %4c.- 2" kamer.- Voor
.zitter, H. Hodiim, .raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail: -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. · 

2e KAMER. - 21 Februari 1944. 

ASSISEN. - ARREST TOT VERWIJZING. 
- VOORZIENING BINNEN DEN TER
iVIIJN VAN VIJF DAGEN, BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 296 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - DRAAGWIJDTE. 

De voorziening 'tegen het arrest tot verwij
zing naar het Hof van assisen, ingesteld 
binnen den termijn van vijf qagen te 
rekenen van de door den voorzttter van 
dit Hof gegeven waarschuwing, draagt 
aan het Hof van verbreking de kennis
neming op van de nietigheden, aange
wezen in artikel 299 van het Wetboek 
van strafvordering, en tevens van de 
nietigheden die zouden ontstaan zijn 
uit het niet naleven van de latere wette
lijke bepalingen die een debat op tegen
spraak v66r de kamer van inbeschul
digingstelling hebben ingesteld en het 
geb1·uik van de talen hebben geregeld. 
(Wet van 19 Augustus 1920; wet van 
15 Juni 1935, art. 13.) 

(VAN DEN ABEELE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 
11 November 1%3 gewezen door het 
Hof van beroep te Br'ussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over de voorziening d. d. 22 Novem
ber 1%3 gericb~ tegen het deel van het 
arrest, waarbij het bevel tot bijlijfne
ming .door den eersten rechter verleend 
werd bekracbtigd : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechts
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

Over de voorziening d. d. 26 Novem
ber 1%3, gericht tegen het deel van bet 
arrest waarbij de aanlegger naar bet Hof 
van assisen der. provincie Brabant ver
zonden werd : 

Gverwegende dat de voorziening door 
den beklaagde ingesteld binnen de vijf 
dagen, te rekenen van de verwittiging 
door den voorzitter van het Hof van 
assisen gedaan, v66r bet Hof van ver
breking deze nietigheden brengt die 
in artikel 299 van het Wetboek · van 
strafvordering zijn opgesomd of die 
gegrond zijn op het niet-naleven van 

ve'rdere wetsbepalingen waarbij, v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
behandelingen op tegenspraak werde~ 
ingericht en het gebruik der talen werd 
geregeld; 

Overwegende dat het door bet bestre
den arrest weerhouden. feit door de wet 
als misdaad wordt omschreven; dat de 
zaak tot de hevoegdheid van bet Hof 
van beroep te Brussel en van het Hof 
van assisen der provil).cie Brabant be
boort; dat het openbaar ministerie werd 
geboord ; dat het arrest gewezen werd. 
door bet bij de wet bepaalde getal rech
ters ; dat de aanlegger v66r het Hof van 
beroep regelmatig is verschenen en dat 
de op straffe van nietigbeid voorgeschre
ven bepalingen van de wet d. d. 15 Juni 
1935 er nageleefd werden ; 

Waaruit volgt dat de voorziening, 
binnen de perken waarin ze ontvangen 
kan worden, niet gegrond is ; 

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

21 Februari 19H.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Hodi.im, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, ad vocaa t gene
raal. 

1 e KAMER. - 24 Februari 1944. 

OVEREENKOMST.- GEVAL VAN OVER
MACHT. - BINDENDE BEOORDEELING 
DOOR DEN RECHTER. 

De rechter beoordeelt op bindende wijze 
of de uitvoering van een overeenkomst 
werd onrnogelijk gemaakt door over
rnacht (1). 

(NAAiVILOOZE VENNOOTSCHAP 
« ANTWERPIA », T. DE BAETS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
18 Oogst 19H door de rechtbank van 
koophandel te B.russel gewezen ; 

Over de twee middelen samen, het 
eerste : schending van artikelen 1101, 
11Q8, 1126, 1131, 1134c, 1135, 1136, 1138, 
1139; 1142_, 1146,'1147, 1148, 1152, 1183, 
1184c, 1234, 1236, 1244, 1245, 1246, 1257, 
1258, 1259, 1302, 1303 en 1964 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 41 en 43 der wet 
van 11 Juni 1874 op de ve:rzekeringen, 
97 der Grondwet, doordat het hestreden 
vonnis, om de aanlegster in verbreking 
tot het betalen der verzekerde som te 

(1) Verbr., 1 1\ifaart 1917 (Bull. en PAsrc., 
1917, I, 385); 14 Mei 1936 (ibid., 1936, I, 255); 
24 l\'Iaart 1941 (ibid., 1941, I, 100). 
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veroordeelen, niettegenstaande de om
standigheid dat de verzekeringsovereen
komst - wegens gehrek aan betaling der 
sedert 4 Maart 1940 vervallen premien -, 
in de maand Juni 1940, of ten minste 
sedert 8 November 1940, verbroken was 
geweest, verklaart : 1° dat Mevrouw De 
Baets, ten gevolge ·van een geval van 
heirkracht, zich in de onmogelijkheid 
lu~eft bevonden de vervallen premien te 
betalen, onder voorwendsel dat ze als 
eenige bestaansmiddelen slechts beschikte 
over wat haar gestort werd door haar 
kinderen waarvan het eerste, om den 
oproep van de regeering in Mei 1940 te 
beantwoorden hetland had moeten ver
laten tot in September 1940, en het 
tweede gemobiliseerd was geweest, en 
dat ze, voor 't overige, tot op 27 Augus
tus 1·940, ten laste was geweest van den 
openbaren onderstand; 2° dat Mevrouw 
De Baets voorstellen van betaling zou 
gedaan hebben zoodra ze in staat zou 
geweest zijn haar verplichtingen na te 
komen, dan wanneer : a) het geval van 
heirkracht niet mocht ingeroepen worden 
in het inlandsch rech t, warineer het over 
geldschuld gaat, daar de zaken die door 
hun soort zijn aangeduid niet. te niet 
gaan, en dat, aldus, het beweerd gebrek 
aan bestaansmiddelen van de verze
kerde ·door den rechter over den grond 
niet mocht beschouwd worden als een 
geval van heirkracht (schending van 
artikelen 1136, 1138, 1139, 1142, 1146, 
1147, 1148, 1153, 1244, 1302, 1303 van 
het Burgerlijk Wetboek); b) het onver
schillig was dat Mevrouw De Baets zou 
voorgesteld hebben te betalen zoodra ze 
in staat zou geweest zijn haar verplich
tingen na te komen, daar de verzeke
ringsovereenkomst regelmatig was ver
broken geweest reeds in de ' maand 
Juni. 1940, en, ten laatste, op 8 Novem
ber 1940 (schending van dezelfde bepa
lingen en van artikelen 1134, 1135, 1183, 
1184 van het Burgerlijk Wetboek), en 
daar de rechter over den grond niet had 
vastgesteld noch den datum dier voor
stellen van betaling, noch dat de liti
gieuze premien werkelijk zouden betaald 
geweest zijn of het voorwerp zouden 
geweest zijn van het aanbod van gereede 
betaling gevolgd van consignatie, bin
nen den termijn door de polis voorzien 
(schending van artikelen 97 der Grand
wet, 1134o, 1135, 118'3, 1184, 1234, 1235, 
1245, 1246, 1257, 1258 en 1259 van het 
Burgerlijk Wetboek); waaruit volgt dat 
de rechter over den grond, door de 
aanlegster in verbrekmg te veroordee
len tot het betalen van het litigieuse 
kapitaal eveneens de uitwerksels der ver
zekeringsovereenkomst geschonden heeft, 
die verbroken was geweest (schending 
clerzelfde _bepalingen en van artike
len 1101, 1108, 1126, 1131, 1134, 1135, 

1183, 1184 en 1964 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 41 en 43 der wet van:· 
11 Juni 1874); en het tweede : schending 
van artikelen 1 der besluitwet van 
15 Mei 1940 betreffende de schorsing, 
tijdens den duur van den oorlog, 'van 
elke verjaring en vervallenverklaring in 
burgerlijke zaken en handelszaken en 
van elke vervallenverklaring krachtens 
overeenkomst alsmede van elk uitstel 
verleend tot het bestrijden of beteekenen 
van de beschikkingen der verschillende
jurisdicties, 1, 3 en 7 van het besluit van 
4 October 1940, betreffende de schorsing 
der termijnen in burgerlijke zaken en 
handelszaken en het uitstel van de tenuit
voerlegging, 1134, 1135, 1183, 1184, 1234, 
1235, 1246, 1257, 1258, 1259, 1964, 2242 
en 2251 van hetBurgerlijk Wetboek, 1, 41 
en 43 der wet van 11 Juni 1874 op de
verzekeringen, 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat het 
aangeteekend schrijven door de aan
legster in verbreking aan Mevrouw De 
Baets op 5 J uni 1940 verzonden - ten 
einde den termijn van acht dagen te 
doen 'loopen, termijn waarvan het ver
strijken de verzekeringsovereenkomst, 
bij gebrek aan betaling der premien 
moest verbroken worden - van uit
werksel ontbloot was, onder voorwendsel 
dat die termijn krachtens de besluitwet , 
van 15 Mei 1940 geschorst was geweest; 
dat de aanlegster aan de verzekerde een 
nieuw aangeteekend schrijven had moe
ten sturen hebben wanneer de schorsing 
van den termijn een einde genomen had 
krachtens bet besluit van 4 October 1940, 
en eindelijk dat de zoogezegde voorstellen 
van betaling door de verzekerde beletten 
dat de aanlegster gezegd besluit van 
4 October 1940 deed gelden, dan wan
neer de besluitwet van 15 Mei 1940 
niet van toepassing is ingeval van ver
breking der levensverzekeringsovereen
komsten bij gebrek aan betaling der 
premien ; dat zelfs indien het aldus ware, 
men nog zou moeten aannemen dat de 
aan de verzekerde verleende termijn 
beginrien te loopen heeft bij het ont
vangen van het aange.teekend sGhrijven 
van 5 Juni 1940 om onmiddellijk ge
schorst te worden en terug beginnen te 
loopen heeft op 1 November 1940 wan
neer de oorzaak der schorsing was weg
gevallen ; dat de aanlegster clus niet 
verplicht was na 31 October 1940 een 
nieuw aangeteekend schrijven te sturen 
(schending van artikelen 1 van het 
besluit van 15 Mei 1940; 1, 3 en 7 van 
het besluit van 4 October 1940 ; 2242 
en 2251 van het Burgerlijk Wetboek), 
dat voorstellingen van betaling welke 
door de verzekerde zouden gedaan ge
weest zijn dus zonder uitwerksel waren, 
daar de rechter over den grond niet 
vaststelt noch den datum waarop die 
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voorstellingen zouden gedaan geweest 
zijn, noch dat aanbod van gereede beta
ling binnen den behoorlijken tijd zou 
plaats gehad hebben (schending van 
artikelen 1134, 1135, 1183, 1184, 1234, 
1235, 1246, 1257, 1258, 1259 en 1964 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 41 en 43 der 
wet van 11 Juni 1874, 97 der Grondwet): 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hierop wijst dat « Mevro~w De. Ba~ts 
ingevolge een g·eval van he1rkracht, zich 
in de volstrekte onmogelijkheid bevond 
de door haar verschuldigde premien op 
den vervaldag te betalen "; ·dat ·het die 
onmogelijkheid hieruit afleidt dat, eener
ZiJdS, de eenige bestg.anmiddelen van de 
verzekerde uit den steun haar door haar 
kinderen verstrekt bestonden, en, ander
zijds, een dezer kinderen, naar aanleiding 
van een oproep van de regeering, het 
land had moeten verlaten, terwijl het 
tweede kind gemobiliseerd was; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
vaststelt dat het naleveri, op den ver
valdag, door ·de verzekerde, van haar 
verplichtingen, onmogelijk gemaakt werd 
door een oorzaak die haar vreemd is ; 

Overwegende dat die vaststelling tot 
de bind en de beoordeeling van den rechter 
behoort; 

Ove,.wegende dat, in strijd met wat 
het middel veronderstelt, die beoordee
ling, in onderhavig geval, het begrip der 
wet luidens hetwelk het feit zelf van het 
onvermogen van den schuldenaar, voor 
deze, geen reden van bevrijding kan zijn, 
niet miskent; dat, inderdaad, de rechter 
zijn beslissing niet steunt op bet onver
mogen van de verzekerde, doch op het 
feit dat deze, op den vervaldag, inge
volge een geval van overmacht, dat hij 
vaststelt, over haar geldmiddelen niet 
heeft kunnen beschikken ; 

Overwegende dat de vaststellin'g van 
het geval van overmacht volstaat om de 
bestreden beslissing te rechtvaardigen ; 
dat, bijgevolg, de andere beweegredenen 
dezer als overbodig en, aldus, als van 
belang ontbloot, voorkomen ; 

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

24 Februari 1944. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoif de Termicourt, advqcaat gene
raal. 

2e KAMER. - 28 Februari 1944. 

EERHERSTEL. - ARREST DAT DE 
AANVRAAG VERWERPT ZONDER · EEN 
DOOR VERZOEKER INGEROEPEN MIDDEL. 
TE BEANTWOORDEN. - GEBREK AAN 
REDENEN. 

Is niet wettelijk met redenen omkleed het 
arrest dat, om een aanvraag tot eerher
stel te verwerpen, zich er toe beperlct te 
verklaren dat geen vijf jarcn verloopen 
zijn sedert het ve1·val van. een geldstraf, 
zonder het middel te beantwoorden wam·
uit· verzoeker afleidde dat d,eze voor
waarde wel vervuld was. (Grondwet, 
art. 97; wet van 25 April 1896, 
art. 1, 3°.) 

(DE RYDT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 
18 November 1943, door het Hof ,,an 
beroep te Brussel, kamer van inbeschul
digingstelling, gewezen; 

Over het derde middel tot verbreking : 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en artikel 165 van het ,wetboek van 
strafvordering, doordat het bestreden 
arrest de vraag strekkende tot ineerher
ste!ling heeft verworpen op grond van 
de eenige overweging dat de vo6rlaatste 
straf slechts uitgevoerd werd in- bet 
jaar 1939, dan wimneer nochtans het 
verzoekschrift tot den H. procureur des 
konings gericht op nauwkeurige wijze, 
uiteenzet waarom deze straf als uitge
voerd moest worden aanzien d. d. 
22 April 1938 : 

Overwegende dat het bestreden arrest: 
de vraag van aanlegger strekkende tot 
het bekomen zijner eerherstelling niet. 
ontvankelijk verklaart om red en dat cle· 
voorlaatste straf slechts uitgevoerd werd 
in bet jaar• 1939; I 

Overwegende dat de daardoor bedoelde· 
straf aan aanlegger werd toegepast door 
arrest van het Hof van beroep van 
Brussel d. d. 30 Januari 1937; ze bedroeg· 
een gevangenisstraf van een maand en 
eene geldboete van 26 frank gebracht op 
182 frank of acht dagen; 

Overwegende dat uit de voorgelegde· 
stukken blijkt dat, wat de gevangenis
straf betreft, eene schorsing van vijf jaar 
aan aanlegger verleend werd bij konink
lijk besluit van 13 September 1937; aan
gaande de geldboete blijkt uit een schrij
ven van den ontvanger der boeten en 
gerechtskostep. dat de boete (182 fr.) en. 
de kosten (4.587 fr. 11) betaald werden 
door maandelijksche afkortingen en dat 
het saldo van het gezamenliJk bedrag 
op 9 September 1939 afbetaald werd; 

Overwegende dat het klaarblijkend 
naar deze betaling is dat het arrest wijst,_ 
wanneer het zegt dat de straf slechts in 
het jaar 1939 uitgevoerd werd ; 

Overwegende dat in zijn v.erzoekschrift 
aanlegger had doen gelden dat hij de 
boete van , 182 frank, op 23 April 1938 
betaald had, naar aanbieding van een 
aanmaning van den ontvanger der boeten 
en gerechtskosten, waarbij hij verzocht. 
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werd te betalen de som van 202 fr. 16 die, 
volgens de aanmaning op de volgende 
wijze ontleed moest worden : boete, 
182 frank; gerechtskosten, 20 fr. 16 ; 
totaal, 202 fr. 16; dat slechts nadien de 
ontvanger hem ter kennis bracht dat er 
nog hoogere gerechtskosten te betalen 
waren, kosten die daarna van hem ge
vorderd werden en door hem betaald ; · 

Overwegende dat met zich er bij te 
beperken te verklaren dat de onderhavige 
straf slechts in 1939 uit.gevoerd werd, 
11et arrest de bewijsvoering van aan-
1egger niet op gepaste wijze beantwoord 
beeft · die eenige beweegreden van het 
arrest laat inderdaad niet tbe aan het 
Hiif van verbreking zich te vergewissen 
of de rechter over den grond geoordeeld 
heeft dat die bewijsvoering in feite 
onjuist was, of~el of hij geacht heeft dat 
zij in rechte met opgmg zonder meer, 
omdat de verrekening, op de geldboete, 
van het in April 1938 betaalde bedrag, 
volgens hem strijdig ~ou zijn met de 
voorschriften van artlkel 49 van het 
;Strafwetboek; 

Overwegende dat het arres~ dus niet 
wettelijk met reden omkleed IS en der
halve artikel 97 der Grondwet geschonden 

. J1eeft; . . 
Om die redenen het Hof verbreekt het 

bestreden arre,st; 'beveelt dat het huidig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van · het Hof van . beroep te 
Brussel en da t melding ervan zal ge
maakt worqen 'op den kant van het ver
nietigde arrest ; kosten ten laste van den 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

28 Februari 1944.- 29 kamer.- Vo_or
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnem~nd 
voorzitter. - Verslaggever, H .. Fontame. 
- Geliikluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

29 KAM,ER. - 6 Maart 1944. 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - STAAT 
VAN INLICHTINGEN EN UITTREKSEL 
VAN RET STRAFREGISTER.- BEWIJZEN 
NIET OP ZICH ZELF DE DAAROP VER
MELDE VEROORDEELINGEN. 

2o VOORWAARDELIJKE VEROOR
DEELING. - VEROORDEELING TOT 
EEN VROEGERE CORHECTIONEELE STRAF 
BLIJKT SLECHTS UIT DE V~RMELDINGEN 
VAN EEN STAAT VAN INLICHTINGEN EN 
EEN UITTREKSEL' VAN HET STHAFRE
GISTER. WAARVAN. GEEN SPRAAK IS 
GEWEEiST V66R DEN RECHTER. - VEH
OORDEELING WETTELIJK. 

1 o De staat van inlichtin gen en de uit
. trelcsels van het stra{registe1· vormen op 

zich zelf niet het bewijs van de veroor
deelingen die z~i vermelden ( 1). 

2° Een met schorsing uitgesproken ver
oordeeling is niet onwettelijk op g1'ond 
van de reden dat een staat van inlich
tingen en een uittreksel van. het stmf
register, waarvan niet gebl.eken is dat 
Z1j v66r dei1 .rechter werden overgelegd, 
een v1·oegere veTOordeeling tot een correc
tioneele straf vermelden (2). 

(PHOCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. NIHON.) 

ARHEST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
11 October 1943 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Luik, zetelende in 
graad van hooger beroep ; 

Over het middel : schending van arti
kel9 der wet van 31 Mei 1888, doordat 
het bestreden vonnis het voordeel van 
de schorsing heeft toegestaan aan den 
verweerder die op 18 November 1935 
door de correctioneele rechtbank te Luik 
ve:roordeeld werd wegens onderhoud van 
een bijzit tot vijftien dagen gevangzit-

. ting mel,. schorsing gedurende vijf jaar; 
Overwegende dat de aanlegger, tot 

staving van zijn voorziening, slechts den 
staat van inlichtingen en het uittreksel 
van bet strafregister van verweerder in
roept; 

Overwegende dat deze bescheiden, op 
zichzelve, .het bewijs niet uitmaken van 
de veroordeelingen die ze vermelden daar 
geen enkel wet hun die bewijskracht 
toekent; dat anderzi.ids noch uit het 
bestreden vorinis npch uit eenig ander 
stuk der rechtspleging waarop het Hof 
acht kan slaan blijkt dat van die be
scheiden g·ewag werd gemaakt v66r den 
rechter over den grond ; · 

En overwegende dat de substan.tieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieriing' ; legt de kosten ten laste van 
den Staat. 

6 Maart 1944. - 29 kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

(1) en (2) Zie Verbr., 20 November 1912 
(Bull. en PAsrc., 1912, I, 449); 7 Mei 1928 
(ibid., 1928, I, 156) en de voetnota 3 bij 
Verbr., 12 Maart 1923 (ibid., 1923, I, 235), 
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2e KAMER. - 6 Maart 1944. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
0NWETTELIJKE HUISZOEKING. -VAST
STELLINGEN KUNNEN NIET ALS GROND
SLAG DIENEN TOT DE PUBLIEKE VORDE
RING. 

Wanneer een huiszoeking onwettelijk is 
gedaan, kunnen de vaststellingen er van 
niet dienen als grondslag van de inge
stelde pu blieke vordering ( 1). 

(BESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. MARECHAL.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest· op 
22 October 1%3 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik; · 

Over het eenig middel : schending van 
artikels 6 der wet d. d. 13 J uli 1930 
betreffende de douanen en accijnzen, 
15 van het koninklijk besluit nr 6 d. d. 
22 Augustus 1934 tot vaststelling van 
nieuwe maatregelen om sluikerij op het 
stuk van douanen en accijnzen te beteu
gelen en 29 van het Wetboek van straf
vordering : 

Overwegende dat de rechter over den 
grond .vaststelt dat gedurende een huis
zoeking, door den vrederechter toege
laten om sterke dranken op te zoeken, 
de verbaliseerende agenten bij verweer
ster een rdoosje met 35 gram saccha
rine in beslag hebben genomen ; 

Overwegende dat hij de verweerster 
vrijspreekt omdat gezegde agenten, in 
zake, de perken van hun lastgeving te 
lmiten gegaan zijn door in het onderste 
·van een lade te gaan zoeken waarin ze 
redelijkerwijze niet konden hopen sterke 
.dranken te ontdekken; · 

Overwegende dat deze beoordeeling 
:bindend is en aan het toezicht van het 
Hof van verbreking ontsnapt; 

Overwegende dat, eens dat de opzoe
king die in de lade gedaan werd onwette
lijk was, de vaststellingen, welke aldus 
konden gedaan worden, tot grondslag 
van de openbare vordering niet konden 
dienen; · . 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

· En overwegende dat de bestreden 
beslissing g·ewezen werd op een rechts
pleging in dewelke de substantieele of 
{)p straf . van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
oze wettelijk is ; 

Om ,die redenen, het Hof verwerpt de 
-voorziening ; legt de kosten ten laste van 
den Staat. 

6 Maart 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 

(1) Verbr. 4 Maan 1929 (Bull. en PAsiC., 
1929, I, 118). 

VERBR., 1944. ,---- 8 

voorzit.ter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. RaoUl Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 6 Maart 1944. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
BESCHIKKING DIE EEN M:ISDRIJF VER
WIJST NAAR DE NORMAAL BEVOEGDE 
RECHTBANK. - AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - BE
SLiSSING BIND'!' NIET DEN TEN GRONDE 
OORDEELENDEN RECHTER. 

De beoordeeling over het bestaan van ver
zachtende omstandigheden behoort aan 
het onderzoe!cs gerecht slechts om· het toe 
te laten een misdrijf te verwijzen naar 
een rechtbank van lageren graad dan 
die welke normaal er van had moeten 
kennis nemen. Buiten dat geval is de 
verklaring van een onderzoelcsgerecht 
dat er verzachtende omstandigheden 
bestaan zonder eenig gevolg en het von-

. nisgerecht moet daarmee geen rekening 
houden. (Wet van 4 October 1867, 
art. 5; wet van 23 Augustus 1919, 
art. 3.) 

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T. COLLAS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
26 October 1%3 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik; 

Over het middel : schending van arti
kelen 200 en 201 van het Wetboek van 
strafvordering, van artikelen 1 en 2 
van de besluitwet n° 272 d. d. 13 Mei 
1%0 en van het besluit d. d. 18 Novem-' 
ber 1%0 g·ewijzigd door de besluiten 
d. d. 16 November .1%2 en 19 Maart 
1%3: 

Overwegende dat, bij beschikking der 
raadkamer, waarbij verzachtende om
standigheden aangenomen worden aan
gaande de feiten misdaden gekwalifi
ceerd, de verweerders naar de correc
tioneele rechtbank verwezen werden, 
alle drie hoofdens drie diefstallen ge
pleegd met behulp van braak, van in
klimming of van valsche sleutels, de 
eerste daarenboven hoofdens een een
voudigen diefstal en bezit van een 
revolver; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
- vaststellend dat de wanbedrijven 
verknocht waren met de diefstallen met 
verzwarende omstandigheden, dat deze 
laatsten gepleegd werden in oorlogstijd 
en tijdens de verduistering van de lichten, 
dat ·ze dus onder toepassing vielen van 
de besluitwet d. d. 13 Mei 1940 en tot 
de militaire rechtsma:cht behoorden waar
van, krachtens de besluiten d. d. 18 No-
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vember 19/iO en d. d. 19 Maart 191i3, de 
ambtsverrichtingen voorloopig uitgeoe
fend worden, door de correctioneele 
kamers der rechtbanken van eersten 
aanleg en,' in hooger beroep, door de 
correctioneele kamers van de hoven van 
beroep, - geoordeeld heeft dat de be
schikking tot verwijzing, door de aan
neming van verzachtende omstandig
heden, de correctioneele rechtbank be
roofd had van de voile kennisneming 
der feiten, misdaden gekwalificeerd, ver
klaard heeft dat geen enkel der feiten 
der zaak regelmatig bij deze rechtbank 
aanbangig waren gemaakt geweest, dat 
het Hof zelf van de feiten niet regelmatig 
kennis nam en zonder jurisdictie was ; 

Doch overwegende dat de verklaring, 
in de beslissing tot verwijzing vermeldend 
« dat er verzachtende omstandigheden 
bestaan "• in strijd met de bewering van 
het bestreden arrest, de correctioneele 
rechtbank van de volle kennisneming der 
feiten geenszins heeft beroofd ; 

Overwegende inderdaad dat de beoor
deeling der verzachtende omstandig
heden, volgens de wet d. d. li October 
1867, gewijzigd door die van li Septem
ber 1891, 23 Augustus 1919 en 14 Mei 
1937, aan het onderzoeksgerecht slechts 
behoort om een misdrijf v66r een rechts
macht van lageren graad te brengen ; 

Overwegende dat, buiten deze ge
vallen, de verklaring van een onderzoeks
gerecht dat er verzachtende omstandig
heden bestaan, zonder uitwerksel is en 
dat het rechtsprekend college geen reke
ning ermede moet houden ; 

Overwegende bijgevolg dat in zake de 
feiten, ten laste van de verweerders ge
legd en misdaden gekwalificeerd, krach
tens de bepalingen van de besluitwet 
d. d. 13 Mei 19/iO en de besluiten d. d. 
18 November 19/iO, 16 November 191i2 
en 19 Maart 1%3, in de bevoegdheid der 
correctioneele rechtbank vielen; dat de 
zaak bij deze laatste door de beschikking 
tot verwijzing regelmatig aanhangig ge
.maakt werd en dat de rechtbank er ten 
volle kennis van heeft kunnen nemen 
niettegenstaande de aanduiding van ver
zachtende omstandigheden in vermelde 
beschikking ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door uitspraak te doen zooals het gedaan 
heeft, de in 't middel bedoelde wetsbepa
lingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest; beveelf dat onder
havig arrest zal· overgeschreven worden 
op de registers van het Ho~ van beroep 
te Luik en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op den kant der. vernietigde be
slissing ; veroordeelt de verweerders tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

6 Maart 19/ili. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 9 Maart 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZA,KEN. 
- VRAAG TOT AFPALING.- TUSSCHEN
GESCHIL-OVER DEN EIGENDOM.- VON
NIS BEVEELT AFPALING ZONDEH DE 
MIDDELEN T.OT STAVING VAN DE BE
TWISTING AANGAANDE DEN EIGENDOM 
TE BEANTWOORDEN. - SCHENDING 
VAN ARTIKEL 97 DER GRONDWET. 

Schendt artikel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat, bij indiening van een vorde
ring tot af"paling en van een tusschen
geschil betreffende den eigendom, be
veelt dat de afpalif!g zal geschieden, 
zonder nade1· de m~ddelen tot staving 
van de betwisting over den eigendom te 
beantwoorden (1). 

(DEBHOUX, T. SCHEVENELS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
27 Februari 1941 gt:)wezen door de recht
bank yan eersten aanleg te Nijvel, zete
lende m graad van hooger beroep ; 

Over het eerste middel : schending van 
:-J,rtikelen 97 der Grondwet, Hi en 142 
(gewijzigd dpor artikel1 van het konink
lijk besl~it. van 2/i December 1935), 
337 (gewiJzigd door artikel 18 van het 
koninklijk besluit van 30 Maart 1936) 
en 338 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging; 1134, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis, - na te hebben 
vastgesteld dat in den loop van de rechts
pleging tot afpaling een betwisting ont
staan was nopens den eigendom van een 
perceel grond, en na door de conclusies 
van den aanlegger in verbreking te zijn 
uitgenoodigd geweest om, eenerzijds, te 
zeggen dat de verweerder in verbreking
het bewijs van zijn eigendomsrecht op 
het betwist perceel niet had geleverd, 
en om, anderzijds, in bijkomende ord 
een deskundige aan te stellen met als. 
opdracht te zeggen of de opeisching va~ 
den verweerder in verbreking op een 
titel gesteund was - zich bepaalt bij de 
verklaring dat er aanleiding bestaat om 
over te gaan tot de afpaling overeen
komstig de grens der eigendommen 
bepaald door den deskundigen Scholl,. 
terwijl het verzuimt het geschil nopens 

(1) Zie Verbr., 15 Juli 1898 (Bull. en PAsrc .• 
1898, I, 276). 
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den eigendom te beslechten, dat in den 
·loop· der rechtspleging ontstaan was, en 
terwijl het verzuimt het deel der con
clusies van den aanlegger iQ verbreking 
dienaangaande te beantwoorden; doordat 
het bestreden vonnis dus verzuimd heeft 

· uitspraak te doen over een vordering op 
tusschengeschil, en doordat het, door de 
eonclusies dienaangaande door den aan
legger in verbreking genomen, niet te 
beantwoorden, zijn beslissing niet wette
lijk gemotiveerd ,heeft; doordat het dus 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft : 

Overwegende dat, luidens de inlei
dende dagvaarding van aanleg, de op 
verzoek van Schevenels ingestelde vor
dering strekt tot de afpaling van de 
eigendommen der partijen volgens de 
grenzen van het bezit dier eigendommen 
op heden, 't is. te zeggen r'ekening ge
houden met de afsluiting in betonnen. 
palen en ijzerendraad, die toebehoort aan 
den verzoeker en die bestond v66r den 
aankoop; , 

Overwegende dat Debroux, v66r d·e 
rechtbank van hooger beroep, besloot : 
tot de niet-ontvankelijkheid van den 
eisch, " om reden dat deze, onder den 
vorm van een vordering tot afpaling, in 
werkelijkheid strekte tot de opvordering 
van een perceel grond bepaald bij de 
letters A.C.I. van het plan dat aan het 
verslag van 1 den deskundige Scholl ge
hecht is, of juister, tot het erkennen, in 
hoofde van Schevenels, van den eigen
dom van een weide van 11 aren 22 cen
tiaren, dan wanneer zijn titel slechts 
den aankoop van 9 aren 20 centiaren 
vermeldde; in bijkomende orde, ten 
gronde, tot de verwerping van den eisch, 
om de reden dat Schevenels, noch door 
titel, noch door verjaring het bewijs V!J.n 
zijn eigendomsrecht op het litigieuze 
perceel geleverd had ,, en tot de afpaling 
volgens de lijn C. W. van het plan Scholl; 

Over'wegende. dat Schevenels, zijner
zijds, staande hield dat hij, door in zijn 
dagvaarding te vragen dat de palen 
zouden gezet worden volgens zijn aan-· 
wijzingen, v66r den eersten rechter tevens 
een opvordering en een vordering tot 
afpaling had aanhangig gemaakt en be
sloot tot de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid. van zijn opvordering, vra
gende, bijgevolg, dat de afpaling zou 
geschieden volgens de lijn A.B.C. voor
gesteld door den deskundige Scholl ; 

Overwegende dat de rechter van 
hooger beroep, die van beide qon
clusies kennis nam, verklaart dat de 
eisch aanvankelijk eenvoudig weg strekte 
tot een afpaling, dat de betwisting 
nopens den eigendom slechts tenge
volge van de rechtspleging was ont
staan, dat ze dus voorkwam als een 
bijzaak van den eisch tot afpaling; en, 

uitspraak doende over dezen laatste, 
zich beperkt tot het bevelen dat de afpa
ling zal geschieden volgens de lijn A.B.C. ; 

Overwegende dat, zoo de betwisting 
nopens den eigendom slechts een tus
schengeschil was van den eisch tot afpa
ling, de rechter dan nog aan Schevenels 
het voordeel van zijn conclusies niet 
mocht toewijzen, zonder het verweer
middel te beantwoorden dat Debroux 
daartegen aanvoerde, te weten, dat de 
aanspraak van Schevenels op het perceel 
niet kon aangenomen worden, omdat ze 
niet gesteund was op een titel of op 'een 
bezit dat beantwoordde aan de voor
waarden vari duur bij de wet voorzien ; 

Dat daaruit volgt dat de beslissing de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aan
leg te Nijvel en dat melding ervari zal 
gedaan worden op den kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt den ver
weerder tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de rechtbank van eersten aanleg 
te Brussel, zetelende in graad van hooger 
beroep. . 

9 Maart 19M.. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Vi
try. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

1 e KAMER. - 9 Maart 1944. · 

1° VERZET. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERL'IJKE ZAKEN.- DRAAGWIJDTE. 
- BESLISSING EEN BEROEP NIET GE
GROND VERKLAREND. - VERKLAART 
IMPLICIET DAT BEROEP NIET ONTVAN
KELIJK IS. 

3° VERZET. -BURGERLIJKE Zl\KEN.
BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING, 
VERKLAREND DAT BEROEP NIET GE
GRO!':ID IS.- RECHT VAN VERWEERDER 
OP VERZET DE ONTVANKELIJKHEID VAN 
HET BEROEP TE BETWISTEN. 

4o0 BEROEP. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
·- VERVAL. - VERMELDING, VOOR DE 
INLEIDING VAN HET BEROEP, VAN EEN 
DATUM WAAROP DE RECHTER GEEN 
ZITTING HIELD. - GEINTIMEERDE 
HEEFT ZELF DE ZAAK INGELEID TEGEN 
EEN VROEGEREN DATUM. - GEEN VER
VAL VAN HET BEROE~ 

1° In ·burgerlijlce zalcen heeft het verzet tot 
gevolg het geding opnieuw te openen 
over al de punten van de bes.lissing die. 
het bed:oelt. Partijen worden weer v66r 
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den rechter gesteld in den staat waarin 
zij waren v66r het sluiten van de debat
ten en, derhalve, is de verweerder op 
verzet gerechtigd, ten aanzien van de bij 
het verzet bedoelde punten, alle con
clusies te nemen, die hij nopens die 
punten had kunnen nemen vooraleer de 
debatten werden gesloten. 

2° De beslissing waarbij de ?'echter niet 
geg.rond verklaart een beroep dat v66r 
hem werd ingesteld, houdt noodzak'elijk 
in dat het beroep ontvankelijk was. 

3° 'Wanneer een beslissing, waarbij een 
beroep niet gegrond is verklaard, bij 
verstek werd gewezen en er tegen verzet 
~vordt ingesteld, kan dit verzet niet 
besqhouwd worden als enkel gericht 
tegen de gegrondheid van het be?·oep, 
met uitsluiting van de ontvankelijkheid 
e1· van, en kan deze ontvankelijkheid 
derhalve door den verweerder op verz13t 
worden betwist. 

~0 Wanneer, in burgerlijke zaken, de 
partij, die beroep tegen een beslissing 
instelt, in haar alcte van beToep tot 
inleiding van de zaak een dtLtum ver
meldt waarop de aangewezen kamer, 
krachtens het regl~ment, geen zitting 
houdt, en wanneeT gei:ntimeerde daarna 
zelf de zaak heeft ingeleid tegen een 
vroegeren datum, heeft het verval van 
het beroep, voorzien bij alinea 5 van 
artil•el 82bis van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering (kon. besl. n• 300 
van 30 Maart 1936) geen plaats. 

(RUQUOIS EN ANDEREN, T. EYLENBOSCH 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden , vonnis op 
15 October 1941 gewezen door de recbt
bank van eersten aanleg te Brussel ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikel 82bis van het 
Wetboek van burgerlijke recbtspleging·, 
gewijzigd door artikel 5 vari bet konink
lijk besluit n• 300 van 30 Maart 1936 ; 
van artikelen H9, 150, 157, 158 en 161 
van hetzelfde Wetboek; van artike
len 1101, 1107, 113~, 1135, 1350, 3°, 
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek; 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
van de overdragende uitwerking van 
het verzet tegen het vonnis bij verstek en 
van het gerechtelijk contract, doordat 
het bestreden ·vonnis bet verzet ontvan
gimde van 'de aanleggers in verhreking te
gen zeker vonnis bij verstek dat hun hoo
ger beroep ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard had : a) van ambtswege dat 
hooger beroep niet meer ongegrond doch 
onontvankelijk in den vorm verklaard 

· heeft en a:Idus, o.p het verzet aileen van 
de aanleggers, een punt van bet vonnis 

bij verstek wederrechtelijk heeft inge
trokken dat hun niet nadeelig was, dat · 
door hun verzet bij de rechtbankniet aan
hangig was gemaakt en dat in hun 
voordeel gewijsde uitmaakte (schending 
van de overdragende uitwerking van het 
verzet, van bet gerechtelijk contract en· 
van artikelen 149, 150, 157, 158 en 161 
van bet Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, en 1101, 1107, 113~, 1135, 
1350, 3°, en 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek; b) althans bet Iitig·ieus hooger 
beroep van geenerlei waarde verklaard 
heeft onder voorwendsel dat de zaak 
niet zou ingeleid geweest zijn tegen de 
in de akte van hooger beroep aangeduide 
terechtzitting, dan wannee:r nochtans in 
de omstandigheden der zaak, die inlei
ding zich niet meer opdrong en zonder 
voorwerp zou geweest zijn, daar bet 
hooger beroep op. een vroegere terecht
zitting van de rechtbank alwaar er uit
spraak over gedaan werd, gebracht werd 
bij een vervroegde rechtspleging, die 
regelmatig erkend werd en op verzoek 
van de ge'intimeerden werd ingesteld 
(schending en verkeerde toepassing in 
't bijzonder van artikel 82bts van h.et 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
inzonderheid van zijn alinea's 2 en 5) : 

Overwegende dat uit de recbtspleging 
bJijkt : dat de aanleggers in verbreking, 
op 23. Juli 19H, hooger beroep instel
lende tegen zeker vonnis van het vrede
gerecht, dat ten hunnen laste en ten 
voordeele van de verweerders veroor
deelingen uitsprak, bij de akte van 
hooger beroep, aan deze laatsten dag
vaarding gaven om op 21 Septem
ber 1941 te verschijnen v66r de 11de ka
mer van de rechtbank van eersten aan
leg te Brussel ten einde er uitspraak te 
hooren doen over hun verhaal; 

Dat., daar de aldus vastgestelde datum 
een dag was, waarop, volgens het orde
reg'lement der rechtbank, de kamer, die 
over dat hooger beroep moest oordeelen, 
geen terechtzitting hield, de verweerders 
in verbreking de aanleggers deden dag
vaarden om, op de terechtzitting van 
5 September 1941 te verschijnen ten 
einde over de punten van de akte van 

, hooger beroep uitspraak te hooren doen ; 
dat de verweerders zelf de zaak ter 
terechtzitting ihleidden; dat, de. aan
leggers niet verschenen zijnde, de recht
bank, op '13 September 19~1, een vonnis 
bij verstek verleende waarbij het hooger 
beroep niet gegrond verkli.tard en bet 
vonnis a quo bevestigd werd ; 

Dat, op het verzet door de aanleggers 
gedaan tegen de beslissing van hooger 
beroep, de verweerders tot de niet-ont
vankeli:jkheid van het hooger beroep 
besloten, staimde houdende dat de aan
leggers het verval hadden opgeloopen -
dat voorzien is bij alinea 5 vfln arti-
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kel 82bis van het Wetboek van burger
lijke recDtspleging (koninklijk besluit 
nr 300 van 30 Maart 1936), omdat zij 
de zaak niet ingeleid hadden tegen de · 
in hun akte van hooger beroep aange
duide terechtzitting; 

Dat de rechtbank, bij vonnis d. d. 
15 October 19H, die conclusies aanne
mende, het hooger beroep van de aan
leggers niet ontvankelijk verklaarde, om 
de reden dat de zaak niet zou kunnen 
ingeleid geweest zijn tegen de in hun 
akte van hooger beroep aangeduide 
terechtzitting ; ' 

Overwegende dat het verzet als uit
werksel heeft bij den rechter, aan wien 
de kennisneming van de zaak door het 
vonnis bij verstek ontnomen werd, op
nieuw de punten vim de beslissing aan
hangig te maken door het verzet be
doeld; dat dit ,Iaatste dus den aanvan
kelijken aanleg heropent en de partijen 
in den toestand stelt waarin zij zich 
bevonden v66r het sluiten der debatten; 
dat daaruit volgt· dat de verweerder op 
verzet het recht heeft, betreffende de 
punten van den eisch door het verzet 
terug te berde gebracht, aile conclusies 
te nemen welke hij, hieromtrent, zou 
kunnen genomen hebben tot op het 
oogenblik waarop de debatten van den 
aanvankelijken aanleg gesloten verklaard 
werden; 

Overwegende, eenerzijds, dat de be
slissing bij verstek die, in de zaak, het 
hooger beroep on tvankelijk doch ,niet 
gegrond verklaarde, niet kan beschouwd 
worden als twee onderscheiden en onaf
hankelijke punten behelzende, vermits 
de ontvankelijkheid van het hooger be
roep, precies de voorwaarde was die den 
rechter toeliet den grond der zaak 
fe onderzoeken; dat aldus het tegen 
die beslissing gedaan verzet niet zou 
kunnen aangezien worden als beperkt 
tot de gegrondheid van het hooger 
beroep, bij uitsluiting van de ontvanke
lijkheid ervan; 

Overwegende, anderzijds, dat, in den 
aanvankelijken aanleg va:n hooger be
roep, de verweerders in verbreking, toen 
gei:ntimeerden, tot bij het sluiten der 
debatten tot de niet-ontvankelijkheid van 
het hooger beroep zouden kunnen besloten 
hebben; dat tevergeefs wordt opgeworpen 
dat zij, krachtens de bepaling van alinea 3 
van artikel 173 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging gewijzigd door 
artikel10 van het koninlijk besluit nr 300 
van 30 Maart 1936, in de zaak, dienaan
gaande geen recht meer zouden hebben, 
omdat zij, tevoren, over den grond van 
de zaak getist had.den ; dat, inder
daad, zooals het verslag a:m den koning, 
da t gezegd besl uit. voorafgaa t, het uiteen
zet, de bovenbedoelde bepaling vre(;lmd is 
aan· de uitsluitingen van hooger beroep ; 

Doch overwegende dat de uitsluiting, 
bedoeld bij alinea 5 van artikel 82bis 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, slechts werd ingevoerd met het 
enkel doel aile vertraging te vermijden 
iri het oordeel over het hooger beroep 
en aldus een einde te maken · aan de 
hoogere beroepen ingesteld om de zaak 
te rekken ; dat die uitsluiting niet zou 
kunnen opgeloopen worden, wanneer, 
zooals in onderhavig geval, de inleiding 
van de zaak, door de beroepende partij, 
tegen de in de akte van hooger beroep 
aangeduide terechtzitting zonder voor
werp. geworden is. daar de gei:ntimeerde 
partij zelf het initiatief genomen heeft 
om de zaak in te leiden tegen een vroegere 
terechtzitting dan deze door den appe
lant aangeduid; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, om, niettegenstaam:le die omstandig
heid, het hooger beroep niet-ontvanke
lijk te hebben verklaard om de eenige 
reden dat de zaak niet is kunnen inge
leid worden tegen de in de akte van 
hooger beroep aangeduide terechtzitting 

· artikel 82bis van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, in het middel 
ingeroepen, geschonden heeft; 

Dm die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vcinnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Brusuel en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant van de 
hier vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar de rechtbank van eersten 
aanleg te Nijvel zetelende in graad van 
hooger beroep. 

9 Maart 19t,A. - 1e kamer. - Voor
zitter en verslaggeve1·, H. Soenens, raads
heer waarnemend cvoorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAM.ER. - 13 Maart 1944. 

AANRANDING DER EERBAAR
HEID.- GEWELD. - GEVAL WAARIN 
DE VERRASSING GEWELD UITMAAKT. 

De aanranding der eerbaarheid, gepleegd 
bij verrassing, is een aanranding ge
pleegd met geweld wanneer, door de 
handelingen van .den dader, het slacht
o ffer genoodzaakt is · plotse!in ge en on
voorziene onzedelij ke daden te bnde~·
gaan, waaman het zich lichamelijk niet 
heeft ktmnen onttrekken, maar waara.an 
het zeker weerstand zou hebben geboden 
indien het op tijd had kunnen hande
len (1). 

' (1) Verbr., 11 Februari 1942 (Bull. en 
PAsiC., '1942, I,. 40; arr. Verbr., 1942, blz. 17). 
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B .•. , T. F ... ) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
2t. November 19t.3 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; · 

Over het middel : schending van arti
kelen 373 en ~83 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest de verras
sing, door het gebaar van den beklaagde 
bij het slacbtoffer veroorzaakt, gelijk 
gesteld heeft met bet geweld; dan wn
neer de verrassing geenszins een daad van 
uitwendigen dwang is en dat bet geweld 
de daad van den beklaagde moet zijn : 

Overwegende dat er geweld kan be
staan in den zin van dit woord in arti
kel 373 van bet Strafwetboek wanneer 
het slachtoffer, ten gevolge van de han
delingen. door den dader van den aan
slag beraamd zicb gedwongen gezien 
heeft plotselinge en onvoorziene onzede, 
lijke ondernemingen te ondergaail, waar
aan het zich, lichamelijk niet heeft 
kunnen onttrekken doch waaraan het 
zeker zou weerstaan hebben indien het 
tijdig had kunnen ·gehandeld bebben ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet aileen vaststelt dat de gebaren van 
dim aanlegger dat karakter hebben gehad, 
doch dat bet slachtoffer getracbt beeft 
zich te verdedigen en verschillende mal en 
zich verzet heeft tegen de ondernemingen 
waarvan het het voorwerp was ; 

Overwegende dat, in die voorwaarden, 
het Hof van beroep, zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalin'gen te 
schenden, heeft kunnen beslissen dat de 
verrassing, waartoe de aanlegger in onder
havig geval zijn toevlucht genomen had, 
geweld uitmaakte ; . 

En overwegende, wat de publieke vor
dering betreft, dat de bestreden beslis
sing geveld werd op een rechtspleging in 
dewelke de sub stan tieele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

En overwegende, wat de burgerlijke 
vcrdering betreft, dat de aanlegger geen 
bi~ 10nder middel tot staving van zijn 
voorzicming inroept en dat het Hofer van, 
ambtswege geen opwerpt; 

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

13 Maart 194t.. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Jans
~>ens de Bisthoven, advocaat genera~!. 

28 KAMER. - 13 Maart 1944. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAA,R CORRECTIONEELE 
RECHTBANK WEGENS

1 
EEN FElT ALS 

WANBEDRIJF GEKWALlFlCEERD.- AR
REST VAN ONBEVOEGDVERKLARING OM
DAT DIT FElT EEN MISDAAD VORMT. -
REGELlNG VAN RECHTSGEBIED. 

Wanneer .de raadlcamer naar de correc
tioneele rechtbanlc heeft verwe.zen een 
persoon, wien bij de beschilclcing een 
feit als wanbedrijf gelcwalificeerd wordt 
ten laste gelegd, en de ten grande oor
deelende rechter zich onbevoegd heeft ver
lclaard omdat dit feit een misdaad uit
maalcte, gaat het Hof na, op het ver
zoekschrift tot regeliny van rechtsgebied, 
of de, strafrechtelijlce benaming, die door 
den ten grande oordeelenden rechter aan 
het feit werd fJegeven, juist blijkt te zijn; 
indien zullcs het geval is, vernietigt het 
Hof' de beschilclcing en verwijst het de 
zaalc naar een Ieamer van inbeschul
digingstelling. 

(PROOUREUR GENERA,AL TE LUIK, 
T. CONRARDY.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoekschrift tot rege
ling van rechtsgebied uitgaande van den 
procureur generaal · bij het Hof van 
beroep te Luik d. d. 9 December 19t.3; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer der rechtbank van eersten 
aanleg te Namen d. d. 12 Februari 1943, 
Marcel-Lucien-Jean-Baptiste Conrardy; 
politieagent, gehuisvest te Jambes, naar 
de correctioneele rechtbank te Namen 
verwezen werd om, te Namen,•op 13 Sep
tember 19t.2, een brieven tasch met geld 
en een eenzelvigheidskaart erin bedrieg
lijk te hebben weggenomen ten nadeele 
van Celine Fallon ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Luik- dat kennis nam van het hooger 
beroep . ingesteld tegen bet vonnis der 
correctioneele rechtbank dat den be
klaagde wegens dien diefstal veroor
deelde, - bij arrest d. d. 25 Novem
ber 1943 beslist dat het onbevoegd is om 
de reden dat het den beklaagde ten laste 
gelegd feit niet het wanbedrijf van dief · 
stal uitmaakt doch de misdaad van ver
duistering, door een ambtenaar of open
baar officier of door een met een open
baren dienst belast persoon, van pennin
gen of roerende voorwerpen, welke hetzij 
uit kracht, hetzij uit reden van zijn 
bediening in zijn handen waren, de dader 
geen borgstelling gestort hebbende, en 
clat dit feit bij gebrek aan correctiona
liseering door de raadkamer, krachtens 
artikel 2t.O, alinea 1, van het Strafwet-
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hoek met opsluiting gestraft,' niet in de 
bevoegdheid viel van de correctioneele 
rechtbank en bijgevolg ook niet in deze 
van het Hof van· beroep, dat, door het 
hooger beroep van den beklaagde en van 
het openbaar ministerie van de zaak 
kennis nam; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer der rechtbank van eersten 
aanleg d. d. 12 Februari 1943 en het 

1 
arrest van het }~of van beroep te Luik 
d. d. 25 November 1943, in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil van rechts
gebied ontstaat dat den gang van het 
gerecht belemmert en een regeling van 
rechtsgebied medebrengt ; 

Overwegende dat uit de yaststellingen 
van het arrest van het Hof van beroep 
blijkt dat Conrardy, politieagent te 
Namen, ervan beschuldigd is een brie
ventasch te hebben genomen met geld 
en· een eenzelvigheidskaart erin die 
Mevrouw Fallon verloren had en door 
den H. Tronet gevonden werd en onmid
dellijk door deze op het politiebureel 
in handen van den heklaagden Conrardy 
werdneergelegd; dat in die voorwaarden 
het den beklaagde ten laste gelegde feit 
onder toepassing schijnt ts vallen van 
artikel 240, alinea 1, van het Strafwet
boek, en dat, bijgevolg, de raadkamer 
hem niet naar de correctioneele recht
bank kon verwijz.en zonder aanneming 
van ver.zachtende omstandigheden; · 

Om d1e redenen, het rechtsgebied rege
lende, het Hof vernietigt de beschikking 
der raadkamer van de r!)chtbank van 
eersten a.anleg te Namen; beveelt dat 
onderhav1g arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der rechtbank van 
eersten aanleg te Namen en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
der vernietigde beslissing ; verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 'van het Hof van heroep te 
Luik. 

13 Maart 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarn·emend 
voorzitt.~r. - Verslaggever, H. Waleffe. 
- GeltJkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bistlwven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 13 Maart 1944. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VOR
DERING VAN PROCUREUR DES KONINGS 
AA,N DEN ONDERZOEKSRECHTER WAAR
BIJ WORDT VERZOCHT NIEUW ONTDEKTE 
FElTEN TE BEGRIJPEN IN EEN REEDS 
LOOPEND ONDERZOEK. -. DAAD VAN 
SLUITING VOOR AL DE FElTEN. 

Stui~ de verjaring ten aanzien van al de 
fe~ten, die het voorwerp uitmaken van 

een onderzoek, de vordering waarbij de 
procureur des konings den onderzoeks
rechter vraagt in een reeds loopend onder-

' zoek te,qen te bepalen Jlersonen te begrij
pen ?Lwuwe feiten, die zijn opgekomen 
en d~e verknocht zijn met degene welke 
door den onderzoelcsrechter reeds worden 
onderzocht. 

{VAN BELLE.) 
ARREST. 

Gelet op het bestreden . arrest op 
18 November 1943 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eenig middel : sclJending van 
artikelen 22 en 26 der wet van 17 April 
1878, doordat het bestreden arrest het 
requisitorium van procureur des konings 
te Brussel d. d. 5 December 1940 be
schouwd heeft als een daad waardoor de 
verjaring der publieke vordering jegens 
den aanlegger gestuit werd, requisito
rium waarbij de onderzoeksrechter ver
zocht werd onderzoek in te stellen nopens 
een klacht door Mevrouw Moreel echt
genoote Belbroche, neerge1egd te~ laste 
van de personen die verantwoordelijk 
zijn voor het niet betalen van de door 
de Venn?otschap, Standart verschuldigde 
verzekermgsvergoedingen, dan wanneer 
het feit, dat het voorwerp van die klacht 
uitmaakt, hoegenaamd geen verband. 
heeft met den aanlegger en met de 
betichtingen van valsche balansen en 
van gebruik van valsche balansen, waar
over allen, ten zijnen laste, ond0rzoek 
is ingesteld : 

Overwegende dat het arrest op bin
dende wijze vaststelt dat de klacht, 
waarover het gaat, " verknocht was met 
de feiten die vervolgd werden, ten laste 
van aan te duiden personen, wegens 
bankbreuk, valschheid en gebruik van 
valschheid, dat ze betrekking had op 
feiten nauw verbonden met deze waar
over de onderzoeksrechter onderzoek 
ins tel de>> ; 

Overwegende dat de rechter over de 
feiten, op grond van deze vaststellingen 
zonder de in het middel aangeduid~ 
wetsbepalingen te schenden, in de zaak 
heeft kunnen heslissen dat het requisi
torium d. d. 5 December 1940 de ver
jaring had gestuit de publieke vordering 
welke tegen den aanlegger was gesteld 
wegens valschheid en gehruik van valsch
heid op 26 Mei 1938 voltrokken; 

En overwegende dat de bestreden be
sl1ssing geveld werd op een rechtspleging 
in dew.el~e. d~ substantieele of op straf 
van, metJghe1d voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken veroordeelingen overeenkom-
stig de wet zijn ; · 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt den · aanlegger 
tot de kosten. 
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13 Maart 19H. - 2•· kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer'waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. \iValeffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2" KAMER.- 20 Maart 1944, 

HOF VAN ASSISEN. - AAN DE JURY 
TE ONDERWERPEN VRA,GEN. - BE
SCHULDIGING VAN. POGING TOT MOORD. 
- BEKLAAGDE VRAAGT DAT AAN DE 
JURY EEN BIJKOMENDE VRAAG BETREF
FENDE SLAGEN EN VERWONDINGEN ZOU 
WORDEN GESTELD. ~ HOF VAN ASSISEN 
NIET GEHOUDEN DEZE VRA,AG IN TE 
WII.LIGEN. 

Wanneer beklaagde, die vervolgd is wegens 
paging tot m.oord, bij conclusie verzoekt 
dat aan de jury een bijkomende vraag 
zou wo1.den gesteld bet1·e(fende telastleg
ging slagen en wonden te hebben toege
bracht, is hrt ·Hof van assisen niet 
gehouden. dat 1Jerzoelr in te willigen. 
(Wb. van strafv., art. 339; wet van 
9 April 1930, art. 10.) 

(VEREECKEN.) 

ARREST. 

Gelet op de arresten op tusschen
geschil, op 23 November 1943, gewezen 
door het Hof van assisen der provincie 
Oost-Vlaanderen, en op het arrest van 
veroordeeling van den zeUden dag ; 

Over het middel : schending van arti
kels 97 der Grondwet, 338 van het Wet
hoek van strafvordering en van arti
kel 1319 van het Burgerlijk Wetboek 
en van de rechten der verdediging, door
dat het Hof van assisen bij zijn arresten 
op tusschengeschil· d. d. 23 Novem
ber 19t.3 geweigerd heeft aan de jury de 
bijkomende vraag te stellen nopens 
slagen en verwondingen met onbekwaam
heid tot arbeid, zooals het bij regelmatig 
genomen conclusies daartoe uitnoodigd 
is geweest : 

Overwegende dat de .aanleggers naar 
het Hof van assisen werden verwezen 
om er terecht te staan inzonderheid 
wegens poging tot moord met voorbe
dachten raad ; 

Overwegende dat de arresten op tus
schengeschil hierop wijzen dat het feit, 
voorwerp van de bijkomende door de 
verdediging voorgestelde vraag, blijkt 
noch uit het arrest van verwijzing, noch 
uit de akte van beschuldiging, noch uit 
het onderzoek, noch uit de debatten 
v66r het Hof van assisen ; 

Overwegende dat de arresten aldus de 
conclusies van de aanleggers gepast 
beantwoorden; 

Dat, ten andere, de voorgestelde vraag 
in de bewoordingen van artikel 339 van 
het W etboek van strafvordering niet 
begrepen was noch in deze van artikel 10 
der wet van 9 April 1930 ; 

Dat het middel, bijgevolg, niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing geveld werd op een rechts
pleging in dewelke de sub~tantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden · Iiageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

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

20 Maart 19t.t.. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 20 Maart 1944. 

REDENEN VAN DE VONNIS&EN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDEELING WEGENS MEDEPLICHTIG
HEID AAN EEN WANBEDRIJF. ~ BE
STANDDEELEN VAN DE STRAFBARE ME
DEPLICHTIGHEID NIE:I' VASTGESTELD. 
- ARREST NIET WETTELIJK MET REDE
NEN OMK.LEED. 

Is niet wettelijk met redenen omkleed het 
arrest dat een beklaagde veroordeelt 
wegens medeplichtigheid aan een wan
bedrijf, zonder het bestaan van de 
bestanddeelen van de strafbare mede
plichtigheid nader vast te stellen. 

- (KONIECSZNY.) 

ARREST. 

Gelet op de voorzieningen gericht 
tegen het arrest op 9 Juli 1943 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Aangaande de voorziening van Ko
niecszny : 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

Aangaande de voorziening van Augus
tin us Schouppe : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verstek werd gewezen ; dat het niet 
blijkt uit de stukken, aan het Hof voor
gelegd, dat het bestreden arrest aan den 
aanlegger zou beteekend geweest zijn ; 
da t, op 17 J uli 1943, dag waarop de voor
ziening werd aangeteekend, het bestreden 
arrest nog vatbaar was voor verzet; 

Dat de voorziening dus niet ontvan-
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kelijk is, luidens artikel ~07 van het 
'Wetboek van strafvordering; 

Aangaande de voorzieningen van Ber
tha Brantegem, Desire Caignan en Rene 
DeVos: 

Over het middel tot verbreking ambts
halve opgeworpen : schending van arti
kel 97 der Grondwe.t en artikel 67 van het 
StrafWetboek : 

Overwegende dat de aanleggers door 
het bestreden arrest veroordeeld werden 
« als medeplichtigen, als hebbende de 
daders bij het misdrijf geholpen of bij
gestaan in de trehandelingen welke het 
feit voorbereid of vergemakkelijkt heb
ben "; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 67, alinea 3, van het Strafwet
boek, zulkdanige hulp of bijstand slechts 
een strafbare medeplichtigheid uitmaakt 
wanneer zij met weten verleend worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het aanwezen van dit bestanddeel niet 
vaststelt; dat dienvolgen~ de veroordee
ling niet wettelijk gemotiveerd is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt 
de voorziening'en van Koniecszriy en 
Schouppe; verbreekt het bestreden arrest, 
voor wat betreft de veroordeelingen ten 
laste van Brantegem, Caignan en De 
Vos; 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 gedeeltelijk vernietigd 
arrest; verwij~t Schouppe en Koniecszny 
ieder in een vijfde der kosten; laat het 
overige aan den Staat over; verzendt de 
zaak, aldus bepaald, naar het Hof van 
beroep te Gent. 

20 Maart 19H. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 20 Maart 1944: 

BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. -
REDEN VAN RECHTVAARDIGlNG. -
FElTEN DIE DEN DWANG UlTMAKEN.
BINDENDE BEOORDEELING. 

De rechter beom·deelt op bindende wijze 
de feiten als uitmakend den dwang, die 
de toepassing van artikel 71 van het 
Strafwetboek wettigt. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER, 
, T. DE BORMAN.} 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis · d: d. 
2 Maart 19~3 gewezen door de correc-

tioneele rechtbank te leper, kamer· 
bestaande uit een rechter overeenkomstig· 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Over het eenig middel tot verbreking 
gegrond op de schending van artikel f 
van het besluit d. d. 19 Juni 1942 : 

Overwegende dat het beschikkend ge
deelte van het bestreden vonnis daarop· 
gegrond is dat de verweerder « gehan
deld heeft onder den invloed van een 
gebiedende noodzakelijkheid "; 

Overwegende dat de feitelijke be
schouwingen door den aanlegger tegen 
die beslissing aangevoerd door het Hof 
niet kunnen beoordeeld worden ; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing gewezen werd op een rechts
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
ze overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; kosten te dragen door den 
Staat. 

20 Maart 19H. - 2e kamer. - Voor
zittel', H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat ·gene
mal. 

2e KAMER.- 20 .Maart 1944. 

VOORLOOPIGE HECHTENIS. 
0PENBAAR MINI STERlE. STELT- BEROEP 
IN TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER. - KAMER VAN lNBE
SCHULDIGI~GSTELLING. - VERNIETl
GING VAN DE BESCHIKKING. - TOE
PASSING VAN ARTIKEL 215 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

Wanneer, na regelmatig beroep van het 
openbaar ministerie tegen een beschik
king van de raadkamer beslissend dat er 
geen aanleiding bestaat om over . de 
handhaving van de voorloopige heck
tents uitspraak te doen, de Ieamer van 
in beschuldigingstellin g deze beschikkin g 
vernietigt, moet zij, luidens artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering ten 
grande uitspraak doen, dit wtl zeggen, 
oordeelen of het openbaar belang .al dim 
niet de handhavin g van de voorloopige 
hechtenis vereischt. 

(COGEN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest d. d. 
9 December 1943 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Over het eenig middel tot cassatie : 
schending van artikelen 5 en 20. der wet 
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van 20 April 1874o over de voorloopige 
gevangenhouding, van het eenig artikel 
der wet van 25 October 1919, betreffende 

.gerechtelijke. organisatie en de proce
dure v66r de Hoven en rechtbanken 
- beschikking XV - gewijzigd door 
artikel 1 der wet van 22 Juli 1927 en 
van artikel 215 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat, door het be
streden arrest, de kamer van inbeschul
digingstelling zich bevoegd geacht heeft 
het bevel d. d. 4o December 1943 der 
raadkamer te hervormen en het aan
houdingsbevel . te bekrachtigen, onder 
voorwendsel dat de raadkamer een on
wettigheid begaan had door geen uit
spraak te doen over de maandelijksche 
bevestiging van dit bevel, als wanneer, 
bij gebrek aan naleving der pleegvormen 
voorzien door de beschikking XV van 
de wet van 25 October 1919, de raad
kamer niet geldig kennis kon nemen der 

,vordering strekkende tot bevestiging 
van het aanhoudingsbevel : 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling, waar door het hooger 
beroep van het openbaar ministerie een 
beschikking der raadkamer werd aan
hangig gemaakt, beschikking waarbij 
beslist werd dat er geen aanleiding be
stond om uitspraak te. do en over de 
handhaving der voorloopige hechtenis 
van den aanlegger, luidens artikel 215 
van het Wetboek van strafvordering, 
uitspraak moest doen over de zaak zelf, 
't is te zf:)ggen, moest oordeelen of het 
openbaar belang al dan niet de hand
having van de hechtenis vereischte; 

Overwegende dat de reehtspleging 
v66r de kamer van inbeschuldigingstel
llng overeenkomstig de wet · gevoerd 
werd; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

20 Maart 1944. - 28 kamer. - Voor
zitter; H. Hodum, raadsheer waa'rnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 

Gelij kluidende conclusie, H. Ramil 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 20 Maart 1944. 

1° 00RLOG. - Tor RET BEZETTINGSLEGER 
BEHOORENDE GERECHTEN. - BESLIE'SINGEN 
OVER FElTEN, 0? RET BEZET GRONDGEBIED GE
PLEEGD, HEBBEN GEEN KRACHT VAN GEWI.TSDE. 
TEN AANZIEN VAN DE NATIONALE RECHTSMACH
TEN. 

2° OORLOG. - FEIT GESTRAF'r MET GE
v ANGENISSTRAF DOOR EEN TOT RET BEZET
TINGSLEGER BEHOOREND GERECHT. - BEL
GISCH GERECH1' ~EEMT OPNIEUW KENNIS VAN 

DE ZAAK EN. VEROORDEELT. - STRAFREGEL 
«NON BIS IN IDEM ll NIET VAN TOEPASSING. 

1 o De beslissingen van de tot het bezet
tini;slege1· beho01·ende ge1·echten, gewe
zen tegen ingezetenen ove1· strafbam 
feiten gepleegd op het bezet grondge
b-ierl, hebben geen kracht van gewijsde 
ten aanzien van de nationale 1'echts
nwchten. l•Vannee1· de bezettende over
heid geen gebnt'ik maalct van haar jei
telijlce macht om de nationale gereel!
ten te beletten lcennis te nemen van de 
door ingezetenen tegen het gewone 1·echt 
gepleegrle misrl1'ijven, blijven deze ge
rechten hnn taalc •ve·rvnllen ove1·eenlcom
stig hun eigen wetten, nls 01'[/ctnen van 
rle nationnle so·uvereiniteit, en hebben 
httn beslissingen in- st1·atznken lcrncht 
vwn ge-u,ijsde erga ommes. 

2° Wanneer een feit, rloo1· eei1 ingezetene 
op het bezet g1'0nd,qebied geplee,qd, doo1· 
een tot het bezettingsleger behoo1·end 
ge1·echt met gevangenisst1·aj wo1·dt ge
stratt, en het Hot vnn be1·oep va.n het
zeljde teit lcennis neemt, knn de 1·egel 
non bis in idem niet wo1·den ingeroepen, 
is derhalve de pttblielce vordering ont-
1Jankelijk en lean belclaagde doo1· het 
nntionale ge1·eeht woTden veroo1·deeld, 
inrlien de be.zettende O'l:e·rheid geen (!e
bnt-ilc heejt gemaalct van haa1· jeitelijlce 
macht om de nationale geTechten te be
letten lcennis te nenwn van de do01· in
gezetenen tegen het gewone recht ge
pleegde mistrijven. 

(HINT.TENS, T. WILLEMS.) 

De Heer advocaat genernal Raoul 
H a·yo-lt de Te1·micourt heejt~ nopens het 
ee1·ste middel van de voorzirming, zij11 
conclttsie gegeven als volgt : 

De aanlegger werd door het bestreden 
arrest veroordeeld wegens misdrijf tegen 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek. Ret arrest stelt vast .dat de fout 
door den aanlegger begaan hierin bestaat 
dat hij « het recht van voorrang, waar-. 
van. de genaamde Gijsels genoot, niet 
heeft geeerbiedigd ll. 

Ret eerste middel tot verbreking, ook 
v66r het Rof van beroep opgeworpen, kan 
samengevat worden als volgt : 

Ret arrest releveert dat de aanlegger, 
op 29 Mei 1941, ingevolge het feit dat de 
onderhavige vervolging ten grondslag 
ligt, bij beslissing van de Feldkomman
clantur, Gericht 578, gestraft werd met 
een gevangzitting van acht en twintig da
gen. Desondanks heeft het Hof van be
roep van- de zaak kennis genomen en den 
betichte veroordeeld. 

Aldus zou het arrest, naar de voorzie
ning, den strafregel non bis in idem en 
artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wet
boek geschonden hebben. 

Tot staving van de voorziening luidt 
de memorie : cc Ret gezag van gewijsde, 
met de toepassing van .den regel non bis 
in irlem, kleeft niet alleen aan de beslis-
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singen der correctioneele rechtbanken van 
het algemeen recht, maar zelfs aan deze 
van de buitengewone rechtsmachten. Ret 
is de waarheid, voegt de memorie er aan 
toe, dat deze regel niet geldt indien de 
overtreding, in Belgi'e gepleegd, door een 
vreemde rechtsmacht werd beslecht (1). 
Rier in het geval beknoopt zich de vraag: 
mag de Duitsche rechtsmacht, die de ver
oordeeling heeft uitgesproken, als een 
vreemde rechtsmacht worden beschouwd? 
De ontkenning schijnt hier wel zeker. ll 

Die redeneering is hierop gegrond dat 
de wettelijkheid der krijgsgerechten van 
· een· bezettingsleger door' het internatio
naal recht aangenomen is en dat de macht 
van het wettelijk gezag, in feite, in de 
handen van de bezettende overheid is 
overgegaan (art. 43 van het Verdrag te 
's Gravenhage aangegaan). 

Uit het feit dat het internationaal recht 
aanneemt dat de bezettende overheid op 
het bezet grondgebied, tot veiligheid van 
haar leger, krijgsge!-"echten mag instel
len, vblgt geenszins dat die gerechten in
heemsche rechtsmachten zouden zijn, dat 
ze hun karakter van vreemde en zelfs van 
vijandelijke rechtsmachten zouden ver
liezen. Dat het gezag alleen in feite in de 
handen van de bezettende overheid rust,. 
bewijst ten overvloede dat die overheid 
en haar instellingen in het recht van hEt 
bezet grondgebied hoegenaamd niet inge
schakeld worden. 

Ret bestreden arrest beeft dus terecht 
beslist dat de veroordeeling door het Duit
sche krijgsgerecht uitgesproken, geen 
kracht van gewijsde had ten aanzien van 
bet Belgisch gerecht en dat de ingestelde 
vordering derhalve wel ontvankelijk was. 

Zulks is trouwens de eenstemmige mee
ning en van de rechtschrijvers en van de 
rechtspraak. 

TRAVERS (2) schrijft : <<La eumpetence 
de la loi et des juridictions locales pour 
1junir les actes accomplis en pays envahi 
ou occupe ne serait en rien modifiee par 
la circonstance que le fait incrimine se
rait egalement.frappe par la loi de l'Etat 
envahisseur et pourrait etre poursuivi 
devant leS juridictions fepreSSiVeS Ordi- I 

naires ou extraordinaires ... ll En verder : 
« Si l'individu, juge par les tribunaux de 
l'Etat envahisseur, pour un fait commis 
sur nne portion du territoire envahi ou 
occupe, est tenu pour Fran~ais par la loi 
fran~aise, de nouvelles poursuites seront 
possibles contre lui en vertu des lois fran
~aises, queUe qu'ait pu etre la decision 
deja intervenue a son sujet. ll 

DESPAGNET (3), FAUCHILLE (4), PILLET (5) 
wijzen eveneens hierop dat « le fait de 

(1) Cass., 16 December 1919 (Bull. en PASIC., 

1920, I, 10). 
(2) Le droit penal intema tional e.t sa mise 

en muvre en temps de paix et en temps de 
guerre, b. II, urs 969, 970 en 972. 

(3) Cours de droit internat. public, 4° uitg., 
nr, 261, blz. 365. 

l'occupation ne modifie pas la competence 
. des tribunaux nationaux du pays occupe, 
reserve faite des regles concernant les 
membres de l'armee occupante ll. 

In denzelfden zin cassatie 16 December 
1919 (B1tll. ·en PASIC., 1920, I, 10) : «At
tendu que l'arret den')nce constate que le 
demandeur .etait accuse d'une infraCtion 
aux lois belges commise en Belgique; 

ll Qu'aux termes· de l'article 3 du Code 
civil des lois de police et de surete obli
gent tous ceux qui habitent le territoire. ll 

En het arrest del. 31 October 1859 
(PASIC., 1859, I, 166) : « Attendu qu'il re
sulte de l'article 3 du Code civil, qui re
pose sur les principes du droit des gens 
et d'ordre public, que la defenderesse, en 
commettant un delit sur le sol belge, est 
devenue justiciable des. triOunaux belges 
et passible des peines prevues par les lois 
belges; 

ll Attendu que .cette juridiction ne peut 
etre subordonnee aux actes d'une auto
rite etrangere; 

ll ... Attendu que la maxime non bis in 
idem sanctionnee par l'article 360 du Code 
d'instruction criminelle ne peut etre invo
quee qu'en presence d'une sentence lega
lement rendue, c'est-a-dire emanee des 
tribunaux belges, les seuls qui ont mis
sion de reprimer les infractions contre les 
lois du pays; qu'on ne peut attribuer l'au
torite de la chose jugee aux decisions 
rendues par les tribunaux d'un pays. 
etranger. ll 

Met andere woorden, de kracht van ge
wijsde is een eigenschap van de grondge
biedssouveTeiniteit. Welnu, zooals CH. DE 
VISSCHER (6), TRAVERS (7). en de andere 
rechtschrijvers het doen opmerken : « Il 
est constant que !'occupation militaire, si
tuation de pur fait, laisse subsister la 
souverainete territoriale de l'Etat oc
cupe. ll En de heer Donnedfeu de Vabres 
concludeert : « Le caractere primordial 
de la competence territoriale exclut l'ap· 
plication de la regle non bis in idem. )) (8) . 

* * * 
Te vergeefs zou men tegen die ziens

wijze opwerben dat, gedurende de bezet
ting van het grondgebied, de betichten 
die tot het bezettend leger behooren uit
sluitend v66r het gerecht van den bezetter 
dienen te verantwoorden, zelts wat aan
gaat de misd1·ijven tegen het gewone 
1·eoht, en dat, bovendien, de bezetter over 
de feitelijke macht beschikt om de ken-

{4) Tmite de droit internat. public, b. II, 
ur 1168. 

(5) Le droit de la guer1·e, b. ·II, blz. 225. 
(6) « De !a nature des relations juridiques 

derivees de !'occupation militaire ennemie », 
J oum. de droit internat., 1918, p. 1090. 

(7) B. III, 1921, ur 1159. 
(8) Nota onder Caen, 22 Januari 1941 (DALL·., 

Rec. et juriwr., 1941, kol. 99). 
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nisneming van zekere misdrijven tegen 
het gewone recht, door ·inlanders gepleegcl, , 
aan zijn krijsgerechten op te dragen, met 
'ltUsl·witinu vftn fle bevoegflhe·id der na
Uonale ·rechtsmachten. 

Het geldt, in die gevallen, een hindernis 
van feitel'ijlcen ftanl die met de bezetting 
wegvalt, en die het karakter en de wette
lijke bevoegdheid der nationale rechts
macht geenszins wijzigt en evenmin tot 
gevolg kan hebben dat_ de beslissingen van 
de krijgsgerechten van den bezetter geen 
vreemde beslissingel). meer zouden zijn. 
Dergelijke beslissingen over feiten, in het 
bezet grondgebied gepleegd, hebben dus 
hoegenaamd geen kracht van gewijsde 
ten aanzien van de nationale rechts
machten. 

Daarentegen, wanneer de bezetter er 
zich niet tegen verzet dat de nationale 
rechtsmacht haar wettelijke opdracht 
voortzet, wanneer hij geen gebruik maakt 
van zijn feitelijke macht om de nationale 
rechtbanken te beletten kennis te nemen 
van misdrijven tegen het gewone recht, 
door inlanders gepleegd, dan neemt hij 
noodzakelijk aan dat die rechtbanken 
hun ambt zullen blijven vervullen ove·r
eenlcomstig hun eigene wet, als oruwnen 
van de nat-ionale smtvereiniteU, en dat 
bijgevolg hun beslissing het karakter en 
de kracht zullen behouden die haar door 
de nationale wet wordt toegekend, inzon
derheid cle lc1·acht van yewijsde ten aan
.zien van al wie zich op het Rijlcsgronflge
b'iecl bevinfl t (1) en dan ook ten aanzien 
van den bezetter zelf. 

Aldus, indien het over een misdrijf 
gaat, dat in Belgie wordt gepleegd en door 
de Belgische wet is voorzien, kan aileen 
een beslissing van de nationale rechts
macht kracht van g;ewijscle hebben; die 
kracht behoort nooit tot de beslissingen 
van een vreemcle rechtsmacht, inzonder
heid tot de beslissingen van het krijgsge
recht van den bezetter. En die kracht van 
·een nationale beslissing bestaat jegens 
iedere persoon, e1·ga omnes, op het rijks
gebied, welke de nationaliteit van clie per
soon ook weze. 

De bezetter is .niet bij machte de 
uitwerksels van het gewezen vonnis te 
beperken, inzonclerheicl de volstrekte 
kracht van ge:wijsde op het Rijksgebied 
te miskennen. 

Het eerste micldel gaat in rechte niet op. 

(1) Cass., 19 Juli 1849 (/J. J., 1849, kol. 929); 
REMY, ((Documentation et refiexions sur !'ad
ministration de la justice en territoire occupe >>, 
JJ. J., 1919, col. 69 : << Les juridictions natio
nales instituees comme organes de la souve
rainete dans le domaine de celle-ci devalue au 
pouvoir judiciaire, demeurent. forcement inves
ties de la souverainete qui est le titre de leurs 
attributions .... La decision des litiges q,;,i leur 
sont deferes et la repression des infractions 
dont ils sont saisis necessite pour eux l'attribut 
fondamenta.! de la souverainete. >> 

AR-REST. 

Gelet op het bestreden arrest, op 11 Mei 
1943 gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Nopens de beslissing op de publieke vor
dering : 

Over het eerste midclel tot cassatie : 
schencling van den strafregel non bis· in 
idern en van artikel1350, 3°, van het Bur
gerlijk W etboek; er werd bestatigcl . dat 
betichte, aanlegger in verbreking, bij .be
slissing van de Feldkommandantuur, 
Gericht 578, tot een gevangenisstraf van 
zes en twintig dagen werd gestraft voor 
hetzelfde feit waarvoor hij heclen wordt 
vervolgd; het arrest heeft hetzelfde feit 
behouden en de publieke vordering ont
vankelijk verklaard, omdat zij niet uit
gedoofd was, en heeft ten laste van be
tichte eene nieuwe straf uitgesproken : 

Overwegende dat- uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het ten 
laste van den aanlegger weerhouden feit 
in Belgie begaan wercl en door de Bel
giselle wet beteugeld wordt; 

. Overwegencle dat, ten aanzien van der
gelijk misclrijf, de kracht van gewijsde 
.- die de publieke. vorclering m·ga omnes 
cloet vervallen en alle nieuwe strafvervol
ging wegens hetzelfde feit onontvankelijk 
maakt - op het grondgebied van het Rijk 
behoort tot de beslissingen die door een 
nationale rechtsmacht worden gewezen en 
tot die beslissingen aileen ; 

Overwegencle clat het krijgsgerecht van 
den bezetter, waarbij de in het middel 
ingeroepen beslissing gewezen werd geen 
nationale rechtsmacht is; 

Dat het miclclel, bijgevolg, in rechte 
niet opgaat; 

Over het tweede micldel : schencling van 
artikel 51, 2° '· van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 op de politie van het 
vervoer en het verkeer, om reden dat het 
bestreclen arrest vaststellencl dat de Ka
pellestraat rechtover de Kapellebrug ge
legen is, het Hof nochtans heeft aangeno
men dat de Kapellestraat niet als de nor
male verlenging van den ·weg gaancle over 
de Kapellebrug mag aanzien worden en 
clienvolgens heeft besloten dat cleze laat
sten weg geen verlenging heeft vercler 
clan de. aansluiting met de Vindictivelaan 
en moet als secunclairen weg bescllouwtl 
worden : 

Overwegencle clat het micldel aan het 
arrest verwijt te llebben beslist dat de 
Kapellestraat, alhoewel rechtover de Ka
pellebrug gelegen, toch niet als de nor
male verlenging voorkomt van den weg 
die over de fapellebrug loopt; 

Overwegencle clat de rechter op bin
dencle wijze oordeelt, naar de ligging der 
plaats, of een weg al clan niet de verlen
ging is van een anderen weg; 

Dat het . mid del niet aangenomen kan 
worden; 
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Over het derde middel_: schending van 
artikelen 418 en 420 vt:tn het Strafwet
boek; 1319 van het Burgerlijk Wetboek; 
1382 ·van het Burgerlijk Wetboek; 50, 
52, 2", 54, 55 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 houdende algemeene 
bepalingen op de politie nm het vervoer 
en het verkeer, gewijzigd door de arti
kelen 9 en 10 van het besluit van den 
secretaris generaal · van het Ministerie , 
van openbare werken, in dato 8 Juli 1941, 
om reclen dat het bestreclen arrest, in te
ge:q_:woorcligheicl cler besluiten . van _ be
tichte, houclencle _ clat hij reed op een weg 
voorzien van een dub!Jel tramspoor en al
hoewel alde van clit verclecligingsmicldel 
-van betichte wercl genomen, dit niet heeft 
weerhouclen om hem van den voorrang 
van cloortocht, die hem door de voor
noemcle teksten van het algemeen regle
ment op het verkeer toegegeven werclen, 
te doen genieten : 

Overwegende dat het micldel hierop 
wijst clat het arrest, alhoewel het vast
stelt dat de wegen over de Kapellebrug 
en de Vindictievelaan beide van een dub
bele tramspoorlijn zijn voorzien, toch niet 
ammeemt clat zij beide hoofdwegen van 
dezelfde categorie zijn, onder voorwendsel 
dat de weg over de Kapellebrug, ter 
hoogte van zijn aansluiting met de Vin
dictivelaan, ten eincle loopt, clan wanneer 
de Vinclictivelaan voorbij de aansluiting 
door loopt ; 

Overwegende dat het feit waarvoor de 
aanlegger :inoest verantwoorden op 9 Mei 
1941 plaats greep, dus v66r het inwerking
treden van het besluit dd. 8 Juli 1941; 

Overwegencle clat artikel 51, 2°, van het 
koninklijk besluit del. 1 Februari 1934 be, 
paalt : « de openbare wegen die niet ver
cler loopen clan de aansluiting, worden 
steeds als secunclaire wegen beschouwcl yf; 
dat de uitclrukking « steeds >> wil zeggen 
in alle geval bij de aansluiting, al moe
sten die :wegen als hoofclwegen beschouwcl 
worden op andere gecleelten van hun door-
loop; · 

Dat het miclclel in rechte niet opgaat; 
En overwegencle dat de bestreden be

slissing werd gewezen op een rechtspleging 
in dewelke de substantieele of op straf 
·van nietigheicl voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en clat de uitge
sproken veroorcleelingen overeenkomstig 
de wet zijn ; 

Over de beslissing op de burgerlijke vor
dering : 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
geen einclbeslissing uitmaakt en geen uit
spraak cloet over een geschil nopens de 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening- clus niet ontvanke
lijk is luiclens artikel 416 van het Straf
vorderingswetboek; · 

Om die reclenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; verooi"cleelt den aanlegger 
tot de kosten. 

20 Maart 1944. - 2° kamer. - VooTzit
ter, H. Hoclltm, raadsheer waarnemend 

'-) 

voorzitter. - Ve1·sZaggeveT, H. De Wilde. 
- GeUjkZ~tidende concZnsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, aclvocaat generaal. 

1 e KAMER. - 23 Maart 1944. 

VERDEELING DOOR BLOEDVER
WANTEN IN DE OPGAANDE 
LINIE. - KAN NIET GESCHIEDEN 
DAN DOOR SCHENKING OF DOOR TESTA
MENT. 

De verdeeling gedaan door de bloedver
wanten in de opgaande linie kan slechts 
geschieden door middel van een schen
lcing of van een testament. (Bgl. Wb., 
art. 1076.) 

(AMELINCKX, T. CALUWE,) 

ARREST. 1 

Gelet op het bestreden arrest op 
30 November 1%0 gewezen door het 
Hof van heroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending 
van artikelen 113~, 1156, 1319, 1320 
en 13H van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 der Grondwet, om het feit dat de 
rechter ten gronde, aan wien de authen
tieke akte, ontvangen door ilotaris 
De Marre nit Willebroeck op 10 Maart 
1920, de overeenkomst bestatigende door 
dewelke J ean-Bapti~te Amelinckx zich 
verplichtte ten voordeele der eische
ressen zekere betalingen te' doen op 
termijn, was onderworpen : 1° deze akte 
heeft gemeend te mogen uitleggen, 
terwijl zijn ternien klaar zijn en niet 
vatbaar voor uitlegging; 2° ze heeft 
uitgelegd op eene wijze die onvereenig
baar is met de stipte termen in dewelke 
de partijen hunnen 'Wil uitdrukken, met 
volkomen af te zien van de termen «de 
waarde van » die de aanduiding der som 
voorafgingen, op dewelke in 1920 de 
verschillende goederen aangeworven door 
Jean-Baptiste Amelinckx geschat waren, 
aldu~ de wet op het contract en re trouw 
aan de authentieke akte, d1e hem onder
worpen w<>s, verschuldigd, miskennende : 

Overwegende dat de in het midde] 
aangedufde akte vermeldt dat de com
paranten, eenerzijds, Mevrouw Fransus, 
weduwe van Joannes-Isidorus Amelinckx 

-en haar kinderen Julien, Marie-Elisa
beth en Theresia-Josepha, aan hun 
medegerechtigde J oannes-Baptista-Vic
tor Amelinckx, hun onderscheidenlijken 
won en broeder, die anderzijds ver
schijnt, al hun onverdeelde aandeelen 
in de goederen welke, in de akte be
schreven zijn, ten titel van Iicitatie ver
klaren af te staan en over. te dragen, 
goederen die samen op 29.507 fr. 50 
geschat zij'l, dit onder voorwaarde, 
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inzonderheid, dat cc de waarde van 
29.507 fr. 50, hierboven opgegeven, 
tusschen de vier kinderen of rechtheb
benden staaksgewijs bij vertegenwoordi
ging bij gelijke paarten gedeeld en uitbe
taald zal worden, een jaar en zes weken 
na het overliJden der weduwe Amelinckx
Fransus., over welke som de schuldenaar 
intrei)t zal betalen, berekend aan drie 
frank ten honderd, ingaande · op heden, 
dagteekening dezer, en· uit te keeren voor 
het geheel aan de moeder haar !even 
gedurende en aan de i'echthebbenden na 
overliJden tot den dag der kwijting , ; 

Overwegende dat de rechter, van wien 
de thans eischende partiJen vorderden 
dat hij in de hierboven aangehaalde 
bewoordingen der akte de bepaling zou 
vaststellen van een prijs van afstand die, 
op den dag der betaling een zelfde 
waarde zou hebben als deze die de som 
van 29.507_ fr. 50 op den dag der over
eenkomst bedroeg, verklaart die inter
pretatie niet te kunnen aannemen, 
omdat,. eenerzijds, de bewoordingen van 
de akte, naar hun gewone beteekenis, 
kunnen verstaan w01:den. als den prijs 
van voor den afstand overeengekomen 
vaststellende op het bedrag zelf van de 
schattmg in de overeenkomst gedaan, 
en omdat, anderzijds, uit de vaststaande 
feiten waarop hij wijst en die uitwendige 
omstandigheden van de akte uitmaken, 
blijkt dat de partijen de bedoeling niet 
gehad hebben het bedrag· van den prijs 
van den afstand te doen afhangen van 
verdere economische of financieele ge
beurtemssen ; 

Overwegende dat, in strijd met de 
bewering van het midde!, 'de rechter, 
door aldus te beslissen, van de letter van 
het contract niet heeft afgeweken, en 
dat hij, bijgevolg, ~SJOr de beteekenis der 
overeenkomst te bepalen, deze niet heeft 
kpnnen ontaarden onder voorwendsel 
ze te interpreteeren ; dat het middel dus 
in feite niet opgaat; 

Over bet tweede en het derde middel 
samen, het tweede : schending der arti
kelen 1134, 1075, 1076 en 1079 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, 
om ret feit dat het bestreden arrest be
slist heeft dat de overeenkomst gesloten 
door Mevrouw Fransus, weduwe Ame
Jinckx en haar kinderen op 10 Maart 1920, 
geen verdeeling van erfenis uitmaakte 
in den zin van verdeeling gedaan door 
bloedverwanten in de opgaande· linie 
om rede dat : 1° bet voorwerp van 
~zegde overeenkom<;t behelsde, buiten 
de goederen toebeboorende aan Mevrouw 
Fransus en waarvan zij zich ontmaakte 
ten voordeele barer kinderen, goederen 
tot dan toe in onverdeeldheid, en afhan
gende van de nalatenscbap van wijlen 
haar ecbtgenoot ; 2° Mevrouw Fransus 
~edong vanwege haar zoon·. Jean-Bap-

tiste Amelinckx, de betaling, haar !even 
gedurende, van een intrest berekel1d aan 
bet percent van 3 t. h. op de som op de
welke de hem· toegekende goederen 
waren geschat, terwijl : a) niets belet 
dat een zelfde aide een gewone gedeelte
lij"ke verdeeling en een verdeeling van 
erfenis bestatige, door dezelfde partijen 
gelijktijdig aangegaan; b) niets belet dat 
de ouder in de opgaande linie, als tegen
partij voor den afstand die hij doet van 
gebeel of gedeelte zijner goederen ten 
voordeele rijner kinderen, het bedienen 
eener Iijfrent'e of de betaling van een 
intrest bedingen ; het derde : schending 
van artikelen 890 en 1079 van het Bur-· 
gerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, om 
het feit dat het bestreden arrest beslist 
heeft dat oni te oordeelen of, in geval 
vah verdeeling van erfenis, er bena
deeling heeft bestaan, men de voorwer
pen moet schatten volgens hun waarde 
op bet oogenblik der verdeeling, terwijl 
clit begi'lsel, aangehaald door artikel 890 
van bet Burgerlijk Wetboek, zich enkel 
toepast op de gewone verdeeling en dat 
in geval van verdeeling van erfenis bet 
de waarde der voorwerpen is op bet 
oogenblik van bet overlijden van den 
scbenkenden bloedverwant in opgaande 
linie, die men moet scbatten om te oor
deelen of er benadeeling beeft bestaan : 

Overwegende dat bet tweede middel 
in feite niet opgaat, voor zoover het 
onderstelt dat de rechter zijn beslissin·g, 
waarbij bij in de betwiste. overeenkomst 
geen verdeeling van erfenis wil zien - in 
den zin van verdeeling gedaan . door 
bloedverwanten in opgaande linie -
bierop steunt, dat het rechtskundig be
grip van dergelijke overeenkomst hetzij 
een gedeeltelijke verdeeling onder de
zelfde partijen, hetzij het beding van 
een hjfrente, als tegenprestatie van den 
door den ouder gedanen afstand, zou 
uitsluiten ; 

Dat bet arrest verklaart dat het be
twiste contract geen verdeeling gedaan 
door bloedverwanten in opgaande linie 
behelst, omdat, zoowel wat de moeder 
als wat de kinderen betreft, het uitslui
tend over een verkoop bij licitatie gaat, 
waarbij aan een gemeenschappelijken 
bezitter de onderscheidenlijke rechten, 
zoowel in de gemeenschap tusschen ·de 
echtgenooten Amelinckx-Fransus als in 
de· nalatenschap van Joannes-Isidorus 
Amelinckx, worden afgestaan ; 

Overwegende dat deze vaststelling, 
betreffende het werkelijk voorwerp van 
het contract, in feite gedaan wordt, en 
door de voorziening niet bestreden is ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststelling wettelijk heeft afgeleid dat 
de overeenkomst waarover het gaat geen 
verdeeling door bloedverwanten in op
gaande linie is ; 
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Overwegende inderdaad, dat, naar het 
stelsel der wet, dergelijke verdeeling 
slechts kan gescbieden door middel van 
schenking of van testament ; 

En overwegende dat er geen belang 
meer bestaat om verffer na te gaan, 
zooals het derde middel voorstelt, of, in 
tegenstelling met wat voorkomt in geval 
van gewone verdeeling, het nadeel dat 
aanleiding geeft tot den eisch tot ver
nietiging van een verdeeling van erfenis, 
moet geschat worden in verband met de 
waarde der voorwerpen op den dag van 
het overlijden van den bloedverwant op 
opgaande linie, eerder dan in verband 
met hun waarde op den dag zelf der ver-

. deeling; · 
• Dat uit die beschouwingen volgt dat 
het tweede en het derde middel rtiet 
kunnen aangenomen worden ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten, alsook tot een enkele ver
goeding van 150 frank jegens de ver
weerders. 

23 Maart 1944. - 1e kamer. - Voor
zitter en versldggever, H. Soenens, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 27 Maart 1944. 

VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DEN AANSTELLER. - 0NRECHT
MATIGE HANDELING BEGAAN DOOR 
AANGESTELDE IN ZIJN BEDIENING. 

Opdat een onrechtmatige handelin_g_ va.n 
den aangestelde de verdntwoordehJkhe~d 
van den aansteller zou kunnen doen 
ortstaan, is het voldoende aat die han
deling volbracht werd tijdens den dienst 
en verband houdt met dezen dienst, weze 
het ook onrechtstreeks en slechts. bij ge
legerJ,heid (1). (Bgl. Wb., art. 1384.) 

(DE WULF qq. EN VAN MAELE, 
T. DE JONGHE.) 

ARREST (vertaling). 

Gezien het bestreden arrest gewezen 
door het Hof van beroep te Gent, den 
f4n Juli 1943; ' 

Overwegende dat de voorzieningen 

(1) Zie Verbr., 21 Juni 1897 (Bull. en 
PAsrc., 1897, I, 230); 24 Juli 1899 (ibid., 
1899, I, 348); 2 Juli 1900 (ibid., 1900, I, 311); 
19 April1928 (ibid., 1928, I, 133) ; 18 October 
1938 (ibid., 1938, I, 326). 

tegen dit arrest gericht door de burger
lijke partijen Gustave De Wulf qq., en 
Rachel Van Maele, weduwe van Michel 
Blondeel qq., enkel tot voorwerp hebben 
de burg'erlijke verantwoordelijkheid van 
Andre De Jonghe, wegens de schade, die 
hun werd veroorzaakt door de daad van 
zijn aangestelde Andre Pollet; 

Wat betreft de voorzieningen van de 
burgerlijke partijen ·Gustave De Wulf 
qq., en Rachel Van Maele, weduwe Blon
deel, qq. : 

Over het :enig middel ~ot verbreking, 
genomen mt de schendmg van arti
kel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, daardoor dat het bestreden 
arrest, om den heer De Jonghe, gedag
vaard _ als burgerlijk verantwoordelijk 

· voor de daden van beklaagde Pollet, 
buiten zaak te stellen, uitsluitend heeft 
gesteund op het feit dat de strafbare 
daad zoti gepleegd geweest zijn : 1° · op 
een oogenblik dat genoemde Pollet zich 
niet meer bevond in de lokal en zelf waar 
hij gehouden was zijn bezigheid als 
bediende waar te nemen, en, 2° binnen 
den tijd van twee uren waarover hij 
beschikte om, bij voorkomend geval 
zijn middagmaal te nemen op de plaat~ 
van zijn arbeid ; hetgeen er toe strekt 
op willekeurige wijze de verantwoorde
lijkheid van den aansteller te beperken 
tot de enkele gevallen waarin de schade
lijke daad werd begaan door den aan
gestelde in de uitoefening zelf van zijn 
bediening, waartoe hij door zijn meester 
was aangesteld, dan wanneer het vol
staat, opdat de verantwoordelijkheid van 
den werkgever zou bestaan, dat er welk
danig verband ook, zelfs van toevalligen 
aard, zou aanwezig zijn tusschen de daad 
en de bediening, omstandigheid wier 
bestaan ter z1tke impliciet voldoende is 
vastgesteld door de gezamenlijke ver
meldingen van het bestreden arrest ; 

Over de twee qnderdeelen, samen ge
nomen, van het middel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
in feite : 1° dat beklaagde Albert Pollet 
bediende was op het kantoor van de 
melkerij van Andre De Jonghe en dat 
hij enkel belast was met het verrichten 
van schrijfwerk; dat in den morgen 
zijn arbeid eindigde 's middags; dat hij 
dan beschikte over twee uren om te mid
dagmalen; 2° dat hem was toegestaan in 
het kantoor zijn eetmaal te nemen, het
geen hij gewoonlijk deed; dat hij daarna. 
uitging om te wandelen ; 3° dat, den 
27n Augustus 1941, van middag af, de 
arbeid was geeindigd en de werklieden 
de melkerij verlieten; dat beklaagde, die 
te voren zijn kantoor had verlaten, zich 
plaatste aan het stuur van een autovoer- -
tuig van de melkerij, dat zich op de 
binnenplaats van deze bevond, en dit 
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voertuig in gang bracht om het te doen 
'omkeeren ; dat hij, door den autobe
:stuurder, die kwam toegeloopen, ge
waarschuwd dat hij moest stil leggen, 
duwde op de voetpedale van den ver~ 
sneller in stede van de pedale van de 
remmen, met het gevolg dat het auto
voertuig achterwaarts liep en botste 
tegen een muur van de melkerij en daar 
de twee slachtoffers verplette; 4° dat 
beklaagde bekent een autovoertuig niet 
te kunnen besturen en nooit door zijn 
·werkgever, noch door dezes personeel 
gelast geweest te zijn met zulke taak ; 
dat het hem derhalve niet was toege
:staan te voeren; dat hij verklaart som
·tijds plaats genomen te hebben op het 
.autovoertuig, binnen de omheining van 
de melkerij, gedurende den tijd dat de 
·dienstboden, belast 'met het besturen van 
dat voertuig, het op de binnenplaats 
verplaatsten; 5° dat het deskundig on
derzoek heeft uitgemaakt dat het onge
val, veroorzaaltt door de auto, die in 
-~goeden staat was, enkel en uitsluitend 
·te wijten is aan het gebrek aan ervaring 
-van den beklaagde ; 

Dat echter uit deze feiten en omstan
·digheden, die aldus souverein werden 
-vastgesteld, door het arrest ten onrechte 
.de gevolgtrekking wordt gemaakt dat 
·de schadelijke daad niet werd gepleegd 
:.gedurende de uitoefening of ter gele
:genheid van de uitoefening der bedie
ning van kantoorbediende, waartoe be
:klaagde door Andre De Jong'he was 
.aangesteld ; . 

· Overwegende dat artikel 1384, ali
nea 3, van het Burgerlijk Wetboek ten 

:'la'ste van de meesters en aanstellers een 
streng en volstrekt vermoeden stelt, 
gesteund op een onderstelde schuld in- de 
:keuze van dienstboden en • aangestelden ; 
dat dit vermoeden onomstootbaar is 

ju1·is et de jure en derhalve niet vatbaar 
voor het tegenbewijs; . 

Dat de wet vereischt, opdat zoodanige 
verantwoordelijkheid zou bestaan, dat 
twee voorwaarden te gelijk vervuld 
we zen : 1° het voorhanden zijn van een 
verband van overheid of van afhanke

]ijkheid of van ondergeschiktheid tus
schen de meesters en de dienstboden, de 
aanstellers en de aangestelden, hetgeen 
medebrengt dat de eenen het recht heb
ben onderrichtingen of bevelen te geven 
aan de anderen ; 2° het stellen van de 
schadelijke daad door de dienstboden en 
aangestelden in de b):)diening waartoe 
·hun meesters en aanstellers hen gebrui
ken · 

D~t echter niet is vereischt dat de 
foutieve daad op zich zelf en rechtstreeks 
de uitoefening weze van de bediening, 
noch dat die uitoefening ononderbroken 
:zij ; dat het volstaat dat de daad werd 

begaan tijdens den duur van den dienst 
en in verband sta met dezen dienst; 
zelfs onrechtstreeks of ter gelegenheid 
er van ; dat, opdat geenerlei verantwoor
delijkheid kunne gelegd worden op de 
meesters en aan!;tellers, het met schuld 
begane feit werkelijk moet gebeurd zijn 
buiten den dienst, dit wil zeggen zonder 
eenig verband met den tijd en de plaats 
dat de dienstboden en -aangestelden hun 
bediening uitoefenen ; 

Overwegende dat ter zake de onrecht
matige en schadelijke daad verricht werd 
door beklaagde Pollet op de binnenplaats 
zelf van de melkerij, onmiddellijk nadat 
hij zijn ka'ntoor had verlaten en bij het 
buitengaan van het personeel; dat, klok
slag op het middaguur, waarop de arbeid 
werd geschorst, de overheidsband tus
schen beklaagde en zijn werkgever geens
zins gebroken was; dat op het oogenblik 
waarop, op de binnenplaats der melkerij, 
Albert Pollet on vrijwillig den dood ver
oorzaakte van Michel Blondeel en Au
gusta Marreyt, genoemde Pollet zich 
noch onder het gezag .en het toezicht 
van zijn patroon bevond, die zich er van 
moest vergewissen dat het buitengaan 
van zijn personeel geschiedde zonder 
nadeel voor derden ; dat op dat oogen
blik De J onghe steeds gerechtigd was 
bevelen en onderrichtingen te geven aan' 
Pollet, even als aan de overige leden van 
het personeel ; 

Dat, derhalve, Albert Pollet de met 
schuld begane daad heeft gepleegd ge
durehde den tijd en op de plaats dat 'hij 
zijn bediening uitoefende; dat hij in 
strijd met hetgeen het arrest beslist, 
genoten heeft, om die daad te begaan, 
van de g·elegenheid die derden, vreemd 
aan het personeel, niet hadden ; 

Dat daaruit volgt dat de verantwoor-· 
delijkheid van De Jonghe voorhanden is 
krachtens alinea 3 van artikel 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek en dat deze 
verantwoordelijkheid geenszins wordt uit
gesloten door de in het arrest ingeroepen 
omstandigheid dat de onrechtmatige 
daad als zoodanig en rechtstreeks niet 
behoorde tot de bediening zelf van 
Pollet, of dat het autovoertuig, tot het 
volbrengen van die daad aangewend, geen 
werktuig was dat tot de uitoefening van 
zijn bediening diende ; 

Dat ten slotte geen nader belang kan 
worden toegeschreven aan de bewering 
van het arrest dat De Jonghe, door 
Pollet in zijn dienst te aanvaarden, geen 
slechte keuze heeft gedaan, daar laatst
genoemde, als onderwijzer, geheel aan
gewezen was om schrijfwerk te ver
richten en zich niet onbekwaam tot zijn 
taak heeft getoond ; 

Dat, inderdaad, vermits de bij arti
kel 1384, alinea 3, voorziene verantwoor-
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delijkheid gesteund is op een vermoeden 
van schuld, juris et de jure, de aansteller 
aan die verantwoordelijkheid niet kan 
ontsnappen, zoodra de bij dat artikel 
vereischte voorwaarden vereenigd zijn ; 

Overwegende dat uit bovenstaande 
overwegingen volgt dat het arrest, door 
De 'Jonghe te ontslaan van de burger
lijke verantwoo~delijkheid wegens de 
schade veroorzaakt door zijn aangestelde 
Pollet aan de burgerlijke partijen De 
Wulf qq., en Rachel Van Maele, we
duwe van Michel Bondeel, qq., alinea 3 
van artikel138~ van het Burgerlijk Wet
hoek, in het middel vermeld, geschonden 
heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest, doch enkel wat het 
dee! va:n zijn beschikking betreft waar
door het vonnis a quo wordt bevestigd en 
in zoover dit vonnis den eisch · van de 
burgerlijke partijen Gustave DeWulf qq., 
en Rachel Van Maele,'weduwe van Blon
deel, qq., gericht tegen Andre De Jonghe, 
niet gegrond verklaart; veroordeelt laatst-

. genoemde tot de kosten en beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden in de registers van het Hof van 
beroep te Gent en dat melding ervan zal 
worden gemaakt op den kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak, aldus beperkt, naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

27 Maart 1944. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ver~laggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e .KAMER. - 27 Maart 1944. 

STRAFFEN.- CORRECTIONEELE STRAF
FEN SAMEN OPGELEGD GAAN HET 
DUBBEL VAN HET MAXIMUM DER ZWAAR
STE STRAF·TE BOVEN. - MOETEN VER
MINDERD WORDEN TOT DIT BEDRAG. 

Wanneer het geheel van ile wegens sa
menloopende wanbedrijven uitgesproken 
straffen het dubbel van het maximum 
van de zwaarste straf oversch1·ijdt, moet 
dat geheel tot het laatstgenoemd bedrag, 
dit wil zeggen tot het dubbel van het 
maximum der zwaarste straf vermin
derd worden ; heeft de 1·echter het geheel 
verminderd tot een lager bedrag, dan is 
de veroordeelin g niet wettelij k. 

(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. DUJARDIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
27 November 1943 gewezen door het 
Rof van beroep te Brussel ; 

VERBR., 1944.- 9 

Over het middel : schending van arti
kel 60 · van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest dat, wegens samen
loop van wanbedrijven, de samen opge
legde straffen op drie en twintig jaar en 
zes / maand bepaalt, deze vervangt door 
een enkele straf van zeven jaar, dan 
wanneer ze moesten vervangen worden 
door het dubbel van het maximum van 
de zwaa,.ste straf, hetzij tien jaar : . 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst, eenerzijds, .dat de verschil
lende gevangenisstraffen het dubbel van 
het maximum van de zwaarste st.raf over
schrijden en, anderzijds, bij toepassing 
van artikel 60 van het Strafwetboek, 
elken verweerder veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van zeven jaar ; 

Overwegende· dat, daar de maximum 
straf in onderhavig geval vijf jaar ge
vangenzitting bedraagt, de bestreden be
slissing, bij een verkeerde toepassing van 
de bepaling van voormeld artikel 60, 
de gevangenzitting tot zeven jaar heeft 
verminderd in plaats van tot tien jaar; 

Om die redenen, het Hof veroreekt 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 ge
maakt worden op den kant der ;yernie
tigde beslissing ; veroordeelt de ver
weerders tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

27 Maart 194~. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkl_uidende conclusie; H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2° KAMER. ---'-- 27 Maart 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
BEURDVERKLARING. - BIJ DE WET 
VEREISCHTE VOORWAARDEN NIET VAST
GESTELD. - BESLISSING NIET WETTE
LIJK MET REDENEN OMKLEED. 

Is niet wettelijk met redenen omkleed het 
arrest. dat tegen een veroordeelde de ve-r
beurdverkla-ring beveelt,. zonder het be
staan van de tot dezen . maatregel ver
eischte wettelijke voorwaarden vast te 
stellen. 

(WAGEMANS.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
29 -Januari 19t,A gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Over het middel : schending van arti
kelen ~2 van het Strafwetboek en 97 der 
Grondwet: 
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Overwegende dat de aanlegger ver
volgd was om, in den loop der ja~en 1942 
en 1943, ten nadeele van de smkerraffi
naderijen « Gys en De Ridder n, een 
onbepaalde hoeveelheid suiker; minstens 
voor een bedrag van circa 51.000 frank 
bedrieglijk te hebben weggenomen; dat 
het arrest, bij bevestiging van het vonnis 
a quo, vaststelt dat de aanl~gg:er zich 
plichtig heeft gemaakt aan het fe1t waar
van hij beticht was ; 

Overwegende dat het arrest, eveneens 
bij bevestiging van het vonnis a qu?? 
beslist heeft dat van de 51.000 frank blJ 
den beklaagde in beslaggenomen, 5.000 fr. 
aan dezen laatste werden teruggegeven; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
wil zeggen dat 46.000 frank, bij den be
klaagde in beslaggenomen, verbeurd ver
klaard werden ; 

Overwegende dat de bijzondere bij 
artikel 42 van het Strafwetboek voor
ziene straf van verbeurdverklaring slechts 
kan toegepast worden in de bij dien tekst 
bedoelde gevallen; dat geen enkele ver
melding van het arrest of van het vonnis, 
dat het bevestigt, vaststelt dat het geld, 
waarvan de verbeurdverklaring bevolen 
is, beantwoordt aan eene dervoorwaarden 
vereischt bij het gezegd artikel ; 

Dat het arrest aldus de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest,__ doch voor zoover 
slechts het ten laste van den aanlegger 
de verbeurdverklaring uitgesproken heeft 
van op dezen laatste inheslaggenomen 
46.000 frank; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers van het Hof van beroep te 
Brussel en dat melding ervan zal ge
maakt worden op den kant der gedeelte
lijk vernietigde beslissing; laat de helft 
der kosten ten laste van den Staat; ver
oordeelt den aarilegger tot de andere 
helft der kosten ; verwijst de zaak aldus 
omschreven naar het Hof van beroep 
te Gent. 

27 Maart 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 27 Maart 1944. 

1° VERANTWOORDELIJKHEID BUI
TEN OVEREENKOMST ON~ 
STAAN. - BEKLAAGDEN VEROOR
DEELD WEGENS HETZELFDE MISDRIJF 
EN WEGENS ONDERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN. - HOOFDELIJKE VEROOR
I)EELING TOT RET GEHEEL VAN DE 
,SCHADEVERGOEDING. ~- ONWETTELIJK
HEID. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BEKLAAGDEN VEROORDEELD 
WEGENS HETZELFDE MISDRIJF ,EN WE~ 
GENS ONDERSCHEIDENE MISDRIJVEN. 
- HOOFDELIJKE VEROORDEELING TOT 
AL DE KOSTEN. - ONWETTELIJKHEJD. 

·1° Wanneer verschillende pe1·sonen .ver
oordeeld werden tegelijk wegens het-

. zelfde misdrijf en wegens ondersche-i
dene misdrijven, mogen zij niet hoofde
lijk worden veroordeeld tot de teruggave 
en de schadevergoeding dan voor het 
gedeelte betreffende het misdrijf, dat h.un 
gemeenschappelijk is (1). · 

2° W anneer verschillende personen ver
om·d~~ld werden, door hetzelfde vonnis, 
tegeltJk wegens hetzelfde misdrijf en 
wegens onderscheidene mtsdnjven, mo
gen zij niet hoofdelijk worden ve!·oor
dee!d tot de kosten van de publieke vor
denng dan voor het gedeelte betreffende 
~et misdrijf dat hun gerneenschappelijk 
ts (1). 

(VAN NIEUWENHUIZEN EN CAYTANT, 
T. VERMEULEN.) 

ARREST (vertaling). 

Gezien het bestreden vonnis gewezen 
den 10n Juli 1943 door de rechtbank van 
eersten aanleg te Gent, zetelende in 
beroep; 

Op de vervolgingen tot straf en tot 
schadevergoedingen : 

Eerste middel, betreffende de twee 
eischeressen, schending van artikel 97 
der Grondwet, in zoover uit den bundel 
blijkt dat het vonnis van den politie
rechter niet werd gewezen ter openbare 
terechtzitting en de rechter in beroep 
hierover is heeng·estapt ; 

Overwegende dat het vonnis van de 
politierechtbank uitdrukkelijk vermeldt 
dat het ter openbare terechtzitting werd 
gewezen te Gent, den 19n April 1943 ; 

Over het tweede middel, in zoover het 
meer in het bijzonder Marie Van Nieu
wenhuizen betreft, genomen uit de 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 50 van 
het Strafwetboek, en als grief stellend 
dat het bestreden vonnis eischeres heeft 
veroordeeld hoofdelijk met haar mede
beklaagde wegens stoffelijke en zede
lijke schade, dan wanneer zij enkel werd 
veroordeeld op grond van eerroof ; 

Overwegende dat, luidens artikel 50 
van het Strafwetboek, aile wegens het
zelfde misdrijf veroordeelde personen 

(1) Zie Verbr., 15 December 1936 (Bull. 
en PAsrc., 1936, I, 455, 2°) en de nota 2; 
Verbr., 28 April 1941 (ibid., 1941, I, 163, 
a.rr. Verbr., 1941, blz. 104, met advies van 

. het openbaa.r ministerie). 
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hoofdelijk gehouden zijn tot de terug-
gave en de schadevergoeding; . 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beide eischeressen heeft veroordeeld we
gens eerroof en bovendien. de tweede 
eischeres heeft verwezen wegens .monde
linge beleedigingen en wegens vrijwillig 
toegebrachte slagen; dat derhalve. beide 
eischeressen aldus werden veroordeeld 
tegelijk wegens hetzelfde feit eh wegens 
onderscheidene feiten ; · · 

Overwegende dat, in zulk geval, de 
hoofdelijkheid slechts kan worden uit
gesproken voor het gedeelte van · de 
kosten, de teruggave en de schadever
goeding, · behoorend tot het misdrijf 
waaraan al de beklaagden schuldig zijn 
verklaard; 

Dat dientengevolge het middel ge
grond is; · 

Derde middel, betreffende beide eische
ressen, houdend schending· van artikel 443 
van het Strafwetboek, in zoover het 
bestreden vonhis het bestaan van de 
telastlegging heeft aailgenomen buiten 
aile kwaad opzet. en buiten eenig be-
paald feit : . 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitdrukkelijk opgeeft dat er kwaad opzet 
en een bepaald feit bestond ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Vierde. middel, Betreffende ·Georgette 

Gaytant, houdend schending van arti
kel 561, 7°,. van het Strafwetboek, in 
zoover dat noch de. burgerlijke partij, 
noch eenig getuige .kan verklaren wie 
de burgerlijke · partij heeft beleedigd ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vermeldt dat de tweede eischeres mon
deling beleedigingen heeft gericht tegen 
de burgerlijke partij ; 

Dat deze beoordeeling souverein is; 
Vijfde middel, betreffende de twee 

eischeressen, houdend schending van den 
regel·: in dubio pro teo : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet vermeldt dat er ter zake twijfel 
zou bestaan ; 

Dat het middel niet opgaat in feite; 
Over het middel ambtshalve genomen 

daaruit dat beide eischeressen hoofde
. lijk werden veroordeeld tot betalin'g van 

de kosten der publieke vordering; 
Overwegende dat, op grond van arti

kel 50 van het Strafwetboek, eischeressen 
slechts hoofdelijk · mochten veroordeeld 
worden tot de kosten wegens hetzelfde 
misdrijf; · 

Dat uit hetgeen aangaande het tweede 
middel werd uiteengezet volgt dat door 
te beslissen zooals het gedaan heeft, het 
vonnis voormeld artikel heeft geschon-
den; · · 

En overwegende ... (het overige zonder 
belang); 
· Om die redenen, het Hof verbreekt het 

bestreden vonnis, doch ~nkel in zoover 
het de eischeres V.;1n Nieuwenhuizen ver
oordeeld heeft tot schadevergoeding je
gens de burgerlijke partij en· in zoover 
het beide eischeressen hoofdelijk heeft 
veroordeeld tot de kosten van de pu
blieke vordering; beveelt dat onderhavig 
arredt zal overgeschreven worden in de 
registers van de rechtbank van eersten 
aanleg te Gent en melding· ervan zal 
gemaakt worden op den kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
veroordeelt de burgerlijke partij tot de 
helft van de kosten en ieder van de 
eischeressen tot een vierde van de 

,kosten i verwijst de zaak naar 'de correc
. tioneele rechtbank te Dendermonde, 

zetelende in beroep. 

27 Maart 1944. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Getijkluidende conclune, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 30 Maart 1944., 

SCHENKING. - SCHENKING ONDER DE 
LEVENDEN BIJ VOORUITMA.K!NG GE
DAAN AAN EEN ERFGENAAM. - SCHEN
KING QVERTREFT HET BESCHIKBAAR 
GEDEELTE;'-- VERPLICHTING HET OVER
SCHOT IN DE NALATENSCHAP TERUG TE 
BRENGEN. 

Elke schenking .onder de levenden, die het 
beschikbaar gedeelte te hoven gaat, is 
nietig ten beloope van dit ove1·schrijdend 
gedeelte en moet, in die mate, in de nala

'tenschap worden' ·teruggebracht. Deze 
regel is van toepassing op de schenkin'gen 
aan een erfgenaam gedaan bij vooruit
making met vrijstelling van inbreng, 
onder .voorbehoud ·van de gevallen voo1'
zien bij de artikelen 866 en 924 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

.(D'AOUST, T .. D'AOUST.) 

ARRJ';ST. 

Gelet op het bestreden arrest op 4 Juli 
1942 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de vqorzieningen 
tegen hetzelfde arrest gericht zijn en het
zelfde middel aanvoeren; dat, ze dienen 
samengevoegd ; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 826, 830, 832, 843, 844, 866; 
868, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928, 
929, 930 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 der Grondwet : . 

I. Doordat het bestreden arrest ten 
onrechte beslist dat de verweerdeJ\ Jules 
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.:~anlegster; en doordat het bestreden 
vonnis, bijgevolg, niet wettelijk gemo
tiveerd is : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 19 van het besluit nr 25Y, d. d. 
12 :Maa:rt 1936 · waarbij eenheid wordt 
gebracht in het regime· van de pen
sioenen. der weduwen en weezen van het 
burgerlijk Staatspersoneel en het daar
mede gelijkgesteld personeel, de pen
sioenen slechts kunnen in beslag gena
men worden, en slechts overdraagbaar 
zijn, tot een bedrag van een vijfde, 
wegens schuld aan 's Rijks schatkist en 
van een derde voor de in artikelen 203, 
205 en,214 van het Burgerlijk Wetboek 
hepaalde oorzaken ; 

Overwegende dat, in zake, de inbe
slagneinende partij, de gemeente van de 
onderstandwoonplaats van de dochter 
der aanlegster is ; 

Overwegende dat, zoo in den zin der 
voormelde bepaling van het koninklijk 
hesluit d. d. 12 Maart' 1936, de inbeslag·
neming beschouwd kan \Varden als 
gedaan wegens de bij artikelen 203 en 
volgende van het Burgerlijk · Wetboek 
uitgedrukte oorzaak, in de gevallen 
waarin ze uitgevoerd wordt op verzoek 
van den onderhoudsschuldeischer, ze 
daarenteg'en, wanneer ze door de ge
meente van de onderstandwoonplaats 
uitgevoerd wordt, in terugbetaling der 
onderhoudskosten van den onvermo
genden zinnelooze, niet zou kunnen 
steunen op een andere oorzaak dan die 
uitgedrukt in artikel 30 der wet d. d. 
2? November 1891, op den openbaren 
onderstand, hetwelk verklaart dat " de 
terugbetaling der kosten van onderstand 
gedaan in uitvoering dezer wet vervolg·d 
wordt; hetzij ten 1:.)-ste der ondersteu
nenc[e personen, hetzij ten laste van hen 
die . hun voedselverschuldigd zijn "; 

Overwegende dat de verplichting·, voQr 
de gemeente der onderstandwoonplaats 
van den onvermogenden zinnelooze, de 
onderhoudskosteh van deze laatste te 
hetalen, wezenlijk verschilt, zoowel in 
haar oorzaak als in haar voorwerp, van 
de onderhoudsvetplichting voorzien bij 
artikelen 203 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek; dat de gemeente die de 
onderhoudskosten van den onvermo
genden zinnelooze betaalt, een schuld 
hetaalt die haar, kra:chtens artikel 131, 
16o, 1 ?0 en 18°, der gemeentewet en de 
wet d. d. 2? November 1891 op den 
openbare onderstand, persoonlijk ten 
laste valt en g·eens~ins de schuld betaalt 
van den onderhoudssc)1uldenaar; 

Overwegende dat ·de gemeente,. daar 
ze slechts haar eigene schuld l1eeft be
taald· en geenszins een schuld waartoe 
ze zou gehouden geweest zijD met of 
voor den onderhoudsschi1ldenaar, riiet 
zou Ininnen beschouwd worden als; 

wegens die· betaling, krachtens arti
kel1251, y,o, van het Burgerlijk Wetboek, 
wettelijk in de rechten gesteld van den 
onderhoudsschuldeis.cher. 

Overwegende dat de andere bepalingen 
va:n artikel1251 welke de wettelijke inde
plaatsstelling voorzien, zonder verband 
zijn met d() onderhavige zaak; 

Overwegende, anderzijds, dat de wet
telijke indeplaatsstelling, die een afwij
king is van het algemeen principe volgens 
welk ·de rechten van een ander slechts 
kunnen verkregeii worden door de over
eenstemming van dengene die verkrijgt 
en van dengene die overdraagt, van streng 
recht is en bijgevo}g bij analogie ·niet 
kan uitgebreid w:orden ; 

Overwegende dat de wet d. d. 2? No
vember 1891, door aan de gemeente der 
onderstandwoonplaats het recht op terug
betaling toe te kennen hetzij ten laste 
van den zinnelooze hetzij ten laste van 
hen die hun voedsel verschuldigd zijn, 

· slechts tot .doel heeft gehad aan deze 
gemeente het recht op verhaal tegen de 
personen toe te kennen, en zich onthou
den heeft er het voordeel van de wette
lijke indeplaatsstelling bij tP voegen tegen 

· den onderhoudsschuldenaar; 
Overwegende dat uit deze beschou

wingen blijkt dat het bestreden vonnis 
door, om de redenen in de 'voorziening 
aangehaald, de inbeslagneming in zake 
op het pensioen van de aanlegster uit
gevoerd, geldig te verklaren, de in 
't middel ingeroepene wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt ·dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de 
registers der rechtbank van eersten aan
leg te Namen en dat melding ervan zal 
· gemaakt worden op den kant der ver
nietigde heslissing ; verwijst de zaak en 
de partijen naar de rechtbank' van 
eersten aanleg . te Dina:q.t; veroordeelt 
de verweerster tot de kosten. 

30 Maart 1%4.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluide:"de 
conclusie, H. Roger Janssens de Blst
hoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 3 April 1944. 

VERVALSCHING VAN VOEDINGS
:MIDDELEN. - ARTIKEL 500 VAN 
HET STRAFWETBOEK.- VOORWAARDEN 
VAN HET MISDRIJF. fl 

Artikel 500 van het Strafwetboek straf~ de 
· vervalsching van tot de voeding geschikte 

·dranken, wanneer zij bestemd zijn om 
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verlcocht of gesleten te worden en zonder 
onderscheid tusschen het geval waarin 
de dranlcen gesleten worden zooals de 
ve1·valscher die geleverd heeft en het geval 
waarin de slijter zelf tot een nieuwe 
behandeling van de vervalschte dranlcen 
is overgegaan (1). 

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T. HANNEUSE.) · 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
8 J uli 1943 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Over het derde middel der voorzie
ning · : schending van artlkelen 97 der 
Grondwet en 500 van het StrafwetbOek, 
doordat het bestreden arrest oordeelt dat 
artikel 500 van het Strafwetboek inge
trokken is bij het besluit d. d. 17 Au
gustus 1940, dan wanneer dit besluit 
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend · ver
meld artikel intrekt : 

Overwegende dat de verweerster na
melijk vervolgd was om in. 1942, te Ser
·ville, in overtreding van artikel 500 van 
het Strafwetboek « melk bestemd voor 
de openbare voeding door afrooming van 
omtrent 70 t. h. te hebben vervalscht ''; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de verweerster een gedeelte 
room heeft weggenomen van de melk 
voortkomende van haar twee koeien en 
bestemd voor een melkerij aangenomen 
overeenkomstig het besluit d. d. 17 Au
gustus 1940 ; 

Overwegende dat het niettemin arti
kel 500 van het Strafwetboek in zake 
van geen toepassing verklaart om de 
enkele red en en : 1 o dat krachtens het 
besluit d. d. 17 Augustus 1940, betref
fende de productie van koemelk, de aan 
verweerster toebehoorende melk niet 
meer kan beschouwd worden als voor 
den verkoop bestemcl, vermits er niet 
meer kan over beschikt worden tenzij 
door een organisme clat er de vrije 
beschikking over heeft mits een vergoe- · 
cling veranderen volgens het vetstof ge
halte; 2° clat de melk bewerkt worclt door 
de melkerij waaraan ze overhandigcl is, 
inzonderheid om door deze gesleten te 
worden, nadat ze door vermenging tot 
een normaal beclrag van vetstofgehalte 
is gebracht; 

Doch overwegende, eenerzijds, dat 
artikel 500 van het Strafwetboek de 
vervalsching betreft van waren of clran
ken voor de voedirrg geschikt wanneer 
zij bestemd zijn om verkocht of gesleten 

(1) Zie vet•br., ll3 September 1942 (Ar1·. 
verbi·., 1942, biz., 108, Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 204). 

te worden; dat zelfs indien men met het 
bestreden arrest aannam dat wegens de 
bepalingen van het besluit d. d. 17 Au
gustus 1940 tusschen de verweerster en 
de melkerij geen verkoopsovereenkomst 
is tusschengekomen, de melkeriJ dan nog 
het bezit van de melk, krachtens gezegd 
besluit, slechts verkrijgt om ze aan de 
bevolking van het bezette gebied te verc 
koopen ; dat de melk dus bestemd is om 
gesleten te worden ; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 500 van het Strafwetboek aile ver
valsching van waren of dranken voor de 
voeding geschikt en bestemcl om ver
kocht of gesleten te worden bestraft 
zonder onderscheid te maken tusschen 
het geval waarin de voedingswaren of 
dranken gesleten worden zooals de ver
valscher ze geleverd heeft en dit waarin 
een slijter zelf tot een nieuwe behande
ling der vervalschte waren of dranken 
overgaat; 

Waaruit volgt dat de eenige door het 
arrest ingeroepene redenen de buiten
vervolgingstelling van de verweerster niet 
kunnen rechtvaardigen ; 

Dat het mid del dus .gegrond is; 
Om die redenen, het Hof verbreekt 

het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op ·de registers van het Hof van beroep 
te Luik en dat melding ervan zal gedaan 
worden op den kant der vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweerster tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

3 April 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - · Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 3 April 1944. 
HUUR VAN WERK. - HOOFD VAN 

ONDERNEMING IN DEN ZIN VAN ARTI
KEL 22 DER WET VAN 14 JUNI 1921. -
BEGRIP. 

Is hoofd van een onderneming, in den zin 
van artilcel22 der wet van 14 Juni 1921, 
hij die den tijd en de plaats voor den 
arbeid regelt van een personeel, dat zich 
tegenover hem in een verband van onder
geschilctheid bevindt. 

{MONTMORENCY.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 6 No
vember 1943 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikelim 1101, 1134, 1135, 1156, 1161, 
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1319 en 1320 ·van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het arrest de bewijskracht 
van de akten miskent, te weten : a) de 
tusschen den aanlegger en zijn medewer
kers verleden onderhandsche akten, in 
den bundel regelmatig overgelegd en 
waaruit blijkt dat die medewerkers onaf
hankelijke werkers zijn; b) de processen
verbaal van het getuigenverhoor en het 
zittingblad, doordat het bestreden arrest, 
de teksten ervan aanhalende, ze juist 
het tegenovergestelde doet zeggen van 
wat ze beteekenen : 

Overwegende dat de aanlegger, gewag 
makende van die onderhandsche akten 
en van dit getuigenverhoor, wilde be
wijzen dat zijn bedienden onafhanke
lijke werkers waren; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
daarentegen geoordeeld heeft, dat uit 
het onderzoek dat het instelde en uit 
verschillende getuigenissen opg·enomen 
in de stukken 4 en 12 van den bundel, 
blijkt dat de bij den aa'1legger te werk 
gestelde personen, om de vaste wedde 
te trekken op het bureau moesten aan
wezig zijn van 8 h. 1/2 tot 12 uur en 
van 14 tot 18 uur, en dat het de aan
legger was die zekere verlofdagen toe
stand; 

Overwegende dat het Hof uit die 
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat 
de aanlegger den tijd en de plaats van 
het werk regelde van het aan zijn dienst 
verbonden personeel, dat dit laatste zich 
tegenover hem in een verband van 
ondergeschiktheid bevond en dat, bij
gevolg, de aanlegger bedrijfshoofd was 
in den zin van artikel 22 van de wet van 
14 Juni 1921; 

Overwegende dat de rechter door aldus 
te beslissen zijn bindende oordeelings
macht heeft gebruikt om de bewijzen 
hem door de partijen overgelegd te 
beoordeelen en de in het middel aange
duide wetsbepalingen niet geschonden 
heeft; 

Over het tweede mid del : schending van 
artikel1 der wet van 14 Juni 1921 tot in
voerihg van den achturendag en van arti
kelen 2, 3 en 4 van de wet op de werk
rechtersraden, doordat het bestreden 
arrest onhafhankelijke werkers aange
zien heeft als onder toepassing vallende 
van de wet van 14 Juni 1921, dan wan
neer de hiervoren aangeduide wetsbepa
lingen, aileen als bedrijfshoofden be
schouwen zij die over aangestelden be
velen die jegens hen gebonden zijn door 
een band van ondergeschiktheid ; 
· Overwegende dat het in fe:lte niet op

gaat, daar het bestreden arrest, integen
deel, den aanlegger beschouwd heeft als 
een bedrijfshoofd omdat de personen die 
hij bezigt zich jegens hem in een verband 
van ondergeschiktheid bevinden ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorderingen 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. 

3 April 1944. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -,
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal.. 

28 KAMER. - 3 April 1944. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BEROEP 
VAN OPENBAAR MINISTERIE EN VAN 
BEKLAAGDE. - AFSTAND VAN BE
KLAA.GDE. - ZONDER INVLOED OP HET 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE. 

De afstand, die de beklaagde doet van zijn 
beroep, heeft geen invloed op het beroep 
ingesteld door het openbaar ministerie. 

(WATTIAUX.) 

AI\REST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
30 November 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel : sc.hending van de 
rechten der verdediging doordat het 
bestreden arrest, nadat de aanlegger 
verklaard had afstand te doen van het 
hooger beroep dat hij had irigesteld tegen 
het vonnis van de correctioneele recht
bank te Charleroi, waarbij hij tot een 
gevangenisstraf van tien maanden ver
oordeeld werd, over het bestreden vonnis 
uitspraak heeft gedaan zonder zich uit 
te spreken over gezegden afstand en 
aldus den aanlegger belet heeft al zijn 
verweermiddelen te doen gelden inzon
derheid de bijzondere omstandigheden 
waarop de rechtbank gesteund had om 
slechts een gevangenisstraf van tien 
maanden uit te spreken, terwijl het be
streden arrest hem veroordeeld heeft tot 
een gevangenisstraf van drie jaar : 

Overwegende dat de aanlegger, na 
eerst hooger beroep te hebben ingesteld 
tegen het vonnis der correctioneele recht
bank waarbij hij veroordeeld werd tot 
een gevangenisstraf van tien maanden, 
daarna van dat hooger beroep regelmatig 
he eft afgezien; 

Do eli overwegende da t bij het Hof 
eveneens het hooger beroep van het 
openbaar ministerie werd aanhangig 
gemaakt; ilat dit Hof dus moest kennis 
nemen van de zaak in haar geheel; dat 
het bestreden arrest op tegenspraak werd 
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gewezen nadat de beklaagde in zijn ver
weermiddelen werd gehoord; dat bijge
volg de aanlegger de bijzondere omstan
digheden heeft kunnen doen gelden die, 
volgens hem, de door den eersten rechter 
uitgesproken straf wettigden ; -

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat de substantieele of 

op straf. van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; -

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; laat de kosten tf)n laste van 
den Staat. ' 

3 April 19~/i. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit' de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 17 April 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDEELING ALS « DADER OF MEDE
PLICHTIGE " ZONDER MEER. - GEBREK 
AAN REDENEN. 

Is niet wettelijk met redenen omlcleed de 
beslissing die beklaagde veroordeelt " als 
dader of rnedeplichtige ,, zonde~· het be
staan van de bestanddeelen, die de deel
neming aan het wanbedrijf als mede
plichtige wettelijk strafbaar stellen, te 
verrnelden. 

(DE BACKER, EMILE.) 

ARREST. 

I. Wat de voorziening betreft ger~cht 
tegen het vonnis der correctioneele recht
bank te Brussel, d. d. 9 November 1942, 
kamer welke uit een rechter bestaat en 
uitspraak doet overeenkomstig het be
sluit van 27 Juni 1942; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 97 der Grondwet : 

'Overwegende dat het vonnis den aan
legger veroordeelt om het misdrijf te 
hebben gepleegd " als dader of mede
plichtige "; 

Overwegende, echter, dat het vonnis 
het bestaan niet vaststelt van de be
standdeelen die wettelijk vereischt zijn 
opdat de deelneming aan het misdrijf 
als medeplichtige zou strafbaar zijn ; 

Dat het bestreden vonnis, door het 
Hof van verbreking niet toe te laten zijn 
toezicht uit te oefenen, artikel 97 der 
Grondwet geschonden heeft; 

II. Wat de voorziening betreft ge
richt tegen het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel d. d. 1 Juli 1943; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is; 

O.m die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden op de· 
registers der rechtbank van eersten aan
leg te Brussel en clat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het 
vernietigd vonnis ~ verwijst de zaak naar 
de correctioneele rechtbank te Leuven ; 
verwerpt de voorziening tegen het arrest 
van 1 Juli 1943; veroordeelt den aan
legger ·tot de helft der kosten, laat het 
overige ten laste van den Staat. 

17 April 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 17 April 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRA,FZAKEN.- VER" 
OORDEELEND ARREST NIET VASTSTEL
LEND DAT DE FElTEN VAN DE TELAST
LEGGING BEWEZEN ZIJN. - ARREST 
NIET MET REDENEN OMKLEED. 

·Moet worden verbroken wegens geb1·elc aan 
redenen het veroordeelend arrest dat niet 
vaststelt dat de aan eische1· in verbrelcing 
ten laste gelegde feiten bewezen z~in en e1· 
zich toe bepaalt te vermelden dat " alles 
laat vermoeden dat aanlegger zich met 
sluilchandel in vleesch bezighou.dt. " 

(VAN ECKENRODE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
12 Juli 1943, gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Brussel, kamer 
bestaande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending der artikelen 1 en 4 van het 
besluit d. d. 19 Juni 1942, en 97 der 
Grondwet daar het bestreden vonnis 
heeft veroordeeld zonder beklaagde's 
schuld vast te stellen, 'wat strijdig is met 
de beginselen van het strafrecht : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet vaststelt dat de feiten den aanlegger 
ten laste gelegd bewezen zijn; dat het 
aileen releveert dat « alles laat vermoeden 
dat de aanlegger zich met sluikhandel in 
vleesch bezighoudt "; 

Overwegeo.de dat dergelijke reden de 
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uitgesproken veroordeeling niet wettigt ; 
dat het vonnis aldus de in het middel 
aangeduide bepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van de correctioneele 
rechtbank te Brussel en dat melding 
ervan zal worden gedaan op den kant 
van het vernietigde vonnis; verzendt de 
zaak naar de correctioneele rechtbank te 
Leuven; laat de kosten over aan den 
Staat. 

17 April 19!.4.- 2 8 kamer. - Voor
zitte'r, H. Hodlim,.raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt. advocaat ~ene
raal. 

1 e KAMER. - 20 April 1944.' 

LOOPENDE REKENING.- OPENING• 
NAAST EEN REKENING IN FRANKS, VAN 
EEN . REKENING IN « REICHSKRED IT· 
KASSENSCHEINE "· - TWEEDE REK E
NING 1\MBTSHALVE GEOPEND DOOR DE 
BANK. - RECHT VAN DEZE HET SALD 0 
IN FRANKS ER VA!'J OM TE ZETTEN 0 P 
DEN DOOR HA,AR VERKOZEN DATUM. -
0MZETTING VORMT GEEN BETALING. 

De bank, die ambtshalve, naast een reke
ning voor de verrichtingen in (1·anks van 
re1~ hare1· clienten, een afzonderlij lee 
Tekening heeft geopend voor de verr·ich
tingen ·in " 1'eichsk1·editkassen~cheine "• 
was gerechtigd het saldo van deze tweede 
Tekening, ,op den doo·r haar verkozen 
datum, om te zetten in franks. Deze 
ornzettiny vonnt geen betaling 11). 

(VENNOOTSCHAP VAN PERSONEN MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « DE 
WAT~RMEULEN "• 'I'. NAAMLOOZE VEN
NOOTSCHAP KREDIE'l'BANK VOOR HAN
DEL EN NIJVERHEID.) 

Het bestreden arrest van het Hof van 
beroep te Gent, gewezen op 21 l\iaart 1942, 
luidt als volgt 

Gehoord de partijen in hun middelen en 
besluiten; 

Overwegende dat de verordeningen der 
bezettende overheid, die betrekking hebben 
op de invoering en de circulatie in het bezette 
gebied dei· kasbons der « Reichskreditkasse », 

alsook op hun valutaverhouding tot den Belga, 
uitdrukkelijk bepalen dat die kasbons als een 
binnenlandsch betaalmidd.el in het bezette 
gebied moeten worden aanzien ; dat zij een 
wettelijk betaalmiddel zijn evenals de Bel
giselle frank en de helga ( zie onder meer de 

(1). Zie hiernavolgend arrest. 

verordening n• 8, d. d. 10 Mei 1940, de veror
dening ,d. d. 17 J~ni 1940, in zake deviezen, 
deze van 22 Juli 1940 over de nieuwe regeling 

-van wettelijke betaalmiddel.;n in het bezett<o 
gebied); 1 · 

Overwegende clat bijgevolg de reichsmarken, 
in kasbons der Reichskreditkasse uitgegeveu, 
als een uitheemsche devieze niet mogen a.an· 
zien; dat · zij, ten opzichte hunner bev!'ij
dencle kracht gelijkgesteld zijn met de natio· 
nale munt, op zulke wijze dat bij voorbeeld 
een aanbocl van gereede betaling in ·kasbons 
der "· Reichskreclitkasse » geclaan, goed en 'van 
waar_de is; 

Overwegencle dat het clus tengevolge van 
een verkeerd begrip van die verorclening is dctt 
appelante, voor de stortingen in « Reichskre'
ditkassenschein e " door haar eli en ten geclaan, 
van ambtswege, afzonderlijke, van de ver
richtingen in de nationale mmi.t gedaan, 
gansch onderscheiden rekeningen geopend 
heeft, juist alsof die kasbons een buiten
lanclsche geldwaarde waren ; 

Overwegencle dat ·waar appelante vrij was 
ten allen tijcl de bij haar gestorte « Rrichskre
ditkassenscheine » in nationale munt terug te 
betalen, zij ook gerechtigd was de in deze 
devieze geopende rekeningen met de rek.e
ningen in franken. te versmelten ; 

Overwegende dat de eerste rechter aange
nomen heeft dat bet hier -een oneigenlijke 
bewaargeving gold, waar de bewaarhouder 
eigenaar wordt der in bewaring gegeven zaken, 
doch er van zelfden. .aard en hoedanigheid op 
eerste aanvraag moet teruggeven.'; maar da.t 
zelfs in dit geval, appelante, krachtens het 
statuut van het « Reichskreditkassen.schein » 
aan die verbintenis niet zou tekort komen met. 
Belgische tranken voor de ontvangen.e kas
bons terug te geven ; 

Overwegende dat, in.clien het tusschen par
tijen gesloten contract « eene soort leening is 
met kroozen » zooals de eerste rechter het" 
schrijft, clan nog zou de ontle.ener zijn schuld 
in kasbons aangegaan in franken mogen 
kwijten; 

Overwegende dat, wilde gei:ntimeercle zich 
de teruggave der door haar gestorte. « Reichs
kreditkassenscheine » verzekeren, zij' cleze h1 
eige111ijke bewaring moet geven, maar clat zij 
alsdan recht op kroozen verloor; ' 

Om die redenen, het Hot, gelet op artikel 24 
der wet van 15 Juni 1935, aile andere be
sluiten als ongegrond verwerpende, ontvangt 
het hooger beroep, doet het bestreden vonnis 
te niet ~n opnieuw wijzel!-de, ontzegt ge!nti~ 
meerde haar vordering en veroordee!t haar 
in de kosten van beide instantien ;· 

De voorziening in vm·b1·eking, .geteekend door 
J\lfr Marcq, l'Oept twee middelen in : 

Em·8te rniddel : schending van artikel 97 
cler Grondwet, in zooverre het bestreclen arrest 
om de versmelting der twee rekeningen in 
twee verschillende betalingsmiddelen opge
maakt te rechtvaardigen, enkel iuroept dat 
deze twee betalingsmiclclelen wettelijk zelfde 
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bevl'ijdingskracht hadden, terwijl deze moti
veel'ing, in zich zelve, noch logischer-, noch , 
juridischerwijze, het beschikkend gedeelte van 
het bestreden arrest sta.aft en aldus dubbel
zinning voorkomt, wat gelijkstaat met niet-
motiveering ; · 

T·weede middel: schendirig der artikelen 1134, 
1234, 1271, 1892, 1895, 1902 en 1932 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 dei· Grondwet in 
zooverre het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat de toekomstige verweerstm· een 
rekening opgemaakt in Reichskreditkassen
scheine ten voordeelc van eischeres geopend 
had, beslist dat toekomstige verwee1'ster het 
recht had dez;, rekening t;, versmelten .met 
'1eze in Belgische franken uitgedrukt, dit om 
de eenvoudige reden dat de Reichskredit
kassenscheine dezelfde bevrijdingskracht had
den als deze ; in zooverre het arrest aldus 
aanneemt hetzij dat deze samensmelting kon 
vergeleken worden met een beta.Ung, lietzij 
dat toekomstige verweerster het recht had 
eenzijdig het voorwerp van haar verbintenis 
tot teruggave te veranderen, alswanneer : 
1° de eenzijdige versmelting der twee reke
ningen hoegenaamd kan gelijkgesteld worden 
noch met een beta.ling noch met een ander 
wettelijk. middel van uitdooving der verbin
tenissen en dat· de bevrijdingskracht der 
reichskreditkassenscheine aldus zonder eenige 
gepastheid was in zake (schending van arti
kel 1234 van het Burgerlijk W etboek en voor 
zooveel noode van artikel 97 der Grondwet); 
2° de overeenkomsten slechts ingetrokken of 
gewijzigd kunnen worden door wederzijdsche 
toestemmilC~g der partijen of om redenen door 
de wet toeg;,laten (schending der andere 
beschikkingen door het middel aangeduid). 

ARREST. 

Gelet op het be'streden arrest op 
2'1 Maart 1%2 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; 

Over heJ eerste middel : 
Overwegende dat het Hof van beroep 

vaststelt dat verweerster " ten gevolge 
van een verkeerd begrip van de veror
deningen, voor de stortingen in reichs
kreditkassenscheine door haar clienten 
gedaan, van ambtswege, afzonderlijke, 
van de verrichtingen in de nationale 
munt gedaan gansch onderscheiden re)l:e
ningen geopend heeft , ; dat het aldus 
.v'aststelt dat de opening van twee. ver
schillende rekeningen niet de uitvoering 
was van een .· overeenkomst, maar een 
willekeurige daad vanwege de vei;weer
ster; dat door er aan toe te voegen dat 
" waar appelante vrij was ten allen tijde 
de bij haar gestorte reichskreditkassen
scheine in nationale munt te betalen, zij 
ook g'erechtigcl was de in deze deviezen 
geopende rekeningen met de. rekeningen 
in franken te versmelten , het Hof van 
beroep zijn arrest zon.der dubbelzinnig
heid motiveert ; 

Dat bet middel feitelijken grondslag 
mist; 

Over het tweede middel : 
Overwegencle dat het arr,est geenszins 

beslist dat de samensmelting der reke
ningen gelijk staat met eene betaling; 
dat het er alleenlijk op wijst dat de reichs
kreditkassenscheine en de Belgische fran
ken dezelfde bevrijdmgskracht bezitten 
en dat de rekehing in reichskreditkas
senscheine geen rekening uitmaakt in 
vreemde munt; dat in zijn eerste onder
dee! het middel feitelijken grondslag 
mist; 

Overwegende dat het 'bestreden arrest 
souverein vaststelt dat de naamlooze 
vennootschap Kredietbank niet gehou
den was door een overeenkomst twee 
verschillige rekeningen te openen of te 
behouden; dat het de samenstelling der 
rekeningen niet gelijk stelt met een beta
ling en ook niet aan verweerster het recht 
toekent haar verbintenis tot teruggave 
te veranderen ; 

Dat het middel in zijn tweede onder
dee! insgelijks feitelijken grondslag mist; 

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

20 April '1944. - 1e kamer. - Voor
zitte!', H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. - Pl. MM. Marcq 
en Veldekens. 

1 e KAMER. - 20 April 1944. 

LOOPENDE REKENING. :___OPENING, 
NAAST EEN REKENING IN FRANK, VAN 
EEN REKENING IN " REICHSKREDIT
KA,SSENSCHEINE "· - TWEEDE REKE
NING GEOPEND IN VOORWAARDEN DIE 
HAAR NIET ONDERWIERPEN AAN DE 
REGELEN VAN EEN OVEREENKOMST, 
WELKE DE BANK VERPLICHTTE EEN 
OPZEGGING TE G·EVEN. - RECHT VAN 
DE BANK ON! HET SALDO VAN DEZE 
TWEEDE REKENING ON! TE ZETTEN IN 
FRANKS, OP EEN DOOR HAAR VERKOZEN 
DATUM.- ONIZETTING DIE GEEN BETAc 
LING VORMT. 

De bank die, naast een relcening voo;' de 
verrwhtingen in franks van een hare!' 
clii!nten, een afzonderlij ke rekenin g /weft 
geopend voor de ver1·ichtingen in" Reichs
kreditkassenscheine ,, was gerechtigd o-m 
het saldo van deze tweede rekening om 
te zetten in franks, op den door haa-r 
ve1·kozen datttm, indien zij geopend werd 
in voorwaarden die ham· niet aan de 
regelen ondenverpen van een overeen-
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komst de bank verplichtend vooraf opzeg
ging te gevem. Die omzetting vormt geen 
betaling. 

(KNAEPS, T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
« KREDIETBANK VOOR HANDEL EN NIJ

VERHEID "·) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest door het 
Hof van beroep te Brussel op 11 Fe--
bruari 1942 gewezen ; , 

Over het middel tot verbreking: scherr
ding. der artikelen 97 der Grondwet, 
1134, 1234 en 1271 van het Burgerlijk 
Wetboek, in woverre het bestreden 
arrest, al bestatigende dat de partijen 
hebben gewild : " dat, tegelijk met de 
rekening op zich t in Belgische franken 
die al reeds bestond, aan Knaeps zou 
worden geopend een rekening van zeit
den aard in de munt door de vreemde 
overheid voor bepaalde bezette gebieden 
in omloop gesteld " en " dat, bewogen 
door de omstandigheid dat er terzelfder
tijd in Belgie twee munteenheden be
stonden, elk voorzien met kracht tot 
berekening en tot aflossing, de partijen 
gemeend hebben dat zij hierbij belang 
zouden vlnden afzonderlijke inscl;lrij
vingen yast te leggen omtFent de ver
scheidene artikelen van hun financieele 
bewegingen naar gelang die in Belgische 
franken of in R. K. S. omschreven 
waren "• beslist " dat aldus aan appe
lante vrij s~ond op elk oogenblik en 
zonder verplichting tot preadvies, hetzij 
den crediteur in rekening R. K. S. met 
Belgische franken terug te betalen, hetzij, 
wat op hetzelfde neerkomt, een einde 
te stellen aan die dubbelvoudige boek
houding met het credietsaldo in R. K. S. 
om te zetten in Belgische franken tegen 
den wisselkoers van den dag "• terwijl : 
eerste tak : het gemeen inzicht der par
tijen gelijk het arrest het in de hier
bovenvermelde terrnen ontleedt, geens
zins noch in rechte noch logisch het recht 
inhield voor de Bank van door een 
eenzijdige beslissing· een einde te stellen 
aan de dubbelvoudige boekhouding tus
schen haar ·en eischer overeengekomen ; 
om het feit dat het arrest dus niet wette
lijk gemotiveerd is lschending van arti
kel 97 der Grondwet) of dat, in iedere 
veronderstelling, het de verplichtende 
kra,cht der contracten miskent lschending 
der artikelen 1134 en 1271 van het Bur
gerlijk Wetboek); tweede tak : meer 
bijzonder, veronderstellende zelfs dat 
het recht voor de b'ank van op elk oogen
blik het crediet saldo dezer rekening 
R. K. S. in Belgische franken terug te 
betalen bewezen ware, geenszins, noch 
in rechte, noch logisch in zi"ch hield het 
recht, voor de bank, van zonder eenige. 

restitutie het saldo dezer rekening om te 
zetten in Belgische franken op den door 
haar wederrechtelijk .gekozen dag, vPr
mits de terugbetaling van het saldo een 
betaling uitmaakt die den schuldenaar 
van zijn verplichting vrijmaakt, terwijl 
de omzetting slechts het voorwerp dezer 
schuld wijzigt, zonder den schuldenaar 
te bevrijden ; om het feit dat het arrest 
dus niet wettelijk gemotiveerd is (schen
ding van artikel 97 der Grondwet); om 
het feit, allerminstens, dat, met de 
omzetting in Belgische franken gelijk te 
stellen met een betaling, het arrest 
kracht van aflossing toescl}rijft aan een 
bewerking die in geen enkele der wette
hjke wijzen van te niet gaan der ver
plichtingen kan gerangschikt worden 
(schending van artikel 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het Hof van beroep 
vaststelt dat verweerster " geen rekening
courant op zicht heeft geopend in 
vreemde munt naast de rekening in 
Belgische franken met het gevolg dat 
aan tlie bepaalde rekening van toepasc 
sing wuden zijn de regelen voort
vloeiende hetzij uit een uitdrukkelijke 
overeenkomst, hetzij uit een contract ' 
van inbewaargeving of van lastgeving, 
en, namelijk, de v~rplichting van pread
vies tot herroeping " ; 

Overwegende dat het aldus bepaalt 
waarom verweerster niet verplicht was 
hetzij een dubbele rekening te behouden, 
hetzij preadvies te geven ; dat het be
streden arrest, bijgevolg, gemotiveerd is, 
en geenszins de verplichtende kracht der 
contracten miskent; 

Dat het middel in zijn eersten tak feite
lijken grondslag mist ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de omzetting der rekening « reichskre
ditkassenscheine " in Belgische franken 
niet gelijkstelt met een betaling, maar 
vaststelt dat, waar de betaling in 'deze 
laatste munt wettelijk mocht geschieden, 
verweerster vrij was de smelting der twee 
rekeningen, wat door het contract van 
rekening-courant niet verboden was, ten 
allen tijde ·te verrichten ; 

Dat het middel in zijn tweeden tak 
insgelijks feitelijken grondslag mist; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; verwijst aanlegger in de 
kosten en in een vergoeding van 150 fr. 
ten bate van verweerster. · 

20 April 1944. - 1e kamer. - Vool'
zittel·, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. - Pl. MM. Marcq 
en Veldekens. 



.L 141-

1e KAMER.- 20' April 1944. 

OVEREENKOMST. e-..:_ PERSOON DIE 
DE AKTE NIET HEEFT GETEEKEND. -
Js NIET NOODZAKELIJK EEN DERDE 
TEN AANZIEN VAN DE CONTRACTANTEN. 
- VASTSTELLING VAN DEN RECHTER 
DAT DIE PERSOON IS TUSSCHENGE
KOMEN BIJ DE OVEREENKOMST EN DAT 
ZIJN MEDECONTRACTANTEN RET BE
STAAN HEBBEN ERKEND VAN EEN BIJ 
OVEREENKOMST' ONTSTANE BAND TUS
SCHEN HEM EN HENZELF. - WETTE
LIJKHEID. 

Het enkel feit dat een persiJon de akte niet 
heeft onderteekend laat niet het besluit 
toe dat hij vreemd zou zijn gebleven aan 
'de overeenkomst en dat hij moet be
schouwd worden als derde ten aanzien 
van de contractanten. De rechter lean 
uit de ter zalce geblelcen feiten afleiden 
dat die persoon bij de overeenkomst is 
tusschengelcomen en dat zijn medecon
tractanten, door de uitvoering d,ie zij 
er aan hebben gegeven, het bestaan 
hebben erlcend van een bij ove1•eenlwmst 
ontstane band tusschen hem en henzelf. 

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP " DISCON
TOBA,NK VAN ANTWERPEN » [IN VEREF
FENING), T, VAN GULPEN EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest, door het' 
Hof van beroep te Brussel gewezen d. d. 
19 Februari 1941 ; 

I. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen Henriette De Marre, weduwe Pros
per Neefs : 

Over den grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen die voorziening gericht : 

Overwegende dat Henriette De Marre 
geen partij was ter zake v66r het Hof 
van beroep, en dat de voorziening tegen 
haar gericht is slechts "in haar hoeda, 
nigheid van eenige rechtopvolgster van 
haar overledenen echtgenoot "; 

Overwegende dat bij het verzoek
schrift tot verbreking een exploot van 
beteekening van de voorziening aan 
Prosper Neefs niet gevoegd is, noch het 
bewijs van dezes overlijden ; dat de 
beteekening van de voorziening aan 
Henriette De Marre, in haar bovenge
melde hoedanigheid, aan de. voorschrif
ten van artikelen 8 en 9 der wet van 
25 Februari 1925 niet voldoet; 

Dat de voorzienimg tegen Henriette 
De Marre dus niet ontvankelijk i.s; . 

II. Wat de voorziening betreft tegen 
Marcel Van Gulpen gericht : 

1° Over het eerste mid del : schending 
van artikelen 2036, 2011, 1208, 1121, 
1168, 1181, 1134, 1135, 1101 en 1102 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest beslist dat het aanbod 

tot borgtocht, ten voordeele der appe
lant.en Van Gulpen en Neefs bedongen in 
de tusschen de echtelieden Broddin en 
de Discontobank op 30 October 1929 
tot stand gekomene ove.i'eenkomst deze 
bank verbindt zonder dat hiatstge
noemde op geldige wijze tegen meerge
noemde appelanten de exceptie non 
adimpleti contractus kan inroepen welke 
haar toebehoort tegen de medeschulde
naars (te weten de echtelieden Broddin) 
om reden dat de borgtocht voor doel 
heeft het. gebrek van schuldenaar te 
voorkomen, en dat de borg tegen de 
schuldeischers (te weten _de HH. Van 
Gulpen en Neefs) de exceptie niet kan 
inroepen welke den hoofdschuldenaar 
(de echtelieden Broddin) kunnen tegen
gesteld worden, dan wanneer de borg
stelling, wanneer zijn beloofd werd in een 
derde-beding, ondergeschikt blijft aan de 
uitvoering door den bedinger (echtelieden 
Broddin) van de verbintenis die hij heeft 
aangegaan jegens den toezegger Discon
tobank, en dan wanneer, de door 
de Discontobank aangegane verbintenis 
hoofdelijk zijnde, zij haar toeliet den 
schuldeischer alle excepties tegen te 
stellen welke voortvloeien uit den aard 
der aangegane verbintenis (Bgl. Wb., 
art. 1208) in het onderhavige geval uit 
een derde-beding, zoodanig dat de be
lofte jegens de begunstigde derden 
bedongen was door de uitvoering der 
verbint.enissen van de bedingers jegens 
den toezegger, zoodat het bestreden 
arrest, in schending van de in het middel 
aanged uide wetsbeschikkingen, de be
slissing hervormd heeft van den eersten 
rechter die de exceptio non adimpleti 
contractus aangenomen had ten voor
deele der aanleg<;ter in verbreking daar 
de echtgenooten Broddin hun verbinte
nissen niet hebben nagekomen, dan 
wanneer zij sedert 18 Januari 1932 in 
vertoef waren : 

Overwegende dat dit middel steunt op 
de feitelijke bewering dat het in de zaak 
om een derde-beding gaat; 

Maar overwegende integendeel dat het 
bestreden arrest beslist dat verweerder 
Van Gulpen partij was bij de betwiste 
overeenkomst ; 

Dat inderdaad, na vastgesteld te heb
ben dat Van Gulpen en Neefs wei is waar · 
bedoelde overeenkomst niet onderteec 
kend hebben, het arrest er aan toevoegt 
dat daaruit niet kan afgeleid worden .dat 
zij vreemd gebleven zijn aan die over
eenkomst, en dat zij er zoo weinig derde 
bij gebleven zijn, dat de " verlenging der 
termijnen door beroepers (Van Gulpen 
en Neefs) toegestaan, een tegenprestatie 
van de beroepers uitmaakte, in ruil met 
het voordeel dat gei'ntimeerde !Discon
tobank) zich verbindt als medeschulde
naarster »; 
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Dat het middel dus groridslag mist in 
feite ; 

2o Over het tweede middel : schending 
der artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek over de aan de akten 
verschuldigde trouw, 9? der Grondwet, 
1200, 1202 en 1216, 2011 en 2015, 1134, 
1121, 1208 en 2036 : eerste tak : doordat 
het .bestreden al'!·est, om, steunend op 
eene borgstelling en bij toepassing van 
artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek, 
de beslissing van den eersten rec~ter te 
hervormen, volgens dewelke de door aan
legster in verbreking onder vorm van 
een derde-beding aangegane hoofdelijke 
verbintenis deze toeliet de exceptio non 
adimpleti contmctus zegevierend op te 
Werpen tegen de begunstigde derden, na 
te hebben vastge.oteld "dat de Disconto
bank d. d. 30 October 1929 met echtge
nooten Broddin een overeenkomst heeft 
gesloten waarbij werd bedongen : 1° ... ; 

- 20 ... ; 3° ... dat gelntimeerde Disconto
bank zich bekende hoofdelijk met deze 
echtgenooten Broddin tegenover beroe
pers verbonden voor de terugbetaling 
der 300.000 en 40.000 frank ... ; 4° dat 
tusschen partijen artikel 1216 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing was»; 
en, na verklaard te hebben " dat in de 
onderhandsche overeenkomst van 30 Oc
tober 1929 ge!ntimeerde Discontobank 
zich erkent als hoofdelijke medeschulde
naarster met de echtgenooten Broddin 
tegenover de derde geldschieters beroe-

. pers Van Gulpen en Neefs voor de leenin
gen door hen toegestaan "• nadien be
vestigt : " dat de verbintenis zoo door 
ge!ntimeerde Discontobank aangenomen 
een borgtocht uitmaakt (Burgeri. Wetb., 
art. 1216) "; "dat ge!ntimeerde Discon
tobank in de onderhandsche akte haren 
wil zich als borg te stellen klaarblijke
lijk te kennen geeft "; " dat de onder
handsche akte llet bewijs van een hoofcJ
verbintenis, bestanddeel van de borg
tocht, aantoont; dat zij ten minste het 
bewijs van een aanbod tot borgtocht 
bevat "ten voordeele van Van Gulpen 
en Neefs, en het feit eener bewling van 
interesten· aan laatstgenoemden weer
houdt als « eene uitvoering van de borg
tocht, aldus mt de bevinding eeneT' ver
bintenis_ van hoofdelijke medeschulde
naar, ten voordeele van niet bij de over
eenkomst netrokkene derden, besluitend 
tot het bestaan eeper aan dezen aange
bodene borgstellingverbintenb, dan wan
neer de bedingen der overeenkomst van 
30 October 1929- weerhouden als begin 
van bewijs door ge&chrift bij g·ebrek .aan 
benelzing d·er bij artikel 1326 van het 
Burgerlijk Wetboek voorgeschrevene ver
meldingen - eene hoofdelijke verbin
tenis bevatten welke de Discontobank 
aan de echtelieden Broddin verbindt, naar 
de uitdrukking van artikel 1216 van het 

Burgerlijk Wetboek dat de eene. der 
schuldenaars slechts als borg beschouwt 
ten opzichte van den anderen · ID!)Q.e
schuldenaar, wien de schuld uitsluitend 
zou betreffen, en hoegenaamd geen borg·
stelling omva tten eener verbintenis jegeris 
den schuldeischer, dewelke krachtens 
artikel 2015 van het Burgerlijk Wetbo,ek 
noch stilzwijgend noch vermoed mag 
zijn, zoodat het bestreden arrest heeft 
uitspraak gedaan in schending der trouw 
verschuldigd aan de bedingen der over
eenkomst van 30 October 1929 welke 
het kwam te vermelden, en zonder aan 
te geven waar de bevestiging van derge
lijke borgstellingverbintenis - trou" 
wens in conclusie door ge."intimeerde 
betwist - eenigen grond zou vinden in 
de akte van 30 October 1929, aldus de 
controle van het Hof over de wette
lijkheid van zijn beslissing onmogelijk 
makend, in schending van artikel 9? der 
Grondwet, evenals van artikel 2015 van 
het Burgerlijk Wetboek terwijl dit 
tevens de schending behelst der orga
nische beschikkingen over de uit over
eenkomst ontstane hoofdelijkheid bij de 
schuldenaars (Burgeri. Wetb., art. 1200, 
1202, 1216) en over de borgstelling, en 
voor zooveel als noodig van de andere in 
het mid del opgesomde 'beschikkingen ; 

Tweede tak : doordat het bestreden 
arrest, om, steunend op een borgstelling
verbintenis en bij toepassing van arti
kel 2036 van het Burgerlijk Wetboek de 
beslissing van den eersten rechter te 
hervormen, volgens dewelke de door 
aanlegster in verbreking _qnder vorm van . 
een derdebeding aangegane hoofdelijke 
verbintenis deze toeliet zegevierend de 
exceptio non adimpleti contractus op te 
werpen tegen de begunstigde derden, 
tenminste beslist heeft dat de verbin
tenis van hoofdelijke medeschuldenares, 
door de ge"intimeerde Discontobank aan
gega:an in de tusschen haar en de echte
Iieden Broddin tot stand gekomene over
eenkomst van 30 October 1929 een borg
tocht of " ten minste een aanbod tot 
borgtocht" ten voordeele van Van Gul
pen en Neefs uitmaakte, ·waarbij· het 
verwijst naar artikel 1216 van het Bur
gerlijk Wetboek dat het vermeldt tus
schen haakjes, dan wanneer artikel 1216 
van het Burgerlijk Wetboek een beschik
king is betreffend de hoofdelijkheid tus-. 
schen de schuldenaars en die de afre
kening tusschen deze medeschuldenaars 
regelt in de onderstelling dat de schuld 
slechts een hunner betreft, in welk geval 
deze gehouden voor de gansche schuld 
jegens de andere medeschuldenaa!ls welke 
" ten opzichte van hem " slechts aanzien 
worden als zijn borgen, zoodat dit artikel 
totaal vreemd blijft aan de betrekkingen 
met den schuldeischer der hoofdelijke 
verbintenis en aan deze hoegenaamd 
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niet het karakter verleent eeiier borg
stelling jegens den schuldeischer zooals 
voorzien bij artikelen. 2011 en volgend~ 
van het Burgerlijk Wetboek; zoodat de 
aangevochtene beslissing gansch in het 
bijzonder artikel 1216 van het Burger
lijk Wetboek geschonden heeft door, 
met een verwijzing naar deze beschik
king, haar bewering te staven van het 
bestaan eener borgstellingverbintenis der 
Discontobank ten voordeele der schuld
eischers Van Gulpen en Neefs, welke zij 
afleidt uit een oyereenkomst welke een 
hoofdelijke verbintenis instelt, en in 
gebreke blijft het bestaan te be'Yijzen 
van een borgtocht overeenkomstig arti
kel 2015 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending der artikelen 1216, 2015, 
2011, 2036, 1121 en 1208 van het Burger
lijk Wetboek en voor zooveel als noodig 
van de andere in het middel opgesomde 
beschikkingen) ; 

Derde tak : doordat het hestreden 
arrest steunend op · een borgstelling
verbintenis om bij toepassipg van arti
kel 2036 van het Burgerlijk Wetboek de 
beslissing van den eersten rechter te 
hervormen, volgehs dewelke de door aan
legster in verbreking onder vorm van 
een derde-beding aangegane hoofdelijke 
verbintenis deze toeliet zegevierend de 
exceptio non. adimpleti .contractus op te 
werpen tegen de begunstigde derden, 
verklaart dat het feit vanwege aan
legster in verbreking· interesten betaald 
te hebben aan de appelanten " nadat de 
echtgenooten Broddin opgehouden had
den hunne verbintenissen tegenover haar 
na te leven, eene gedeeltelijke uitvoering 
van de borgtocht daarstelt ,, dan wan
neer het bestaan der borgstellingsver
bintenis zelf, door geen enkele beschik
king van het arrest wettelijk vastgesteld, 
en dergelijke motiveering onvoldoend is 
om te bewijzen dat de borgstelling zou 
aangegaan geweest zijn (schending van 
artikel 97 der Grondwet en van arti
kelen 2015, 2011 en voor zooveel a]s 
noodig van de andere in het middel aan
gegevene artikelen) ; 

Vierde tak : doordat het bestreden 
arrest, steunend op een borgstellingver
bintenis om bij toepassing van arti
kel 2036 van het Burgerlijk. Wetboek de 
beslissing van den eersten rechter te her
vormen, volgens dewelke de door aan
legster in verbreking onder vorm van een 
derde beding aangegane hoofdelijke ver
bintenis deze toeliet zegevierend de excep
tio non adimpleti contractus op te werpen 
tegen de begunstigde derden, de " ver
lenging der (sic) termijn door beroepers 
toegestaan, en het beding· van een com
missieloon ten voordeele van ge!nti
meerde" weerhoudt "als een tegenpres
tatie van de beroepers in ruil met het 
voordeel dat ge!ntimeerde zich verbindt 

als medeschuldenaarster, evenals het 
verklaart _dat "het beding 'van toepas
sing van artikel 1216 van .bet Burgerlijk. 
Wetboek zonder zin zou zijn ndien de 
gelntimeerde Discontobank geen ver
bintenis jegens de schuldeischers had 
aangegaan ,, dan wanneer een verbin
tenis als · medeschuldenares jegens de 
appelanten in geenen deele het bestaan 
behelst eener verbintenis ten titel van 
borg, voorzien bij de artikelen 2011 van. 
het Burgerlijk Wetboek (en volgende), 
zoodat het bestreden arrest door deze 
overwegingen niet geldig het bestaan 
eener borgstellingsverbintenis heeft kun
nen doen blijken en aldus de artike
len 2015 en 2011 van het Burgerlijk Wet-· 
hoek heeft geschonden en zijn beslissing 
onvoldoend'e heeft gemotiveerd (scherr
ding van artikel 97 der Grondwet en 
van artikelen 2015 en 2011 van het Bur
gerlijk Wetboek, en voor zooveel als 
noodig der andere in het middel opge~ 
somde beschikkingen) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met de 

bewering van het middel, de beslissing. 
van het arrest, het bestaan erkennend 
van de verbintenis der aanlegster, jegens 
de verweerders, niet aileen steunt op de 
akte door haar en de oorspronkelijke 
schuldenaars onderteekend, doch ook op 
de vaststelling en de bindende beoordee
ling van in het debat vaststaande feiten, 
waaruit de rechter afleidt dat de ver
weerders, alhoewel ze het contract niet 
onderteekend hebben, erin tusschenge
komen zijn, en dat de partijen hier in 
geschil, door dit contract uit te voeren, 
het bestaan van een contractueelen band 
tusschen hen erkend hebben ; · 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

noch artikel 1216 van het Burgerlijk 
Wetboek, noch de verwijzing, die in het 
door de aanlegster Discontobank en de 
oorspronkelijke schuldenaars ondertee
kend geschrift er naar gedaan wordt, 
inroept als door zich zelf de erkenteriis 
rechtvaardigend van den contractueelen 
band tusschen de aanlegster en de schuld
eischers, doch aileen als argument tot 
staving van de uitlegging der in het 
debat vaststaande feiten, waarop het 
arrest wijst; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel steunt 

op het feit dat het bestaan eener borg-. 
stellingverbintenis (tusschen de Discon
tobank en den verweerder Van Gulpen) 
door geen enkele beschikking van het . 
arrest vastgesteld is ; 

Maar overwegende dat het arrest het. 
bestaan der borgstellingverbintenis vast
stelt, door erop te wijzen dat, alhoewel 
verweerder de overeenkomst niet onder
teekend heeft, hij niet vreemd gebleveri 
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is aan die qvereenkomst, dat een aan
bod tot borgtocht aangenomen wer.d en 
gedeeltelijk uitgevoerd; dat het ·arrest 
uitdrukkelijk verklaart "dat de verbin
tenis door Disconto aangegaan een borg
tocht uitmaakt »; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

in strijd met hetgeen aangehaald wordt, 
niet als rechtsregel heeft gesteld, dat 
elke verbintenis als medeschuldenaar het 
bestaan van een verbintenis ten titel van 
borg behelst ; · 

Overwegende, in(ierdaad, dat, een 
overeenkomst van 30 October 1929 
interpreteerend, het :;~.rrest verklaart dat 
aanlegster zich als hoofdelijke mede
schuldenaarster erkende, en dat de ver
bintenis door haar aangenomen · een 
borgtocht uitmaakte ; 

Waaruit volgt dat het middel, wat 
elk onderdeel aangaat, feitelijken grand
slag mist; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt aanvraagster 
tot de kosten en tot een schadevergoe
ding van 150 frank jegens ied(lr der ver
weerders. 

20 April 19£./i. - 1 8 kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Term!court, advocaat gene
raal. -- Pl. MM. Veldekens en della 
Faille d'Huysse. 

2 8 KAMER. - 24 April 1944. 

SP.EL. - OVERDREVEN INZETTEN OF 
WEDDENSCHAPPEN BIJ SPELEN DIE LI
CHAMELIJKE OEFENING OF BEHENDIG
HEID ONDERSTELLEN.- ARTIKEL 2 DER 
WET VAN 2~ OCTOBER 1902 NIET VAN 
TOEPASSING. 

Artilcel 2 der wet van 24 October 1902 is 
niet van toepassing wanneer de spelen, 
die tot overdreven tnzetten of wedden
schappen aanleiding gaven, verband 
hielden met lichamelij"lce oefening of 
behendigheid. (Wet van 2~ October 
1902, artt. 2 en 7.) 

(ALFRED PIERRE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
12 Januari 194~ door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van arti
kelen 97 der Grondwet, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 7 der 
wet van 2~ October 1902 betreffende het 
spel : 

Overwegende dat de aanlegger ver
volgd was om : a) voordeel te hebben 

getrokken van kansspelen; b) een huis 
van hazardspel te hebben gehouden 
en c) een voor het publiek toegankelijk 
lokaal houdende, en willens en wetens 
en gewoonlijk spelen te hebben toege
laten die aanleiding gaven tot overc 
dreven inzetten of .weddenschappen ; 

Overwegende dat het vonnis a quo 
den aanlegger vrijspreekt aangaande de 
eerste twee betichtingen omdat het in 
zijn lokaal toegelaten kegelspel een 
kunstspel en geen hazardspel was ; dat 
het hem eveneens van de derde betich
ting vrijspreekt om een andere reden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij overneming van de redenen van den 
eersten rechter, de vrijspraak van den 
aanlegger nopens de eerste twee betich
tingen bekrachtigt; dat aldus definitief 
beslist is dat het spel door den aanlegger 
in zijn inrichting toegelaten een kunst
spel en geen hazardspel was, doch dat · 
het arrest den aanlegger veroordeelt op 
de derde betichtfng wegens de over
dreven inzetten en weddenschappen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door aldus uitspraak te doen, artike
len 2 en 7 van de hiervoren aangeduide 
wet d. d. 2~ October 1902 geschonden 
heeft, vermits de overdreven inzetten 
en weddenschappen, die werden toege
laten, ingezet werden ter · gelegenheid 
van een kunstspel waarop de wet niet 
van toepassing is ; · 

Overwegende, anclerzijds, dat het ar
rest, bij bekrachtiging van het' vonnis 
a quo, vaststelt dat de inzetten of de 
weddenschappen niet blindelings plaats 
had den ; dat, in .. alle geval, het toeval 
niet het hoofd- of overwegend element 
was, en, daarenboven, beslist :~;onder 
dienaangaande door het openbaar mi
nisterie te worden bestreden, dat de 
aanlegger artikel 305 van het Strafwet-
boek niet overtreden heeft; ' 

Dat dus, het te zijnen laste weerhou
den feit niet onder de toepassing valt 
van de strafwet en dat de verbreking 
client uitgesproken zonder verwijzing; 

Om die reclenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest voor zoover het den 
aanlegger veroordeelt wegens de derde 
betichting; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden op de regis
ters van het Hof van beroep te Luik en 
da t melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant van de gedeeltelijk vernie
tig·de beslissing; kosten ten laste van 
den Staat; zegt dat er geen aanleiding 
bestaat tot verwijzing. 

24 April 19~~- - 28 kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 

Gelijlcl1tidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, ac:vocaat g·ene
raal. 



2e KAMER. - 24 April 1944. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
. STRAFZAKEN .. - 0P TEGENSPRAAK GE

WEZEN BESLISSING. 

W ann'eer beklaagde het verhoor van de 
getutyen heeft bij gewo.ond, ondervraagd 
werd en zijn opmerktngen werden ge
hoord, is het daarop gegeven arrest te 
zijnen aanzien op tegenspraak gewe.r.en. 

(SILLIS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

I. Aangaande de voorzieningen door 
Sillis en Lisee ingesteld. tegen het arrest 
op 9 Juni 1943 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Gelet op de akte op 15 September 1943 
ontvangen door den griffier bij het Hof 
van beroep te _Brussel, waarbij de aan
legger Sillis verklaard. heeft van de 
voorziening op 15 J um 1943 ondertee
kend afstand te doen ; 
W~t den .aanlegger Lisee betreft : 
Overwegende dat de substantieele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de uitgesproken ver??rdeelingen over
eenkomstig de wet nJn ; 

II. Aangaande de vooniening door 
Chalt-Cha!s Aron ingesteld tegen het 
arrest op 5 J uli 1343 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel : 

Over het middel Pieruit afgeleid dat, 
daar de aan!egger ter terechtzitting~n 
d. d. 1 en 9 Juni 1943 niet verschenen rs, 
het bestreden arrest ten onrechte het 
verzet door den aanlegger ingesteld 
tegen het arrest d. d. 9 Juni niet ont
vankelijk verklaal'd heeft om reden dat 
uit de ve:rmeldingen van gezegd arrest 
b!ijkt dat het jegens .den verzetter op 
tegenspraak gewezen rs ; 

Overwegende dat uit het proc~s-ver
biial der terechtzitting op 18 Mer 1943 
gehouden door de· ee:rste kamer van het 
Hof van beroep te Brussel blijkt. d,at de 
beklaagden Sillis, Lambotte, Lrsee .. en 
Chalt-Cha!s op dien dag verse~ en en ZIJn ; 
dat de getuigen hun verklarmgen heb
ben afgelegd ; dat na het. onclerhoor der 
aetuigen de beklaagden m hun opmer
kingen gehoord werclen ; dat ze door den 
eersten voorzitter ondervraagd werden ; 
dat de zaak in voortzetting verschoven 

· werd op 1 Juni, en dat de eerste voor
zitter de beklaagden ervan heeft veJO,
wittigd dat ze, zonder n~e~we dagvaar
ding, op deze terechtzrttmg m,oesten 
terug verschijnen; 

Overwegende dat het proc.es-verbaal 
der terechtzitting d. d. 1 Jum vaststelt 
dat de vier beklaagden Sillis, Lambotte, 
Li'<ee en Chalt-Cha!s aileen reeds on~e;
vraagd werden ; dat de beklaagde Lrsee 
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nog door den eersten voorzitter onder
vraagd wordt; dat de beklaagden ge
hoord zijn in hun verdedigingsmidde
len voor Lisee en Sillis re<;pectief uit
eengezet door Mrs Lejeune en Schiete
catte en voor Lambotte door Mrs Delange 
en De Keersmaecker; dat het Hof de 
zaak in beraad heeft gehouden en 'dat 
het het arrest op 9 Juni zal uitspreken; 

Overwegende dat, gesteld dat de aan
legger zooals hij het beweert ter terecht
zitting d. d. 1 Juni niet zou versch.~nen 
zijn, het onderzoek der zaak te ZIJnen 

. opzichte volledig. was en het arrest 
d. d. 9 Juni dus op tegenspraak ge
wezen werd; 

Overwegende dat het stm'en van een 
geneeskundig getuigschrift op 31 Mei 
zonder verzoek om uitstel, het Hof van 
beroep niet verplichtte de zaak te ver
schuiven of den aanlegger ervan te ver
wittigen dat het de zaa_k in be_raad hield 
en het arrest op 9 J um zou mtspreken ; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; . . 

En overwegende dat de substanheele 
of op straf vaTJ. nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de be,lissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, het Hof decreteert 
den afstand van den aanlegger Sil!is ; 
verwerpt de voorzieningen van de aan
leggers Lisee en Chalt-Cha!s en veroor
deelt elkeen der drie aanlegg·ers tot de 
kosten van zijn voorziening. 

24 April 1%4. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waar~emend 
voorzitter. - Verslagge11er, H. Vrtry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans

seTJ.s de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 24 April 1944. 

HERZIENING. - NIEUW FElT. 
GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF VAN 
BEROEP. - RECHTSPLEGING REGEL
MATIG. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDEELING EN VERWIJZING NAAR 
EEN HOF VAN BEROEP. 

Wanneer een Hof van beroep, belast met 
h.et onderzoek van een vraaq tot herzie
ninq van een door een correctioneele 
rechtbank uitqesproken veroordeeling, 
het advies heeft u1tgebracht dat er aan
leiding tot herziening bestaat, dan stelt 
het Hof van verbr~ki1!g vast 4at. de rechts
pleging r~gelnwttg ts, .~ermettgt het de 
VC1'oordeeltnq en verwt)St het de zaalc 
naar een Hof van beroep. (Wb. van 
strafv., ar tt. 443, 3°, en 445 [wet van 
18 Juni 1894].) 

(MARECHAL.) 
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ARREST. 

Herzien zijn arrest d. d. H April1%3. 
waarbij het Hof van beroep te Brussel 
gelast werd onderzoek in te stellen over 
.het verzoek ·ingediend door Ernest Ma
rechal en strekkende tot de herziening 
van de veroordeelingen welke tegen hem 
werden . uitgesproken door het vonnis 
van de correctioneele rechtbank te 
Brussel d. d. 17 December 1936: A, 1° een · 
gevangenisstraf van een maand en een 
geldboete van 26 frank om de openbare 
zeden te hebben geschonden door hande-. 
lingen welke de eerbaarheid kwetsen, 
in 193~, v66r 1 J uli, met de omstandig
heid dat de schennis bedreven werd 
jegens de minderjarige Anne-Marie Van
den Herrewegen, op het oogenblik der 
feiten min dan 21 jaar oud, geboren 
zijnde op 1 J1ili 1913; 2° een gevange
nisstraf van een maand en een geldboete 
van 26 frank, om in 't openbaar de zeden 
te hebben geschonden door handelingen 
die de eerbaarheid kwetsen, in 193~, met 
de omstandigheid dat de schennis be
dreven werd jegens de minderjarige 
Marie Cruypenninckx, op het oogenblik 
der feiten min dan 21 jaar ond, geboren 
zijnde op 10 September 1915 ; B, een 
enkele straf van twee maanden gevang
zitting en 26 frank geldboete om, meer
malen in 193~ en ten minste drie ver
schillende malen, openbaar de zeden te 
hebben geschonden door handelingen 

' welke de eerbaarheid kwetsen; 
Gelet op de processen-verbaal van het 

onderzoek · waartoe overeenkomstig de 
voorschriften der wet werd overgegaan 
door de eerste kamer van het Hof van 
beroep te Brussel, voorgezeten door den 
H. De Ridder, voorzitter, zetelende in 
vervanging :van den H. eersten voor
zitter wettelijk belet; 

Gelet op het gemotiveerd arrest op 
19 Januari 1%~ in openbare terechtzit
ting gewezen, waarbij gezegde kamer 
van het Hof van beroep, uitspraak 
doende over den uitslag van dat onder
zoek, het advies heeft uitg·ebracht dat 
er aanleiding bestond tot herziening wat 
de betichting A, 1°, betreft en dat er 
geen aanleiding tot herziening bestond 
wat betreft de betichtingen A, 2° en B; 

Gelet op de artikelen ~~3, 3°, en ~~5 
van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd door de wet van 18 Juni 18%; 

Om die redenen, het Hof vernietigt de 
veroordeeling van den aanlegger wegens 
zedenschennis jegens Vanden Herrewe
gen, minderjarige die op het oogenblik 
der feiten min dan 21 jaar oud was, 
zooals ze op 17 December 1936 door de 
conectioneele rechtbank te Brussel werd 
uitgesproken ; verwerpt het verzoek tot 
herziening voor 't overige ; 

En overwegende dat het Hof van 

beroep te Brussel geen kennis genomen 
heeft van den grond der zaak; verwijst 
de zaak aldus omschreven naar de cor
rectioneele kamer van dat Hof; veroor
deelt den aanlegger tot de drie vierden 
der kosten ; laat het overige vierde ten 
laste van den Staat. 

2~ April 19H. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorritter. - Verslag11ever, H. Walefie. 
- Gelijkluidende cor>clusie, H. Roger 
Janssens de .Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KA~mR. - 24 t\pril 1944. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 0VER8rEL. - VONNIS TOT ECHT
SCHEIDING OVERGESCHREVEN IN DE 
REGISTERS VAN DEN BURGERLIJKEN 
STAND GEDURENDE HET GEDING INVER
BREKI]'IG. - BURGERLIJKE EN STRAF
RECHTELIJKE. VEROORDEELING ZONDER 
GEVOLG. - BESLISSING VAN HET HOF. 

Wannee1· het vonnis, dat de echtscheiding 
tusschen twee echtgenooten toestaat, door 
den ambtenaar van den burgeTlijken 
stand werd overgeschreven op zijn regis
ters, dan zegt het Hof van verbrelcing 
voor recht, zonder uitspraalc te doen ove1· 
de voorzieningen van de overspelige 
echtgenoote en van !war medeplichtige 
te gen het arrest dat hen tot straf en tot 
schadevergoeding jege.ns den beleedigden 
echtgenoot veroordeelt, dat dit an·est 
zonder gevolg zal blijven en beveelt het 
dat z~in a_rrest zal worden overgeschreven 
op de reg~sters van het Hof dat het arrest 
van veroordeeling heeft gewezen en dat 
melding ervan zal gemaalct worden op 
den !cant van deze beslissing. 

(I. EN Q., T. R.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op · 
11 October 1%3 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat uit een uittreksel uit 
de T"egisters van den burgerlijken stand 
van Verviers blijkt dat het vonnis' van 
de rechtbank van eersten aanleg van die 
Stad d. d. ~ October 1%3, waarbij de 
echtscheiding wordt toegelaten tusschen 
R... Eugene, burgerlijke partij en J ... 
Rerthe, eerste aanlegster, op gezegde 
registers van den burgerlijken stand, 
op 7 Jan uari 194~ werd overgeschreven ; 

Overwegende dat deze overschrijving, 
gedaan vooraleer het bestreden arrest in 
kracht van gewijsde is g·egaan, de voort
zetting van de rechtspleging belet en alle 
uitwerksel wegneemt van de veroor
deelingen tot straf wegens overspel en 
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medeplichtighe1d aan overspel en van 
de burgerlij ke veroordeelingen die het 
gevolg ervan zijn ; 

Om die redenen, het Hof zegt voor 
recht dat het bestreden arrest zonder 
uitwerkselzalblijven watdeveroordeelin
gen tot straf en wat de burgerlijke veroor
deelingen betreft; beveelt dat onderhavig 
arrest zalovergeschreven worden op de re
gisters van het Hof van beroep te Luik en 
dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant van de zonder uitwerksel 
verklaarde beslissing; laat de kosten 
ten laste van den Staat. 

24 April 1944. - 2e kamer. - . Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 24 April 1944. 

GRONDBELASTING. - VRIJSTEL
LING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, 
DER GEORDENDE WETTEN. - 0NROE
REND GOED, ZONDER EENIG WINSTGE
VEND DOEL GEBRUIKT TOT HET ON
DERWIJS OF TOT EEN WERK VAN WEL
DADIGHEID. 

De vrijstelling van de grondbelasting, voor
zien bij artikel 4, § 3, van de op 12 Sep
tembet 1936 geordende wetten, ten aan
zien van onroerende goederen die, zonder 
eenig oogmerk om winst te maken, 
worden gebruikt tot het onderwijs of tot 
werken van weldadigheid is van toepas
sing zelfs op de gedeelten van het onroe
rend goed, die, alhoewel slechts onrecht
streeks tot dit doel bestemd, nochtans 
noodzakelijk zijn om den goeden gang 
van het werk van onderwijs of van 
weldadigheid te verzekeren. 

(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. V. Z. W. D. 
<S<EURS AUGUSTINES HOSPITALIERES 

DE LOUVAIN n.) 

. ARREST. 

Overwegende dat de voorzieningen 
samenhangend zijn en dienen samenge
voegd te worden ; 

Gelet op de twee bestreden arresten 
beide op 2 December 1942 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over den grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen de voorziening aangevoerd 
en afgeleid hieruit dat de namens den 
directeur der belastingen te Brussel 
ingediende verhalen tot verbreking door 
dezen ambtenaar niet onderteekend zijn, 
doch "voor den directeur, de afgevaar
digde inspecteur " en hieruit dat de vole 
machten aan den verifkator Naminne 

gegeven ten einde de voorziening en de 
bijlagen ervan ter griffie van het Hof 
van beroep neer te leggen, gelijkerwijze 
onderteekend zijn, dan wanneer de op
dracht, die door den directeur der belas
tingen · zou gegeven geweest zijn a an den 
ambtenaar die de rekwesten tot verbre
king en de volmachten in zijn naam heeft 
onderteekend niet regelmatig overge
legd is, wat de nietigheid der beide voor
zieningen medesleept : 
· Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling voorschrijft in het dossier een 
stuk neer te leggen waardoor de op
dracht bewezen wordt; dat wanneer· een 
ambtenaar, zooals een inspecteur, ver
klaart te handelen als afgevaardigde van 
den directeur, deze verklaring tot tegen
bewijs doet vermoeden dat de directeur 
zich in de noodzakelijkheid heeft be
vonden zich te doen vervangen en dat 
de vervanger regelmatig aangeduid werd 
om zijn bedieningen uit te oefenen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid bijgevolg, niet kan aangenomen 
worden'; 

Ten gronde : 
Over het ·eenig middel tot verbreking, 

schending van artikelen 97 der Grond- . 
wet ; 4, § 3, der wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit d. Q.. 12 Septem
ber 1936, en, bijgevolg, van artikelen 1, 
4 (§§ 1 en 2}, 6 der wet d. d. 17 Juni 1938, 
tot wederinvoerlng van ·de nationale 
crisisbijdrage (aangaande de dienstja
ren 1938, 1939 en 1940}; 1, 4 en 6 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
nationale crisisbijdrage samengeschakeld 
bij koninklijk besluit d. d. 21 Januari 
1937 (aangaande het dienstjaar 1937} : 

Overwegende dat de bestreden arres
ten in feite vaststellen dat de onderne
ming van het rusthuis geen winstge
vende onderneming uitmaakt dat ze 
slechts tot doel heeft het behoudeil en 
het uitbreiden van het philantropisch 
werk te verzekeren dat bij de statuten 
der verweerster voorzien is ; 

Dat ze in rechte beslissen dat, om de 
vrijstelling te genieten, niet vereischt 
wordt dat de gebouwen en gronden, tot 
een der door de wet opgesomde onder
nemingen bestemd, uitsluitend bestemd 
zijn tot het werk dat ze tot voorwerp 
hebben; 

Overwegende dat de bij artikel 4
1 

§ 3, 
der samengeschakelde wetten voorziene 
vrijstelling toegepast wordt zelfs op de 
gedeelten van het onroerend goed die, 
alho.ewel slechts onrechtstreeksch die
nend tot de weldadigheid of het onder
wijs, nochtans noodig .zijn om de goed,e 
werking van het werk van weldadigheid 
of van onderwijs te verzekeren ; 

Dat het middel bijgevolg niet kan aan
genomen worden ; 
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Om die redenen, het Hof voegt de 
voorzieningen samen ; verwerpt ze ; ver-· 
oordeelt den Staat - beheer van finan
cien- tot de kosten. 

24 April 1944. - ze kamer. - -Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. -
Gelijkluidende conchtsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 24 April 1944. 

VERKEER. - RICHTINQ. - VERPLICH
TING DE UITERSTE RECHTER ZIJDE VAN 
DEN. STEENWEG TE. HOUDEN. - GELDT 
NIET VOOR TRAAGRIJDENDE WEGGE
BRUIKERS OP EEN WEG DIE HUN IS 
VOORBEHOUDEN .. 

De traagrijdende wegge_bruikers. die ver
keeren op een. ~eg d~e hun ~s v~orbe
houden, zijn met gehouden de u~terste 
rechter zijde van den steenweg te houden. 
(Kon. besl. van 1 Februari 1934~ art. 30, 
gewijzigd bij artikel 6, van het konink
lijk besluit van 17 J anuari 1936.) 

(MARECHAL.) 

ARREST. 

.Gelet op het bestreden vonnis op 
19 November 1943 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Aarlen, zete
lende in graad van hooger beroep en als 
rechter naar wien de zaak verwezen 
werd; 

Over het vierde middel : schending 
van artikelen 24 en 30 van het konink
lijk besluit van 1 Februari :L 934 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het vervoer en het verkeer doordat, 
wegens de omstandigheid dat het pad, 
dat nog niet als rijwielpad moest ge
bruikt worden, als niet verhoogde berm 

· beschouwd werd, het bestreden vonnis 
op den aanlegger ten onrechte artike
len 27 en 30 betreffende het verkeer op 
den rijweg heeft toegepast, in plaats van 
artikel 24 toe te passen dat in 't bij
zonder het verkeer op de voorbehouden 
wegen regelt : · 

Overwegende dat het door den aan
leg>ger ingeroepen besluit van 1 Fe
bruari 1934 een onderscheid maakt 
tussGhen het verkeer van om 't even 
welke weggebruikers op al de openba11e 
wegen en het verkeer van sommige weg
gebruikers op deelen van den openbaren 
weg welk hun zijn voorbehouden ; 

Overwegende, inderdaad, dat de bepa
lingen onder de afdeeling VI van hoofd
stuk I van gezegd besluit onder titel 
"richting van het verkeer " de alge
meene regelen zijn nopens het verkeer 

in principe van toepassing op de wegge. 
bruikers van aile openbare wegen; dat, 
integendeel, deze onder afdeeling V, 
onder titel « voorbehouden wegen " voor
geschreven zijn ·voor zekere soorten van 
weggebruikers, die het besluit opsomt 
en· die het toelaat op deelen van den 
openbaren weg te verkeeren, deelen 

· welke het hun voorbehoudt; 
Overwegende dat deze indeeling van 

de beschikkingen over het verkeer in . 
algemeene regelen en bijzondere regelen, 
als natuurlijk gevolg heeft dat de alge
meeneregelen worden toegepast op al de 
weggebruikers, zelfs op deze aan wie 
deelen van den openbaren weg voorbe
houden zijn, wanneer ze op al de gewone 
openbare wegen verkeeren, terwijl de 
bijzondere regelen slechts van toepassing 
zijn op deze laatste kategorien van weg
g.ebruikers, wanneer ze zooals hun toege
laten is op de voorbehouden wegen ver
keeren; 

Overwegende dat artikel 6 van het 
besluit van 17 Januari 1936 dit gevolg 
formeel uitdrukt door artikel 31J van bet 
besluit van 1 Febrnar-i 1934 (afdeeling VI) 
te wij7igen; dat, inderdaad. uit den 
nieuwen tekst van artikel 30 blijkt dat 
de algemeene regel er in vermeld niet 
wordt toegepast op de traagrijdende 
weggehruikers die op de wegen ver
keeren welke hun zijn voorbehouden; 

Overwegende dat het bestreden von
nis vaststelt dat de aanlegger per rijwiel 
over den niet verhoogden berm reed 
gelegen aan de linkerzijde van den 
rijweg welke hij volgde; dat het vonnis 
in die voorwaarden den aanlegger ver· 
oordeelt wegens inbreuk op artikel 30 
van het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, orndat hij, als traagrij
dende weggebruiker de uiterste rechter
zijde van den rijweg niet l1eeft gehouden; 

Overwegende dat volgens artikel 24 
de niet verhoogde berm een weg is voor
behouden aan de a! dan niet bereden 
motorlooze rijwielen ; dat er geen onder
scheid wordt gemaakt naar gelang dal 
de berm aan de linker of aan de rechter 
zijde van den zijweg ligt; 

Dat aldus bewezen is dat de aanlegger 
niet op den rijweg verkeerde en dat bij
gevolg de verplichting de uiterste rech
terzijde van den rijweg te houden op hem 
niet. van toepassing was; 

Dat het middel dus gegrond is; 
Om die redenen, en zonder acht te 

slaan op de andere middelen, het Hof 
verbreekt het bestreden vonnis; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van de correctio
neele rechtbank te Aarlen, en dat mel
ding ervan zal gemaakt worden op den 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de correctioneele 



- 149 

rechtbank te Marche-en-Famenne zete
lende in graad van hooger beroep ; 
kosten ten laste van den Staat. 

24 Apri11944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H .. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende. conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 24 April 1944. 

MISDRIJF. POGING. - VASTSTEL-
LING VAN DE WETTELIJKE BESTAND

. DEELEN. 

Is niet wettelijk gerechtvaardigd de ver
oordeeling uitgesp!'Oken wegens poging 
tot afpersing, dan wanneer het bestaan 
van een van de bestanddeelen ·· van de 
stmfbare poging niet is vastgesteld. 
(Strafwb., art. 51; Grondwet, art. 97.) 

(PUTZ.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden anest op 
10 Januari 1944 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; . 

Over het middel : schending van arti
kel 97 der Grondwet en 51 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de aanlegger v66r 
het Hof van beroep een conclusie gena
men had waarbij hij inzonderheid staande 
hield " dat de twee pogingen tot afper
sing niet konden weerhouden worden 
omdat hij zich vrijwillig teruggetrokken 
had; dat, inderdaad, wat Bredo betreft, 
hij de brieventasch die de fondsen moest 
bevatten, niet heeft weggenomen, wegens 
e·en gewetenswroeging, en dat, daaren
boven, de vrijwillige terugtrekking van 
wege den dader van een poging, deze 
laatste kwijtschelding moet doen ver
krijgen, welke ook de reden van de 
terugtrekking weze; dat wat Deface 
betreft, niets in den bundel toelaat hier
aari te twijfelen dat hij zich niet vrij
willig zou teruggetrokken hebben »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de twee pogingen tot afper
sing zich geopenbaard hebben door uit
wendige daden welke een begin van 
uitvoering uitmaken, te weten het stu
ren van dreigbrieven ; 

Doch overwegende dat, door zich te 
beperken bij de verklaring " dat zoo de 
beklaagde niet onmiddellijk de brieven 
heeft durven nemen welke het slachtoffer 
op de aangeduide plaats had gelegd, het 
niet mogelijk is daaruit een terugtrek
king af te leiden ; dat de houding van 
den beklaagde geenszins bewijst dat hij 
aan zijn inzichten definitief verzaakt 

had "• de rechter over den grond de 
conclusie van den aanlegger niet juist 
heeft beantwoord en het bestaan van 
het bestanddeel van de strafbare poging 
niet heeft vastgesteld, te weten dat de 
uitwendige daden aileen wegens omstan
digheden, onafhankelijk van den wil van 
den dader, gestaakt werden of hun uit
werking hebben gemjst; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door, in die omstimdigheden den aan
legger te veroordeelen wegens poging 
tot afpersing, de in het middel aan
geduide bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest voor zoover het den aan
legger, wegens elk der twee pogingen tot 
afpersing, tot een gevangenisstraf van 
een jaar veroordeeld heeft; 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 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt 
de kosten ten laste van den Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

24 April 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

1e KAMER.- 27 April 1944. 

1o ONTEIGENING TEN ALGEMEE
NEN NUTTE. --,-;- 0NTEIGENING DIE 
AAN EEN MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOI
TATIE VAN MIJNEN HET VOORDEEL 
ONTNEEMT VAN EEN BEDING TOT VRIJ
STELLING VAN DE VERANTWOORDE
LIJKHEID WEGENS DOOR DE MIJN VER
OORZAAKTE SCHADE. - BEPALING EN 
REGELING VAN DE VERGOEDING. 

2o ONTEIGENING TEN ALGEMEE
NEN NUTTE. - VooRAFGAANDE 
VERGOEDING. - REGEL GESTELD IN 
HET UITSLUITEND BELANG VAN DEN 
TE ONTEIGENEN PERSOON. 

.1o Wanneer aan een maatschappij tot 
exploitatie van mijnen, die bij ove!'e_en
komst was vrij gesteld van de verp_ltch
ting om de schade, door de werken ~n de 
mijn veroo!'zaakt aan een onroerend 
goed, te vergoeden, het voordeel van dit 
beding wordt ontnomen door een ontei
gening ten algemeenen nutte van. het 
onroerend goed; kan de rechter b~slts~en 
dat de ve~.·goeding wegens onte~gemng 
toekomende aa1i de maatschappij en de 
ve!'goedingen die deze mocht ve1·sch'l!.l- •, 
digd.zijn wegens de schade doo!' de mtJ.n 
veroorzaakt aan het onteigende goed, tn 
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vergelijking komen en dat, bijgevolg_, 
die maatschappij het recht heeft te wet
geren in de vergoedirz_g van de veroor
zaakte schade tusschen te komen (1). 

2P De regel luidend dat de vergoeding 
wegens onteigening voora.f moet worden 
bepa.ald, bestaat in h_et uitsluitend voor
deel van den te ontetgenen persoon: de 
partij die onteiger:t kan zich niet ?e
roepen op het met-naleven van dwn 
regel. (Grondwet, art. 11.) 

(SOCIJtTJt INTERCOMMUNALE DE DEMERGE
MENT DE~ COMMUNES DE LA REGION 
DE LIEGE, T. NAAMLOOZE VENNOOT
SCHAP OUGREE-MARIHA YE EN SOCIETE 
ESPERANCE-LONGDOZ.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
21 Maart 1940 door het Hof van beroel' 
te Luik gewezen ; 

. Over den grond van niet-ontvanke
lijkheid aangevoerd door de vennoot
schap Esperance-Longdoz : 

Overwegende dat het op 2 Maart 1939 
gew'ezeri vonnis een einde gesteld heeft 
aan het geding tusschen de aanlegster en 
de vennootschap Esperance-Longdoz; 
dat deze laatste, door de venn.ootschap 
Ougree-Marihaye in tusschenkomst _op
geroepen, bij het bestreclen arrest bmten 
de zaak werd gesteld ; 

Overwegencle dat de bezwaren tegen 
dit arrest gericht uitsluitencl betrekking 
hebben op de rechten van de vennoot
schap Ougree-Marihaye jegens de aan
legster; 

. Dat de voorziening, voor zoover ze 
tegen de " SQciete Metallurgique d'Espe
rance-Longdoz" gericht is, niet ontvan-
kclijkis: . . . 

Over het eenig middel : schendmg van 
artikelen 11 12, 19 en 21 van de wet van 
17 April 1835, 686 van het Burgerlijk 
Wetboek · 11 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na in feite 
te hebben vastgesteld dat de uitwerking 
van het vonnis, dat het bekrachtigt, 
« hierin bestaat dat de litigieuze goederen 
overgaan in het goed van de onteigenaar
ster vrij en onbelast "' bij bekraclltiging 
van het beschikkencl gedeelte van het von
nis waartegen hooger beroep, geoordeeld 
he eft da t, zoo mijnschade veroorzaakt 
werd aan de perceelen die het voorwerp 
van de onteigening uitmaken, de naam
looze vennootschap Ougree - Marihaye 
« het recht zou hebben te weigeren op 
eenigerlei wij ze in de schacleloos~telling 
tusschen te. komen, als compensatie voor 
de vergoeding welke haar verschuldigd 
is wegens de afschaffing .... van de erf
dienstbaarheid "' clan wanneer : a) krach-

( 1) Zie de voetnota .bij dit arrest in Bull. 
en PAi-ne., 1944, I, blz. 320. 

tens artikel21 der wet van 17 April1835, 
de onteigening ten algemeenen nutte als 
uitwerksel heeft in het patrimonium van 
den onteigenaar het eigendomsrecht van 

. het onteigend goed over te dragen, zon
der welke beperking of verdeeling· ook, 
inzonderheid het verzaken aan het recht 
op vergoeding ingestelden eigendoms
recht door mijnschade zou worden aan
getast daar het recht van de reclamanten 
overg~dragen wordt op de prijzen die, 
volgens artikel 12 van gezegde wet, defi
nitief werden toegekend; b) het bestreden 
arrest het uitwerksel bestendigt van het 
beding tot vrijstelling waarvan de eerste 
verweerster in verbreking genoot, na te 
hebben vastgesteld <,].at het onroerend 
goed moest vrij zijn van de uitwerksels 
van gezegd beding dat een recht van 
erfdienstbaarheid uitmaakt of .een per
soonlijk recht in rem; c) de naamlooze 
vennootschap OU:gree-Marihaye volgens 
den regel van artikel 11 der Grondwet 
rechthebbende op een voorafgaande scha
deloosstelling, geen betaling op termijn 
van die vergoeding kan eischen, vergoe
ding welke de rechter over den grond 
defmitief en onmiddellijk moest vast
stellen overeenkomstig artikel 11 van 
de wet van 17 April1835: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet betwist dat de onteigening als uit
werking heeft het onteigend goed te 
ontlasten van aile rechten en vorde
ringen waarmede het bezwaard was ; 

Dat het, integendeel erkent dat « het 
vonnis waarbij de door de wet voorge
schreven formaliteiten volbracht ver
k.Iaard worden, als uitwerksel heeft het 
onroerend goed in het domein van aan
legster te doen overgaan gansch vrij van 
aile lasten " en inzonderheid van den 
last voortvloeiende uit het beding tot 
vrij stelling ; 

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

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het door het stelsel van de gebeur
lijke schuldvergelijking, niet onrecht
streeks het recht wil herstellen dat voor 
de naamlooze vennootschap « Ougree-Ma-

. rihaye " voortvloeide uit het_ b_eding -~ot 
vrijstelling, doch de enkele JU~ste WIJze 
van schadeloosstelling heeft Willen aan-
d~dw; . 

Dat het vaststelt dat het beclrag van 
de vergoeding, welke aan deze venno~t
schap toekomt, thans niet schatbaar Is, 
en het slechts zal worden wegens gebeur" 
lijke schacle; clat die ~esc~ouw:inge~l 
in feite, welke aile rnogeh]khe1d mtslm
ten van de aan de naamlooze vennoot
schap Ougrce - Marihaye veroorzaakte 
schade thans te bepalen, de beslissing 
rechtvaardigen ; 

Dat het micldel in zijn tweecle onder
dee! niet gegrond is ; 
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Overwegende dat de vergoeding welke 
aan den onteigende toekomt eerst en 
vooral billijk moet zijn; dat, precies om 
die billijkheid te verzekeren, de wet-

. gever . de voorafgaande betaling heeft 
bevolen; 

Overwegende dat, daar die maatregel 
in het. uitsluitend belang van den ontei
gende getroffen is, de aanlegster tegen 
het arrest geen verwijt kan vinden in 
het feit dat die maatregel niet in acht 
genomen werd ; 

Dat de aanlegster geen reden tot 
klagen kan vinden in het feit dat ze 
niet onmiddellijk veroordeeld werd, om 
de naamlooze vennootschap Ougree-Ma
rihaye schadeloos te stellen, waarvan het 
bestreden arrest, zonder dienaangaande 
bestreden te zijn, het recht op een ver
goeding erkend heeft ; 

Dat het middel in zijn derde onderdeel 
niet kan aangenomen worden ; 

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

27 April 194A. - 1" kamer. -:- Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. 

Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
_Janssens de "Bisthoven, advocaat gene
raal. 

28 KAMER. - 1 Mei 1944. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. -.BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER VERWIJZEND NAAR DE 
POLITIERECHTBANK. RECHTBANK 
VERICLAART ZICH ONBEVOEGD, DAAR 
BEKLAAGDE TEN TIJDE VAN DE FElTEN, 
ONDERWORPEN WAS AAN DE MILITAIRE 
STRAFWETTEN. - BESLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAA,N. -
REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

E1· bestaat aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied wanneer, bij in kracht van 
gewijsde gegane beslissingen, de raad
kamer een beklaagde naar de politie
rechtbank heeft verwezen en deze recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard 
omdat beklaagde, op het oogenblik van 
de feiten, onderworpen was aan de mili
taire strafwetten. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
. T. POULET.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Hull. en PAsic., 19H, I, S27. 

1 Mei 1%4. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2 8 KAMER. - 1 Mei 1944. 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
.. MISDRIJF BEHOOREND TOT DE 

KENNISNEMING VAN DE CORRECTIO
NEELE RECHTBANK. - VOORAFGAAND 
ONDERZOEK NIET NOODZAKELIJK. -
ZELFS INDIEN DIE RECHTBANK VOOR
LOOPIG DE BEVOEGDHEID VAN DE 
MILITAIRE RECHTBANKEN WA,ARNEEJVIT. 

2° RECHTBANKEN .. - STRAFZAKEN. 
----c BEVOEGDHEID VAN HET VONNIS
GERECHT.- VERANDERING VAN DE BE· 
NAMING VAN HEfT STRAFBAAR FElT. -
ZELFDE FElT. - BEKLA,AGDE GEWAAR
SCHUWD DAT HIJ OVER DE NIEUWE BE
NAMING ZIJN VERDEDIGING HEEFT VOOR 
TE DRAGEN. - VEROORDEELING WET
TELIJK. 

S0 ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
----,- CORRECTIONEELE ZAKEN. - ON
DERVRAGING VAN BEKLAAGDE VOOR 
EEN TUSSCHENARREST. - GEEN VER
PLICHTING EEN NIEUWE ONDERVRA
GING TE DOEN VOOR RET EINDARREST. 

1° Bij misdrijv~n, die tot de kennisneming 
van de correctwneele rechtbank behooren, 
kan de procureur des konings recht
sfreeks de zaak aanhangig maken bij 
het vonnisgerecht, zonder verplicht te 
zijn vooraf tot een voorbereidend onder
zoek te moeten overgaan. Zullcs is het 
geval oak wanneer misdrijven worden 
opgedragen aan de kennisneming van 
de co1·rectioneele rechtbank, die voor
loopig de bevoegdheid uitoefent van 
de militaire jurisdictie. (Besluit van 
18 November 1940, art. 2.) 

2° De rechter, die de zaak ten grande 
. beoo1·deelt, kan de oorspronkelijke bena

ming van het strafbaar feit vervangen 
door een nieuwe benaming, indien het 
feit, dat onder de nieuwe benaming valt 
hetzelfde is dan het feit waarvan d~ 
kenni$neny,in[J hem eerst werd opgedra
gen en tndten de beklaagde gewaar
schuwd werd dat hij zijn verdediging 
had voor te dragen over de nieuwe bena
ming. 

so Noch m·tikel 210 van het Wetboek van 
strafvordering, noch eenige andere wets
bepaling verplichten het Hof van beroep 
den beklaagde v66r het eindarrest op
nieuw te hooren, indien hij reeds werd 
ondervraagd v661- het verleenen van ee1~ 
tusschenarrest. 

( MONIN.) 
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ARREST. 

De N ederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC.,_ 19M, I, 328. 

1 Mei 19H. - 2" kamer. - Vo£n·
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 4 Mei 1944. 

ECHTSCHEIDING. - ONDERHOUDS
UITKEERING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 301 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. -
BEPALING VAN HE~NADEEL GELEDEN 
DOOR DEN ECHTGENOOT DIE DE ECHT
SCHEIDING HEEFT BEKOMEN. - BE
PALING VAN DE INKOMSTEN. 

Om het nadeel te bepalen, geleden door den 
echtgenoot die de echtscheiding !weft 
bekomen, en de inkornsten van den 
schuldenaar van de door artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek voorziene onder
houdsuitkeerin g te schatten, rnoet de 
rechter zich stellen op den dag waarop 
de definitieve beslissing, die de echt
scheiding toestaat, werd verleend. 

(VAN OORDT, T. MOHR.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
22 November 1941, gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, schending van 
artikelen 1101, 113~, 1317, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek; 61, 77, 78, 
1M, 142, ~62 en ~70 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtspleging (schending van 
het gerechtelijk contract); voor zooveel 
als noodig, schending van artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestredim arrest het middel niet 
beantwoordt door den aanlegger in ver
breking opgpworpen tegen den eisch tot 
uitkeering tot onderhoud door verweer
ster ingediend, op grond van artikel 301, 
van het Burgerlijk Wetboek, en hieruit 
heeft afgeleid dat, daar de aanlegger ten
gevolge van overmacht op het oogenblik 
van de overschrijving der echtscheiding 
geen enkele onkomst meer had, tegen 
hem geen enkele veroordeeling tot uit-

. keering tot inderhoud meer. kon uitge
sproken worden, dit wanneer de aan
legger hiertoe besloot dat voor recht zou 
gezegd worden '' dat het bedrag van de 
uitkeering tot onderhoud (krachtens arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 

verschuldigd) geschat moet worden op 
den dag van de overschrijving der echt
scheiding in de register van den Burger
lijke Stand »; 

Overwegende dat Van Oordt, in v66r · 
het Hof van beroep neergelegde con

,ciusie, staande hield dat " daar de uit
keering krachtens artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek verschuldigd, slechts 
begint te loopen vanaf den dag der 
overschrijving van het vonnis waarbij 
de echtscheiding wordt toe(ielaten, het 
bedrag ervan slechts op dit oogenblik 
kan vastgesteld worden, rekening ge
houden met de inkomsten van den 
schuldenaar op dat oogenblik »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op die bewering antwoordt : "dat ·de 
beroeper niet bewijst dat de uitkeering 
van duizend frank per maand, waartoe 
hij gehouden is, het derde van zijn in
·komsten te hoven gaat, zooals deze be
stonden op het oogenblik waarop het 
geding tot echtscheiding in het voordeel 
van de ge!ntimeerde werd beslecht; dat 
hij niet bewijst dat de eerste rechter zich 
in zijn rekel)-ingen vergist heeft » ; 

Overwegertde dat uit deze vermeldin
gen blijkt dat, naar het oordeel van het 
Hof van beroep, om het bedrag vast te 
stellen van de krachtens artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek verschuldigde 
uitkeering, rekening client gehouden met 
het oogenblik waarop de beslissing, die de 
echtscheiding toelaat, wordt uitgespro
ken; 

Dat hieruit volgt dat het arrest de 
bewering van Van Oordt verwerpt, door 
een rechtsregel in te roepen die, in de 
gedachte van den rechter deze bewe
ring weerlegt ; 

Overwegende dat de rechter niet ge
honden -was daarenboven redenen van 
deze reden te geven ; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Over het tweede middel : schending 

van artikelen 301, 262, 212, 268 en 269 
van het Burgerlijk Wetboek, ~57, ~6~ 
en ~73 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtspleging, 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest zou beslis
sen dat de uitkeering tot onderhoud aan 
den onschuldigen echtgenoot toegekend 
overeenkomstig artikel 301 van het Bur
gerlijk Wetboek, wat zijn bedrag betreft, 
moet bepaald worden, in verband met 
de inkomsten van den schuldigen echt
genoot " op het oogenblik waarop het 
geding tot echtscheiding in het voordeel 
van de ge!ntimeerde beslecht were! », 
't is te zeggen op den datum van de uit
spraak van het vonnis waarbij de echt
scheiding toegelaten werd, dan wanneer 
tegen dit vonnis in zake, hooger beroep, 
was ingesteld geweest ten minste voor 
zoover het over de uitkeering tot onder-
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houd uitspraak deed, en dan wanneer, 
in alle geval die uitkeering, daar ze slechts, 
een uitwerksel is van de echtscheiding, 
moet geschat worden op den· datum 
waarop deze laatste wordt overgeschre
ven · 
O~erwegende. dat de bij artikel 301 

van het Burgerlijk Wetboek voorziene 
uitkeering een vergoedend karakter heeft; 
dat ze de schadeloosstelling uitmaakt 
van het nadeel dat aan den onschuldigen 
echtgenoot wordt veroorzaakt door den 
schuldigen echtgenoot wiens fout het 

._ ophouden he eft veroorzaakt van de 
hulp en den bijstand, waartoe het huwe
lijk hem jegens zijn echtgenoot ver
plichtte; 

Dat, om dit nadeel en het bedrag der 
inkomsten welke moeten dienen om het 
te vergoeden, te schatten, men zich dus 
op het oogenblik moet stellen waarop de 
schade onstaat, 't is te zeggen op den 
dag waarop de onschuldige echtgenoot 
de echtscheiding bekomt; 

Overwegende dat de echtscheiding be
komen wordt krachtens de gerechtelijke 
beslissing. die dezen maatregel toelaat; 

Overwegende dat, in casu, de gerechte
lijke beslissing die de echtscheiding toe
laat, het vonnis is dat in de zaak door de 
rechtbank van eersten aanleg gewezen 
werd; 

Ov..erwegende dat het Hof van beroep, 
daar tegen dit vonnis slechts hooger 
beroep werd ingesteld voor zoover het 
over de uitkeering tot onderhoud uit
spraak deed, het gezag van het gewijsde 
eraan moest toekennen, voor zooveel het 
de echtscheiding toeliet ten laste van 
den verweerder in de vordering ; 

Overwegende in deze voorwaarden, 
dat om over het hooger beroep uitspraak 
te doen, in de maat waarin het v66r het 
Hof aanhangig werd gemaakt, dit laatste 
het bedrag der uitkeering tot onderhoud 
slechts kon bepalen door rekening te 
houden met de geldmiddelen waarover 
de schnldige echtg'enoot beschikte op het 
oogenblik waarop de echtscheiding werd 
toegelaten; 

Overwegende dat dit juist de inhoud 
van zijn beslissing is, naar luid van zijn 
overwegingen, hierboven aangehaald in 
het antwoord op het eerste middel; 

Overwegende dat hieruit v:olgt dat het 
arrest, om beslist te hebben zooals het 
gedaan heeft, de in 't middel ingeroepene 
wetsbepalingen niet heeft kunnen scherr
den; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de.n aanlegger 
tot de kosten alsook tot een vergoeding 
van 150 frank jegens de verweerster. 

4 Mei 1944.- 1e kamer.- Voorzitter 
en verslaggeveT, H. Soenens, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Gelijklui
dende condusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, advocaat gene·raal. 

1 e KAMER. - 4 Mei 1944. 

1° SCHEIDSRECHTERLIJK BEDING. 
- GESCHIL A.ANGAANDE DE UITVOE
RING VAN EEN HUUROVEREENKOMST. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~ 
BlJRGERLIJKE ZAKEN. - GESCHIL BE
HOOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
DEN VREDERECHTER, KRACHTENS ARTI
KEL 12 VAN HET BESLUIT VAN 20 SEP
TEMBER 1940.- DEZE BEPALING VER
HINDERT NIET EEN SCHEIDSRECHTER
LIJK BEDING. 

1° Het is a an paTtijen niet ontzegd aan 
. een scheidsrechteT de betwistingen ann

gaande de uitvoering van een hum·con-
tmct te onderwerpen. · 

2° Artikel 12 van het besluit van 20 Sep
tember 1940, dat de kennisneming vnn 
zekere betwistingen aangaande huur
overeenkomsten onderwerpt aan den 
vrederechter van de plaats wam· het 
onroerend goed is gelegen, verhindert 

. geenszins dat paTtijen een overeenlcomst 
treffen om hun geschil aan een scheids-"· 
rechter te onderwerpen. (Wb. van Bgl. 
Rv., artt. 1003 en vlg.) 

(UTEN, T. HULIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
4 Mei 1942 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Antwerpen, uit
spraak doende in graad van hooger 
beroep; 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en van ·de 
bewijskracht van de huurovereenkomst 
van 6 October 1932; 1003 en 1004 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering; 1 en 12 van het besluit van 
den secretaris-generaal van het minis
terie van justitie van 20 September 1940, 
houdende uitzonderingsbepalingen van 
tijdelijken aard in zake huurovereen
komsten en 9? van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis beslist heeft dat de 
H. vrederechter van het tweede kanton 
van Antwerpen bevoegd was, op grond 
van artikel12 van het besluit van 20 Sep
tember 1940, om over den eisch, die tot het · 
betalen van een huurschade strekte, 
uitspraak te doen, zulks ondanks het 
scheidsrechterlijk beding voorzien in 
artikle 1? van de tusschen partijen ge
sloten huurovereenkomst d. d. 6 Octo
ber 1932, en onder voorwendsel dat voor-
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en van de huwelijksgemeenschap · dat 
1let bewijs van dit voordeel ten last~ valt 
van den man ", alswann eer verweerster 
g~houden was rekening te doen van het 
mtvoeren van haar lastgeving, en dien
volgens g·ehouden was alle uoodige ele
menten voor en uit te leggen om aan 
den lastgever toe te laten het uitvoeren 
v~n de lastgeving na te zien ; en dat 
drenvolgrcms het :>nest niet als voldoende 
mocht aannemen loutere beweringen van 
de verweerster in verbrekiug, alswanneer 
h~~ yaststelt dat er slechts ernstige aan
WIJzmgen be~taan van de oprechtheid 
~~zer bewermgen, hetgeen uitdrukke
hjk_ het begrip mtsluit van de rekening
_gevmg, do_or de in het middel aangeduide 
'Y_etsbepalmgen geeischt, en voorname
hJk door artikel 1993 van het Burger
lijk Wetboek : 

_Overwegende dat, in zooverre het 
mrddP! aan -he~ bestreden arrest verwijt 
te hebben beshst dat de vrouw aan wie 
de lastgeving gegeven werd d~or haren 
echtgenoot, niet gehouden is aan deze 
rekening te geven, het in feite mist, 
daar het arrest niet beshst dat de vrouw
Iasthebber « niet gehouden is rekening te 
g·even ", maar wei "dat ze niet evenals 
een gewone lasthebber gehouden is reke-
ning te geven " ; , · 

Overwegende dat het middel daaren
boven aan het arrest verwijt : te hehben 
aangenomen dat de verplichting aan 
h~ar man rekening te geven over het 
mtoefenen van haar lastgeving, voor de 
gehuwde vrouw vermindering duldt, om 
reden d~t de man op haar bedrijvigheid 
bestendrg zijn toezicht u.itoefent, dan 
wanneer, volgens de vaststellingen van 
het arrest, de kwestieuze som door de 
verweerster uit de bank werd wegge
haald nadat ze het echtelijk huis had 
verlaten; 

Overwegende dat dit stelsel in rechte 
n~et opgaat; dat de enkel feitelijke schei
dmg der echtgenooten geen einde stelt 
aan het gezag van den man: dat ze 
dezen noch herooft van zijn rechten als 
hoofd van de echtelijke gemeenschap, 
noch hem outlast van zijn plicht dit 
gezag uit te oefenen ; · 

Overwegende anderzijds dat, wanneer 
de echtgenoote, op lastgeving van haar 
man, g~~deren van de gemeenschap be
heert, ZIJ voor belangen zorgt waarin ze 
deelgenoot is ; 

Overwegende dat, uit dat oogpunt, de 
haar gegeven last de stiptheid van rekk
ning niet bedraagt die tusschen personen 
aan elkander vreemd hehoort; -

Overwegende dat, indien de echf.gec 
noote uit het haar toevertrouwde beheer 
P.~rso_onli~k voordeel heeft getrokken, 
ZIJ mt dren hoofde vergoeding zal ver
schuld_i_gd z_ijn ; doch dat het bewijs van 
dergehjk felt tegen haar dient ingebracht, 

plaats waar het onroerend goed gelegen 
is, - zich er bij beperkt dezen rechter 
in de plaats te stellen van dengene die 
vroeger bevoegd was krachtens arti
kelen 39 en volgende van de wet van 
25 Maart 1876; dat artikel 12 evenmin 
als deze laatste hepalingen, de partijen, 
die over dat punt akkoord gaan, ver
biedt. hun geschil aanhangig· te maken 
bij het scheidsgerecht voorzien bij arti
kelen 1003 en volgende van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering; dat 
noch de tekst noch de geest van het 
hesluit d. d. 20 September 1940 toelaten 
aan dit laatste een draagwijdte te geven 
in strijd met de vrijheid voor de partijen 
overeenkomsten te sluiten en met de 
algemeene heginselen in zake burger
lijke rechtsvordering; 

Dat door desondanks aan gezegd 
besluit dergelijke draagwijdte toe te 
kennen en door den eersten rechter 
bevoegd te verklaren in weerwil van het 
in het huurcontract ingeschreven scheids
rechterlijk heeling, het bestreden vonnis 
de in het micldel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden l1eeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestrederi vonnis; heveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Antwerpen en dat melding 
ervan zal g·emaakt worden op den kant 
van het vernietigd vonnis ; veroordeelt 
den verweerder tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar de rechtbank van eersten 
aanleg te Mechelen zetelende in graad 
van hooger beroep. 

4 Mei 1944. - 18 kamer. - Voor
zitte1', H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fauquel. 
- Gel~jklttidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

1 e KAMER. - 4 Mei 1944. 

GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS DAT EEN VERGOEDING AAN 
DEN VERRUURDER TOEKENT WEGENS 
EEN BEPAALDEN TIJD GEDURENDE 
WELKEN RET GOED WERD GEBRUIKT. 
- GEEN BETWISTING AANGAANDE GEL
DIGREID O_F DUUR VAN DE RUUROVER
EENKOl'IIST. - VRAAG TOT VERGOE
DING WEGENS EEN ANDERE TIJD
RUIMTE VAN GEBRUIK. - BETWISTING 
AANGAANDE RET BESTAAN EN DE GEL
DIGREID VAN DE RUUROVEREENKOMST. 
- VONNIS OVER RET EERSTE GESCRIL 
VORMT GEEN GEWIJSDE TEN AANZIEN 
VAN RET TWEEDE GESCRIL. 

Een vonnis dat -den huurder veroordeelt 
om aan den verhuurder een vergoediny 
wegens een bepaalde tijdruimte van 
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dewijl het vermoeden. moet zijn dat ze 
goed gebruik heeft gemaakt van de door 
haar beheerde sommen -en waarden, wan
neer ze over een zulkdanig gebruik uit
leggingen geeft die voldoende wor;den 
geacht; 

Overwegende dat het arrest deze prin
cipen huldigt door de uitleggingen van 
wege de echtgenoote omtrent het gebruik 
der sommen, ter hare beschikking gesteld, 
als voldoende aan te nemen, om de red en, 
eenerzijds, dat het niet is bewezen dat 
ze, ten nadeele van de gemeenschap, 
onrechtmatig uit die lastgeving voor
deel zou getrokken hebben, en om de 
reden, anderzijds, dat haar bewering 
wat betreft het gebruik van de fondsen, 
door de elementen der zaak wordt 
gestaafd; 

·Dat het middel dus niet gegrond is; 
Om die redenen, het Hof verwerpt de 

voorziening ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten en tot eene vergoeding van 

- 150 frank jegens de verweerders. 

11 Mei 1%~. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
·voorzitter. - Verslagge,Jer; H. Wouters. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 15 Mei 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. - Pu
BLIEKE VORDERING VERJAARD VER
K:UAARD. - BURGERLIJKE VORDERING 
GEGROND VERKLAARD.- VONNIS NOCH 
PROCESSTUKKEN LATEN TOE NA TE 
GAAN OF DE BURGERLIJKE VORDERINB 
TE BEKWAMER TIJD WERD INGE
STELD. - BESLISSING NIET MET REDE
NEN OMKLEED. 

Is niet met redenen omkleed, ten aanzien 
van de beshssing over de burgerl~ilce 
vordering, het vonnis dat deze vordering 
geg,·ond verklaart, nadat het de pu blielce 
vo!'del'ing ve~jaal'd vel'klaal'd heeft, dan 
wanneer noch uit het vonnis, noch uit 
de processtulclcen blijkt dat ae burger
lijlce vol'del'ing zou ingesteld gewPest 
z~jn te bekwamel' tijd, ovel'eenkomstig 
alinea 2 van al'tikel 26 der wet van 
17 April 1878. 

(WATTENBERGHE, T. MAES.) 

ARREST. 
Gelet op het bestreden vonnis op 

7 Januari 19~3 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te' Gent, zetelende in 
graad van hooger beroep ; 

Overwegende dat de aanlegger zi.ch 
enkel voorzien heeft tegen de beslissing 
over de burgerlijke vordering ; 

Over het eenig middel : schending van 
de wet van 17 April 1878, artike!en 23 
en 26, Iaatste alinea (artikel 1 van de 
wet van 30 Maart 1891), en van arti
ke1 97 der Grondwet, doordat het be
streden vonnis, na de puhlieke vordering, 
welke tegen den aanlegger wegens over
treding van artikel 556, 7°, van het 
Strafwetboek werd gesteld, verjaard te 
hebben verklaard, toch uitspraak heeft 
gedaan over den grond der bmgerlijke 
vordering, en den aanlegger tot schade
vergoeding heeft veroordeeld jegens den 
verweerder, zonder va<~t te stellen dat de 
burgedijke vordering te bekwamer tijd 
werd ingesteld : . • 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van den rechter, de aanl!O)gger 
de te zijnen Iaste gelegde overtreding 
begaan heeft in de maand Augustus 1941 ; 

Overwegende dat, Iuidens het zitting
blad van de politierechtbank, de ver
weerder zich slechts op 7 J LJ]i 19~2 bur
gerlijke partij heeft gesteld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eerst heeft vastgesteld dat de publieke 
vordering verjaard was, en dan de vor
dering van de bmgerlijke partij gegrond 
verklaard heeft, dan wanneer noch uit 
dat vonnis, noch uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat deze laatste vor
dering, ingeleid elf maanden nadat de 
feiten begaan werden, te bekwamer tijd 
zou ingesteld geweest zijn overeenkom
stig tweede alinea van artikel 26 der 
wet van 17 April 1878; 

Waaruit volgt dat het bestreden von
nis de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden heeft; 

Om die· redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis in al zijn beschik
kingen over de vordering van de burger
lijke partij ; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden -op de 
registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Gent en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroor
deelt den verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de correctioneele 
rechtbank te Dendermonde, zetelende 
in graad van hooger beroep. 

15 Mei 19~~- - 2" kamer. - Vool'
zittel', H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevel', H. Istas. -
Gelijkluidende conclusie, H. Jl,aoul Hayoit 
de Termicourt, advocaa:t generaal. 

2" KAMER. - 15 Mei 1944. 

1° MEDEPLICHTIGHEID.~ MISDRIJF 
TEGEN DE DOUANENRECHTEN.- DEEL
NEMING ALS DADER, MEDEDADER, ME
DEPLICHTIGE OF BELANGHEBBENDE OP 
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EENIGERLEI .WIJZE. - ZELFDE STRAF
FEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
MISDRIJF TEGEN DE DOUANENRECHTEN. 
- VEROORDEELING ALS DADER, MEDE-

. DADER, MEDEPLICHTIGE, OF BELANG
HEBBENDE OP EENIGERLEI WIJZE. -
GEEN VERPLICHTING VOOR DEN RECH
TER TE VERKLAREN WELKE VAN DEZE 
WIJZEN VAN DEELNE1VJ:ING HIJ IN AAN
MERKING HEEFT GENOMEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
. EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.

VEROORDEELING ALS « DADER OF MEDE
PLICHTIGE ». - GEEN NADERE AAN
WIJZING BETREFFENDE DE BESTAND
DEELEN VAN DE DEELNEMING ALS 
DADER OF MEDEPLICHTIGE. - BE
SLISSING NIET MET REDENEN OM
KLEED. 

1° De stmffen gesteld tegen hen die deel
netnen aan een misdrijf tegen de doua
nenrechten, als dadeTS, mededaders 
medeplichtigen of als belanghebbende1{ 
op eenigerlei wijze, zijn dezelfde. 

2° Wanneer de dagvaarding de telastleg
giniJ vermeldt als dader, mededader 
medeplichtige of als belanghebbende op 
eenigerlei wijze, te hebben deelgenornen 
aan een rnisdrijf tegen ·de douanem·ech
ten, is de rechter niet gehouden, bij ver
oordeeling nader t.e verklaren welke van 
die wijzen van deelnerning hij in aan
merking heeft genomen. 

3° De rechter die den beklaagde ve!'OO!'
deelt ali dader of als rnedeplichtige, 
zonder de bestanddeelen van de deelne
ming te ve1·melden, verhindert het Hof 
van verbreking te onderzoeken of hij die 
deelneming !weft opgevat zooals zij in 
de artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek is ornschreven. 

(VERVACKE, MARCEL.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 7 Oc
tober 1943 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen ; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 97 der Grondwet : 

Overwegende dat de aanlegger ge
daagd werd om als "dader, mededader, 
medeplichtige of eenigzins belangheb
bende " een misdrijf te hebben begaan 
tegen de wet van 23 Juni 1938 betref
fende accijnzen en douanen; 

Overwegende dat, daar de straffen 
van toepassing· op de daders, mededa
ders, medeplichtigen of eenigzins belang
hebbenden, krachtens artikel 4o van 
gezegde wet en artikel 28 der wet van 

6 April 1843, dezelfde zijn, de rechter 
niet moest bepalen welke van deze wijzen 
van deelneming hij ten la:ste van d'en 
aanlegger weerhield ; 

Overwegende, echter, dat het bestre
den arrest, - door den aanlegger als 
mededader of medeplichtige te hebben 
gehouden zonder de elementen van zijn 
deelneming als mededader of als mede
plichtige le bepalen - het Hof belet na 
te gaan of de rechte'r die deelneming wei 
heeft beschouwd zooals deze beschreven 
is in artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek, artikelen die, krachteEs het hier
boven aangeduid artikel 28 der wet van 
6 _ _April 1843, in de zaak van toepassing 
ZIJn; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van het Hof van beroep 
te Gent en dat melding ervan zal ge- · 
maakt worden op den kant van de ver
nietigde beslissing; kosten ten laste van 
den Staat; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

15 Mei 1944. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Hod lim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 15 Mei 1944. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VooRLOOPIGE 
HECHTENIS. ___:_KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING BESLISSEND DAT HET 
OPENBAAI\ BELANG DE HANDHAVING 
VAN DE HECHTENIS VEREISCHT. -
VOLDOENDE MET REDENEN OMKLEED. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VOORLOOPIGE 
HECHTENIS. - CONCLUSIE VAN BE
KLAAGDEN BETWISTEND HET BESTAAN, 
IN DE PROCESSTUKKEN, VAN OMSTAN
DIGHEDEN DIE DE HANDHAVING VAN 
DE HECHTENIS RECHTVAARDIGEN. -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING VASTSTELLEND 
DAT BEKLAAGDEN DIE OMSTANDIG
HEDEN NIET BETWISTEN EN VER
KLAREND DAT HET OPENBAAR BELANG 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOOPIGE 
HECHTENIS VEREISCHT. -· VOLKOMENE 
BEANTWOORDING. - GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 1319 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

1° De learner van inbeschuldigingstelling 
ornlcleedt voldoende met redenen de hand
having van de voorloopige hechtenis, 
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wanneer zij ve1·klaart dat het openbare ' 
belan g die vereischt ( 1). 

2° Wanneer beklaagden bij CQnclusie aan
voeren dat " de beslissing geen voldoende 
elementen opgeeft tot rechtvaardiging 
van de handhaving der voorloopige 
hechtenis n antwoordt het arrest van de 
kamer van ·inbeschuldigingstelling op 
volkomene wijze, wanneer het verlclaart 
dat " de beklaagden het bestaan van 
bestanddeelen te hunnen laste niet 
betwisten en overigens het openbaar 
belang de handhaving van de hechtenis 
vereischt n en schendt het niet artilcel1319 
van het Burgerlijk Wetboek (2). 

(J. EN K. PRUIM.) 

ARREST. 
·, 

Gelet op de bestreden arresten op 
~ Februari 19~~ gewezen door het Hof 
van beroep. te Brussel, kamer van inbe

' schuldigingstelling ; 
Overwegende dat de voorzieningen met 

elkaar samenhangend zijn ; 
Over het eerste middel tot verbreking : 

schending van artikelen 97 en 7 der 
Grondwet; 1, 5, 19 en 20 der wet van 
20 April 187~; der rechten van de verde: 
diging en der wettelijke voorschriften 
die aan eischers de mogelijkheid verze
keren om door het Hof van cassatie het 
toezicht uit te oefenen, waarmede het 
gelast is over de beslissingen nopens hun 
zaak : de kamer van inbeschuldiging
stelling heeft niet, bij een met redenen 
omkleede en met eenparig_e stemmen 
genomen beschikking, verklaard dat het 
openbaar belang de handhaving van de 
hechtenis vereischt : 

Overwegende dat de bestreden arres
ten vaststellen dat het algemeen belang 
de handhaving der hechtenis van de aan
leggers eischt ; 

Dat die motiveering aan de vereisch- · 
ten van artikelen 5 en 20 der wet d. d. 
20 April 187~ beantwoordt; 

Overwegende mitsdien dat het middel 
rechtelijken grondslag mist; 

Over het tweede middel tot verbre
king : schending van de voorschriften 
opgesomd in het eerste middel, maar 
ditmaal in verband met de overtreding 
van het artikel 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek : tegen den inhoud in van de 
authentieke akte. gevormd door de be
sluiten, wordt in de bestreden arresten 
ge:,.egd dat de betichten niet ontkennen 
dat er bezwa~en zijn ten hunnen laste; 
wanneer zij in de besluiteil niet aileen 
te kennen geven dat er geen bezwaren 
zijn, maar uitdrukkelijk zeggen dat er 
geen genoegzame aanwij7ingen zijn ·om 
ze !anger in de gevangenis te weer-

(1) en (2) Verbr., 29 November 1937 (Arr. 
Verb1·., 1937, 165; Bttll. en PASIC., 1937, 
I, 358). 

houden; verre van niet te ontkennen 
dat er bezwaren zijn, zeggen de betich
ten dat er zelf geen genoegzame aanwij
zingen zijn ; in de motiveering van het 
arrest werden de besluiten, noch expliciet 
noch impliciet beantwoord : . 

Overwegende dat de aanleggers, in 
regelmatig genomen conclusie, staande 
hielden dat " in het dossier geen genoeg
zame aanwijzing voorhanden was die 
eeri opsluiting verder zou rechtvaardi
gen n; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
daarop antwoorden eenerzijds dat • de 
aanleggers zelf niet ontkennen dater ten 
hunnen laste bezwaren bestaan en, ander
zijds, dat het algemeen belang de hand
having der hechtenis van de aanleggers 
ei&cht; 

Dat de arresten aldus de conclusie op 
gepaste wijze hebben beantwoorcl en 
artikel 1319 van het BurgerliJk Wetboek 
niet hebben 'geschonden ; . 

En overwegende dat de substantieele 
of Oj: straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordeelingen overeen
komstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof voegt de voor
zieningen samen ; verwerpt ze en veroor
deelt ieder aanleg~er tot de helft cler 
kosten. 

15 Mei 1%~. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijlcluidende conclnsie, H. Ra.oul 
Hayoit de Teqnicourt, advocaat gcne
raal. 

2e KAMER. - 15 Mei 1944. 
HAZARDSPEL. ----' EXPLOITATIE GE

STRAFT WELKE OOK DE WAARDE' 
VAN DEN INZET WEZE EN EEN FElT' 
VOLDOENDE. 

Artikel 1 der wet van 24 October 1902 
straft elk feit van exploitatie van hazard
s pel, welke ook de waarde ·zij van den 

· inzet, en vereischt niet dat de exploitatie 
gewoonlijk geschiedt; een enkel feit is 
voldoende om het stmfbaar feit uit te 
malcen (3). 

(~TEYLEMANS.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernielcl in den brand van. het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 1%~, I, 3~9. 

15 Mei 194~. - 2e kamer. - Vo01'' 
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 

(3) Vergel. Verbr., 7 December 1908 (B11./l 
en PASIC., 1809, I, ~0). 
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voorzitter. -'- Vetslaggevet, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

" 2e KAMER. - 15 Mei 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BE-' 
WERING VAN BEKLAAGDE DAT EEN 
VROEGER VERKREGEN VERJARING DE 
VERVOLGDE MISDRIJVEN DOET VER
VALLEN. - RECHTER VERWERPT DEZE 
BEWERING DOOR VERMELDING DAT 
DEZE MISDRIJVEN ONAFHANKELIJK 
ZIJN VA,N DIE WELKE VERJAARD ZOU
DEN ZIJN; - BESLISSING 'WETTELIJK 
MET REDENEN OMKLEED. 

Wannee1· beklaagde a{lnvoett dat de mis
dtijven, waarvoot hij vervolgd wotdt, 
vetvallen z~jn doot een vroeger verkregen 
ver:i ating, omkleedt de rechter wettelijk 
met redenen het afwijzen van die bewe
ring, wanneer hij vermeldt dat de- mis
drijven, voorwerp van de telastleg
ging, onderscheiden en onafhankclijk 
zijn van de vroegere misdrijven, die 
zouden verjaard zijn, ofschoon zij hier
·van het gevolg ku1~nen geweest zijn. 

(WERBROUCK EN BILLIET.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden vonnis d. d. 
2 Juni 1%3 gewezen door de recbtbank 
van eersten aanleg te Brugge, zetelende 
in booger beroep ; 

Over bet middel : scbending van arti
kelen 83, 88, 9°, van bet Landelijk Wet
hoek van ? October 1886, van artikel ?6 
van bet konlnklijk besluit van 16 No
vember 188? boudende reglement op de 
buurtwegen en van artikel 9? der Grand
wet, doordat de bestreden beslissing de 
laatste in den loop van de maand Octo
ber 1942 begane overtredingen strafbaar 
verklaart riiettegenstaande ze slecbts bet 
gevolg zouden zijn van vroegere over
tredingen, en beslist dat er niet client 
onderzocbt te worden of de in.breuk als 
een voortdurend of als een oogenblik
kelijk misdrijf voorkomt, dan wanneer 
<ie beklaagden deden gelden dat de over
treding;;m die zij sedert onbeugelijke 
tijden begaan hadden als oogenblikke
lijke misdrijven voorkwamen en ver
.i aard war en, zooda t de bestreden beslis
sing verzuimd . beeft na te gaan of de 
feiten van October 1942 niet verbonden 
waren aan een vroeger misdrijf dat, 
wegens zijn karakter van oog·enblikke
lijk misdrijf, door de verjaring, bet 
plaatsen van belemmeringen op den door
gang van den litigieuzen weg dekte : 

Overweg!'lnde dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat « de vei·dacbten niet eene 
enkele overtreding hebben begaan maar 

wei in tegendeel op verscheiden stonden 
kwestieuzen weg versperd hebben ; dat 
ten gevolge daarvan indien het mag aan
genomen worden dat de eerste belemme
ringen gepleegd werden meer dan zes 
maanden voor de eerste daad van vervol-

. ging en zoo doende door de verjaring 
gedekt zijn, de laatste overtredingen 
nochtans in den loop van de maand Octo
ber 1942 gepleegd, al waren ze dan ook 
nog maar het gevolg van de eerste over" 
tredingen, van de verworvene verjaring 
niet zouden kuqnen genieten » ; dat het 
daar·door beslist dat de overtredingen in 
October 1942 gepleegd een zelfstandig 
bestaan hebben, onafhankelijk van de 
vroegere overtredingen ; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
voldoende gemotiveerd is en de door het 
middel ingeroepen wetsbepalingen niet 
schendt; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

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

15 Mei 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voo,·zitter. -· Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Getijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt., 
advocaat generaal. 

2e KAMER.- 15 Mei 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDEELING ALS « DADER OF MEDE
PLICHTIGE VAN EEN MISDRIJF » ZONDER 
NADERE AANWIJZING. - GEBHEK AAN 
HEDENEN. 

Is niet wettelijk met 1·edenen omkleed de 
beslissin,q die een beklaagde veroordeelt 
als dader van of rnedeplicht-ige aan een 
misdrijf, zonder het bcstactn van de 
st1·a{bare deelneming vast te stellen. 
(Grondw., art. 9?.) 

(DEROO EN SOETAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis der rechtbank van 
eersten aanleg te leper d. d. 4 M ei 1943 
en op de arresten van het Hof van beroep 
te Gent onderscbeidenlijk d. d. 2' Sep
tember en 11 November 1943; 

I. Wat de voorzieningen betfeft mge
stelcl tegen het vonnis d. d. 4 Mei 1943 ; 

Over het middel van ambtswege : 
schending van artikel 9? der Grondwet ; 

·Overwegende dat de aanleggers ver
oordeeld werden om als mededaders of 
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medeplichtigen een misdrijf gepleegd te 
hebben tegen het artikel 2 van het besluit 
van 25 September 1942 en tegen het 

·besluit van 30 J uni 1942, hesluiten genae 
men door den secretar'is generaal van het 
Ministerie van landbouw en voedsel
voorziening ; 

Overwegende dat het vonnis het he
staan niet vaststelt van de elementen die 
de deelneming aan het misdrijf, hetzij 
als dader hetzij als medeplichtige, wette
lijk strafhaar maken ; 

Dat het bestreden vonnis, daar het 
aan het Hof van verbreking niet toelaat 
de wettelrjkheid van de uitgesproken 
veroordeeling nate gaan, de in het middel 
aangeduide hepalingen geschonden heeft; 

II. Wat de voorzieningen hetreft inge
diend tegen de arresten van 24 Septem
ber en 11 November 1943 : 

Overwegende dat de suhstantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissingen wettelijk zijn ; ' 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
vonnis d. d. 4 Mei 1943; bevcolt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der rechthank 
van ·eersten aanleg te J eper en dat mel
ding ervan 7al gemaakt woPden op den 
kant der vernietigde beslissing; verwiJst 
de zaak naar de ·correctioneele rechtbank 
te Kortrijk; verwerpt de voorzieningen 
ingediend tegen de arresten van 24 Sep
tember en 11 November 1943 ; veroor
deelt de aanleggers tQt de helft der 
kosten ; het overige ten laste van den 
Staat. 

15 Mei 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 15 Mei 1944. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRJIFZAKEN.- VERANDERING VAN 
DE: RENAMING VAN HE'!' STRAFRAAR 
FElT. - BEKLAAGDE GEWAAJ;ISCHUWD 
EN VERZOCHT ZIJN VERDEDIGING VOOR 
TE DRAGEN OVER DE NIEUWE RENA
MING. - VERZOEK OM UITS'I'EL VAN 
DE ZAAK TEN EINDE BIJ CONCL USIE 
EEN OPWERPING IN RECHTE 'I'E KUN
NEN VOORRRENGEN. ---" RECHTER GAAT 
OVER TOT VONNIS EN VEROORDEELT. -
SCHENDING VAN DE RECH'I'EN DER 
VERDEDIGING. 

Wanneer de rechte1· den beklaagde heeft 
gewaarschuwd dat hij zijn verdediging 
behoorde voor te dragen over een ander 
benaming van het .vervolgde · feit dan 
die van het in de dagvaarding vermelde 
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feit, maar de beklaagde een uitstel van 
de zaak heef~ aangevraagd om conclusies 
betreffende een opwerping in rechte te 
kunnen nemen, en de rechter onmiddel
lijk pvergaat tot het vonnis en de veroor
deelmg, :r.onder te verklaren waarom hij 
zoo handelt en zonder het aangewezen 
verweermiddel: te heantwoorden, schendt 
hij de rechten van de verdediging en 
verleent h# een beslissir> g, die niet 
wettelijk met redenen omkleed is. 

(THEUNISSEN.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreden beslissingen 
1° het 'vonnis op 4 J uni 1943 gewezen 
door de correctioneele rechtbank te 
Hasselt, kamer welke slechts .. uit een 
rechter hestaat overeenkomstig arti
kel 6, § 2, van het besluit van 27 Juni 
1942; 2° het arrest op 10 Juli 1943 ge
wezen door het Hof van beroep te 
Luik; 

Wat de voorziening hetreft die tegen 
het vonnis gericht is : 

Over de twee middelen samen, het 
eerste : schending van de rechten der 
verdediging, doordat de correctioneele 
rechtbank, na van het feit, in de oor
sp,.onkelijke betichtingbedoeld, een nieuw 
omschrijving te hebben gegeven, ten 
onrechte het verzoek van den aanlegger 
heeft van de hand gewezen waarbij deze 
de verschuiving der zaak vroeg ten einde 
z,ijn verdediging voor te bereiden nopens 
een rechtsvraag die 11it de nieuwe hem 
ten laste gelegde betichting oprees ; 
het tweede : schending van artikel 97 
der Grondwet, van artikelen 1313, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
over de bewijskracht der. akten (in de 
zaak, de vermeldingen van het zitting
blad) : 

Overwegende dat de aanlegger v66r 
de correctioneele rechtbank. werd ge
daagd om. twee varkens op {mwettige 
wijze te hehben geslacht of do en slachten; 

Overwegende dat uit. ,de vermeldingen 
van het vonnis en van het zittingbhtd 
blijkt dat de oorspronkelijke omschrij
ving van het feit gewijzigd werd en dat 
de heklaagde uitgenoodigd werd om 
zich te verdedigen op de betichting van 
hetzij met het oog op den verkoop of de 
verdeflling, hetzij uit winstbejag vleesch 
voortkomende van een slachting be
doeld bij artikel 1 van het besluit van 
19 Juni 1942 voorhanden te hehben 
gehad; inhreuk voorzien hij artikel 4 
van gezegd hesluit ; 

Overwegende dat uit hetzelfde zitting
blad volgt dat de beklaagde, op deze uit
noodiging, bij monde van zijn verdediger 
de verschuiving van de zaak op acht 
dagen vroeg om op de nieuwe omschrij
ving der feiten conclusie te nemen waar-
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bij zou gevraagd wo-rden te verklaren 
dat de Belgische wetgeving niet van 
toepassing is op het voorhanden hebben 
van vleesch voortkomende uit bet. bui-. 
tenland; dat de rechtbank de zaak vol
doend ·onderzocht verklaarde en na 
gezegd te hebben dat de debatten ge
sloten waren, op dezelfde- terechtzitting, 
in een stuk door, haar vonnis uitspraak 
zonder het ingeroepen verweermiddel te 
beantwoorden; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
zelf van den rechter blijkt dat de be
klaagde, door de verwerping van zijn 
verzoek tot het verschuiven der zaak, in 
de onmogelijkheid werd gesteld zijn recht 
van verdediging uit te oefenen tegen de 
nieuwe omsch"ijving van de hem ten 
laste ge:&gde feiten ; 

Waaruit volgt dat de middelen ge
grond zijn; 

Wat de voorziening betreft die tegen 
het arrest gericht is : 

Overwegende dat de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven · 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, het Hof, uitspraak 
doende over de voorziening tegen het 
vonriis d. d. 4 Juni 1943, verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eer
sten aanleg te Hasselt en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de corcectioneele rechtbank 
te Tongeren ; kosten ten laste van den 
Staat; uitspraak doende over de voor
ziening tegen het arrest· d. d. 10 Juli 
1943 : verwerpt de :voorziening ; veroor
deelt den aanlegger tot de kosten. 

15 Mei 1944. - 2" kamer. --,-- Voor~ 
zitt~r, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. ~ 
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat gerreraal. 

·.--
28 KAMER.- 15 Mei 1944. 

OPENBARE ORDE. - VERVALSCHING 
VAN EETWA,REN. - NEMEN VAN STA
LEN.- REGELEN. - •NIET VAN OPEN
BARE ORDE. 

Over het eenig middel : schending van 
artikel 97 der Grondwet, van artikel 35 
van het Wetboek van strafvordering, 
van de wet van 4 Augustus 1890 en van 
het koninklijk besluit van 28 Februari 

. 1891, doordat de vereis"chte rechtsvormen 
'bij de staalneming niet werden nage
leefd : 

Overwegende dat het middel, gesteund 
op de onwettelijkheid begaan bij de staal
neming, niet werd -aangevoerd v66r den 
rechter over den grond; dat het, vreemd 
zijnde aan de openbare orde, niet voor 
de eerste maal kan ingeroepen worden 
v66r het Hof, en, dus, niet ontvanke
lijk is ; 

En overwegende dat de bestreden 
beslissing geveld werd op een rechts
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

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

15 Mei 1944. - 28 kamer. - VoO?'
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voor;dtter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

28 KAMER. ~ 15 Mei 1944. 

FRANSCHE· TAAL - NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
- S'l'RAFZAKEN. - SCHENDING VAN 
DE WETTELIJKE REGELEN IN DE HAN
DELINGEN VAN DE RECHTSPLEGING. -
NIET VOORBEREIDEND VONNIS OP TE
GENSPRA,AK GEWEZEN. - NIE'l'IGHEID 
GEDEKT. 

De nietigheid volgend daaruit dat de wette
lijke regelen betreffende het gebruik van 
de talen in rechtszaken, narnelijk in 
correctioneele zaken, werden geschonden 
bij de handelingen van de rechtspleging, 
is gedekt door het ve1·oordeelend vonnis, 
op tegenspraak gewezen door de i·echt- · 
bank. (Wet van 15 J uni 1935, art. 40 ) 

(PETITJEAN, MARGUERITE.) 

ARRES;r. 

Gelet op "het bestred,en vonnis op 
10 November 1942 gewezen door de cor-

De forrnaliteiten voor·geschreven voor het 
nernen van stalen in zaken van ver
valsching van eetwaren zijn ni~t van 
openbare orde. 

(DESMEDT, ADOLF.) 

ARREST. 

, rectioneele rechtbank te leper, kamer 
bestaande nit eenrechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 1942; 

Gelet op het bestreden arrest op 
19 J uni 1943 door het I:l_of van beroep 
te Brussel gewezen ; · 

Over het eenig middel : schending van 
artikelen 14, 32, 40 en 41 van de wet van 
15 J uni 1935 over het gebruik der tal en 
in rechtszaken ; van artikelen 153 en 190 
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van het W etboek van strafvordering ; 
van artikelen 158 en 159 van de wet van 
18 Juni 18&9 betreffende de gerechte
lijke inrichting; van artikelen 23 en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis op een nietige rechtspleging uit
gesproken werd, en deze nietigheid niet 
<uitspreekt hoewel meerdere van de ge
tuigen in de Fransche taal onderhoord 
werden en hunne getuigenissen in deze 
taal opgeschreven werden ; dan wan
neer de taal van de rechtspleging de 
Vlaamsche taal was, waaruit volgt dat 
de getuigen slechts in de Fransche taal 
onderhoord konden worden indien zij het 
vroegen en deze taal verkozen, wat door 
het zittingblad en door geen stuk van 
de rechtspleg'ing vastgesteld wordt : 

Overwegende dat de aanlegster dit 
middel geenszins heeft ingeroepen v66r 
den rechter, doch dat zij beweert het 
recht te hebben dit middel · voor de 
eerste maal te . do en gelden v66r het 
Hof van verbreking ; 

Overwegende dat artikel 40 van de 
wet d. d. 15' Juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken in zijn ali
nea een,. wei is waar, bepaalt dat de voor
staande regels voorgeschreven zijn op 
straf van nietigheid, en dat deze van 
ambtswege door den rechter wordt uit
gesproken, doch, dat het deze nietigheid 
beperkt door in zijn tweede alinea te 
beslissen dat (( evenwel elk niet zuiver 
voorbereidend vonnis of arrest, dat op 
tegenspraak werd gewezen, de nietig
heid ,dekt van het exploot en van de 
overige akten van rechtspleging die het 
vonnis of het arrest zijn voorafg·egaan "; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
een niet zuiver voorbereidende beslis
sing is, die op tegenspraak werd gewezen, 
dat het bijgevolg de aangevoerde nietig
heid dekt; 

Overwegende dat het vonnis zelf van 
geen enkele nietigheid is aangetast die 
uit het niet naleven van de wet op het 
g·ebruik der talen in gerechtszaken kan 
afgeleid worden ; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigh'eic\ voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn; 

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

15 Mei 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -· Verslaggever, H. Istas. -
Gel~ikluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 

de Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 15 Mei 1944. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRA,FZAKEN. - STRIJDIGHEID TUS
SCHEN TWEE BESLISSINGEN WAARVAN 
GEEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS 
GEGAAN. - VRAAG TOT REGELING VAN 

.f\RECHTSGEBIED NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanke_lijk. de v~aag tot regeling 
van 1·echtsgebted tngedwnd uit oorzaak 
van de beweerde strijdigheid tusschen 
twee beslissingen waarvan de eene noch 
de andere in kracht van gewi:jsde is 
gegaan. 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE AUDENAERDE IN ZAKE VAN ,RAES.} 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen · in 
Bull. en PASIC., 19H, I, 353. 

_15 Mei 1944. - 2e kamer. ---' Voor
zttter, H Hod urn, raadsheer waarnemend 
voo:~itt~r. - Verstaggever, H. Bail. -
GeltJklut~ende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Term1court, advocaat generaal.. 

1 e KAMER. - 25 Mei 1944. 

SCHENKING. - ONRECHTSTREEKSC:iiE 
SCHENKING VERVAT IN EEN VERKOOP 
VAN ONROEREND GOED. - VERMIN
DERING TOT HET BESCHIKBAAR . GE
DEELTE. - TIJDSTIP DAT MOET WOR
DEN IN AANMERKING GENOMEN OM 
HET VERVREEMD ONROEREND GOED TE 
SCHATTEN. 

wan nee!' de verkoop van een onroerend 
goed schenking inhoudt van het verschil 
tusschen d.e. waarde van het goed en den 
verkoopprt]s, bestaat er aanleiding, met 
het oog op het bere1cenen van de vermin
dering der schenking tot het beschikbam· 
gedeelte, het vervreemd onroerend goeil 
te schatten op grand· van den staat 
w~arin het was ten tij de van de schen
ktng en van zijn waarde ten tijde van 
het ove!'lijden van den schenke1·. (BgL 
Wetb., art. 922.) 

(LIEDTS, T. HAGHEBAERT.} 

ARREST. 

Gelet op .het .bestreden arrest op> 
11 Mei 1942 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; 

Over. het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 894 922 1134 
1135, 1319, 1582 en 1583 v~n he't Bur~ 
gerlijk Wetboek en 97 der Grondwet,, 
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doordat het aangeklaagd arrest, alhoewel 
het de werkelijkheid en de geldigheid 
·erkent van den verkoop die het voor
werp uitmaakt der akte van 12 Octo
ber 1926, beslist heeft dat het bedrag der · 
.schenking, door deze akte vermomd, 
bestaat in het verschil tusschen den ver
koopprijs en de waarde van- het huis 
,geschat op den dag van het overlijden 
van de verkoopster in zijn staat op den 
dag van den verkoop, en dat het ten 
beloope van het aldus berekend bedrag is 
dat gezegde schenking, voor het .bereke
nen van het beschikbaar gedeelte en van 
de vermindering der betwiste schenking, 
fictief moet gevoegd• worden bij de massa 
C:er goederen welke bij het overlijden van 
de geefster bestonden, clan ,wanneer, 
eenerzijcls, het bedrag der vermomde 
schenking alleenlijk bestond in het ver
schil tusschen den verkoopprijs en de 
waarde van het huis op den dag van den 
verkoop en dat, anderzijds, gezegd be
drag in de massa moet begrepen worden 
voor het berekenen van het beschikbaar 
gedeelte en het bepalen van de vermin
dering der schenking, onafhankelijk van 
alle meerwaarde door het onroerend goed 
op den clag van het overlijden verkregen 
wegens de muntdevaluatie : 

Overwegende dat het J;Iliddel onder
stelt dat, nevens den verkoop van het 
onroerend goed, de de cujus aan de aav
legster in verbreking schenking zou ge
daan hebben van een geldsom gelijk aan 
het verschil tusschen den verkoopprijs 
en de waarde van het gbed op den datum 
van den verkoop ; 

Doch overwegende dat dergelijke inter
pretatie van de overeenkomst tusschen 
de de c1tj us en voormeld e aanlegster in 
verbreking gesloten, strijdig is met de 
vaststellingen yan het hestreden arrest, 
waaruit blijkt dat de vervreemd1ng van 
het onroerend goed, door de de cujus 
toegestaan, 'gerleeltelij k haar oorzaak 
vindt in. den betaalden koopprijs, en, 
gedeeltelijk, in het inzicht van de ver
koopster om den -aankooper onrecht
streeks te begiftigen in de maat waarin 
de betwiste koopprijs beneden de waarde 
was van het go eel, ten dage van den 
verkoop; 

Overwegende dat deze interpretatie 
van het arrest van· feitelijken aard is; . 
dat ze met de bewoordingen van de akte, 
niet onvereenigbaar is; dat ze derhalve 
bindend is; 

Overwegende dat, op grond van de 
aldus beoordeelde fe1ten, het bestreden 
arrest, om, over de vordering tot ver
mindering, door de reserva taire erfge
namen ingesteld, recht te doen, wette
Jijk en bij toepassing' van artikelen 866 
en 922 van het Burgerlijk Wetboek, het 
yervreemde goed heeft kunnen schatten 

naar zijn waarde ten tijde van het over" 
lijden der de cujus; 

Dat het middel .dus noch in feite noch 
in rechte opgaat; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt de aanleggers 
tot de kosten en tot een vergoeding van 
150 frank jegens de verweerders. • 

25 Mei 1944. - 1e kamer. - Voor
zitter en vetslaggever, H. Soenens, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens. de 
Bisthoven, advocaat gerieraal. 

2e KAMER. - 26 Mei 1944. 

VALSCHE NAAM. - OPENBAARHEID. 
. 0PZET. 

Is schuldig aan het aannemen van een 
valschen naam in het openbaar hij die, 
ten aanzien van verschillende personen 
en met het opzet zijn identiteit te ver
bergen, een naam aanneemt die hem 
niet toebehoo1·t. (Str-afwb., art. 231.) 

(PAGE.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 1944, I, 35?. 

26 Mei 1944. - 28 kamer. - Voor
zitte1', H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jil.ns
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 26 Mei 1944. 

VOORLOOPIGE HECHTENIS. 
MAANDELIJ}\SCHE BEVESTIGING. -BE
REKENING VAN DEN TEHMIJN. 

De maand, waarbinnen moet worden be
slist over de handhaving van de voor
loopige hechtenis, wordt gerekend van 
den zooveelsten tot daags v661· den 
zooveelsten, volgens den Gregoriaan
schen kalender, zijnde de dag van de 
handeling, die het vertrekpunt is van 
den tennijn, in dezen niet begrepen (1). 
(Wet van 20 April 18?4, art. 5; Wb. 
van Bgl. Rv., art. 1033, 1o en 2o 
[kon. besl. nr 300 van 30 Maart 1936 
art. 46].) ' 

(1) Zie Verbr., 20 l\faart 1905 (Bull. en 
PAsrc., 1905, I, 167). 
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(LAMBERT EN DUMO?LIN.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest. 
werd vernield in den brand van het 
Palei~ van, Justitie. Wij verwijzen naar 

.. den Franschen tekst, verschenen in 
· Bull. en PASIC., 1944, I, 357. 

26 Mei 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggcver, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 26 Mei 1944. 

PROSTITUTIE. - BEGRIP. 

Is een " publieke vrouw " degene die ·uit 
bedrij f zich overlevert a an de ontucht 
tegen betaling. (Besluitwet van 3 Ja
nuari 1941.) 

(BR ... ) 

ARREST. 

De N ederhmdsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den b:r:and van het 
Paleis van Justitie. Wij -verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC./ 1944, I, 358. 

26 Mei 1944. - 2e kamer. - Voor- · 
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 
-· Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene-
raal. · 

2e KAMER.- 26 Mei 1944. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
BESCHIKKING EEN MISDRIJF VERWIJ
ZEND NAAR DE NORMAAL BEVOEGDE 
RECHTBANK. - AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - BE
SLISSING DIE DEN TEN GRONDE OOR
DEELENDEN RECHTER NIET BINDT. 

De beoordeeling van de verzachtende om
standigheden behoort slechts aan de 
onderzoeksgerechten ten einde een mis
drijf' te kunnen verwijzen naar een recht
bank van een lageren rang dan degene 
die normaal er van had rnoeten kennis 
nernen. Buiten dat geval, is de verkla
ring van een onderzoeksgerecht, dat er 
verzachtende omst'andigheden bestaan, 
zonder eenig gevolg en het vonnisgerecht 
moet hierrnede geen rekening houden. 
IWet van 4 October 1867, art. 5; 
wet van 23 Augustus 1919, art. 3.) 

(WILLEM EN ANDEREN.) 

ARREST. 

De N ederlandsche tekst van dit arrest 
werd overnield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 1944, I, 3,61. 

26 Mei 1944. ____:. 2e kamer. - · Vo01'
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Dewilde. 
- Gelijkluidende condusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

1 e KAMER. - 1 Juni 1944. 

ONDERWIJS (LAGER). - WEDDEN 
VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL. 
- SCHULD VAN DE GEMEENTE, NIET 
VAN DEN STAAT. 

De kos(en van het lage1· onderwijs in de 
gemee1itescholen, en de kosten volgend~ 
uit de aanneming van de private scholen, 
zijn ten lastc van de gemeenten (kon. 
besl. van 25 October 1921, art. 22, 
§ 1 er). De verplichting, door de wet aan 
den Staat opgelegd, om aan de gemeenten 
;toela.gen te ve1'leenen gelijkstaand rnet 
de binnen de wettelijke grenzen bepaalde 
wedden, en maandelijks en rechtstreeks 
de uitkeering van die toelagen ten voor
deele van het onderwijzend personeel te
verzekeren, is niet van zulken aard dat 
zij tusschen den Staat en de gemeente
lijke onderwijzers een rechtsverhouding 
doet ontstaan, die laatstgenoernenden 
toelaat rechtstreeks te gen den Staat op te 
treden tot betaling van hun wedde. 

(BELGISCHE; STAAT, T. FROIDE RONVEAUX.) 

ARREST. 

Gelet op het vonnis op 28 April1942 
gewezen door de rechtbank van eersten 
aanleg te Namen, zetelende in graad 
van hooger beroep ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikelen 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 30 en 31 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs samengeordend bij 
koninklijk besluit d. d. 25 October 1921, 
van artikel 1, 2°, van het besluitwet 
d. d. 16 Maart 1935 en van artikel 1 van 
het besluitwet d. d. 8 Juni 1935, doordat 
het bestreden vonnis den aanlegger in 
verbreking veroord eeld he eft om aan 
den verweerder het bedrag van zijn 
jaarwedde en van de vergoedingen be
treffende het tijdperk van 27 Juli tot 
9 September 1940 te betalen om reden 
dat de verplichting, de jaarwedde van 
de gemeenteonderwijs te betalen, den 
Staat ten laste komt, dan wanneer hier-
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hoven bedoeld artikel 23 in hoofde van 
den St~~t en ten bate van den gemeente 
onderWIJZer geen enkele verplichting tot 
betaling doet ontstaan en artikel 22 

· zegt dat de kosten van het lager onder
wijs in de gemeen tescholen gegeven ten 
laste van de gemeenten komen; 

Overwegende dat de verweerder ge
meente onclerwijzer aan de lagere s~hool 
der stacl Namen, den Staat heeft gedag
vaard om een som van 2.556 fr. 67 te 
betal~n, die h~m zou verschuldigcl zijn 

. ten htel van Jaarwedde voor het tijd
perk van 27 Juli tot 9 September 1940; 

Overwegende dat het niet betwist was 
dat de Stad Namen van den Staat de 
toelagen ontving waarop de wet haar 
recht gaf; , 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
ten onrechte de ontvankelijkheid der 
vordering heeft aang·enomen ; 

qverwegende, inderdaacl, dat, luidens 
artikel 22, § 1, van het koninklijk besluit 
d. d. 25 October 1921 houdende samen
ordening der wet tot 'inrichting van het 
lager onderwijs in de. gemeentescholen, 
de kosten van het lager onderwijs in deze 
scholen, en die welke voortvloeien uit de 
aanneming der bijzondere scholen, ten 
laste van de gemeenten zijn; 

Overwegende dat de door de wet ten 
laste van deh Staat gelegde verplichting,' 
aan de gemeenten toelagen toe te 
kennen gelijk met de jaarwedden in de 
wettelijke beperkingen vastgesteld en 
·~en ~~te van het onderwijzend perso'neel: 
JaarliJ~S en rechtstreeks de uitbetaling 
-van die toelagen te verzekeren een 
:Schuld van den Staat.jegens de ge~een
·,ten doet ontstaan, schuld die geenzins van 
aard is om tusschen den Staat ·en de 
gemeenteonderwijzers een rechtsverband 
tot stand te brengen dat deze laatsten zou 
toelaten, tot betaling van hun jaarwedde 
rechtstreeks tegen den Staat te hanclelen: 

Overwegende dat het middel bijge~ 
volg gegrond is ; · , 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat onder
havig ar~est zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Namen en dat melding er van 
zal gemaakt worden op den kant der 
vernietigde beslissing; veroordeelt den 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de rechtbarik van eersten 
aanleg te Dinant, zetelende in graad van 
hooger beroep. 

1 .Juni 1944. - 18 kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Soenens, raads
he~r waarnemen.d voorzitter. - Gelijk
lutdende conclus~e, H. Raoul Hayoit de 
Te.r:micourt, advocaat generaal. 

1 e KA.MER. - 1 Juni 1944. 

1° MILITAIRE OPEISCHINGEN. 
0NROERENDE EN ROERENDE ZA.KEN. -
GEBRUIK TIJDELIJK OPGEEISCHT. -
BESCHADIGING EN VERLIES TIJDENS 
HET GEBRUIK. - VERA.NTWOORDELIJK-
HEID. . 

2° MILITAIRE OPEISCHINGEN. -
ROEREND VOORWERP OPGEEISCHT OM 
HE'l' TE HUREN. - IN BESLAG GENOMEN 
DQOR VIJAND TIJDENS HET GEBRUIK . 
- VERLIES TE WIJTEN AAN OORZAAK 
DIE DEN STAAT VREEMD IS. 

1° De militaire overheid is vemntwoorde
lijk voor de beschadiging en het verlies · 
ontstaan tijdens het gebntik van· onroe
rende goederen en roerende voorwerpen 
wll:~rvan het tijdelij~ gebrY:ik werd op~ 
gee~scht, tenZtJ Z~J bewtjst dat die 
?eschadiging en dat verlies het 'gevolg 

· ~s van een oorzaak waaraan zij vreemd 
ts. (Wet van 12 Mei 1927, art. 23.) 

2° Wanneer een .roerend yoorwerp (ter 
zake. een voertutg) opgee~scht werd om 
het tn huur te nemen en het in beslag 
werd gen~rnen doo1· den vijand, tijdens 
het gebru~k, is het verlies te wijten aan 
een oorzaak, waaraan de Staat vreemd 
is! en is deze derhalve we gens dit verlies 
met verantwoordelijk. 

(BELGISCHE STAAT, T. DESIRANT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
16 October 1943 gewezen door de recht
bank van eersten aanleg te Brussel, zete
lende in graad van _hooger beroep ; 

Over het tweede m1ddel : schending van 
artikelen 97 der Grondwet en 23 van de ' 
wet van 12 Mei 1927, doordat het bestre
den vonnis, na te hebben erkend dat het 
:.~jtuig :van den verweerder werd opge
eischt m huur, beslist heeft dat dit 
rijtuig . oor~ogsbuit is geworden wegens 
de ope1sclnng, zoodat het verlies dat · 
daardoor ontstaan is tijdens het genot 
van den aanlegger in verbreking, niet 
wegens een vreemde oorzaak ondergaan 
werd, en den aanlegger veroordeeld heeft 
om de waarde van het rijtuig te betalen 
cian wanneer het genot van den aan~ 
legger in verbreking een eihde genomen 
heeft door de overgave van het Belgische 
l~!ier. en door de i~?eslagneming van het 
l'lJtUig door den VIJand en di.tn wanneer 
die inbeslagneming pr~cies de vreemde 
oorzaak. uitmaakt die den aanlegger in 
verb.rekmg van de verplichting ontlastte 
het m huur opgeeischte voorwerp terug 
te geven; 
.ov.erwegende dat de militaire op

mschmgen tot het publiek recht be
hooren ; dat de Staat er toe ovflrgaat 
krachtens zijn opdracht in de landsver-
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1iediging te voorzien, en dat de burgers 
ze dragen als een ·openbaren last; dat, ze, 
bijgevolg ten voordeele van hem die 
de opgeeischte zaak Ievert, slechts aan
leiding geven tot vergoeding en voor 
den Staat slechts aansprakelijkheid mede
brengen, in de voorwaarden en in de 
maat waarin de wetten op het gebied 
zulks voorzien ; dat de burgerlijke wet
ten daar slechts van toepassing worden 
voor zoover de wetgeving eigen aan de 
opeischingen er naar verwijst ; · 

Overwegende dat de wet van H Au
gustus 1887 geen enkele bepaling be
helsde nopens het herstel der schade aan 
de opgeeischte zaken veroorzaakt; 

Dat die leemte werd aarigevuld door 
het besluit-wet' van t. Augustus 1917, 
waarvan artikel 1 aldus luidde : " de 
militaire overheid is aansprakelijk voor 
de beschadingen of de verljezen die zich 
voordoen, voor de.n tijd dat zij in het 
genot ervan is, aan de onroerende goede
ren en den inboedel wier gebruik tijde
lijk opgeei~cht werd, tenzij ze bewijze 

. dat ze bmten haar toedoen geschied 
zijn ... Zij is, in aile geval, aansp~akelijk 
voor het oorlogsrisico wat betreft den 
inboedel »; 

Overwegende dat deze. wet de einde
paling van het besluit-wet van 1917 niet 
overneemt luidens Welke " de militaire 
overheid, in aile geval, aansprakelijk is 
voor het oorlogsrisico, wat betreft. den 
inboedel »; · 

Overwegende dat, zoowel uit den tekst. 
van de nieuwe wet als uit de vergelijking 
van dien tekst met de ingetrokken wets
bepalingen, blijkt, dat de wetgever 
zelfs wat roerende goede'ren betr.eft, de~ 
last· van het oorlogsrisico op den 
Staat niet meer willa ten wegen, en dezen 
enkel de verplichting tot teruggave van 
die goederen wil opleggen in voorwaarden 
gelijkaardig aan deze welke in geval van 
genot krachtens een huurcon tract van· 
burgerlijk recht wettelijk zijn voorzien, 
dat.aldus de verplichting, voor den Staat, 
over het behoud van de opgeeischte zaken 
te waken, blijkt gegrond te zijn hierop 

, dat het door hem over die zaken uitge
oefend ger_10t, hem het middel medebrengt 
·de bewakmg ervan te verzekeren ; 

Overwegende dat deze reden die de 
verplichting van den Staat re~htvaar
digt, ze beperkt tot den tijd gedurende 
denwelke de Staat dat genot uitoefent, 
en tot de feiten die hij, gezien dat genot, 
kan beletten of voorkomen; 

Overweg~_nde dat noch de buitmaking 
door den VIJand van de door de militaire 
overheid in huur opgeeischte voorwerpen 
noch het feit dat die voorwerpeJl du~ 
oorlogsbuit zouden uitmaken, als grond 
zouden kunnen dienen van de aanspra
kelijkheid van den Staat, enkel be
schouwd als gelijk g'!:JSteld met de aan-

sprakelijkheid welke de huurder draagt 
wegens zijn contractueele verplicntingen; 

Overwegende · dat de opeisching ook 
niet zou kunnen beschouwd worden als 
een feit dat, om de reden aileen dat de 
Staat er niet vreemd aan is, dezen zou 
aansprakelijk maken voor de schade 
voortvloeiende uit de buitmaking door den 
vijand, welke op die opeisching is 
gevolgd; · 

Overwegende, inderdaad, eenerzijds, 
dat de opeisching den Staat niet als fout 
kan aangerekend worqen, en, bijgevolg 
zelfs niet als middellijke of onrecht
streeksche oorzaak van de' schad!) ten 
zijnen laste kan weerkonden worden; 
dat, anderzijds, de in werking zijnde 
wetgeving het begrip heeft verworpen 
dat de Staat, in aile. geval, zou aan
sprakelijk zijn voor het oorlogsrisico; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat uit de elementen der zaak 
'blijkt dat "het betwiste rijtuig in huur 
werd o:pgeeischt, doch ook dat het oor
logsbuit is geworden, wegens de op
eisching »; dat het uit die vaststelling 
in rechte afleidt dat aldus het verlies 
tijdens het genot van den Staat ontstaan 
niet te wijten is aan een oorzaak waar
aan de Staat vreemd zou zijn; dat het 
dientengevolge den Staat verantwoor
delijk verklaart voor· het verlies van het 
voertuig; · 

Overwegende dat deze afleiding in 
rechte er op neerkomt hetzij de verant
woordelijkheid van den Staat uit te 
breiden, buiten de voorwaarden en de 
perken die daar zouden omschrijv!)n 
wegens gelijkstelling met de verantwoor
d!)lijkheid van een houder der zaak, er 
van genietende krachtens een huurcon
tract van burgerlijk recht, hetzij, on
rechtstreeks, den Staat aansprakelijk 
te maken uit oorzaak zelf van de op
eisching voor het oorlogsrisico waaraan 
ze de zaak opgeeischte heeft blootgestelt; 

Waaruit volgt dat het bestreden von
nis, door uitspraak .te doen zooals het 
deed, de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Om die redene.n, het Hof verbreekt de 
bestreden beslissing; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Brussel en dat melding ervan 
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 Nijvel, uitspraak doende in graad 
van hooger beroep; 

1 Juni 1%~. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 



V KAMER. - 1 Juni 1944. 

GEWIJSDE IN S'IRAFZAKEN. 
KRACHT IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

De kracht van het gewijsde geldt, ten aan
zien van den burgerlijken rechter, vo.or 
de vermeldinqen die een geheel uitmaken 
met het beslissend gedeelte van het vonnis 
van den stra{1·echter, omdat zij een vraag
punt flplossen waarvan dit besrissenll 
gedeelte af7wnkelijk is, en die derhalve 
noodzakelijk zijn om dit gedeelte te 
begrijpen en nader te bepalen. De bur
gerlijke rechter, die zoodanige vermel
din gen tegenspreekt, schendt artikel 4 
der wet van 17 April 1878 (1). , 

( CARLIER, T. DERAYMAEKER.) 

ARREST. 

Gelet op bet bestreden arrest op 
24 Januari 1941 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 4 van het Wetboek. van straf

. vordermg (art. 4 d er wet van 17 April 
1878), van artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek en, voor zooveel als noodig, 
van artikelen q.51, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 50, 51, 54 en 55 
van het koniTJ.klijk besluit d. d. 1 Fe
bruari 1934 houdende algemeen regle
ment op de politie van het vervoer en 
het verkeer, doordat, het • arrt<st, dan 
wanneer de aanlegger, in regelmatig 
genomen conclusie, had doen gelden dat 
het vonnis der correctioneele rechtbank 
te Doornik d. d. 19 Mei 1938 waarbij 
hij vrijgesproken werd, gewijsde erga 
omnes uitmaakte, dat hij geen enkele 
fout had begaan en dat hij, ten·opzichte 
van den verweerder, den verkeersvoor
rang genoot, voortvloeiend uit het feit dat 
hij een weg volgde die verder dan zijn 
aansluiting loopt, terwijl de verweerder 
een weg volgde die steeds als secundaire 
weg wordt beschouwd krachtens arti
kel 51 van het algemeen reglement op de 
politie van het vervoer en het verkeer, 
aan verweerder den voorrang van de 
rechterzijde, bij artikel 55 voorzien, 
erken t, voorrang die slechts van. toepas
sing is bij de sament.reffing van hoofd
wegen van dezelfde kategorie of in al 
de niet voorziene gevallen, aldus het 
gezag van het gewijsde op strafgebied 
miskennend dat van openbare orde is : 

Overwegende dat, v66r den rechter 
over den grond, de aanlegger, de veran t-

(1) Zie verbr., .5 Juli 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 213); 24 Juni 1926 (ibid., 1927, I, 
23); 10 October 1929 (ibid., 1929, I, 322); 
nota bij verbr., 23 Juni 1932 (ibid., 1932, 
I, 200). 
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woordelijkheid van de botsing die zich 
te.Lessen op 13 Juni 1937 tusschen hun 
respectieve autovoertuigen voordeed ten 
Jaste van verweerder leggende, aan dezen 
laatste verweet hem den doorgang niet 
vriJ te hebben gelaten, dan wanneer hij 
den verkeersvoorrang genoot; 

Overwegende dat de aanlegger, v66r 
· dat hij' zijn vordering tegen den ver
weerder v66r den burgerlijken reehter 
uitoefende · wegens hetzelfde ongeval, 
door het openl:)aar ministerie; v66r de 
strafrechtsmacht was vervolgd geweest, 
hoof dens : 1° inbreuk op artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek ; 2° bestuur
der zijnde van ee11 autovoertuig op den 
openbaren weg, den doorgang niette heb
ben vrijgelaten voor den bestuurder die 
zijn weg vervolgt (koninklijk besluit d. d_ 
1 Februari 1934, art. 57, 2°); 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank te Doornik, bij vonnis d. d. 
19 Mei 1938, in kracht van gewijsde 
gegaan, den aanlegger van de vervol
gingen had ontslagen, door vast te stellen 
dat deze laatste den bij artikel 55 van het 
koninklijk beslmt d. d. 1 Februari 1934 
voorzien en verkeersvoorrang genoot, en 
geen enkele fout had hegaan; 

Overwegende dat deze be~ehikkingen 
van het vonnis d'. d. 19 Mei 1938, door 
den aanlegger v66r den burgerlijken 
rechter ingeroepen erga omnes gewijsde 
uitm~akten ; 

Dat ze, weliswaar, niet heletten dat 
de burgerlijke rechter, bij wien de vor
dering van den aanlegger was aanhangig 
gemaakt, zou opzoeken en oordeelen of 
de verweerder, door den verkeersvoOI
rang aan den aanlegger erkend niet in 
acht te nemen, al dan niet een fout had 
begaan en een schade had veroorzaakt;· 
doch dat het bestreden arrest, dat den 
aanlegger afwijst, zijn beschikkend ge
deelte steunt op de vaststelling dat de 
verweerder « den voorrang van rechter
zijde hehield », en op de algemeene beves
tiging dat "het vonnis door de correc
tioneele rechtbank ten bate van den 
beroeper gewezen geen gewijsde mede
brengt dat kan uitgeroepen worden in 
het tegen den verweerder ingesteld ge
ding »; 

Overwegende dat, door aldus aan den 
aanlegger den verkeersvoorrang te ont
kennen, welke hem erkend was geweest 
door een hepaling van het vonnis d. d_ 
19 Mei ·1938 bepaling welke onafscheid
baar was van het beschikkend gedeelte 
omdat ze noodig was om de draagwijdte 
van dit laatste te verstaan en te hepalen, 
het bestreden arrest artikel 4 der wet 
d. d. 17 April 1878 in 't middel aange
duid heeft geschonden ; 

Om die redenen, zonder rekening te 
houden met het eerste middel, het Hof 
verbreekt de bestredene beslissing ; be-
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veelt dat onderhavig ar,rest zal overge
~chreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gedaan worden op den kant 
van ·het vernietigd arrest ; veroordeelt 
den verweerder tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

, 1 Juni 19H. - 1e kamer. - Voor
zitte1" en verslag"gever, H. Soenens, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 5 Juni 1944. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
Al)RESTEN.- STRAFZA,KEN.- VER
OORDEELING VAN BEKLAAGDE ALS « DA
DER OF MEDEPLICHTIGE ,, ZONDER 
NADERE BEPALING. - GEBREK. AAN 
REDENEN. ' 

Is niet wettelijk met redenen om/deed ·de 
beslissing die een beklaagde veroordeelt 
als dader van of medeplichtige aan een 
misdrijf, zonder het bestaan van de 
b.estanddeelen der strafbare deelneming 
nader vast te stellen. (Grondw., art. 97.) 

(ADAM.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
9 Februari 194~ gewezen. door de cor
rectioneele rechtbank te Kortrijk, kamer 
bestaande uit een rechter overeenkomstig 
artikel 6, § 2, van het besluit d. d. 
27 Juni 19~2; · 

Over het middel van ambtswege opge
worpen : schending van artikel 97 der 
Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger veroordeelt om het hem ver
weten wanbedrijf te hebben gepleeg·d 
« als dader of medeplichtige "; 

Overwegende echter dat het vonnis 
het bestaan niet vaststelt der bestand
deelen die de deelneming aan het misdrijf 
hetzij als dader hetzij als medeplichtige 
wettelijk strafbaar maken ; 

Dat door aan het Hof va~ verbreking 
niet toe te Iaten zijn toezicht uit te oefe
nen over de wettelijkheid der uitgespro
ken veroordeelingen, het bestreden von
nis artikel 97 der Grondwet geschonden 
heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beyeelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de. registers van de rechtbank van 
eersten aafiteg te Kortrijk en dat mel
ding ervan zal gemaakt worden op den 
kant van het vernietigd vonnis; laat de 

kosten ten laste van den Staat; verwijst 
de zaak naar de correctioneele rechtbank 
van eersten aanleg te Brugge zete!ence 
in graad_van beroep. 

5 Juni 19H. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raa·dsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Cei.ijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 5 Juni 1944. 

GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - BuR
GERLIJKE VORDERING. - ARREST DEN 
DADER VAN EEN WANBEDRIJF TOT 
STRAF VEROORDEELEND, AAN DE BUR
GERLIJKE. PARTIJ PROVISIONEELE VER
GOEDING TOEKENNEND EN EEN DES
KUNDIG ONDERZOEK BEVELEND.' -
GEEN KRACHT VAN GEWIJSDE WAT 
BETREFT HET RECHT VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ OP ANDERE SCHADEVER
(XOEDING. 

Ret arrest dat den beklaagde veroordeelt 
tot straf, a an het slachto ffer van het wan
bedrijf zekere, reeds als gerechtvaardigd 
gebleken vergoedingen toekent; en, voor
aleer verder uitspraak te doen over de 
burgerlijke vordering, een deskundig 
onderzoelc beveelt, vormt geen gewijsde 
wat betreft het recht van de burgerlijke 
partij om ruimere schadevergoeding te 
eischen. 

(PHILOCTE;S, T. DE VOGHT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
11 December 19~3 gewezen door het 
Hof van beroep te Brvssel ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van a rtikel ~ der wet d. d. 
17 April 1878 houdende den voorafgaan
den titel van het Wetboek van Burger
Iijke rechtspleging, van artikelen 1315, 
1319, 1320 en 1322, 1350 en 1.351, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 
van artikel 97 der Grondwet; der wets
bepalingen nopens de rechtsvordering in 
crimineele zaken waaruit het gezag van 
het, gewijsde van de beslissingen op cri
mineel gebied volgt, en van de bewijs
kracht der akten, doordat het bestreden 
arrest, uitspraak doende over de vorde
ring der burgerlijke partij, geweigerd 
heeft de door den aanlegger in verbreking 
aangevoerde feiten in acht. te nemen 
welke ertoe strekten te bewijzen dat de 
werkonbekwaamheid, als element van 
het nadeel door de burgerlijke partij inge
roepen, .niet werkelijk was, dat ze ge
veinsd of voorgegeven en zonder oorza
kelijk verband was met de slagen en 
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verwondingen welke de strafrechtelijke 
veroordeeling van 'de aanlegster medege
sleept hebben, deze feiten niet gepast 
verklar.ende. daar ze het gezag van het 
gewijsde, dat uit het strafrechtelijk 
vonnis voortvloeit, niet krachteloos kun
nen maken ; in zake ten onrechte hetgezag 
van het gewijsde op crimineel gebied 
he eft voorgewend en, in feite, onjuist he eft 
ingeroepen dat het vonnis op de straf
rechtelijke vordering beslissing zou mede
gebracht hebben aangaande het oorzake
lijk verband tusschen de geledene schade 
en het strafbaar feit en aldus tot staving 
van zijn beslissing niet passende redenen 
heeft gegeven die de beslissing niet 
konden rechtvaardigen, aan het straf
rechtelijk vonnis een draagwijdte en 
een gezag heeft erkend het kader te 
buiten gaande van wat n~odzakelijk en 
zeker gevonnist was en daardoor de 
bewijskracht va1;1 dat vonnis en de 
regelen nopens het gewijsde in straf
zaken geschonden heeft : 

Overwegende dat een vonnis van de 
correctioneele rechtbank te Antwerpen 
d. d. 13 Juli 1938, bekrachtigd door 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
d. d. 28 October 1938, de aanlegster tot 
een straf veroordeelt heeft wegens on
vrijwillige slagen en verwondingen, aan 
de burgerlijke partij en aan deze, hoven 
een som van 3.~ 70 frank voor kosten 
van - verzorging en verplaatsing, een 
provisioneele vergoeding van 1.000 fr. 
heeft toegekend en, alvorens verder over 
de- burgerlijke vordering uitspraak te 
do en, een deskundige he eft aanged uid 
met opdracht de gevolgen van het on
geval te bepalen · en den graad en .den 
duur van de onbekwaamheid der bur
gerlijke partij vast te stellen ; 
- Overwegende dat de aanleggers, v66r 
het Hof van beroep uitspraak doende in 
voortzetting der zaak, conclusies gena
men hebben waarbij zij, in hoofdorde, 
het verband van oorzaak tot gevolg 
betwistten tusschen het misdrijf en het 
nadeel tot herstel van hetwelk zij straf
rechtelijk door den eersten rechter veroor
deeld werden en, in bijkomende orde, 
de toelating vroegen om zekere feiten 
te mogen bewijzen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze hoofd- en bijkomende conclusies 
van· de hand wijst om de reden dat ze 
in strijd zijn met de kracht van het 
gewijsde waarin de strafveroordeeling 
gegaan is; · -. 

1 

Doch, overwegende dat, zoo het defi
nitief bewezen is dat de aanlegster, bij 
gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg, 
onvrijwillig verwondingen veroorzaakt 
heeft aan de burgerlijke partij en dat zij 
in principe de schade, welke uit dat 
letsel voortvloeit, moet herstellen, zoo 

het nog bewezen is dat een zekere schade 
werkelijk bestaat, uit het arrest van 
28 October 1938 nochtans niet kan afge
leid worden dat het nadeel, waarvan de 
burgerlijke partij eindelijk herstel ge
vraagd heeft', het gevolg van het mis
drijf is ; 

Overwegende, inderdaad, dat die be
slissing, wat de burgerlijke partij betreft, 
geen andere draagwijdte had dan aan 
gezegde partij, op wat haar zou toeko
men en in afwachting dat de eindbeslis
sing zou uitgesproken worden, zekere 
vergoedingen toe te kennen welke van 
dat oogenblik af gerechtvaardigd bleken; 

Dat het Hof van beroep daardoor de 
beklaagden het recht niet heeft willen 
ontnemen kritiek uit te oefenen, noch 
zich zelf van het recht heeft willen be
rooven oordeel te vellen over het bedrag 
en de basissen van de schadeloosstel.! 
lip_g welke eindelijk na deskundig ver
slag en volledig debat zou geeischt 
worden, en inzonderheid de vraag of er 
tusschen dat nauwkeurig bepaald nadeel 
en de aan de beklaagden ten laste gelegd 
misdrijf een verband bestaat van oor
zaak tot gevolg en in well~e maat dat 
verband bestaat; dat het feit dat het 

, Hof het deskundig onderzoek heeft be
volen ten einde « de gevolgen >, van het 
ongeval te bepalen wel. bewijst dat het 
Hof van meening was dat die vraag niet 
beslecht ·was en niet als beslecht kon 
beschouwd worden ; ' 

Overwegende dat daaruit volgt, dat, 
door het gezag van gewijsde toe te 
kennen aan een vroegere beslissing, die 
dat karakter niet had wat de betwiste 
vraag betreft en door de felteD, doo" de 
aanlegg€rs in conclusie aangevoerd, niet 

1 gep;1st te verklaren, het bestreden arrest, 
dat de aanleggers jegens de burgerlijke 
partij veroordeelt, de in het middel 
aangeduide bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest voor zoover het 
uitspraak doet over de burgerlijke vor
dering; beveelt dat onderhavip; 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 gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt den ver
weerder, burgerlijke partiJ tot de kosten; 
verwiJst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

5 Juni 19~~- - 2" kamer. - · Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. _ Verslaggever, H. De 
Wilde.- Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoveri, advocaat ge-
neraal. • 
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1 e KAMER .. ~ 8 Juni 1944. 

1° BERUS-TING IN EEN BESLISSING. 
- VONNIS VATBAAR VOOR GEDWONGEN 
'TENUITVOERLEGGING. - VRAAG TOT 
UITSTEL. ~ AANVAARDING VAN DE 
BESCHIKKING BESLISSENDE OVER DEZE 

·vRAAG. - GEEN BERUSTING IN HET 
VONNIS. 

'2° HUUROVE~'EE,NKOMST. - GE
MENGDE HUUR. - BEPALING VAN 
HAREN AARD (HUUR OF PACHT). -+
HOE DE RECHTER OORDEELEN KAN. 

:3'0 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - VONNIS BESLJSSEND DAT 

.EEN HUUROVEREENKOMST VAN LATEREN 
DAN EEN BEPAALDEN DATUM IS. -
CONCLUSIE VAN PART.JJEN AAN DE 
BUDR6VEREENKOMST EEN VROEGEREN 
DATUM GEVEND. - SCHENDING VAN DE 
•BEWIJSKRACHT DER CONCLUSIES·. 

':1 ° De vooTziening in verb1·eking heeft, 
.in burgeTlijke zaken, geen schorsenae 
!kracht; derhalve kan de veroordeelde 
·partij niet beschouwd woTden als heb
bend berust in het tegen haar gewezen 

·vonnis, daaTdoor allee.n dat zij, zonder 
.haar vooTbehoud uit te drukken, 1titstel 
heeft aangevraagd van de tenuitvom·

·zegging van dat vonnis en dat zij ver
. vo'lgens haar inzicht !weft te kennen 
gegeven zich aan- de beschikking, uit-
spraak do-ende over die vraag, te onder-
werpen. · 

:2° Om te bepalen of een huurovereenlcomsi, 
die een woonhuis, een weide' en een 
boomgaard betreft, een huishu1tr of een 
pacht is, moet woTden onderzocht welk 
bestanddeel, bij de verhuri'ng, het voo1'
naamste is geweest. Te dien einde kan 
de rechter in aanmerlcing nemen de 
uitgestrektheid van het landelijlc goed 
vergeleken met de belangrijlcheid van de 
waning, om daaruit af te leiden wellc 
element overheerschend is geweest in de 
bedoeling van de partijen, ten tijde dat 
de huurovereenlwmst werd aangegaan. 

·:3° Schendt de bewijslcmcht van de con
clusies der. pw·tijen, het vonnis h~etwelk, 
beslist dat een huurovereenkomst van 
lateren datum dan een bepaalden datum 
is, dan wan1wer, in h1tn conclusies, 
_partijen het eens waren om te bevestigen 
dat zij van vroege1·en datum dan dezen 
bepaalden datum was. (Bgl. yVb., 
artt. 1319 en 1320.) 

(DELABY EN J. MARTIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
·12 Mei 1%2 gewezen door de rechtbank 
van eersten aanleg te Nijvel, uitspraak 
doende in graad van hooger beroep ; 

Over den grond van niet-ontvanke_ 

'Iijkheid tegen ·ae voorziening aangevoerd 
en afgeleid hieruit dat de aanlegger in 
het vonnis zou berust hebben : 

OverwegeildtJ dat gezegd vonnis den 
aanlegger veroordeelt, om, op straf van 
uitzetting, het goed dat hij van de ver
weersters in huur houdt ter vrije beschik
king te stellen van deze laatsten, die· 
hem, op r. J uni 1%2 bevel hebben 
gegeven het betwist onroerend goed 
binnen de vier en twintig uren te ont-
ruimen; · 

Dat· de aanlegger aanstonds voor 
den voorzitter der rechtbank die uit
spraak doet in kortgeding ov~reenkom
stig het besluit van 27 Januari 1%2, de 
verweersters heeft gedagvaard ten einde 
uitstel te bekomen ; dat de door dezen 
magistraat gen9men beschikking beslist 
dat de aanlegger de 'gehuurde gronden 
slechts op 1 November 1%2 zal moeten 
"erlaten, doch gehouden is het huis te 
ontruimen binnen de drie dagen' te reke-

'nen vanaf den uitspraak; waarcip de 
aanlegger aan den raadsman van de ver
we,ersters bij geschrift heeft laten · weten 
dat het huis zou vrij zijn op 31 J uli,1 %2 
en dat hij, van 1. Augustus tot eind~ 
October · daaropvolgend, een maande
lijksche huurprijs van 50 frank zou 
betalen voor het ingel:iruikhouden van 
de gronden; 

Overwegende dat de aanlegger noch in 
die rechtspleging, nbch in die mede
deeling voorbehoud h!)eft gemaakt no
pens zijn recht om zich tegen het bestre
den vonnis in verhreking te voorzien ; 
dat hij, volgens de verweersters, dus 
moet beschouwd worden als bij in die 
beslissing te hebben berust, en, bijge
volg, als niet ontvankelijk de vernieti
ging er van te vervolgen ; 

Overwegende dat de berusting in een 
beslissing van het gerecht slechts kan 
blijken uit de vrije en spontane toestem
ming in de uitvoering er van ; dat die 
toestemming, daar ze een verzaking aan 
een recht uitmaakt, niet wordt vermoed, 
doch moet bewezen worden door ele
menten welke, bij den persoon van wien 
die toestemming·, naar beweerd wordt, 
uitgaat, den heslisten wil onderstellen 
af te zien van het verhaal dat de wet 
hem geeft; 

Overwegende dat de voorziening inver
breking, in burgerlijke zaken, niet schor
s~nd is; dat 'de veroordeelde partij, die 
z1ch _onderwerpt aan een uitvoeTing welke 
ze met kan beletten, daarom aileen niet 
buiten allen twijfel zou kunnen be
schouwd worden als den wil gehad heb
bend~ _de tegen haar gewezen beslissing 
defimbef aan te nemen, dat in dergelijk 
geval, het voorbehoud van rechtswege 
bestaat en niet uitdrukkelijk moet ge
maakt worden ; 

Overwegende dat de feiten en omstan-

/ 
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digheden, waarop in de zaak wordt 
gewezen, bij den aanlegger niet nood
zakelijk den wil aantoonen om in het 
bestreden vonnis te berusten ; dat zijn 
houding kan uitgelegd worden door den 
redelijken wensch de schadelijke gevol
gen te voorkomen van een onmiddel
lijke en volledige uitvoering van dat 
vonnis ; dat, in die omstandigheden, de 
beweerde berusting niet bewezen is; dat 
de ingeroepen grond van niet-ontvanke
lijkheid dus in feite niet opgaat; 

Over het eerste middel : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
1774, 1775 en 1)776 van hetzelfde Wet
hoek lartikelen 6, 7 en 8 van de wet van 
7 Maart 1929) van al de artikelen van 
het besluit van 26 N ov.ember 1940, be
treffende de pachten, doordat het vonnis 
a quo, dat door de bestreden beslissing 
bekrachtigd werd, en waarvan deze 
laatste de redenen overneemt, beslist 
heeft dat, gezien de oppervlakte van 
het verhuurd goed, de huur van het 
huis 'als woonst het bijzondershe voor
werp van de verhuring uitmaakte, ter
wijl de uit den grond te trekken voor
deelen van bijkomend belang waren, en 
dat bijgevolg de · regelen betreffende de 
verhuring va'n het huis aileen van toe
passing waren, dan wanneer, tijdens de 
bespreking van de pachthuur, uitdruk
kelijk We"d gezegd dat het belang van 
het verhuurd g,oed geen invloed heeft 
op den aard van de pachtovereenkomst 
doordat het bestreden vonnb de vraag, 
om toegelaten te worden tot het hewijs 
van ee11 reek~ feiten vim aard om Oll

betwistbaar te bewijzen dat het ver
huurd goed een landbouwgoed is, ver
worpen heeft om de reden dat de feiten 
in de zaak noch gepast noch dienend 
waren omdat ze niet van aard w:Jren 
den wil van de partijen te bewijzen op 
het oogenblik waarop ze hun akkoord 
sloten aangaande bestemming van net 
verhuurd goed, dan wanneer de feiten 
waarvan het bewijs werd aange):)Odeu 
van aard waren om te bewijzen da\t het 
verhutTrde goed een landbouwgoed was 
en dat de wil der partijen niet bij macht 
was de gevolgen te bel etten. van de wet 
van 7 Maart 1929 waarvan de beschik
kingen van openbare orcle zijn : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
· Overwegende dat de rechter in feite 

hierop wijst, dat de betwiste huurover
eenkomst tevens op een woonhuis en 
op een weide en een boomgaard slaat, 
met een totale oppervlakte van 50 aren ; 

Overwegende dat, rekening gehouden · 
met het bij artikel 1'711 van het Burger
lijk Wetboek gemaakt onderscheid, het 
verhuurd goed dus een gemengd karakter 
vertoont; 

Overwegende dat, om te weten of de 

huurovereenkomst van een bepaald goed 
een huishuur of een pacht betreft, ofwei 
of hij die in huur neemt een huurder 
of een pachter is volgens den rechter 
dient << nagegaan wat in de verhuring 
hoofdbestanddeel en wat bijkomend 
bestanddeel was »; dat die rechtskundige 
beoordeeling .door de voorziening niet 
bestreden wordt; 

Overwegende dat, zoo .de uitgestrekt
heid van de oppervlakte zonder invloed 
is wanneer de innerlijke aard van een 
en hetzelfde erf dient bepaald en wan
neer er dient gezegd of het al dan niet 
over een landbouwgoed gaat, het echter 
vaststaat dat, in geval van gemengde· 
huurovereeilkomst, de uitgestrek,theid van 
het landbouwgoed, met betrekking tot. 
het woonhuis. door den rechter kan in 
aanmerking genomen worden om 'te be
slissen dat de landerijen van bijkomend 
belang waren hij het huis; dat dit laatste,. 
daar het hoofdzaak was, den aard van 
de huurovereenkomst bepaalde ; 

Overwegende dat dit door het bestre
den vonnis gedaan werd ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat een huurovereen

komst niet voor een gedeelte een huis
huur kan zijn en een pacht voor 't ov.e
rige; dat ze noodzakelijk en voor het. 
geheel hetzij een huishuur hetzij een 
pacht is·; dat, om den aard er van te· 
bepalen, dus, zooals hierboven werd · 
gezegd, de vraag dient opgelost of het. 
bewonen van het huis, in onderhavig 
geval, het bijzonderste voorwerp van de 
verhuring uitmaakt, ofwel, integendeel, 
de bebouwing van den grond, als over
wegend dient beschouwd, in het eerste 
geval is de huurovereenkomst een huis
huur, en, in het tweede geval, een pacht ~ 

Overwegende dat die vraag hoofd
zakelijk van feitelijken aard is; dat, 
om ze op te lossen, de rechter dus wette
lijk heeft kunnen beslissen dat men zich 
in de zaak moest laten leiden door « den 
wil van de partijen op het oogenblik 
waarop ze hun akkoord sloten nopens 
de bestemming van het verhuurd goed "• 
en dat uit dien gemeenschappelijken wil 
diende afgeleid dat het over een huis~ 
huur ging, en dat, om die reden het door 
den aanlegger in verbreking ingediend 
verzoek tot enkwest, als in de zaak niet 
gepast en niet dienend,, moest verworpen 
worden, daar de aangevoerde feiten, in 
de bindende heoordeeling van den rech
ter, geen verband hadden met de hier
boven aangeduide reden, welke als 
beslissend beschouwd werd ; 

Dat de bestreden beslissing door aldus 
uitspraak te doen, geen enkelen der in 
het middel aangeduide teksten geschon
den heeft; 

Over het · tweede mid del : · schending 
van artikel 97 der Grondwet, van arti-
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"kelen 1, 21 en 21 bis van het besluit van 
20 September 1940 betreffende de huis-
1murovereenkomst, gewijzigd en aan
gevuld bij het besluit van 28 April 1941, 
van artikelen 1319, 1320, 1354 en 1456 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
bet bestreden vonnis beslist heeft dat 
geen recht kon gedaan worden aan het 
verzoek tot « verlenging door den aan
Jegger in volstrekt bijkomende orde 
g'edaan vermits het vaststaat dat de 
verhuring na den 10n Mei 1940 plaats 
heeft gebad. n; dan wanneer uit de door 
partijen genomen conclusies blijkt dat 
de huur, .op 1 Januari 1940 aanvan:g 
genomen heeft; dat de bestreden be
slissipg aldus de bewijskracht heeft mis
"kend van de conclusies. der partijen 
alsook van de door de verweersters in ver
breking gedane gerechtelijke bekentenis: 

Oyerwegende dat de aanlegger, - in 
zeer bijkomende orde en voor het geval 
waarin de rechter zou oordeeleri lzooals 
hij het gedaan heeft), dat de betwiste 
huurovereenkomst een huishuur is, - de 
verlenging van deze vroeg, bij toepas
sing V;:ln de besluiten van 20 Septem
ber 1940 en 28 April 1941, houd en de uit
zonderingsbepalingen van tijdelijken aard 
in zake huurovereenkomsten; 

Overwegende dat die bepalingen de 
h u urovereenkomsten betreffen v66r 
10 Mei 1940 gesloten; dat het bestreden 
vonnis het voordeel er van aan den aan
legger weigert, bij de enkele 'reden dat 
zijn huurovereenkoinst na dien , datum 
werd aangegaan ; 

Overwegende dat uit de conclusies, 
v66r den rechter van .beroep regelmatig 
gewisseld, nochtans blijkt dat partijen 
Brkennen en gemeenschappelijk ver
"klaren dat de huur waarvan spraak 
op 1 Januari 1940 aanvang genomen 
heeft; waaruit volgt dat de rechter over 
den grond, door, om de hiervoren aan
gehaalde reden, in de zaak de toepassing 
te weigeren van de'in het middel aange
duide besluiten, de bewijskracht van die 
conclusies heeft geschonden ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
de bestreden beslissing, doch 'voor zoover 
slechts ze, om de enkele hierboven ver
melde reden, verklaard heeft dat op het 
verzoek tot verlenging door den aan
legger gedaan niet kan ingegaan worden ; 
verwerpt de voorziening voor 't overige ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
de rechtbank van eersten aanleg te 
Nijvel, en dat melding er van zal ge
maakt worden op den kant van het 
gedeeltelijk vernietigd vonnis; veroor
deelt de verweerste.rs tot de kosten ; ver
wijst de zaak aldus omschreven naar 
de rechtbank van eersten aanleg te 
Brussel, uitspraak doende in graad van 
hooger beroep. · 

8 Juni 1944. - 16 \ kamer. ,---- Voor
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter,. -
Verslaggever, H. Fauquel. ----:- Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMEH. ~ 12 Juni 1944. 

ASSISEN. - SAMENSTELLING VAN DEN 
ZETEL. - MAGISTRAAT HEEFT GEDU
RENDE EEN GEDEELTE VAN DE RECHTS
PLEGING HET AMBT VAN DEN ONDER
ZOEKSRECHTEH WAAHGENOMEN.- NIE
TIGHEID VAN HET ARREST VAN VEROOH
DEELING. 

Is nietig het veroordeelend arrest uitge
sproken door een Hof van assisen, 
wanneer een van de bijzitters van den 
voorzitter, tij dens een gedeelte van de 
rechtspleging, het arnbt van den onder
zoeksrechter in de zaak heeft waarge
nornen. !Wet van 18 Juni 1869, 
art. 95, gewijzigd bij artikel 1 der wet 
van 21 December 1930.) 

(MICHAT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
29 · Februari 1944 gewezen door het 
assisenhof van Luxemburg zetelende te 
Marche-en-Famenne; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 95 der wet d. d. 18 Juni 1869 en 
1 der wet d. d. 21 December 1930, door
dat een der bijzitters, den onderzoeks
rechter Richard die belet was, v66r de 
raadkamer heeft vervangen om er ver
slag uit te brengen en dat de andere 

1 bijzitter bij een voor den onderzoeks
rechter Richard geschreven kantschrift 
de ge~uigen door de rijkswacht zou doen 
bijeenroepen hebben, en dat heiden aldus 
het ambt van onderzoekstechter in de 
zaak van den aanlegger 2\0Uden waargeno
men hebben en, krachtens de hierboven 
vermelde bepaling, in het assisenhof niet 
konden· zetelen : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de H. Degrune, 
rechter in de rechtbank te Marche-enc 
Famenne, eerste bijzitter van het assrsen
hof, in vervanging van den H. Richard, 
onderzoeksrechter in onderhavige zaak, 
drie maal, in de raadkamer verslag heeft 
uitgebracht, wanneer deze laatste .te 
beslissen had .over de handhaving der 

. voorloopige hechtenis van den aanlegger ; 
Dat de H. Degrune aldus gedurende 

een deel der rechtspleging, in gezegde 
zaak, het ambt van onderzoeksrechter 
heeft waargenomen ; · 

Overwegende dat volgens artikel 95 
der wet d. d. 18 Juni 1869, gewijzigd 
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• bij artikel 1. der wet d. d. 21 Decem
ber 1930; deze omstandigheid een oor
zaak van. nietigheid van het arrest van 
veroordeeling uitmaakt ; 
· Om die redenen, en zonder rekening 
te houden met de andere middelen, het 
Hof verbreekt . het bestreden arrest; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden ov de registers van 
het assisenhof te Marche-en-Famenne en 
dat. melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant der vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van den Staat; 
verwijst de zaak naar het assisenbof der 
prov.incie Luik. 

12 Juni 194"'. - 2" kamer. - Voor
zitteT, J!I. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de TermiCourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 12 Juni 1944. 

OPLICHTING. - BEGRIP. - GEBRUIK 
VAN EEN VALSCHE HOEDANIGHEID. -

Het gebTuik van een valsche hoedanig
heid is een wijze waaTOJl de oplichting 
geschiedt, zooals bedoeld bij- aTtikel 496 
van het Strafwetboek, zoodm die valsche 
hoedanigheid we1·d aangenomen om een 
ander te bedTiegen en de be~lissende 
ooTzaak is geweest van de oveThandiging 
deT geldsomme1i of waaTden. 

(VICTOR HENROTAY.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
16 Maart 1944 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik ; · 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek en 
van artikel 97 der Grondwet, doordat 
het bestreden arr.est de zoogezegd leugen~ 
achtige bewering, dat de aanlegger 
eigenaal' was van den aan den klager 
verkochte stock wol, aangenomen· heeft 
als bedrieglijke handelingen uitmakende, 
dan wanneer een eenvoudige leugenach
tige bewering de door artikel 496 van het 
Strafwetboek vereischte bedrieglijke han
delingen niet kan uitmaken : 

Ove:r:wegende dat aanlegger veroor
deeld werd omdat hij, met het doel om 
zcich een zaak toe te eigerien die aan een 
ander toebehoort, zich door Paul Magos 
een som van 245.180 frank heeft doen 

. afgeven, door de valsche hoedanigheid 
te gebruiken van eigenaar van een 
stock van 1. 724 kilogram wol ; 

Dat aldus het middel, voor zoover het 
a an het arrest verwij t da t het een leugen
achtige bevestiging beschouwd lweft als 

een bedrieglijke handeling uitmakende,.. 
in feite niet opgaat; 

Overwegende, ten andere, dat het. 
gebruik van een valsche hoedanigheid 
een wijze van oplichting in den zin van 
artikel 496 van het Strafwetboek 'uit
maakt, van zoodra, zooals het bestreden 
arrest er op wijst, die hoedanigheid geno~ 
men werd met het inzicht iemand te 
bedriegen en de overwegende oorzaak 
is geweest van de overha'ndiging van de
fondsen of waarden ; · 

Over het tweede middel :_ schending 
van artikel 97 der Grondwet, van het 
gerechtelijk contract, van artil;l:elen 1317 
en 1319 van het. Burgerlijk Wetboek, 
doordat de aanlegger niet bevestigd 
heeft dat hij eigenaar was van al de
verkochte koopwaren, doch dat zijn 
conclusie luidt "·dat de beklaagde ge-
meend heeft dat hij de geheele en be
loofde kwantiteit werkelijk zou kunnen 
leveren hebben » ; 

Overwegende dat het arrest, om te· 
beslissen dat de a:anlegger een val'!che-
hoedanigheid heeft gebruikt, steunt, 
niet op de conclusie van den aanlegger, 
doch· op het onderzoek v66r het Hor· 
gedaan; 

Dat het middel in feite niet opgaat; · 
En overwegende da t de subs tan tieele · 

of op straf van nietigbfjid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat. 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegg((r · 
tot de kosten. 

12 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitteT, H. Hodiim, raadsheer waarnemend \ 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 

1 - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul_ 
Hayoit de Termicourt, aclvocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 12 Juni 1944. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- NOTA'S EN BOEKHOUDING OVERGE
LEGD DOOR BEKLAAGnE EN BURGER
LIJKE PARTIJ NA HET IN BERAAD · 
NEMEN VAN DE ZAAK. --:-- VEROOR
DEELEND ARREST VERWIJDERT NIET ' 
DE NOTA'S EN BESCHEIDEN OVERGE
LEGD DOOR BURGERLIJKE PARTIJ. -
SCHENDING. · VAN DE RECHTEN DER 
VERDEDIGING. 

Schendt de rechten der verdediging het 
arrest dat, wanneer nota's en een boek
houding door den beldaagde en do01· de 
burgerlijke paTtij werden overgelegd, 
nadat de zaak in bemad werd gesteld, 
zich e1· toe bepaalt te verklaren " dat. er 
geen aanleiding bestaat om rekening te 
houden met de bescheiden door· be- -
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klaagde tijdens het beraad n_~ergelegd .'~ 
en niet de door. de burgerltJke parttJ 
overgele gde nota's en bescheiden ver
wijdert. 

(MEHCKAERT, 
, T. MAATSCHAPPIJ « SALVE ll.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
15 Februari 1944 gewezen door het Bof 
van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : schending van 
de rechten der verdediging doordat het 
bestreden arrest gewezen werd, dan 
wanneer de burgerlijke partij, nadat de 
debatten gesloten waren, een bescheid 
had overgelegd, te weten een hoek van 
haar boekhouding, dat aan den aanlegger 
niet werd medegedeeld en dat geen deel 
uitmaakte van den bundel : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat, terwijl de zaak 
in beraad gehouden werd, beide partijen 
- betichte en burgerlijke partij -
nota's hebben overgelegd en de burger
lijke partij een hoek van haar boekhou-. 
ding· · · 

Da't het bestreden arrest zich beperkt 
bij de verklaring " dat ~!' geen rekening 
dient gehouden met de bJdens de beraad
slaging door den betichte neergelegd_e 
bescheiden ". en de nota's en beschei
den overgel~gd door de burgerlijke par
tij, 'niet van de hand wijst; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; . 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, het Hof ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den op de registers van het Hof van beroep 
van Brussel en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant der ver
nietio-de beslissing; legt de kosten ten 
laste" van de burgerlijke partij ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. · 

12 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Walef'fe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER.- 12 Juni 1944. 

GRONDBELASTING.- VILLA'S BEZET 
DOOR DUITSCHE LEGER. - VERGOE-

·DING GELIJI\STAAND MET DE HUUR
WAARDE VAN DIE GOEDEREN. - Is 
EEN BELASTBAAR INKbMEN, ONDER
WORPEN AAN DE GRONDBELASTING. 

De ve1·goeding toegekend aan den ~igenaar 
van villa's, we gens· hun bezetttng door 

het Duitsche leger dat ze heeft opgeeisch,t, 
en die door den rechter wordt beschouwd 
als zijnde betaald voor het gebruik van 
de villa's en als ge[ijkstaand met hun 
huurwaarde, is een belastbaa1· inkomen, 
onderworpen aan de grondbelasting. 

(BAUDOUX, 
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

Gelet op het : bestreden arrest op 
23 November 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; ' 
' Over het eenig middel tot verbr~king : 
schettding van artikelen 97 der Grand
wet; 1, 2, 3, 4, § 1, 5, 6, 13, § 1, 39 en 40 
der wetten betreffende de inkomsten
belastingen samengeschakeld bij konink
Iijk besluit d. d.. 12 September 1936, 
daarna bij de besluiten.d. d. 2 Juni 1941 
en 31 Juli 1943; 4 der wet d. d. 17 Juni 
1938 betreffende de nationale crisisbij
drage; 1320, 1322, .. 1 ?14, 1719, 1720, 
1728,1729,1732,1735,1737 en 1741 van 
het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat de directoriale be
slisll!ing, waarvan het bestreden arrest, 
naar het verklaart, de redenen over
neemt, aan den aanlegger, voor het 
dienstjaar 1940, kwijtschelding der be
lastirigen, aangevraagd op grond van 
artikel 13, § 1, der samengeschakelde 
wetten, weigert om reden dat de twee ge
meubleerde villa's waarvan hij te Knocke, 
Kunstlaan, eigenaar is, in 1940 door 
het Duitsche leger bezet werden ; dat.de 
hem uit dezen hoofde toegekende ver
goeding 30.928 frank beloopt, en dat' 
deze som, op 14.846 frank gebracht ~-a 
afkorting van 40 t. h., wat den huurpl'IJS 
der meubelen ver'tegenwoordigt, en van 
een vijfde voor onderhouds- en herstel
lingskosten der onroerende goederen, het 
bedrag ·van het kadastraal inkorilen 
19.276 fr.) bereikt en zelfs hooger is dan 
dit laatste; · 
· Overwegende dat de grondbelasting 

· gevestigd is op het kadastraal inkomen 
van de gebouwde of ongebouwde grond
eigendommen ; 

Overwegeride dat de aanlegger beweert 
dat hierboven aangeduid artikel 13, 
§ 1, in zake vari toepassing is en dat. 
kwijtschelding van de belasting moet 
verleend worden omdat de toegekende 
vergoeding geen inkomst vertegenwoor-
digt; . 

Ov.erwegende dat het inkomen van 
een onroerend goed · bestaat uit al wat 
dit onroerend goed periodisch voort
brengt zonder zijn zelfstandigheid aan 
te tasten ; 

Dat de aan den aanlegger betaalde som 
dit karakter heeft ; 

Qverwegende, inderdaad, dat gezegde 
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som, volgens de vaststellingen van het 
bestreden .. arrest, aan den aanlegger 
betaald werd voor het genot van twee 
onroerende goederen en te dezen titel 
aileen; dat ze gelijk is met de huur
waarde der bezette goederen ; . 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het genot der onroerende goederen 
door de bezettende overheid opgeeischt 
werd en dus door den aanlegger niet 
vrijwillig werd afgestaan niet be~_et dat 
de voor dit genot betaalde priJS een 
periodisch produkt van de onroerende 
goederen is, zonder aantasting van_ de 
zelfstandigheid dezer laatsten, en dren-
volgens een inkomst uitm~akt ; . . . 

Overwegende dat de aanlegger m brJ
komende orde aanvoert dat, voor de 
toepassing der grondbelasting de waarde 
der schade aan de onroerende goederen 
door den bezetter berokkend moet afge
trokken worden van het bedrag der 
toegekende vergoeding ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
vaststellend dat de betaalde vergoeding 
geen enkel verband heeft met die schade, 
terecht beslist dat, daar gedurende het 
jaar 1940 een werkelijk inkomen w:ilrd 
v:erkregen in den zin van artikel 13, § 1, 
der hierboven gezegde samengescha
kelde wetten, de grondbelasting ver
schuldigd is ; 

Dat de verhalen welke de aanlegger 
eventueel zal kunnen uitoefenen wegens 
de beweerde schade zonder invloed zijn 
op de toepassing der samengeschakelde · 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

· Dat het middel in elk zijner onder-
deelen in rechte niet opgaat; · 

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

12 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waar~emend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. Vrtry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt,o advocaat generaal. 

0 

, 

2" KAMER.- 12 Juni·1944. 

VERKEERO - KoNINKLIJK BESLUIT 
VAN 17 JANUARI 1936, ARTIKEL 5, 2°. 
- DRAAGWIJDTE. 

De bepaling van _artikel 5, 2°, V?-n het 
lconinklijk beslutt van 17 Januart 1936, 
luidend dat de voetgange1·s en de wegge
bruikers moeten uitwijken en desnoods 
stil staan om, zoodra vooertuigen op rails 
naderen deze door te laten, onderstelt 
dat de g~bruilcer van den oper:baTen w~g 
het naderen van een voertu~g op Tmls 
heeft kunnen vaststellen. 

(PETERSILLE, T. MICHIELS EN DERMINE 
T. B1JURTSPOORWEGEN.) 

ARR~ST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
19 Februari 1944 gewezen door de 1 cor
rec.tiorteele rechtbank te Namen, zete
lende in graad van hooger beroep; -

Over de eerste drie middelen : het 
eerste : schending van artikel 97 der 
Grondwet; het tweede : schending van 
artikelen 153, 154 en 189 van het Wet
hoek van strafvordering en van de 
rechten van verdediging ; het derde : 

- schending van artikel 11, 3°, van h~t 
besluit van 24 Mei. 1913 houdende poh
tiereglement betreffende de exploitatie 
van de door de regeering vergunde of te 
vergunnen buurtspoorwegen en van arti
kel 97 der Grondwet : 

Overwegende dat de aanleg-gers in hun 
conclusies staande houden dat het bestre
den vonnis het bestaan niet heeft vast
gesteld van de bestanddeelen welke het 
misdrijf uitmaken waarvoor de . eerste 
aanlegger veroordeeld en de tweede 
verantwoordelijk verklaard werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het vonnis a quo bekrachtigt bij overne-
ming van de redenen er van ; 0 

Overwegende dat, ten gevolge van ~e 
aanrijding, welke tusschen den .. trem 
van de Nationals MaatschapprJ der 
Buurtspoorwegen bestuurd, door den 
eersten aanlegger, en den vrachtwagen, 
bestuurd door den eersten verweerder 
Michiels is voorgekomen op de plaats 
waar de spoorweg den openbaren weg 
'kruist, 'tis te zeggel). op een overweg, 
de aanleg·gers den voerman van den 
vrachtwagen rechtstreeks v66r den po~~
tierechter hebben gedaagd omda t hrJ, 
bestuurder zijnde van een voertuig, nage
laten he eft alvorens zich- op de sporen 
te begeven: en uit eeri. secunda~ren weg 
komende, zich er van te vergewrssen dat 
geen trein in de nabijheid was; dat de 
tweede verweerder als burgerlijk verant
woordelijke partij gedaagd '~erd; 

0 Overwegende dat de twee verweer
ders op hun beurt den eersten aanlegger, 
bestuurder.van den trein, v66r denzelfden 
politierechter gedaagd hebben, omdat hij 
nagela:ten heeft te vertragen op _een 
gevaarlijke kruising en aldus arhke
len 10 en 11 van het koninklijk besluit 
van 24 Mei 1913 op de politie van de 
buurtspoorwegen overtreden heeft, in
zonderheid door met overdreven snel
heid · te rij den en da t op een plaa t.~ wa~r 
de geleider zich in de onmogehJkherd 
bevond de sporen op een voldoenden 
afstand te zien om aile ongeval te kunnen 
vermijden en door bij het naderen v~n 
een gevaarlijk kruispunt niet te verwrt-
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tigen en stil te staan of te vertragen v66r ' 
een versperring van de baan ; 

Dat de drie middelen niet gegrond 
zijn; 

Overwegende dat de eerste rechter, na 
in de inleiding van zijn. beslissing de 
twee dagvaardingen te hebben aange
haald waarvan hij kennis neemt, ver
klaart dat hij uitspraak doet « gelet op 
de stukken, gelezen de processeh-ver
baal, gehoord de verschillende partijen, 
hun conclusies en hun middelen van 
verdediging " en vaststelt dat artikel 5 
van het besluit van 17 Januari 1936 den 
verkeersvoarrang toe kent aan de voer
tuigen op rails, doch op voorwaarde dat 
hun geleiders zelf de elementaire veilig
heidsmaatregelen getroffen hebben; 

Dat de eerste rechter, de houding· van 
den tramgeleider ontledende, er op wijst 
dat aan dien geleider wordt ten laste 
gelegd dat hij met een overdreven snel-

, heid heeft, gereden op een plaats waar 
« naar zijn eigen vaststellingen, het uit
zicht wegens de ligging derplaats, nul is"; 

Overwegende dat de. aanleggers niet 
kunnen beweren dat de rechter zich 
aldus uitspreekt volgens de persoonlijke 
kennis welke hij van de ligging der plaats 
heeft; dat hij met zorg heeft aangeduid 
dat hij uitspraak deed gezien de stukken · 
en de processen-verbaal, 't is te zeggen, 
inzonderheid volgens een plan der plaats 
en een proces-verbaal van beschrijving 
van de rijksmacht; 

Overwegende dat de rechter daama 
de snelheid van den trein berekent welke 
hij op 40 kilometers per uur schat; 

Dat hij, daarenboven, vaststelt, dat 
«de meest elementaire voorzichtigheid 
den beklaagde verplichtte bij tijd te 
fluiten om van zijn aankomst te v.er
wittigen ; dat geen enkele getuigen het 
gefluit van den trein gehoord heeft; dat 
de beklaagde zelf bekend dat hij ge
floten heeft wanneer hij zich op onge
yeer 60 meters van den overweg beyond 
Bn dat dient opgemerkt dat, gelet op de 
snelheid van ~0 kilometers per uur, 
gezegd gefluit, in het stelsel van den 
beklaagde, gegeven werd vijf seconden 
slechts v66r de aanrijding, 'tis te zeggen 
te laat "; 

'Dat de rechter, na die verschillende 
fouten van den eersten aanlegger te heb
ben vastgeste~d, dezen veroordeelt bij 
toepassing van artikel 11, 3°, van het 
l~oninklijk besluit van 24 Mei 1913 
1wudende politiereglement betreffende 
de buurtspoorwegen .; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door de redenen van den eersten 
rechter over te nemen de conclusies van 
de aanleggers beantwoord heeft en de 
verschillende door den treingeleider be
gane. fouten he eft vastgesteld, waarbij de 
toegepaste strafbepaling gerechtvaardigd 
is; 1 

VERBR., 1944, - 12 

Over . het vierde· middel : schending 
van arbkel 5 van het koninklijk besluit 
van 17 Januari 1936, doordat het vonnis 
den verweerder Michiels van de betich
ting dit artikel te hebben overtreden 
heeft vrijgesproken om de reden dat 
de treing·eleider van zijn aankomst had 
~_oeten verwittigen of althans deze bij 
bJd had moeten aankondigen, dan wan
neer de hierboven aangeduide bepaling 
aan de weggebruikers oplegt desnoods 
stil te staan om, zoodra de voertuigen 
op rails naderen, deze door te Iaten 
zonder dat zij van die nadering' moete~ 
verwittigd zijn : . 

Overwegende dat het middel slechts 
ontvankelijk is voor zoover het punt van 

, het beschikkend gedeelte van het vonnis 
a quo bestrijdt dat de burgerlijke vorde
ring niet gegrond verklaart welke door 
de burgerlijke partij, Naamlooze Maat
s~happij cter Buurtspoorwegen, werd 
mtgeoefend ; 

Overwegende dat het bestreden .vonnis 
niet beslist dat de beschikking van arti
kel 5, 2°, van het koninklijk besluit· 
d. d. 17 J anuari 1936, waarbij aan de. 
weggebruikers is voorgeschreven uit te 
wijken en desnoods stil te staan om, 
zoodra de voertuigen op rails naderen, 
deze door te Iaten, slechts van toepas
sing is wanneer de geleider van het voer
tuig op rails van zijn nadering heeft ver-
wittigd; . 

Dat het vaststelt dat de trein be
stuurd door Petersille met overdreven 
snelheid reed, en dat Petersille, alhoewel 
het uitzicht op de plaats der aanrijding 
nul was, van zijn aankomst niet ver
wittigd heeft; dat Michiels niet kon en 
niet moest meenen dat de trein den over
weg, in dergelijke voorwaarden zou 
oprijden; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de - bij het hiervoren aangehaald 
artikel 5, 2° -, opgelegde verplichting 
onderstelt dat de gebruiker van den 
openbaren weg het naderen van een 
voertuig op rails heeft kunnen vaststellen, 
het vonnis in niets deze beschikking 
heeft geschonden ; 

Dat het middel noch in feite noch in 
rechte opgaat; 

En overwegende, wat de beslissing 
betreft op de publieke vordering tegen 
den eersten aanlegger uitgeoefend, dat 
de substantieele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rech tsvormen wer
den nageleefd en dat de uitgesprok,en 
veroordeelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

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

I_- _; __ 
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de tweede aanlegster in haar hoedanig
heid van burgerlijke partij, tot een ver
goeding van 150 frank jegens de twee 
verweerders. 

12 Juni 19M •. - 2" kamer. - Voor
zitter,. H. Hod tim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
Jaal. 

2". KAMER. - 12 J:uni 1944, 

NACHTGERUCHT. - ARTIKEL 561 
VAN HET STRAFWETBOEK. BETEE-
KENIS. 

Hetgeen de wet in artikel 561, 1°, van het 
Stmf'wetboek strafbaar stelt is het ge-
1'ucht of' het rumoer,. waarvan de in
wone1·s, ten gevolge van de rj,uisternis, 
den aard of' den herkomst met kunnen 
bepalen en dat een gevoel van onveilig
heid kan verwekken, derhalve het ge-
1'ucht of' het rumoer ve1'oorzaakt gedu-
1'ende den tijd tusschen de werkelijke 
avondschemering en de werkelijke mor
genschemerin g. 

(DEMEERSMAN, T. DE BOECK.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
27 Februari 1943 gewezen door de cor
rectioneele rechtbank te Brussel ; 

Over het eenig middel tot verbreking : 
schending van artikel 561, 1°, van het 
Strafwetboek, doordat .het bestreden 
vonnis, alhoewel het vaststelt dat de in 
de betichting aangeduide feiten « voor 
een deel na ·het uur van den zonsopgang " 
en « voor een deel tijdens de morgen
schemering " begaan werden,. den aan
legger nietternin veroordeelt heeft we
gens "nachtgerucht en nachtrumoer "• 
en om er aldus over te beslissen gesteund 
heeft hierop dat de aangetijgde feiten, 
gezien de omstandigheden van tijd en 
plaats waarin ze begaan werden, voor
kwarhen als daden die de rust van de 
inwoners en, bijgevolg, de openbare rust 
storen . dan wanneer dergelijke daden 
slecht~ inbreuk op de wet uitmaken op 
voorwaarde dat ze des nachts begaan 
werden, 't is te zeggen bii:men den tijd 
begrepen tusschen het emde van de 
avondschemering en het begin van de 
morgenschemering : 

Overwegeride dat daar de wet het 
woord « nacht », dat in artikel 561, 1°, 
van het Strafwetboek voorkomt, niet 
bepaalt, de beteekenis moet worden 
aangenomen welke overeenkomt met het 
voorwerp van die beschikking ; 

Overwegende dat wat de wet wil 
straffen, gerucht of rumoer is waarvan 

de inwoners, wegens de duisternis, den 
aard en de herkomst niet kunnen bepalen 
en een gevoel van onveiligheid kunnen 
doen ontstaan; 

Overwegende dat nachtgerucht en 
nachtrumoer dus gerucht en rumoer is 
dat verwekt wordt binnen den tijd die 
op de eigenlijke avondschemering volgt 
en tot aan de eigenlijke morgenscheme
ring loopt; 

Overwegende dat die tijd van duis
ternis niet zou kunnen beginnen v66r 
zonsondergang noch eindigen na zons
opgang, en dat het den rechter over den 
grond behoort, birinen die perken bij 
een beslissing die zou bindend zijn, dien 
tijd te bepalen, doch dat het den rechter 
over den grond niet behoort het begrip 
duisternis te verwerpen om het door een 
vreemd begrip te vervangen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
de draagwijdte van het woord « nacht » 
in artikel 561, 1°, beoordeelende, beslist 
" dat er niet uitsluitend met het uur van 
zonsopgang en zonsondergang - of met 
het uur van het begin en het einde van 
de burgerlijke :5chemering dient reke
ning gehouden Cloch dat, daarenboven, 
met inachtneming van het gebruik van 
het dagelijksch leven, den tijd dient 
bepaald die de inwoners gewoonlijk aan 
de rust besteden en die hoofdzakelijk 
afhangt van de handhavirig van de open
bare rust"; 

Dat het vonnis, bijgevolg, de hier
voren aangeduide bepaling schendt; 

Overwegende dat de verbreking van 
de beslissing op de publieke vordering 
de verbreking medebrengt van de beslis
sing op de burgerlijke vordering ; 

Om .die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden vonnis; beveelt dat onder-· 
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers van de correctioneele 
rechtbank te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op den kant 
van het vernietigd vonnis ; veroordeelt 
de ·verweerster, burgerlijke partij, tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar de 
correctioneele rechtbank te Nijvel, zete
lende als rechter van hooger beroep. 

12 Juni 1944. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hod tim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, ·H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat genec 
raal. 

2° KAMER.- 12 Juni 1944. 

OVERSPEL. - ONDERHOUD vAN BIJZIT
ECHTELIJKE WONING. 

De bijzit wo1·dt onderhou~~n. in de ec~te
lijke waning wanneer Z~J tn de .womnq 
van den man haa1' intrek heef't genomen,. 
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zelfs indien de vrouw, die een geding 
tot scheidin g van tafel en bed he eft 
ingesteld, voorloopig verblijft in een 
door den voorzitter der rechtbank aan
gewezen waning (1). 

(LEMORT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
2 Februari 194~ gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel : scbending 
van artikelen 1, 9 en 10 van de wet van 
15 Juni 1899, de eerste titel bevattende 
van het Wetboek van krijgsstrafvorde
ring : 

Overwegende dat de aanlegger, noch 
v66r de correctioneele rechtbank noch 
v66r het Hof van beroep doen gelden 
heeft dat hij militair was, dat die hoeda
nigheid niet blijkt noch uit bet bestreden 
arrest noch uit eenig ander wettelijk en 
openbaar bescheid dat de rechter over' . 
den grond moest nazien; dat het middel 
in feiteniet opgaat; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 389 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat de gehuwde vrouw 
geen andere woonplaats heeft dan deze 
van den man; dat de man verplicht is 
haar er te ontvangen en dat, bijgevolg, 
de woonplaats van den man bet gemeen
schappelijk huis uitmaakt; 

Overwegende dat de vrouw die de 
scheiding van tafel en bed vordert, zelfs 
wanneer het haar toegelaten is zich voor
loopig terug te trekken in een door den · 
voorzitter van de rechtb:;mk aangeduid 
huis, dezelfde woonplaats behoudt 'als 
haar man en dat zij altijd het recbt heeft 
er binnen te komen ; 

Overwege'nde dat het verslag in 1867 
,door den H. Lelievre, v66r de kamer van 
v:olksvertegenwoordigers over hoek II, 
tltel VII, van het Strafwetboek uitge
bracbt en dat de gedachte van de wet
gever weergeeft, uitdrukkelijk zegt dat 
de woonplaats van den man," zoolang 
de scbeiding niet uitgesproken is, niette
min de echtelijke woonplaats blijft in 
den zin van artikel 389 van dat Wetboek 
omdat de scheiding een uiterste middel 
is dat door den wetgever slechts is aan
genomen nadat de verzoening onmoge
lijk geworden is; welnu de aanwezig
heid van de bijzit in het buis van den 
man is voor de vrouw een beletsel er 
terug binnen te komen ; 

Overwegende dat het middel dus in 
rechte niet opgaat; 

En overwe_gende dat de substantieele 

(1) Zie verbr., 21 October 188!J (Bull. en 
PAsrc .. 1889, I, 320); 28 April 1915 (ibid., 
1915-1916, I, 263 ). 

of op straf van nietigheid voorgescbreve~ 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeeling overeen
komstig de wet is ; , · 

Offi: di.e redenen, bet Hof verwerpt de 
voorz1enmg ; veroordeelt den aanlegger 
tot de kosten. 

12 Juni 19~~. - 26 kamer. - Voorc 
zitter en verslaggever, H. Hodiim, raads
he~r waarnemen.d voorzitter. - Gelijk
lutdende concluste, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

26 KAMER. - 12 Juni, 1944. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
BESCHIKKING DIE BEKLAAGDE, VER
WIJST NAAR DE CORRECTION.EELE 
RECHTBANK. - BESCHIKKING GEWE
ZEN OP EEN ANDEREN DATUM DAN 
DENGENE DIE AAN BEKLAAGDE WERD 
AA,NGEWEZEN. - BEKLAAGDE IS. NIET 
VERSCHENEN. - NIETIGHEID. 

De beschikking van de raadlcamer, die 
beklaagde verwfjst naar de correctio
neele rechtbanlc, moet worden vernie
tigd, wanneer zij verleend werd in de 
afwezigheid van belclaagde op een ande
ren dag dan dengene die hem werd aan
gewezen in den ter post aangeteekenden 
brief van den griffier, als zijnde de dag 
waaroi de zaak . zou worden behandeld. 

(BIERLAIRE.) 

ARREST.· 

. I. Aangaande de voorziening inge
steld tegen de beschikking op 30 Sep
tember 19~3 gewezen door de raadkamer 
der rechtbank van eersten aanleg te 
Brussel; 

Over bet eenig middel : scbending van 
het eenig artikel, § XV, der wet d. d. 
25 October 1919 gewijzigd bij artikel 1 
der wet d, d. 22 Juli 1927 en van de 
recbten - der verdediging, doordat de 
bestredene bescbikking den aanlegger 
naar de correctioneele rechtbank ver
wezen heeft, dan wanneer ·bij niet regel- 1 
matig was gedaagd geweest om v66r de 
raadkamer te verschijnen : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtsvordering blijkt dat de kwestieuze 
beschikking op 30 September 19~3 in 
afwezigbeid van den aanlegger werd 
gewezen, dan wanneer deze laatste bij 
aangeteekenden brief van den griffier 
bericht had gekregen dat de zaak ter 
terechtzitting d. d. 30 October 1943 
zou opgeroepen worden ; 

Overwegende dat de nietigheid voort
vloeiend uit deze vergissing niet gedekt 
werd door den aanlegger, die op 30 Sep-
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tember voor de raadkamer niet ver
schenen is; 

Overwegende dat het middel dus 
gegrond is; 

II. Aangaande de voorziehingen in
g~steld tegen het vonnis op 1 Decem
ber i 9~3 gewezen door de correctioneele 
rechtbank te Brussel en tegen het arrest 
op 19 ·J anuari 1944 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel : 

Overwegende da t het onderzoek van 
deze voorzieningen als zonder belang 
voorkomt, daar de vernietiging van de 

-beschikking der raadkamer de nietig
heid medesleept van al wat er het gevolg 
van is geweest ; · 

Om die redenen, het Bof vernietigt de 
beschikking der raadkamer, de rechts
pleging, het vonnis en het arrest welk~ 
)1et gevolg ervan zijn geweest; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers der rechtbank 

--van eersten aanleg te Brussel en van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
ervan zal gemaakt worden op den kant 
van de vernietigde beslissingen ; legt de 
kosten ten laste van den Staat; verwijst 
de zaak naar de raadkamer der recht
bank van eersten aanleg te Nijvel. 

12 Juni 1%~. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, I-I. Vitry. -
Gelijklttidende conclusie, I-I. Raoul l-Iayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

1e KANIER.- 15 Juni 1944. 

VONNISSEN EN ARRESTEN.- BE
_TEEKENING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- PERSOON, AAN WIEN DE BETEEKE
NING IS GEDAAN, HEEFT GEHANDELD 
IN Z!JN EIGEN NAAi'll EN ALS VOOGD 
Vl\.N EEN i'I!INDERJARIGE. - MEDE
DEELING VAN EEN ENKEL AFSCHRIFT 
VAN HET BETEEKENDE VONNIS. 
BETEEKENING REGELNIATIG. 

De regelmatigheid van de beteekening van 
een arrest aan een penoon, die in 
rechten is opgctreden in zijn eigen 
naam en tevens als voogd van een mi1i
derjarige, vereischt niet dat twee af
schriften van de beteekende akte worden 
medegedeeld. 

(THYS, T. VAN HOlHPAYE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
17 December 19~1 gewezen door het 
I-Iof van beroep te Brussel; 

Over het middel tot niet-ontvanke-

lijkheid tegen de voorziening aangevoerd 
en hieruit afgeleid dat de voorziening te 
laat werd ingesteld daar ze slechts op 
15 Januari 19~3 werd ingediend, dan 
wanneer het bestreden arrest op 9 Juni 
1%2 beteekend werd aan Alfons Thys, 
handelende als voogd van zijn minder
jarige 'dochter ·Jeanne-Marie Thys : 

Overwege.nde dat Alfons Thys, v66r 
den rechter over den grond in de 
zaak partij was zoowel in persoonlijken · 
naam als in hoedanigheid van voogd van 
zijn minderjarige dochter; dat de toe
ziende voogd van deze laatste in het 
geding niet betrokken werd ; 
· Overweg·ende dat de aanlegger be

weert dat zijn vobrziening niet te laat 
werd ingediend, om reden dat het 
exploot van de beteekening van het 
arrest, op 9 J uni 19~2 op verzoek van 
de verweerster gedaan, nietig is in den 
vorm - en dus den termijn om verbre
king in te stellen niet heeft kunnen doen 
loopen - omdat aan den voogd geen 
twee afschriften van het exploot over
handig·d werden, waarvan eene . voor de 
minderjarige bestemd, en omdat gezegd 
exploot aan den toezienden voogd niet 
beteekend werd ; 

Doch overwegende dat .geen enkele 
wetsbepaling vereischt dat, wanneer een 
persoon in een dubbele hoedanigheid 
in rechten is opgetreden, hem twee 
afschriften van de beteekende akte over
handigd worden ; 

En overwegende dat, zoo artikel ~~~ 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering bepaalt dat de termijn om 
hooger beroep in te stellen tegen den niet
ontvoogden minderjarige slechts loopt 
vanaf den dag waarop het vonnis zoowel 
aan den voogd als aan den toezienden 
voogd beteekend wordt, schoon ook deze 
laatste niet in de zaak geweest ware, 
deze wetsbepaling, die het gemeen recht 
te buiten gaat, bij gebrek aan een tekst 
in de wet d. d. 25 Februari 1925, betref
fende de rechtspleging in verbreking' in 
burgerlijke zaken, niet kan uitgebreid 
worden tot den termijn om zich in ver
breking te voorzien ; 

Overwegende dat de voorziening d. d. 
15 Jan uari 1943 tegen een op 9 J uni 1942 
regelmatig beteekend arrest, te laat 
werd ingediend, en, bijgevolg, niet ont-
vankelij k is ; · 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening; veroordeelt den aanlegg·er 
tot de kosten en tot een verg'oeding van 
150 frank jegens de verweerster. 

15 Juni 194~. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. 

Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene-
raal. · 
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2e KAMER. - 19 Juni 1944. 

AMBTENAAR. - INNlENGING IN EEN 
OPENBAAR AMBT. - ARTIKEL 227 VAN 
RET STRAFWETBOEK. - NIET VAN 
TOEPASSING OP DE FUNCTIE VAN AGENT 
DER BEZETTENDE MACHT. 

De open bare ambten, bedoeld bij artilcel 227 
Vf!-!1' het Stmfwetboek, zijn die wellce, 
btJ een rechtstreelcsche of onrechtstreeksche 
o~erdracht van de Belgische wet, aan hen, 
dw er mede bekleed ·zijn, ee1t deel van de 
open bare macht toekennen; de functies 
in Belgie uitgeoefend door de agenten 
van de bezettende overlwid zijn n iet van 
dien aard (1). 

(CRABBE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
2S .Januari 1944 gewezen door het 'Hof 
van beroep te Brussel ; 

.Over het middel : schending van arti
kel 22? van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest den aanlegger heeft 
veroordeeld uit hoofde van zich met 
openbare ambten te hehben ingelat'en, 
dan wanneer de door den aanlegger aan
gematigde ambten,· te weten die van lid 
van de Duitsche bezettingspolitie, geen 
openbare ambten in den zin van deze 
b epa ling zij n : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
- zonder te miskennen dat de aanlegger' 
op het oogenblik der feite.n wegens welk~ 
hij vervolgd is, een bevel van de bezet
tende overheid had ingeroepen, - den 
aanlegger niettemin heeft veroordeeld 
hoofdens inmenging in openbare ambten 
om reden dat artikel 22? van het Straf
wetboek een burger beschermt tegen een 
te iijnen opzichte door een Belg gepleegde 
aanmatiging van de macht-die in feite 
op den bezetter overgegaan is ; · 

Overwegende dat de bij artikel 22? 
van het Strafwetboek bedoelde tlpen
bare ambten deze zijn welke door een 
middellijke of onmiddellijke overdracht 
van de Belgische wet aan diegenen die 
er mee bekleed zijn een deel van de 
publieke macht toekennen ; 

Overwegende dat dit karakter niet 
tot de ambten toebehoort welke de 
agenten van de bezettende overheid in 
bezet grondgebied ·uitoefenen ; dat die 
agenten door de overdracht aileen van 
den bezetter bekleed zijn van een ge
deelte van het gezag dat deze laatste 
in feite bezit ; 

(1) Zie verbr., 6 Mei 1889 (Bull. en PAsrc., 
I889, I, 212) en de voetnota; 4 Juli 1898 
(ibid., 1898, I, 260); 18 Juni 1941 (.Arr. Verbr.; 
1941, qlz. 143; Bull. en PASIC., 1941, I, 240). 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door op den aanlegger, in de omstandig
heden der zaak, artikel 227 van het 
Straf~etboek toe te passen, deze wets
bepalmg geschonden heeft ; 

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest; 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 der ver
nietigde beslissing-; laat de kosten ten 
laste van den Staat ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 .Juni 1944~ - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 19 Juni 1944. 

BUURTSPOORWEGEN.- POLITIE.
MISDRIJF TEGEN ARTIKEL 17,S0 ,VA,N 
HE'!' Ki:JNINKLIJK BESLUIT VAN 24 MEI 
1913. - ZEDELIJK ELEMEN'I. 

Het feit Jflaats te nemen in een 1·ijtuig ,van 
de Maatschappij der Buurtspoorwegen, 
hetwellc van een hoo gere klasse .is dan 
die wellce op het kaartje is aangewezen, 
zonder zich dadelijk van de doo1· het 
tarief vereischte bijlcaart te voorzien, is 
strafbaar, welk ook het opzet van den 
dader weze. (Kon. besl. van 24 Mei 

. 1913, art. 1?, S0 , en 22.) 

(MAATSCHAPPIJ VAN BUUR'l'SPOORWEGEN, 
T. HODSON.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden vonnis op 
3 September 1943 gewezen door de 
correctioneele rechtbank te Charleroi, 
zetelende in graad van hooger beroep ; 

Over het tweede middel der voorzie
ning van de burgerlijke partij en over 
het middel van ambtswege opgeworpen 
tot staving van de voorziening van het 
openbaar ministerie, middelen afgeleid 
uit de schending van artikelen 1 en ?8 
van het Strafwetboek, 17, S0 , en 22 van 
het koninklijk besluit d. d. 24 Mei 1913 
houdende politie-reglement betreffende 
de exploitatie van de door de regeering 
vergunde of te vergunnen buurtspoor
wegen en van artikel 97 der Grondwet : 

Ovenyegende dat de verweerder be
ticht was van te Haine-Saint-Pierre, op 
23 October 1942, plaats te hebben ge
nomen in een rijtuig der Nationale Maat
schappij der Buurtspoorwegen van een 
hoogere klasse dan deze op het kaartje 
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aangeduid zoll:der on~iddell~jk het doo: 
het tarief vereischte ~IJkaartJe te nemen, 

Overwegende dat dit feit voorzien is 
bij artikelen 17, 5°, en 22 van het ko.~i~k
lijk besluit d. d. 24 Mei 1913, geWIJzigd 
bij het koninklijk besluit d.d. 6 Juli 1936_; 

Overwegende dat het bestreden vonms 
vaststelt dat het feit stoffelijk bewezen 
is en dat .de verweerder vrijwillig gewei
gerd· heeft het door het tarief vereischte 
bijkaartje te nemen ; · 

Overwe·gende dat het den verweerder 
niettemin vrijspreekt om de reden dat 
deze geen ander inzicht heeft gehad dan 
« een punt van burgerlijk recht te doen 
beslechten dat hij Iitigieus oordeelde, te 
weten : heeft de burgerlijke partij al 
dan. niet de contractueele verplichting · 
aan de reizigers zitplaatse~ van. ~w~ede 
klasse in al de in verkeer ZIJnde riJtUigen 
voor te behouden ... ? »; dat dienvolgens 
in zake geen 'misdrijfbestaat; 

Overwegimde da t voor het bestaan 
van het kwestieus misdrijf geen enkel 
bijzonder opzet wordt vereisch~; dat de 
drijfveer waardoor de. dader ziCh h~e~t 
Iaten leiden te dien opz1chte onverschilhg 
is· 

Overwegende dat het bestreden V:?nnis, 
door te beslissen dat, wegens de driJfveer 
die den verweerder had doen handelen, 
er geen misdrijf bestond, en door om die 
eenige reden dezen laatste van de ver
volgingen te ontslaan, het bestaan van 
het misdrijf van een voorwaarde heeft 
do en afhangen welke ·bij artikelen. 17, 5°, 
en 22 van het koninklijk besluit d. d. 
24 Mei 1913 niet voorzien is; 

Dat de middelen dus gegrond zijn; 
Om die redenen, het Hoof verbreekt 

het bestredim vonnis ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
op de registers der rechtbank van eersten 
aanleg te Charler.oi en dat melding ervan 
zal gemaakt worden op den kant van 
de vernietigde beslissing ;- veroordeelt den 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de correctioneele rechtbank 

. te Bergen zetelende in graad van hooger 
be,roep. 

19 Juni 19l.A. - 2e kamer. __:_ Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkl1tidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, · advocaat gene
raal. 

2e KAJiiiER.- 19 Juni 1944. 

• REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- HE" 
LING. - BEKLAAGDE BETWIST DAT 
HIJ KENNIS DROEG VAN DE STRAF-· 
BARE HERKONIST VAN DE GEHEELDE 

ZAKEN. -ARREST VASTSTELLEND DAT 
HE'f BEWIJS VAN DEZE KENNIS. WERD 
GELEVERD. - ARREST WETTELIJK MET 
REDENEN OMKLEED. 

Antwoordt op afdoende wij_ze op de con
clusie van beklaagde, dte, beweert dat 
hij geen kennis droeg van de strafbare 
herkomst der geheelde zaken, het arrest 
hetwelk vermeldt dat het v66r het Hof 
gedane onderzoelc heeft bewezen dat 
belclaagde van zoodanige st1·a{bar~ her
komst kennis had op het oogenbltlc dat 
hij de voorwerp in zijn bezit hield. 

(FRANCKX.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
10 Februari 1944 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel; 

Over het eenig middel : schending ·van 
artikelen 97 der Grondwet, 163, 195, 
408 en 413 van het Wetboek van straf
vordering, 7 der wet d. d. 20 April 181.0; 
1317 en 1319 van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtspleging doordat het ant
woord door het arrest gegeven op de 
conclusie van den aanlegger « het Hof 
van verbreking niet toelaat zijn toezicht 
uit te- oefenen op het punt te weten of de 
motiveering al dan niet dubbel~~n~ig _ i_s, 
of ze al dan niet een tegenstnJdlgheid 
van redenen aanduidt, welke gelijk 
staat met een gebrek aan redenen » : 

Overwegende dat de aanlegger ver
oordeeld werd om geheel of ten deele te 
hebben geheeld 15 banden, 52 b~nnen
banden 12 nieuwe banden en bmnen
banden' Continental, weggenomene zaken 
verduisterd of met behulp van een wan-
bedrijf verkregen voorwerpen ; -

Overwegende dat hij het bestaan v?'n 
het sto.ffeliik bestanddeel van het mis
drijf niet miskende vermits zijn v~6r het 
Hof van beroep genomene·conclusie ver
meldde « dat de materieele feiten ten 
laste van den besluiter alleen hierin 
bestaan dat zij de garage van zijn vader, 
waarin de in de garage Scatec gestolen 
banden werden neergelegd, ter beschik
king van zekere van zijn medebeklaagden 
heeft gesteld » ; 

Overwegende dat wat het moreel be
standdeel betreft, d'ezelfde conclusie als 
volgt luidde : « Overwegende dat niets 
in het aan het Hof onderworpen dossier, 
in het verslag en in het onderzoek dat 
v66r het Hof gedaan werd, bewijst d::t 
de beklaagde, hetzij op het. oo15enbhk 
waarop hij de garage ter besch1kk~~g van 
zijn medebeklaagden stelde, hetZIJ vroe
ger, hiervan op de hoogte was dat de 
in de garage opgeslagen waren wegge
nomen verduisterd of met behulp van 
een mi~daad of van een wanbedrijf ver
kregen waren geweest » ; 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
op dit verweermiddel, dat slechts de 
betwisting van een feitelijk element is, 
op gepaste wijze heeft geantwoord « dat 
het v66r het Hof gedaan onderzoek be
wezen had dat de beklaagde kennis heeft 
gehad van de strafbare herkomst der 
voorwerpen op het oogenblik waarop 
hij deze heeft voorhanden gehad »; 

Dat het arrest bijgevolg geen enkele 
der in 't middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over-
eenkomstig de wet zijn ; · 

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

19 Juni 19V.. - 2e kamer. - Voor
ziuer, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 19 Juni 1944. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
VA.N DE POLITIERECHTBA,NK. - STRAF 
VERZWA,ARD DOOR CORRECTIONEELE 
RECHTBA,NK. - EENPARIGHEID NIET 
VEREISCHT. 

Om de door den politierechteT uitgesproken 
stra ffen te verzwaren, moet de corTectio
neele rechtbank, · uitspmak doende in 
beroep, niet beslissen b~i eenpaTigheid. 
(Wet van 4 September> 1891, art. 2.} 

(HARDENNE EN ANDEREN.} 

ARREST ( uittreksel). 

Gelet op het bestreden vonnis op 
21 Januari 1944 gewezen door de correc
tioneele rechtbank te Hoei zetelende in 
graad van hooger beroep ; 

Over het eerste mid del : schending van 
artikelen 176 van het Wetboek van straf
vordering, 5 der wet d. d. 1 Mei 1849 
en 140 der wet d. d. 18 Juni 1869, gewij
zigd diY artikel 2 der wet d. d. 4 Sep
tember 1891, doordat het bestreden von
nis, waarpij een nieuwe veroordeeling 
werd uitgesproken ten laste van Har
denne en, bij wijze van gevolg, ten laste 
van de burgerlijk verantwoordelijke par
tijen, had moeten uitgesproken geweest 
zijn met eenparigheid van de !eden der 
rechtbank ': 

Overwegende dat het middcl in rechte 
niet opgaat, daar de eenparigheid ver
eischt bij deze laatste hierboven aange
haalde bepaling slechts het Hof van 
beroep betreft en niet van toepassing is 

op de correctioneele rechtbank, uitspraak 
doende als rechter in hooger beroep der 
politierechtbanlt; 

19 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e KAMER.- 19 Juni 1944. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
VERANDERING VAN DE RECHTSKUNDIGE 
BENAMING VAN HET' STRAFBAAR FEIT. 
- BEKLAAGDE NIET GEWAARSCHU>VD. 
- SCHENDING VAN DE RECHTEN DER 
VERDEDIGING. 

De rechter mag de rechtskundige benaming 
van het ten laste gelegde feit ni!!t veran
deren do01· een andere, tenzij nadat hij 
den beklaagde heeft verwittigd dat hij 
aangaande de nieuwe benaming zijn 
verdediging zal behooren voor te dragen. 

(LOUIS SLUSE.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
5 Januari 1944 gewezen door het Hof 
van beroep te Luik; 

Over het middel ·ex officio : schending 
der rechten van de verdediging, door
dat de bestreden beslissing den aanlegger 
veroordeeld heeft aan de betichting een 
andere omschrijving gevende dim die 
welke voorkomt in de beschikking tot 
verwijzing, zonder dat de aaulegger ervan 
zou verwittigd geweest zijn en in staat 
zou gesteld geweest zijn om zich te ver
dedigen : 

Overwegende dat de aanlegger ver
volgd was ~m, in oorlogstijd en gedu
rende de verduistering der lichten, met 
behulp van braak, inklimming of valsche 
sleutels, bedrieglijk te hebben wegge
nomen : 1 d te Bovigriy op 17-18 Octo
ber 1942 omtren t 400 kilos rogge en 
andere voorwerpen ten nadeele van 
Braive; 2° te Tavigny op 3-4 Decem
ber 1942 300 kilos masteluin en andere 
voorwerpen ten nadeele van Cremer ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
waarbij de heslissing van den eersten 
rechter die den aanlegger van de ver
volgingen had ontslagen gewijzigd werd, 
de veroordeeling die het uitspreekt moti
veert door te zeggen dat uit de formeele 
getu-igenis van Warzee blijkt dat Louis 
Sluse minstens schuldig is aan heling; 

Overwegende dat geen enkel stuk der 
rechtspleging vaststelt dat de aanlegger 
van deze wijziging van omschrijving ver
wittigd werd en verzocht werd zich op 
dit nieuw punt van betichting te verde
digen; 
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Overwegende dat het arrest de rechten 
der verdediging dus geschonden heeft; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
hestreden 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 der vernietigde 
heslissing; legt de kosteh ten laste van 
den Staat; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

19 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodi:im, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gelijlcluidende concltts~e, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

2e · l(AMER. - 26 Juni 1944. 

PRE.TUDICIEEL GESCHIL. - ARTI
KEL 447, LAATS'I'E ALINEA, VAN HE'I' 
STRA,FWETBOEK. - BEPALING NIET 
VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN VER
VOLGING WEGENS ?.IISDRIJF TEGEN 
ARTIKEL 561, ?0 • 

De bepaling van de laatste alinea van 
artikel 447 van het Strafwetboek is niet 
van toepassing op de vervolging inge
steld wegens misdrijf tegen artikel 561, 
7°, van hetzelfde Wetboek. 

(LELEU, T. VERLE.) 

ARREST. 

Gelet op het beijtreden vonnis op 
1? November 1943 gewezen door de 
rechtbank v::).n eersten aanleg te Brugge, 
zetelende in graad van hooger beroep ; 

Over het eer,ste middel : schending van 
artikel 44 7 van het Strafwetboek, door
dat het vonnis niet geschorst werd niette
genstaande het tegen de burgerlijke 
partij ingesteld onderzoek : 

Overwegende dat de betichting wegens 
welke de aanlegger terecht stond deze 
was van artikel 561, ?0 , van het 
Strafwetboek waarop de laatste alinea 
van artikel 44? van hetzelfde Wetboek 
van geen toepassing is ; 

Dat het middel in rechte niet oQgaat; 
Over het tweede middel : · 
Overwegende dat aan den rechter van 

eersten aanleg wordt ten laste gelegd 
dat hij den getuige, bloedverwant van 
de bu:rgerlijke partij, heeft gehoord; 

Overwegende dat het middel, dat niet 
van openbare orde is, v66r den rechter 
in hooger beroep niet werd aangevoerd ; 
dat het dus niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, gesteund op de 
ontstentenis van den animus injuriandi : 

Overwegende dat het middel op be
schouwingen van feitelijken aard steunt 
die aan de beoordeeling van het Hof van 
verbreking ontsnappen ; 

Over het vierde middel : schending 
van artikel 21 van de wet van 1? April 
18?8, den voorafgaanden titel bevat
tende van het W etboek van strafvorde
ring, cloordat het vonnis den datum van 
het misdrijf niet vermeldt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de overtreding begaan werd 
sedert min dan zes maanden; dat der
gelijke vermelding volstaat om te be
wijzen dat de publieke vordering niet 
vervallen was door verjaring ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie ten einde den datum van het mis
drijf nader te doen bepalen, de rechter 
dat punt niet verder moest toelichten; 

Dat het midclel niet gegrond is; 
En overwegende dat de bestreden 

beslissing geveld werd op een rechts
pleging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen ove'l'
eenkomstig de wet zijn ; 

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

26 Juni 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

2e KAMER. - 26 Juni 1944, 

1o INSCHRIJVING VAN VALSCH
HEID. - ONTVANKELIJKHEID. 
ARREST VAN HE'f HOF VAN BEROEP.
ZITTINGSilLAD. - AANGEVOERD FElT 
KAN NIET DE VERBREKING VAN HET 
ARREST TEWEEG BRENGEN. - VRAAG 
TOT INSCHRIJVING VAN VALSCHHEID 
NIE'f ONTV ANKELIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BERA,ADSLAGING 'fER 
TERECHTZITTING. - AA,NNEMING VAN 
EEN VOORAF OPGESTELD ONTWERP VAN 
BESLISSING·. - WETTELIJKHEID. -

1 o De inschrijving van valschheid tegen 
een arrest van het Hof van be1·oep en het 
zittingsblad is slechts ontvankelijk wan
neer het aangevoeTd feit, dat door de 
beweerde valschheid woTdt tegengespro
ken, de verbreking van het arrest kan 
me de bren gen ( 1). 

2o Artikel 141 van de wet van 18 Juni 
1869 kent aan de rechters het vermogen 
toe ter terechtzitting zelf te beraadslagen; 

(1) Zie verbr., 28 Jrnuari 1906 (Bull. en 
PABIC., 1906, I, 93). 
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het is hun niet verboden ter zitting, na 
de debatten, een door hen te voren opge
maakt antwerp van arrest aan te nemen. 

(BUYSSCHAERT, T. BUYSSCHAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
11 November 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel (kamer van 
inbeschuldigingstelling), en op het be
streden arrest gewezen op 31 Decem· 
her 1943 door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Gelet op het verzoekschrift tot het 
Hof van verbreking gericht waarbij de 
eerste aanlegger de toelating vraagt om 
een eisch tot inschrijving van valschheid 
in te stellen tegen zekere vermeldingen 
van het zittingblad van het Hof van 
beroep d. d. 31 December 1943 en van 
het op denzelfden datum gewezen arrest; 

Overwegende dat· het verzoekschrift 
hierop steunt dat de vermelding " na 
beraadslaging » voorkomende op het 
zittingblad, en de aanduiding aan het 
arrest " dat het op tegenspraak werd 
gewezen » valschheden uitmaken, daar 
het arrest niet na beraadslaging werdt 
gewezen; 

Overwegende datdie bewering steuntop 
de omstandigheid dat, op de laatste te
rechtzitting der debatten, nadat MrDela
croix nauwelijks de laatste pleidooi had 
geeindigd, de voorzitter onmiddellijk aan 
de betichten bevolen heeft op te staan 
en een lang arrest heeft voorgelezen dat 
van te voren voorbereid en geheel ge
schreven werd ; 

Overwegende dat de wet aan de rech
ters niet verbiedt v66r het sluiten der 
debatten een ontwerp van arrest op te 
maken over de hun voorgelegde zaak, 
ontwerp dat ze na de debatten kunnen 
aannemen of wijzigen; 

Overwegende dat, volgens artikel Hi 
van de wet van i8 Juni 1869, de beraad
slaging ter terechtzitting zelf kan plaats 
hebben; 

Overwegende dat uit de door den aan
legger aangevoerde feiten hoegenaamd 
niet blijkt dat de meeningen van de 
rechters niet werden ingewonnen zooals 
het voormeld artikel Hi het voorschrijft, 
en dat die rechters niet beraadslaagd 
hebben, 't is te zeggen, het te voren op
gemaakt ontwerp van arrest ter terecht
zitting niet aangenomen hebben ; 

Overwegende dat, daar de aange
voerde feiten, waren ze zelfs gegrond, niet 

-van aard zijn de verbreking van het 
arrest mede te brengen, de eisch tot 
inschrijving van valschheid niet ont
vankelijk is ; , 

I. Wat de voorziening betreft door 
Gustaaf Buysschaert ingediend tegen het 

arrest van 11 November i943 ( kamer 
van inbeschuldigingstelling) : 

II. Wat de voorziening betreft door 
Gustaaf Buysschaert op 6 J anuari i 944 
ingediend tegen het arrest van 3i De
cember i943 : 

Overwegende dat de aanlegger ver
klaard heef.t dat hij afstand doet van 
zijn voorziening; 

III. Wat de voorziening betreft door 
de twee aanleggers op 5 en iO Januari 
i944 ingediend tegen het arrest d. d. 
3i December i943 : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtsple
ging in dewelke de substantieele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; . 

Om die redenen, het Hof zegt dat er 
geen aanleiding toe bestaat om het ver
zoek van den aanlegger Gustaaf Buys
schaert ten einde een eisch tot inschrij
ving v~n valschheid te mogen indienen, 
in te willigen ; decreteert den afstand 
van de voorziening die op 6 Januari i944 
door den zelfden aanlegger werd inge
diend ; verwerpt de andere voorzienin
gen ; veroordeelt den aanlegger Gustaaf 
Buysschaert tot de twee derden der 
kosten en den- aanlegger Jozef Buys
schaert tot de overige kosten. 

26 Juni i944. - 2e kamer. - Voor
zitter H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voor~itter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat genera'al. 

2e KAMER.- 26 Juni 1944. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - VER
BEURDVERKLARING.- STRAF.- NIET 
UITGESPROKEN DOOR EERSTEN RECH
TER. ___:_ KAN SLECHTS WORDEN OPGE
LEGD BIJ EENPARIGHEID DOOR. RECH
TERS IN BEROEP. 

De verbeurdverklaring, voorzien bij arti
kel 42 van het Strafwetboek, die do01· 
den eersten rechter niet was bevolen, kan 
door de rechters in beroep niet worden 
uitgesproken zonder te beslissen bij een
parigheid. (Wet van 4 September i89i, 
art. 2.) -

(ROOTHAERT EN BUYSSCHAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
3i December i%3 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; · 

I. Over het middel door den aanlegger 
Buysschaert afgeleid uit de schending 
van de rechten der verdediging; 
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'overwegende dat uit het middel zelf 
blijkt dat het ingeroepen proces-verbaal 
niet aan de rechtspleging werd toege
voegd waarover het bestreden arrest 
ui1spraak doet; 

Dat dergelijk proces-verbaal dus het 
arrest niet kan nietig maken ; 

Over het middel door den aanlegger 
Buysschaert aangevoerd en afgeleid hier
uit dat de door het arrest bevolen ver
beurdverklaring niet gemotiveerd is, en 
over het middel van ambtswege aan
gaande de twee aanleggers : schending 
van artikelen 97 der Grondwet, ~2 van 
het Strafwetboek en 1~0 van de wet van 
18 Juni 1869 gewijzigd door artikel 2 
van de wet van ~ September 1891 : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de teruggave te hebben bevolen van 
zekere sommen en waarden aan het 
slachtoffer van het misdrijf dat vast
staand verklaard is, de verbeurdver
klaring uitspreekt « van aile andere voor
werpen en waarden, eigendom der ver
oordeelden, en van deze uit het misdrijf 
voortkomende' »; . 

Overwegende dat, wat de voorwerpen 
en waarden betreft, andere dan deze 
uit het misdrijf voortgekomen, het 
a~rest de reden niet aanduidt waarom 
de verbeurdverklaring bevolen wordt 
en, bijgevolg, dien maatregel hoege
naamd niet wettigt ; 

Overwegende dat de verbeurdverkla
ring van de uit het misdrijf voortkomende 
zaken een straf is; dat, daar ze door den 
eersten rec_hter niet bevolen werd, ze, 
volgens arbkel 2 der wet van ~ Septem
ber 1891, door het Hof van beroep slechts 
kon uitgesproken worden met eenparige 
stemmen van zijn lederi; dat het arrest 
die eenparigheid niet vaststelt ; 

Waaruit volgt dat het arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

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

Om die redenen, het Hof verbreekt 
het bestreden arrest, doch voor zoover 
slechts het de verbeurdverklaring heeft 
uitgesproken van voorwerpen en waarden 
toebehoorende aan de aanleggei:s en van 
deze voortkomende uit het misdrijf; ver
werpt de voorzieningen voor 't overige ; 
bevee~t dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
het Hof van beroep te Brussel en daL 
melding ervan zal gemaakt worden op 
den kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak aldus om
schreven naar het Hof van beroep te 
Gent; legt de kosten ten laste van den 
Staat. 

26 Juni 19H. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voo~~itt~r. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelt]klutdende concl1tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat generaal. 

2e. KAMER. - 26 Juni 1944. 

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BESTUUR 
VAN FINANCIEN.- AKTE VAN BEROEP. 
- ADVOCAAT VAN HET 1\'IINISTERIE 
VAN FINANCIEN. - LASTGEVING. 

De advocaat, benoemd door het ministerie 
van financien, is bevoegd om beroep 
in te stellen, in naam van dit ministerie, 
tegen een ten aanzien van het bestuut 
van financien gewezen beslissing, zonder 
dat hij van het bestaan van een bijzon
dere lastgeving moet doen blijken (1). 

{VERHEYEN, T. BESTUUR VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ttittre/csel). 

Gelet op het bestreden arrest op 3 Fe
bruar.i 194~ door het Hof van beroep 
te Gent gewe:z;en ; 

Over het eerste middel tot verbreking : 
schending van artikelen 2 en 10 der wet 
van 29 Oogst 1919 op· het regi!OJm van 
den alcohol, doO'rdat het beroep van het 
beheer der financHin wettig onbestaande 
is, omda t : 1 o het beheer onbevoegd is 
beroep in te stellen in niet-fiscale zaken ; 
2° de volmacht van den advocaat van 
het beheer speciaal moet zijn,. om 
beroep

1
aan te teekenen : 

Overwegende dat de aanlegger ver
oordeeld werd om artikel 2 van de wet 
d. d. 29 Augustus 1919 op het regiem 
van den alcohol te hebben overtreden ; 

Overwegende eenerzijds dat, op grond 
van artikel 10 van voormelde wet het 
beheer ·van financien gerechtigd was 
hooger beroep in te stellen tegen het 
vonnis a qtto ; 

Overwegende, anderzijds, dat de advo
caten, door het beheer van financien bij 
de rechtbanken benoemd, volgens de wet 
en de minister1ieele onderrichtingen, bij
zondere lasthebbers van het beheer zijn, 
gelast met, in hun ambtsgebied, de be
langen in het oog te houden waarover 
het waakt, en, zoo daartoe aanleiding 
bestaat, zich te voorzien tegen de jegens 
het beheer gewezen beslissingen; dat, 
daar die macht aan de advocaten ver
leend is voor den ganschen duur van hun 
ambt, daarvan, ter gelegenheid van 
elke zaak, geen nieuwe bewijzen dienen 
overgelegd ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 

(1) Verbr., 10 April 1916 (B1tll. en PAsiO., · 
1917, I, 79); 3 Februari 1930 (ibid., 1930, 
I, 86, 3°). 
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26 Juni 194~. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluitlende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 26 Juni 1944, 

VERJARING IN STRAFZAKEN. 
MISDRIJVEN VERVOLGD OP. VERZOEK 
VAN HET BESTUUR VAN FINANCIE!'L -
BRIEF VAN" HET' BESTUUR WAARBIJ 
HET BEDRAG VAN DE BELASTING EN 
EEN SOM WEGENS NA DADING VAST
GESTELDE GELDBOETE WORDEN OEVOR
DERD'. - BRIEF DIE GEEN DAAD VAN 
VERVOLGING OF VAN ONDERZOEK UIT
MAAKT. 

Bij misdrijven vervolgd op het verzoek van 
het Bestuur van financien, is de brief, 
waarbij dit bestuur tegen den belang
hebbende de betaling vordert van de 
ontdoken belasting en van een som .gel
dend. als boete vastgesteld na dadtng, 
geen daad van vervolging of van onder
zoek en stuit derhalve niet de verjaring 
van de publieke vordering. • 

( BESTUUR VAN. FIN ANCIEN, 
T. COLPAERT.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
16 Maart 19~~ door het Hof van beroep 
te Gent gewezen; 

Over het eenig middel tot verbreking 
gesteund op de schending van artikel 26 
der wet van 17 April 187S; betreffe!_\de 
de stuiting der verjaring in correc'tw
neele zaken, daar het arrest ten onrechte 
de strafvordering vervallen verklaart 
door verjaring ; · 

Overwegende dat de aanlegger gedag
vaard werd voor de correctioneele recht
bank te Gent om te Lovendeghem, op 
8 Juni 1939, op den openbaren weg een 
voertuig " Essex " gebruikt te hebben, 
zonder dat daarvoor voorafgaandelijk 
aangifte was geschiedt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de verjaring op 7 Juni 1942 
verkregen werd; dat het, wei is waar, 
vaststelt dat door aangeteekenden brief 
d. d. 11 Augustus 19H, de directeur der 
directe belastingen te Gent van den 
verweerder de betaling gevorderd heeft : 
1 o van een be drag van 82~ frank, navor
dering over 1939 van belasting, ver
hooging van belasting en opdeciemen ; 
2° van eene som van 100 frank als trans
actioneele geldboete; met bericht dat, 
bij gebreke daaraan te voldoen, gemeld 
bedrag van 82~ frank ten kohiere ging 
gebracht worden en ingevorderd zooals 

' 
in zake directe belastingen, en dat be-
tichte bovendien ging vervolgd worden 
voor de correctioneele rechtbank tot ver
wijzing in eene geldboete van 50 tot 
1.000 frank; 

Overwegende dat de aanlegger aan
voert dat die brief een akte die de ver
jaring stuit ·uitmaakt, omdat hij van den 
ambtenaar uitgaat die bevoegd is om de 
openbare vordering uit te oefenen en op 
zijn voornemen wijst in de bestraffing 
te voorzien ; 

Overwegende dat luidens artikel 26 
der 'wet van 17 April 1878, de verjaring 
aileen wordt gestuit door daden van 
onderzoek of van vervolging ; 

Overwegende dat de aangaande brief 
niet als rechtsplegingsakte kan be
schouwd worden, gerechtelijke akte die 
de uitoefening . der publieke vordering 
medebrengt ; da:t die brief mitsdien geen 
daad van vervolging of van onderzoek 
uitmaakt; 

Dat het middel r,echtelijken grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen \verden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeeling overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorziening ; kosten te dragen door den 
Staat. 

26 Juni 19~~. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 26 Juni 1944. 

FRANSCHE TAAL-NEDERLAND
SCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE). 
-. STRAFZAKEN. - NIET VOORBEREI
DEND, OP TEGENSPRAAK GEWEZEN 
ARRE~T. - DEKT DE NIETIGHEID VAN 
DE VOOHGAANDE AKTEN VAN RECHTS
PLEGING, OOK VAN HET 'VONNIS. 

Een arrest, dat niet Zltiver voorbereidend 
is en op tegenspmak is gewezen, dekt, 
ten aanzien van de wet van 15 Juni 1985, 
de nietigheid van de akten van rechts
pleging, namelijk van het vonnis, die 
zijn voorafgegaan. 

(LEIMBERGER ,EN ANDEREN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
13 Maart 19H gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

I. N opens de voorzieningen ingesteld 
door Jacob Leimberg·er ·en Frans Leim
berger : 
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Over hel middel daarop g:egTond dat 
de verweermiddelen van de aanleggers 
niet werden beantwoord : 

Overwegende · dat, bij gebreke .van 
regelmatig genomen conclusie, het arrest, 
dat in de bewoordingen der wet het 
bestaan vaststelt van al de elementen 
van het weerhouden misdrijf, wettelijk 
met reden omkleed is ; 

Over het middel door den aanlegger 
Frans Leimberger voorgesteld en daaruit 
afgeleid dat die aanlegger niet in obser
vatie werd gesteld : 

Overwegende dat uit geen stuk der 
rechtspleging blijkt dat v66r het Hof 
van beroep een aanvraag tot in obser
vatiestelling van den aanlegger zou in
gediend g·eweest zijn ; 

En overwegende dat de substantieele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesprokene straffen overeenkomstig de 
wet zijn; 

II. Nopens de voorziening ingesteld 
door den aanlegger Henri Lagrenet : 

Over het eerste middel : schending 
van de wet d. d. 15 Juni 1935, daar het 
vonnis a quo en het arrest in de Neder
landsche taal werden gewezen, dan wan
neer de aanlegger aileen de Fransche 
taal machtig is : 

Overwegeride, eenerzijds, dat de be
weerde nietigheid van het vonnis a quo, 
in Nederlandsche taal gewezen, niet v66r 
het Hof van beroep werd opgeworpen ; 

Dat het bestreden arrest niet zuiver 
voorbereidend is en op tegenspraak werd 
gewezen ; dat het mitsdien, luidens arti
kel t.O der wet van 15 Juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, de 
nietigheid van aile akten van rechtsple
ging, die zijn voorafgegaan, dekt (1); 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest zelf, overeenkomstig arti
kel 2'> derzelfde wet, in die taal werd 
gewezen waarin het vonnis a quo was 
gesteld; 

Waaruit volgt dat het middel, in zijn 
eerste onderdeel, niet ontvankelijk is en, 
wat het tweede middel aangaat, rechte
lijken grondslag mist; 

Over het' tweede middel aanvoerende 
dat de geno.men conclusie niet werden 
beantwoord : 

Overwegende dat de door den aan
legger genomen conclusie aileen ·bewe
ringen van feitelijken aard deden gelden ; 

Dat het arrest, door vast te stellen dat 
de weerhouden feiten door het onder
zoek v66r het Hof van beroep bewezen 
waren, de aangevoerde beweringen onge
grond heeft verklaard ; 

Dat het middel feitelijken grondslag 
mist; 

(1) Verbr., 18 October 1937, Bull., biz. 293. 

En overwegende dat de substantieele 
. of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordeelingen over
eenkomstig de wet zijn ; 

Om die redenen, het Hof verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt elken aan
legger tot een derde der kosten. 

26 Juni 19'>'>~ - 28 kamer. - Voor
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat ,generaal. 

18 KAMER. - 29 Juni 1944, 

ONTEIGENING TEN ALGEMEENEN 
NUTTE. - VERGOEDING. ~ WAARDE 
VAN HET ONROEREND GOED TEN TIJDE 
VAN HET VONNIS DAT DE FORM'ALI
TEITEN VERVULD VERKLAART.- WAAR
DE BEPAALD OP GROND VAN DE 
MUNT GEREKEND OP HAAR WETTELIJKE 
WAARDE. 

De vergoeding wegens onteigening ten 
algemeenen nutte van een onroerend 
goed is 'de waarde van dit goed ten 
tijde van het vonnis dat de formali
teiten vervuld verklaart, en de rechter 
bepaalt deze waarde op grand van de 
rnunt gerekend naar haar wettelijke 
waarde (2). 

(BELGISCHE STAAT, T. SNYERS.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in. · den brand van het 
Paleis van J ustitie. Wij verwijzen naar 
den Fransehen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 1%4, I, 418 en 2'>5. 

29 Juni 1944. - 18 kamer. - Voor
zttter en verslaggever, H. Soenens, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, advocaat generaal. 

18 KAMER.- 29 Juni 1944. 

ARBEIDSONGEV AL. 0NDERNE-
MINGSHOOFD GAAT VOORT MET BETA
LING VAN HET GEHEELE LOON AAN 
SLACHTOFFER. - AANREKENING VAN 
EEN GEDEELTE VAN HET LOON OP HET 
BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE VER
GOEDING.- AANREKENING NIET VOORc 
GESCHREVEN DOOR DE WET. 

(2) Zi!) de voetnota bij dit arrest in Bull. 
en PASIC., 1_944, I, 246. 
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Geen enkele wetsbepaling schrijft voor' dat, 
wanneer het ondernemingshoofd voort
gaat het geheele loon van het slachto ffer 
van een arbeidsongeval uit te l•ee~·en, 
een gedeelte van dit loon van rechtswege 
moet worden aangerekend op het bedrag 
van de vergoeding, toe te kennen aan het 
slachto ffer tot herstel . van de door het 
ongeval geleden schade. (Geordende 
wetten van 28 September 1931, arti
kelen 2, 10 en 21.) 

(STAD BRUSSEL, T. GRIMBERGHS.) 

ARREST. 

De Nederlansche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PAsrc., 1944c, I, 4H. 

29 Juni 19i,4. - 1" kamer. - Voor
.zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -
Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, advocaat ~eneraal. 

2" KAMER. - 3 Juli 1944, 

VERWIJZING VAN DE EENE 
RECHTBANK NAAR EEN AN
DERE.'- GEWETTIGDE VERDENKJNG. 
- TUCHTZAKEN. - ADVOC"'"AT. -
TUCHTRAAD SAMENGESTELD UIT VIJF 
LEDEN, WAARVAN EEN VROEGER AAN 
DEN RAAD EEN BIJ DEN BUNDEL GE
VOEGDE AANGIFTE DEED, EN WAARVAN 
DE ANDEREN DADEN TOT VOORBEREI
DEND ONDERZOEK HEBBEN VERRICHT. 
- GEEN REDEN TOT GEWETTIGDE VER
DENKING. 

V01·mt geen !'eden tot gewettiyde verden
king, grand opleverend tot verwijzing 
naar een anderen tuchtmad van de orde 
der advocaten, het feit dat, van de vijf 
leden die den mad samenstellen, een 
reeds vroeger een aangifte bij den raad 
heeft gedaan tegen den vervolgden advo
caat, well£e aangifte bij den bundel is 
gevoegd, en de andere leden in de zaak 
daden van voorbereidend onde~·zoek heb
ben ven·icht ( 1). 

(P ... ) 

ARREST. 

. Gelet op de aanvraag tot verwijzing 
uit hoofde van gewettigde verdenking 
bij een op zegel en geregistreerd ver
zoekschrift ingediend door P ... ; 

Overwegende dat de aanlegger v66r 

(1) Zie verbr., 24 December 1928 (Bull. 
€ll PAsiC., 1929, I, 50). 

den tuchtraad van de Balie te Dinant 
vervolgd is wegens : 1° inbreuk op den 
beroepsregel luidens welke het aan de 
advocaten verboden is door tusschen
personen bij pleiters stappen te doen 
ten einde met de verdediging van de 
belangen dezer laatsten gelast te wor
den ; 2° inbreuk op den beroepsregel 
welke aile verdeeling van honorarium met 
een derden persoon (quota litis) verbiedt; 

·dat hij vraagt dat de vervolging, uit 
hoofqe van gewettigde verdenking, naar 
een anderen tuchtraad van de orde van 
advocaten van een andere balie van 
zelfde hoedanigheid zou verwezen wor
den, dit bij toepassing van artikelen 542 
en volgende van het Wetboek van straf
vordering, artikelen 54c en 58' van het 
besl'uit van 15 Maart 1815 van den prins 
souverein, artikelen 23, 26, 27 en 28 van 
het keizerlijk decreet van . 14 Decem
ber 1810; 

Overwegende dat de aanlegger ver
toogt dat hij, v66r den tuchtraad van 
de balie te Dinant gebracht wegens de 
hierboven aang·eduide feiten, v66r aile 
debat, tot de wraking besloot van : 1 o den 
Ii. stafhouder Herbay, die, op eigen 
gezag, aan den bund-el een zonder op
lossing gebleven klacht had toegevoegd, 
klacht die betrekking heeft op een ge
schil nopens een kwestie die van den
zelfde aard is als deze welke het voor
werp van onderhavig geschil uitmaakt 
(Wtb. van Burgi. Rechtspl., art. 378, 3°); 
2° de vier andere leden van den tucht
raad, omdat de rechtspleging doet uit
schijnen dat zij er dee! in genomen heb
ben, raad gegeven hebben, en, feitelijk, 
hun meening hebben geuit (zelfde Wetb., 
art. 378, 8°); dat hij, daarenboven, fot 
de nietigheid besloot van de gevoerde 
rechtspleging waarvan de onregelma
tigheden, althans, een schending van 
de rechten der verdediging uitmaken; 
dat de raad van toezicht op de orde, 
staande de zitting, zonder· te letten op 
de gevolgen van ge:z;egde wrakingen, een 
beslissing uitsprak waarbij hij deze 
twee soorten tusschengeschillen bij den 
grond voegde opdat er door een en 
dezelfde beslissing zou worden over uit
gesproken, en dag ~telde voor de voort
zetting der debatten ; dat tegen . deze 
beslissing hoog'er beroep werd ingesteld 
en dat het Hof van beroep te Luik op 
12 November 1942 het hooger beroep 
niet ontvankeliJk verklaarde; dat de 
vertooger zich in verbreking voorzag 
en dat het Hof van verbreking, bij 
arrest d. d. 11 Augustus 1943, de vool·
ziening verwierp omdat het arrest geen 
1litspraak deed over een betwisting 
nopens de bevoegdheid en geen einde 
stelde aan het g·eschil; dat bet aan den 
vertooger in den loop van die debatten 
gebleken is dat de rechtspleging welke 
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hij gevoerd had niet regelmatig was ; 
dat werkelijk, en in feite, de conclusies 
door den vertooger v66r den raad van toe
zicht op de orde van de balie te Dinant 
genomen niet moesten strekken tot de 
wraking van dit of geen lid van den raad 
vermits allen bedoeld waren, doch dat 
hij, van eerst af, bij het Hof van ver
breking een aanvraag tot verwijzing uit 
hoofde van verdenking had moeten 
indienen; 

Gelet op artikelen 58 van het besluit 
van 15 Maart 1815, 542 en 551 van het 
Wetboek van strafvordering; 15 en 58 
van de wet van 4 Augustus 1832; 

Overwegende dat uit de door den aan
legger overgelegde stukken blijkt dat de 
door den H. stafhouder Herbay aari den 
bundel toegevoegde klacht bestaat in de 
aan~ifte door dezen laatste aan den raa:d 
van toezicht op de orde gedaan van 
zekere haridelingen van den aanlegger, 
welke in strijd schenen te zijn met de 
beroepsregels; dat het geenszins gaat 
over een geschil dat de H. stafhouder 
Herbay persoonlijk zou gehad hebben 
met den aanlegger; dat uit de aan de 
aanvraag toegevoegde stukken ook blijkt 
dat de andere leden van den raad, in het 
tweede door den aanlegger aangehaald 
feit bedoeld, slechts zijn overgegaan tot 
een voorafgaand onderzoek over de han
delingen van den aanlegger met het oog 
op een gebeurlfjke tuchtvordering; dat 
zij van de feiten geen kennis hebben 
genomen als rechters ; dat hun toestand 
gelijk staat met dezen van magistraten 
die voorbereidende daden van onder
zoek en van rechtsmacht hebben vol
bracht, betr(lffende de betichtingen welke 
v66r de rechtsmacht van wijzen worden 
aanhangig gemaakt; wat geen reden van 
gewettigde verdenking uitmaakt; 

Overwegende dat de aangevoerde fei
ten niet van dien aard zijn dat ze bij den 
aanlegger een gewettigd wantrouwen 
verwekken nopens de onpartijdigheid 
van de beslissing welke op de vervolging 
moet tusschenkomen ; 

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

3 Juli 1944. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclt~sie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat g.ene
raal. 

2e KAMER.- 3 Juli 1944. 

1° BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
- RECHTBANK VAN POLITIE KENNIS 
NEMEND VAN TOT HAAR BEVOEGDHEID 
BEHOORENDE JVIISDRIJVEN. - MIS· 

DRIJVEN SAMENHANGEND MET EEN 
WANBEDRIJF TEN LASTE VAN EEN 
ANDER BEKLAAGDE. ~- CORRECTIO· 
NEELE. RECHTBANK KENNIS NEMEND 
VAN DIT WANBEDRIJF. - NOODWEN· 
DIGHEDEN VAN EEN GOEDE RECHTS
BEDEELING VEREISCHT DA'f AL DIE 
MISDRIJVEN SAMEN WORDEN GEVON· 
NIST. - VONNIS WAARBIJ DE POLITIE: 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART. 

2° BEGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE EEN WANBEDRIJF. 
NAAR DE POLITIERECHTBANK VER
WIJST. - VONNIS WAARBIJ DE POLI
TIERECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART. - REGELING VAN RECHTSGE
BIED. 

1° De politierechtbank, kennis nemend 
van een tot haar bevoegdheid behoorend 
misdrijf, dat een bepaald beklaagde 
wordt ten laste gelegd, lean zich onbe
voegd verklaren, wanneer zij vaststelt 
dat die misdrijven samenhangen met 
een wanbedrijf, ten laste gelegd aan een 
ander belclaagde en ter lcennisneming 
aan de con·ectioneele rechtbanlc opge
dragen, en dat een goede rechts be dee
ling vereischt dat al de feiten samen 
~vo1·den gevonnist. 

2° Wanneer de politierechtbank, lcennis 
nemend van een bij beschikking van de 
madkamer naar !war verwezen wan be
driJf, zich onbevoegd verklaart, omdat 
dit misdr~ff samenhangt met een wan
bedrijf, ten laste gelegd aan een ande1· 
beklaagde en teT kennisneming aan de 
co-rrectioneele l'echtbank op gedragen, re
gelt het Hof het rechtsgebied, onderzoekt 
het of dit wanbedTijf regelmatig bij de 
.coTTectioneele rechtbank wM·d aanhangig 
gemaakt, of de feiten blijken samenhan
gend te zijn, en of de nooilwendigheden 
van een goede rechts bedeelin g veTeischen 
dat al de feiten samen woTden gevonnist. 
b1dien zulks het geval is, vemietigt het 
Hof de beschikking van de Taadkame1·, 
dock slechts in zoover z~f de politieTecht
bank heeft aangewezen als zijnde be
voegd om het naar deze rechtbank ver
wezen wanbedrijf te vonnissen, en ver
wijst ·het. de zaak naar de correctioneele 
rechtbank. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN 
IN ZAKE VAN WUYTENS.) 

ARREST. 

Gelet op het verzoek~chrift tot rege
ling van rechtsgebied van den H. pro
cureur des konings te Namen, d. d. 
16 Maart 1944; 

Overwegende dat, bij beschikking 
d. d: 23 October 1943, de raadkamer 
der rechtbank van eersten aanleg te 



Namen, verzachtende omstandigheden 
aannemende, Alexandre Wuytens v66r 
de bevoegde politierechtbank verwezen 
heeft om, te Profondeville, op 2 Sep
tember 194.3, de agenten van den buurt
spoorweg .Frameree en Delvaux in de 
oefening of ter gelegenheid van de oefe

.ning. van hun bediening door woorden, 
daden, gebaren of bedreigingen te heb
ben gesmaad; _ 

Overwegende dat Wuytens, op 10 Ja
nuari 1 %4., wan11eer de zaak · nog niet 
v66r de politie rechtbank was gero,epen 
geweest, Delvaux, wattman ten dienste 
van de Naamlooze maatschappij der 
buurtspoorwegen, rechtstreek:, heeft ge
dagvaard om v66r de correctio11eele 
rechtbank te Namen te verschijnen ten 
einde zich er te hooren veroordeelen om 
te Profondeville op 2 September 194.3 
aan Wuytens slagen te hebben toege
bracht die een werkonbekwaamheid kon
den veroorzaken ; · 

Overwegende dat de correctioneele 
rechtbank op deze vervolging nog niet 
gestatueerd heeft; · 

Overwegende dat de politierechtbank, 
bij vonnis d. d. 8 Februari 194.4., zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat de 
slagen welke Wuytens, volgens klacht, 
van Delvaux zou gekregen hebben, zou
den toegebracht geweest zijn den. 2n Sep
tember 1%3 te Profondeville tijdens. de 
scene wegens dewelke Wuytens terecht 
stond uit hoofde van gecontraventiona
liseerden smaad, namelijk aan gezegden 
Delvaux ; dat deze feiten verknocht zijn, 
en dat een goede rechtsbedeeling ver
eischt dat ze samen worden geoordeeld; 
dat de correctioneele rechtbank te Na
men, in graad van hooger beroep sta
tueerende bij vonnis d. d. t. Maart 194.4, 
deze beslissing heeft bevestigd ; 

Overwegende dat uit de beschikking 
van de raadkamer .der rechtbank van 
eersten aanleg te Namen d. d. 23 Octo
ber 194.3 en uit het vonnis de correctio
neele rechtbank te Namen; d. d. 4 Maart 
1944 in graad van hooger beroep sta
tueerende, beide in kracht van gewijsde 
getreden, een negatief geschil van rechts
gebied ontstaat dat den gang van het 
gerecht belemmert; 

Overwegende dat de _ feiten waarop 
de rechtspleging ten laste van Wuytens 
steun t, v66r de politierechtbank ge
bracht, en deze die tot grond dienen van 
de rechtspleging ten laste van Delvaux, 
regelmatig v66r de correctioneele rec.ht
bank gebracht, als verknocht voorkomen ; 
dat zij beide betrekking hebben op een 
woordentwist die op 2 September 1%3 
tusschen Wuytens en Delvaux ontstaan 
is ; dat een goede rechtsbedeeling ver
eischt dat door een enkele rechtsmacht 
en terzelfdertijd in de twee zaken, zou 
gestatuee:rd worden; 

Om die redenen, het Hof, het rechts
gebied regelende, vernietigt de beschik
king der raadkamer van de rechtbank 
van eersten aanleg te Namen van 
23 October 1943 doch in zooverre slechts 
ze de politierechtbank heeft aangeduid 
als de bevoegde. rechtsmacht om uit
spraak 'te doen, over het ten laste van 
Wuytens gelegd misdrijf, dat regelmatig 
gecontraventionaliseerd werd ,; beveelt 
dat onderhavig arrest zal overgeschreven 
worden op de registers van de rechtbank 
van eersten aanleg te Namen en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op 
den kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de rechtspleging ten 
laste van Wuytens v66r de correctio
neele rechtbank te Namen zetelende in 
eersten aanleg, om beslecht te worden 
met de procedure ten laste van Delvaux. 

3 Juli 1944. - 2e kamer. - Voor
zittel', H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

2e KAMER. - 3 Juli 1944. 

1° BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - VER
KEERSONGEVAL. - DEEL VAN DE 
VERANTWOORDELIJKHEID KOMEND TEN 
LASTE EENERZIJDS VAN DEN BEKLAAG
DE, EN ANDERZIJDS VAN HET SLAGHT
OFFER. - BINDENDE BEOOHDEELING. 

2o BINDENDE BEOORDEELING VAN 
DEN RECHTER.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - SCHAT
TING VAN DE SCHADE VOLGEND UIT 
HET DERVEN VAN TOEKOMS.TIGE IN
KOMSTEN. 

3° OPENBARE ORDE. - WETTEN 
BETREFFENDE DE MUNT. - ·BEPA
LING VAN OPENBARE ORDE. 

4_oVERANTWOORDELIJKHEID(ZON
DER OVEREEN KOMST ONT
STAAN). - SCHADE TE SCHATTEN 
DOOR DEN RECHTER. - TE NEMEN 
MAATSTAF. - MUNTEENHEID WETTE
LIJK INGESTELD TEN TIJDE VAN DE 
SCHATTING. 

1 a De rechter, die ten gronde vonnist, en 
die een fout ten laste van het stachto ffe1· 
van een verkeersongeval in aanmerking 
neemt, bepaalt op bindende wijze in 
hoever de beklaagde en het slachto ffer 
de verantwoordelijkheid behooren te dra
gen van de schade, geleden door dit 
slachtoffer. 

2o De schatting van de schade volyend uit 
het derven van toekomstige inkomsten 
behoort tot de bin den de beoordeeling van. 



den rechter, die vTij de bestanddeelen 
1titk1:est tot berekenin g daarvan. 

3° De wettelijke bepalingen, die de waarde 
van de nationale munt vaststellen, zijn 
van openbare orde. 

4° Om het bedrag te schatten van de 
schadevergoeding, verschuldigd tot her
stel van het nadeel dat uit het misdrijf is 
gevolgd,. moet de 1·echter gebl'uilc maken 
van de wetteliJke m1mteenheid, die geldt 
ten tij de waarop hiJ 1titspraak doet. 

{RIVIERE EN NAANILOOZE VENNOOTSCHAP 
CHARBONNIERES DE GAND, T. LOUT
·CHITCH, WEDUWE BEGHIN.) 

ARREST. 

Gelet op het bestreden arrest op 
·a Januari 1944 gewezen door I1et Bof 
van beroep te Gent; . 

Over net eerste middel : schending 
van artikelen 418 en 419 van het Straf
wetboek, 9, 2°, litt. b, van het besluit 
d. d. 8 Juli 1941 op de politie van het 
verkeer en het vervoer, verkeerde toe
passing en aldus schending van artikel10 
van hetzelfde besluit, doordat het be
streden arrest, in zake de toepassing 
weigerend van artikel 9, 2°, litt. b, van 
het voormeld besluit d. d. 8 Juli 1941, 
ten .onrechte ten laste van den eersten 
a·anlegger in verbreking als een der hoofd
bestanddeelen van dezes verantwoorde

"lijkheid zoowel op straf- als op burger-
Jijk gebied het feit heeft weerhouden het 
reglementaire voorschrift niet te hebben 
nageleefd waarbij aan de weggebruikers 
die op wegen van gelijke belangrijkheid 
rijden opgelegd wordt den doorgang vrij 
te Iaten voor den bestuurder van het 
voertuig· dat van rechts komt, en dm 
aldus te beslissen gesteund heeft op de 
omstandigheid dat, bij de kruising ge
vormd door de Toekomststraat en de 
ll8lrnislaan, de twee spoorlijnen, waar
mede de2;e laatste laan belegd is, zoodanig 
elkander naderen dat de eene gedeelte
i jk over de andere loopt en er van weers
kanten tusschen de twee bU:itenrails 
slechts een ruimte van 20 centimeters 
blijft, dan wanneer nochtans; de twee 
spoorwegen, waarover het gaat, alhoewel 
hun liggingen gedeeltelijk en rhomenteel 
elkander dekken, toch van elkander 
gansch onderscheiden hlijven en hijgevolg 
ten opzichte van voormeld artikel 9, 2o, 
!itt. b, op geenerleiwijze met een enkelen 
spoorweg kunnen gelijk gesteld worden : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
verklaart dat dokter Beghin, rechtsvoor
ganger van de verweerster, de verkeers
voorrang had; dat de aanleg·ger Riviere 
verantwoordelijk was voor het ongeval 
niet aileen omdat hij dezen verkeers
voorrang niet in acht genomen had doch 
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daarenboven _omdat hij met een over
drevene snelheid reed en dat hij in alle 
geval niet meester van zijn snelheid was 
gebleven; eindelijk, dat hij op het oogen
blik van de bOtsing verstrooid was ge
weest; 

Overwegende dat elk dezer fouten, zelfs 
afzonderlijk, het bij artikelen ld8 en 419 
van het Strafwetboek voorzien gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg uitmaakt; 

Dat het middel het arrest slechts be
strijdt wat den verkeersvoorrang betreft; 
dat het van belang o.ntbloot en, brjge-
volg, niet ontvankelijk is; . 

Overwegende dat, in zoover het middel 
de beslissing over de burgerlijke vorde
ring bedoelt, de vergissing die het arrest 
nopens den verkeersvoorrang zou he
gaan hebben het oordeel van het Hof 
van beroep niet heeft kunnen be'in
vloeden, wat de wederzijdsche verant
woordelijkheid van den beklaagde en 
het slachtoffer betreft, en dit oordeel 
niet ongeldig heeft kunnen maken ; 

Dat, inderdaad, de rechter die ten 
laste van het slachtoffer een fout weer
houdt, op bindende wijze de maat be
paalt waarin beklaagde en slachtoffer de 
veran twoordelijkheid moe ten dragen van 
de door het ongeval veroorzaakte schade ; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 der Grondwet, alsmede 
van artikelen 1317, 1319 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, tot inrichting 
van de bewijskracht der akten (in zake, 
de tekst der conclusie door de huidige 
aanleggers in verbreking in graad van 
beroep genomen), doordat het bestreden 
arrest, door, bij bevestiging van het 
vonnis waartegen hooger beroep, het 
bedrag van de vergoeding, bestemd tot 
het herstellen van het materieel nadeel 
voortvloeiende voor de verweerster uit 
het vroegtijdig verdwijnen van haar 
man, op de som van,L337.116 fr. 78 vast 
te stellen (gezegde som bekomen door, 
tegen 4 t. h., gedurende een vermoede
lijken winstgevenden leeftijd van drie 
en twintig jaar van den man, een annui
teit van 90.000 frank te kapitali~eeren, 
som die geacht is het dee! te vertegen
woordigen van de bedrijfswinsten van 
den man, dat elk jaar zoude besteld 
geweest zijn aan de behoeften van het 
huishouden), verzuimd heeft het middel 
te beantwoorden door de aanleggers in 
conclusie hieruit afgeleid dat, in de bere
kening van het kapitaal dat bestemd is 
om het herstel te verzekeren van het 
materieel nadeel dat de weduwe ollder
gaan heeft ten gevolge van de berooving 
van haar aancleel in de bedrijfswinsten 
van den man, rekening client g·ehouden 
niet uitsluitend met den vermoedelijken 
leeftijd van het slachtoffer, doch wel 
met den vermoedelijken leeftijd van 
diegene der twee echtgenooten die de min-
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ste kans had de andere te overleven : 
Overwegende dat de aanleggers in voor 

bet Hof van. beroep genomen concllisie 
beweerden .dat, in de berekening van het 
aan de verweerster toe te kennen kapi
taal wegens berooving van haar aandeel 
in de wi'lsten van haar man, diende reke-· 
ning gehouden met den waarschijnlijken 
duur van overleving, niet aileen van het 
slachtoffer doch ook van de verweerster 
zelf; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eerst het bedrag vaststelt van de jaar
lijksche bedrijfswinsten van het slacht
offer en het deel dat het slachtoffer in de 
gezinsgemeenschap stortte ; dat het daar
na de berekening van kapitalisatie door 
den eersten rechter gemaakt overneemt, 
gesteund op den duur van de vermoede
lijke winstgevende jaren van het slacht
offer en oordeelt dat de vergoeding aldus 
billijk zal vastgesteld worden ; 

Overwegende dat de rechter, belast 
met de raming van het onderhavig 
nadeel voortvloeiend uit bet verlies van 
toekom!itige winsten - waarschijnlijke, 
doch onzekere - moet overgaan tot 
een berekening van waarschijnlijkheden 
waarvan hij. vrij de elementen kiest; 

Dat bij aldus gebruik maakt van zijn 
bindende beoordeelingsmacht; .. dat bij 
er niet toe gehouden is de beslis•ing verder 
te motiveeren ; 

Ove" het de-rde middel : schendin,g van, 
artikel 97 der Grondwet, der muntwet 
d. d. 30 Maart 1935, en van het konink
Iijk besluit d. d. 31 Maart 1936 : 

I. Doordat bet bestreden arrest, om 
het bedrag te bepalen van de sommen 

Aoegekend zoowel aan de weduwe als 
aan ieder der kinderen wegens herstel 
van het moreel nadeel dat hun door de 

- verdwijning van hun echtgenoot en 
vader werd veroorzaakt, geoordeeld heeft 
in een zekere maat te mogen rekening 
houden met de vermindering van de 
koopkracht van den frank, dan wan
neer de rechter, om het bedrag te schatten 
van de schadevergoeding verschuldigd 
wegens herstel van een nadeel, 't is te·. 
zeggen, om de waarde van een niet uit 
overeenkomst ontstane verbintenis te 
bepalen, verplicht is de wettelijke munt
eenheid te gebruiken zooals ze bepaald 
is op het oogenblik waarop hij uitspraak 
doet; 

II. Doordat het arrest, althans, door 
niet te bepalen in welke maat m~t de 
vermindering van de koopkracht van 
den frank werd rekening gehouden, het 
Hof van verbreking in de onmogelijk
heid stelt zijn toezicht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de uit dien 
boofde, ten bate van de burgerlijke 
partij, uitgesprokene veroordeelingen : 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
VEII.BR., 1944,- 13 

welke·de waarde van de nationale munt 
bepalen van openbare orde zijn; dat 
het mid del, op de schending van derge
lijke bepalingen gegrond, v66r het Hof 
van verbreking voor de eerste maal kan 
opgeroepen worden ; 

Overwegende ft.at bet bestreden arrest, 
uitspraak doen( '·over de vergoedingen 
verschuldigd aan-' de weduwe en aan de 
kinderen van het slachtoffer wegens 
moreele schade, verklaart dat deze 
vergoedingen door den eersten rechter 
billijk geraamd werden ; dat " voor het 
berekenen van het bedrag dezer schade, 
in een zekere mate dient rekening ge
houden te worden met een vermindering 
van de koopkracht van ons geld »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
rechter over den grond, in plaats van 
de wettelijke eenheid win de munt, 
zooals deze bepaald was op den datum 
waarop hij uitspraak deed, te gebruiken, 
het bedrag der schade, berekend op den 
dag van het overlijden, met een zekere 
som heeft vermeerderd, om rekening te 
houden met de· vermindering van de 
koopkracht van den frank, en dat hij 
aldus een andere maat heeft gebruikt 
dan de gemeene maat der waarden, vast
gesteld bij koninklijk besluit d. d .. 
31 Maart 1936 ; 

Dat hij bijgevolg de muntwet d. d. 
30 Maart 1935 en vermeld koninklijk 
besluit d. d. 31 Maart 1936 heeft ge
schonden; 

En overwegende, wat de beslissing 
over de pub!ieke vordering aangaat, dat 
de substanbeele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleJ)fd en dat de uitgesproken 
veroordeelingen overeenkomstig de_ wet 
zijn; 

Om die redenen, het Hof verbreekt het 
bestreden arrest doch voor zooveei 
sleclits dit laatste het bedrag der moreele 
schade bepaalt en den aanlegger tot het 
herstel van deze schade veroordeelt 
(2/3 van 10.000+60.000+3 X 25.000) fr.; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden op de registers van 
de correctioneele rechtbank te Gent en 
dat melding ervan zal gemaakt worden 
op den kant van het vernietigde vonnis; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; veroordeelt de verweerster tot 
een vierde der kosten en de aanleggers tot 
de drie overblijven.d'e vierden ; verwijst 
de zaak aldus bepaald naar het Hof van 
beroep te Brussel. · 

3 Juli 194!.. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 
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2" KAMER. - 10 Juli 1944. 

OMKOOPING VAN AMBTENAAR. 
ARTIKEL 252 VAN RET STRAFWET
BOEK. - BETEEKENIS VAN DE TER
MEN : EEN ZELFS RECHTMATIGE DAAD. 

In artilcel 252 van het S.JJ:Id ·f wetboek hebben 
de woorden « een zelf.;.,;lochtmatige daad 
van het ambt " hun gewone beteelcenis 
en bedoelen derhalve « elke daad van 
het ambt, wm~e zij zelfs rechtmatig "· 
Het artikel betreft dus zoowel de recht
matige daden, die geen aanleiding geven 
tot vergoeding, als de onrechtmatige 
daden, nameliJk de misdaden of wanbe
drijven. 

(DER1 EN ANDEREN [1].) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
Werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PAsrc., 1%4, I, 428. 

10 Juli 1944. - 2" kamer. Voor-
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend 
voorzitter. --'--- Verslaggever, H. Waleffe. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, advocaat gene
raal. 

16 KAMER. - 13 Juli 1944. 

VERANTWOORDELIJKHEID (ZON
DER OVEREENKOMST bN~ 
STAAN). - SCHADE VEROORZAAKT 
DO(JR KONJJNEN. - 0VERVLOED VAN 
KONIJNEN. - FOUT. 

Het feit dat de houder van het jachtrecht 
de konijnen laat vermenigvutdigen op 
zijn jacht, zonde1· de in zijn macht 
staande schikkingen te nemen om ze te 

_ verdelgen, is een {out. ' 

(GRISAR, T. VANDERMEULEN.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PAsrc., t 944, I, 439. ' 

13 Juli 1944.-- te kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. de Coc
queau des Mottes. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
advocaat generaal. 

(1) Zie het advies van den H. advocaat 
generaal Raoul Hayoit de Termicourt, ge

.drukt in Bull. en PAsiC., 1944, I, blz. 428. 

VACANTIEKAMER. - 27 Juli 1944. 

to VERJARING. - STRAFZAKEN. -
DOUANEN EN ACCIJNZEN; - PROCES
VERBAAL OPGEMAAKT DOOR RIJKS
WACHTERS ALLEEN. - DAAD DIE 
DE VERJARING NIET STUIT. 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
BURGERLIJKE VORDERING TOT BETA
LING VAN RECHTEN, INGESTELD SAMEN 
MET DE PUBLIEKE VORDERING, NA 
RET VERVAL VAN DEZE VORDERING.-
0NBEVOEGDHEID VAN DEN STRAF
RECHTER OM VAN DE BURGERLIJKE 
VORDERING KENNIS TE NEMEN. 

to Het proces-verbaal van een misdriJf 
betreffende de douanen, opgemaakt door 
rijkswachters buiten alle tusschenkomst 
van een agent van het bestuur der 
douanen, stuit de verjaring van de pu
blieke vordering niet. (Wet van 26 Au
gustus t822, artt. t90 en t 94.) 

2° In zaken · van douanen en accijnzen, 
lean de strafrechter slechts kennis nemen 
van de burgerlijke vordering tot beta
ling van de rechten, wanneer hem geldig 
de kennisneming van de publieke 
vordering is opgedragen; de bur!Jer
lijke vorde1·ing, ingesteld dan wanneer 
de publieke vordering vervallen was 
dom· de verjaring, valt niet meer onder 
zijn bevoegdheid. (Wet van 26 Au
gustus 1822, art. 249; wet van 17 April 
1878, art. 26 aangevuld door artikel 1 
der wet van 30 Maart 1891.) 

(BESTUU•R VAN FINANCIEN, 
T. CAPORALI EN ANDEREN.) 

ARREST. 

De Nederlansche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 1944 1, Mg. 

27 Juli 1944. - Vacantiekamer. 
Voorzitter en verslaggever, H. Waleffe, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger Jans-

. sens de Bisthoven, advocaat generaal. 

VACANTIEKAMER. - 27 Juli 1944. 

GEESTRIJKE DRANKEN. - BEziT 
ER VAN DOOR SLIJTER IN ZIJN APPARTE
MENT.- VRIJSPRAAK ENKEL GESTEUND 
OP RET FElT DAT ER GEEN RECHT
STREEKSCHE VERBINDING BESTAAT TUS
SCHEN RET APPARTEMENT EN DE SLIJ
TERIJ. - ONWETTELIJKHEID. 

Wanneer is vastgesteld dat een slijte1' van 
ter plaats te verbruiken dranken geest
rijke dranken onder zich heeft gehouden 
in het hem tot woning dienend apparte
ment, gelegen in hetzelfde gebouw als de 
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slijterij, is niet wettelijk met redenen 
omkleed de beslissing van vrijspraak 
enkel steunend op de omstandigheid 
dat er geen rechtstreeksche verbinding 
bestond tusschen het appartement en de 
slijterij, zonder dat wordt vermeld dat 
liet appartement niet aan de slijterij 
belendde. 

(BESTUUR VAN FINANCIEN, 
T. EVRARD EN FELLER.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PASIC., 19H, I, 441. 

2? Juli 1944. - Vacantiekamer. 
Voorzitter, H. Walefie, raadsheer waar-

. nemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H.Vi
try. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat gene
raal. 

VACANTIEKAMER. - 24 Augustus 1944. 

STRAFFEN. - MATERIEELE SAMEN
LOOP VAN CORRECTIONEEL GEMAAKTE 
MISDADEN. - '\'VETTELIJKE HERHA
LING. - WETTELIJK MAXIMUM VAN 
DE STRAF. 

In geval van mate!"ieele samenloop t·an 
correctioneel gemaalcte misdaden, ge
pleegd in staat van he!"haling, is het 
'Q~aximum van de gevangenisstmf twin
tig jaar. (Strafwb., artt. 25, 56 en 60.) 

(DEVIGNON, T. LEONARD.) 

ARREST. 

De Nederlandsche tekst van dit arrest 
werd vernield in den brand van het 
Paleis van Justitie. Wij verwijzen naar 
den Franschen tekst, verschenen in 
Bull. en PAsrc., 19H, I, 459. 

24 Augustus 1944. - Vacantieka
mer. - Voorzitte!", H. Waleffe, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve!"slaggever, 
H. Bail. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit cte· Termicourt, advo
ca.at generaal. 

-------
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ALPHABETISCHE. INHOUDSOPGAVE 
VAN DE A RREST~JN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKI~G 

JAARGANG 1944 

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven 
gerangschikt zijn (1). 

A 
Aanranding der ee1·baarheid. 
Am btenaar. 
Arbeidsongeval. 
Assisen. 
A uteursrecht. 

B 
Bedrog. 
Beroep. 
Berusting i~1 een beslissing 

(acquiescement). 
Bescherming van de maat

schappij tegen abnormalen 
(Wet tot). 

Bevoegdheid en aanl_eg. 
Bewijs. 
Bindende beoordeeling van 

den rechter. 
Buurtspoorwegen. 

D 
Diefstal. 
Douanen en accijnzen. 

E 
Echtscheiding. 
Eerherstel. 
Eigendom. 
Erfdienstbaarheid. 

G 
Geestrijke dranken. 
Gemeenheid. 
Gerechtskosten. 
Gewijsde. 
Grondbebsting. 

Hazards pel. 
Heling. 
Herziening. 

H 

Huur van werk of van dien
sten. 

Huurovereenkomst. 
. Huwelijk. 

I 
Indeplaatsstelling (Wettelijke). 
Inschrijving van valschheid. 

K 
Koophandel-koopman. 

L 
Leening. 
Lijfsdwang. 
Loopende rekening. 

M 
Militaire opeischingen. 
Misdrijf. 

N 
Nachtgerucht. 
Nationale landbouw- en voe

dingscorporatie. 

0 
Omkooping van ambtenaar. 
Onderwijs. 
Oneerlijke mededinging. 
Onteigei:ting ten algemeenen 

nutte. 
001·log. 
Openbare orde; 
Opliching. 
Overeenkomst. 
Overs pel. 

p 
Prejudicieel geschil. 
Prostitutie. 

R 
Rechtspleging in burgerlijke 

zaken. 
Rechtspleging in strafzaken. 

Regeling van rechtsgebied. 
Rekenhof. 

s 
r. Scheepvaart. 
Scheidsrechterlijk beding. 
Schenking. 
Spel. 
Straf. 

T 
Talen. 
Telegrafen en telefonen. 

v 
V alsche naam. 
Valschheid. 
Verantwoordelijkheid buiten 

overeenkomst ontstaan. 
V er breking. 
V erd·eeling. 
V erdeeling door bloedverwan

ten in de opgaande linie. 
Vereeniging zonder winstoog-

werk. 
V ergiftiging. 
Verjaring. 
Verkeer. 
Verkoop. 
V erwijzing van de eene recht-

bank naar een andere. 
V erzekering 
Verzet. 
V oedingsmiddelen. 
V onnissen en arresten. 
Voorloopige hechtenis. 
V oorwaardelijke veroordeeling. 

w 
Wet en koninklijk besluit. 

z 
Zegel. 
Zegelver breking. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar bet 
in de verzameling gedrukt staat, vermeld. . 





- l--

AANHOUDING.- ASSISEN. 199 

A 

AANHOUDING. 
Zie VOORLOOPIGE HECHTENIS. 

AANilANDING DEll EE]lBAAil
HEID. 

Geweld. - Geval waarin de ve1-rassing 
geweld uitmaakt. - De aanranding der 
eerbaarheid

1 
gepleegd bij verrassing, is 

een aanranoing gepleegd met geweld wan
neer, door de handelingen van den dader, 
het slachtoffer genoodzaakt is plotselinge 
en onvoorziene onzedelijke daden te onder
gaan, . waaraan het zich lichamelijk niet 
heeft kunnen onttrekken, maar waaraan 
het zeker weerstand zou hebben geboden 
indien het op tijd had kunnen handelen. 

13 Maa;rt 1944. 117 

AMBTENAAil. 
Inmenging in een openbaar ambt. - Ar

tikel 227 van het Strafwetboek. - Niet 
van toepassing op de functie van agent 
der bezettende macht. - De openbare 
ambten, bedoeld bij artikel 227 van het 
Strafwetboek, zijn die welke, bij een recht
streeksche of onrechtstreeksche overdracht 
van de Belgische wet, aan hen, die- er 
mede bekleed' zijn, een deel van de open
bare macht toekennen ; de functies in Bel
gie uitgeoefend door de agenten van de 
bezettende overheid zijn niet van dien 
aard. 

19 Juni 1944: 181 

AllBEIDSONGEV AL. 

Ondernemingshoofd gaat vo01't met be
taling van het gehcele loon amt slacht
otfer. - Aanrekening van een gedeelte van 
het loon op het bedmg van de verschttl
digde vergoeding. - Aanrekening niet 
voorgeschreven door de wet. - Geen ·en
kele_ wetsbepaling schrijft voor dat, wan
neer het ondernemingshoofd voortgaat het 
geheele loon van het slachtoffer van een 
arbeidsongeval uit te keeren, een gedeelte 
van dit loon van rechtswege moet worden 
aangerekend op het bedrag van de. ver

.goeding, toe te kennen aa:n het slachtoffer 
tot herstel van de door het ongeval gele
den schade. (Geordende wetteri. va.n 28 Sep
tember 1931, artt. 2, 10 en 21.) 

29 Juni 1944. 188 

ASSISEN. 

1. - Samenstelling van den zetel. -
Magistraat heeft gedurende een gedeelte 
van de rechtspleg·ing het ambt van de-n 
onderzoeksrechter :wam·ge-nomen. - Nie
tigheid van het an-est van veroordeeli-ng. 
- Is nietig het veroordeelend arrest uitge
sproken door een Hof van assisen, wan
neer een van de bijzitters van den voor
zitter, tijdens een gedeelte van de rechts
pleging, het ambt van den onderzoeks
rechter in de zaak heeft waargenomen. 
(Wet van 18 Juni 1869, art. 95, gewijzigd 
bij art. I der wet van 21 December 1930.) 

12 Juni 1944. 173 

2. - Arrest tot vMWtJzmg. Voorzie-
ning binnen den tenmjn van vijf dagen; 
bepaald bij aJ"tikel 296 van het Wetboek 
van Strafvorde-ring. - Dmagwijdte. -De 
voorziening tegen het arrest tot verwij
zing naar het Hof van assisen, ingesteld 
binnen den termijn van vijf dagen te re
kenen van de door den voorzitter vo.n dit 
Hof gegeven waarschuwing, dr!lagt aan 
het Hof van verbreking de kennisneming 
op ·van de nietigheden, aangewezen in ar
tikel 299 van het Wetboek van strafvorde
ring, en tevens van de nietigheden die zou
den ontstaan zijn uit het · niet naleven van 
ne latere wettelijke bepalingen die een 
debat op tegenspraak v66r de kamer van 
inbeschuldigingstelling ·hebben ingesteld 
en het gebruik van de talen hebben gere
geld. (Wet van 19 Augustus 1920 ; wet van 
15 Juni 1935, art. 13.) 

21 Februari 1944. 109 

3. -Arrest van vMwijzing. ·_ Bevoegd
heid van het Hof kan n·iet meer betwist 
worden, indien tegen het an·est van ver
wijzing geen ·voorziening we·rd ingeste!d 
binnen ijen bij a1·tikel 373 van het Wet
boek van Strafvorderi-ng bepaal-den ter
mijn. - Het arrest van verwijzing naar 
het Hof van assisen bepaalt de bevoegd
heid ; de bevoegdheid van het Hof van as
sisen kan niet meer besproken worden in
dien tegeti het arrest van verwijzing geen 
vdorziening werd ingesteld binnen den bij 
artikel 373 van het Wetboek van strafvor
dering vermelden termijn. (Wet van 5 Juli 
1939, art. 1.) · 

29 November 1943. 

.4. - Akte- van beschuld·iging. 
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ge~matigheid. - Geen niefigheid. - De 
akte van beschuldiging in enkel een op
gave van de feiten en omstandigheden van 
de zaak, gedaan door het openbaar minis
terie ; de onregelmatigheden die deze akte 
mocht bevatten brengen de nietigheid van 
de rechtspleging niet teweeg. 

17 Januari 1944. 81 

5. _:_ Aan de jury te ondeTwerpen vm
gen. - Beschuldiging -van poging tot 
nwoTd. - Beklaa.gde waagt dat aan de 
juTy een bijkomende vraag bet1·ejjende 
slagen en -verwondingen zou worden ge
ste~d. - Hof -van assisen niet gehouden 
deze vraag in te wil!igen. - Wanneer be
klaagde, die vervolgd is wegens poging 
tot moord, bij conclusie verzoekt dat aan 
de jury een bijkomende vraag zou .worden 
gesteld betreffende telastlegging slag·en en 
wonden te bebben toegebracht, is het Hof 
van assisen niet gebouden dat verzoek in 
te willigen. (Wb. v. strafv., art. 339 ; wet 
van 9 April 1930, art. 10.) 

20 Maart 1944. 120 

· AUTEURSIWCHT. 

1. - 1liuzikale werken. - Ults~~~itend 
recht van 1·epmdu.ctie en op.enba1·e opvoe
ring. - Rechten die van elkander onder
scheiden en onafhankelijk zijn. ·- De ma
ker van een muzikaal werk heeft· uit de 
wet zelf de uitslnitende, van elkander on
derscheiden en onafhankelijke rechten om 
de reproductie en de openbare opvoering 
er van. toe te staan. (Wet van 22 Maart 
1886, artt. 1 en 16 ; Overeenkomst van 
Rome, . goedgekenrd door de wet van 
16 April 1934, artt. 13, § 1, en 14, §§ 1 
en 3.) 

11 November 194it 20 

2. - 1\fuzikaal we·rk dat in een kinema
tografisch werk is opgenomen. - K~ank
film. - Rechten van den makM op de 
opvoering van zijn muzikaal wMk.- Wan
neer de klankband en de gezicbtsband van 

B 

BEDROG. 

Bedrog omtrent de waa1·de van de ve?·
kochte zaak. -Bedriegli~k opzet..-Begrip. 

- Het bedrieglijk opzet, bestanddeel \Tan 
het misdrijf . van artikel 498 van het Straf
wetboek, bestaat in het nastreven van een 
voordeel ten nadeele van een ander, welk 
ook het bedrag er van zij, en dat de ver
kooper niet zou bebben verkregen van den 
kooper, indien bij dezen niet had bedro-

een kinematografische klankfilm een ge
heel vormen, dat een nieuw werk uit
maakt, behoudt de maker van het muzi
kaal werk, opgenomen in den klankband, 
niettemin zijn eigen rechten op de opvoe
ring van het werk, ook indien bet ge
schreven werd om de afwikkeling van de 
rolprent te begeleiden, en onafbankelijk 
van alle overeenkomst met den maker van 
de film. 

11 November 1943. 20 

3. - K~ankband. - OpenbaTe uU-voe-
1'ing van een muzikaal we1·k door afwik
keling van den klankband, hetzij afzon
derlijk, hetzij samen .met den gezichtsband. 
- Een muzikaal werk wordt openbaar op
gevoerd door de afwikkeling vim een 
klankband, afzonderlijk of samen met den 
gezichtsband, zoodra het publiek bet door 
het gehoor kan waarnemen. 

11 November 1943. 20 

4. - Kinematograjische werken. 
Klankband. - Machtiging door den ma
ker van een muzikaal werk gegeven om 
dit we1·k in klankfilm op te nemen. -
Geen beding aangaande de openbare op
voe?·ing van dat WC1'k. - R~cht van den 
make1· om zich tegen de uitvoering te viw
zetten. - Het uitsluitend recht van den 
auteur om tot voorstelling van zijn werk 
door middel van de kinematografie machti
ging te geven is onderscheiden en onaf
hankelijk van het uitsluitend recbt om de 
reproductie en de aanpassing er van toe 
te laten ; derhalve moet de maker, die 
deze beide rechten heeft uit de wet zelf, 

· wanneer hij de reproductie of de aanpas
sing van zijn werk toelaat, en om door dit 
enkel feit niet zijn recht te verliezen zich 
tegen de publieke opvoering er van te .ver
zetten, zich zulks niet uitdrukkeiijk bij 
bijzonder beding voorbehouden. (Art. 14 
der Overeenkomst van Rome van 2 Juni 
1928, goedgekeurd bij de wet van 16 April 
1934.) 

11 Novembrer 1943. 20 

gen omtrent den aar.d of herkomst van de 
verkochte zaak. 

7 Februari 1944. 93 

BEROEP. 
1. - Strajzaken. - Beroep van open

baa?' ministerie en van be.klaagde. - At
stand van beklaagde. - Zonder invloed 
op het beroep van het openbaa1· ministerie. 
.:___ De afstand, die de beklaagde doet van 
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zijn beroep, heeft geen invloed op het be
roep ingesteld door. het openbaar ministe
rie. 

3 April 1944. 136 

2. - Stmjzaken. - Rechte1· in beroep 
neemt kennis van de zaak op het enkel be
mep van beklaagde. - VaststeUing dat het 
telastgele,gd feit voor een zwaardere bena
ming als die door den eersten rechter aan
genomen vatbaar is en ontsnapt aan de be
voegdheid van dezen. - Ve1·pUchting voor 
den 1·echte1· in beroep een besussing van 
onbevoegdverklMing te verleenen.- Wan
neer de rechter in beroep vaststelt dat het 
aan betichte tefastgelegd feit een zwaar
der strafrechtelijke benaming moet ont
vangen dan die welke door den eersten 
rechter werd aangenomen en derhalve aan 
dezes bevoegdheid ontsnapte, moet hij een 
beslissing van onbevoegdverklaring ver
leenen, al werd de zaak op. het enkel be
roep van beklaagde aanhangig gemaakt. 

18 October 1943. 2 

3. - Stmjzaken. - Bestuur van finan
ciiin. - Akte van bemep. - Advocaat van 
het ministerie van financien. - La-stge
ving. - De advocaat, benoemd door het 
ministerie van financien, is bevoegd om 
beroep in te stellen, in naam van dit mi
nisterie, tegen een ten aanzien van het be
stuur van financien gewezen beslissing, zon
der dat hij van het bestaan van een bijzon
dere lastgeving moet doen blijken. 

26 Juni 1944. 1~6 

4. - Strajzaken. - Beroep van be
klaagde mag dezes toestand niet verzwa
ren. - Gevolgen van dezen 1·egel. - De 
regel voorschrijvend dat de toestand van 
beklaagde, op dezes beroep alleen, niet 
mag worden verzwaard, brengt als gevolg 
mede dat de rechter die van de zaak ken
nis neemt, nadat de rechter in beroep zich 
onbevoegd had verklaard omdat het telast
gelegd feit voor een zwaarder strafrechte
lijk benaming vatbaar was dan die welke 
door den rechter a quo· werd aangenomen, 
geen hoogere straf mag toepassen dan die 
welke door den onbevoegden rechter werd 
uitgesproken. 

18 October 1943. 2 

5. - Strajzaken. - Burgerlijke vorde-
1"ing. -' Bestreden vonnis beslissend dat 
beklaagde slechts verantwoordelijk is voor 
een gedeelte van de gevolgen van een ve1·
keersongeval. - Beroep aUeen van den be
klaagde. - Rechte1· in beroep verklaart 
da.t be}daagde verantwoordelijk is voo1· al 
de gevolgen van het ongeval. - Onwette
lijkheid. - Wanneer alleen de beklaagde 
beroep heeft ingesteld tegen een vonnis 
dat hem voor vier vijfde van de schade
lijke gevolgen van een verkeersongeval 

verantwoordelijk verklaart, mag de rechter 
in beroep niet beslissen dat beklaagde ver
antwoordelijk is voor al de gevolgen van 
dat ongeval, ook indien hij het bedrag van 
de geheele schade lager stelt dan het be
drag dat door den eersten rechter werd 
bepaald voor bet door den beklaagde te 
herstellen gedeelte van de schade. 

13 December 1943. 51 

6. - Stmjzaken. - BuTge1·lijlie voTde
ring. - Vonnis beslissend dat de dooT de 
bU?·geTlijke paTtij geleden schade besJaat 
in de verduisteTing van een bepaalde hoe
veelheid koopwaTen. - Bemep van be
klaa,gde aUeen. - ATrest beslissend dat d~ 
schade een gmoteTe hoeveel.heid koopwa
Ten bedraagt. - Anest schat die schade 
op een be drag dat de· door den eersten 
1·echteT aangenomen som niet overschTijdt. 
- Onwettelijkheid. - Op het enkel beroep 
van beklaagde tegen een vonnis verkla
rend dat de door de burgerlijke partij ge
leden schade bestaat in de verduistering 
van een bepaalde partij koopwaren, mag 
het Hof van beroep niet beslissen dat be
klaagde verantwoordelijk is wegens de ver
duistering van een grootere hoeveelheid 
van koopwaren, ook i~dien het arrest het 
geheel van die .koopwaren schat tot een 
bedrag dat het door den eersten rechter 
aangenomen .niet te boven gaat. 

7 FebruFi 1944. 96 

7. --.,. Strajzaken. - Burgerlijke voTde
ring. - Beroep van de buTge1·lijke partij. 
- Verzwaring van de do01" den eersten 
nchter uitgesproken veroo1·deeling. - Be-
1"oep ingesteld na het verstdjken van de 
wettelijke tennijnen. - Geen vaststelUng 
van het bestaan van de overmacht of van 
een oorzaak van stuiting der termijnen. -
Vemordeeling onwettelijk.- Moet worden 
verbroken, op de voorziening van den be
klaagde, het arrest dat het beroep van de 
burgerlijke partij ontvankelijk verklaart 
en de door den eerstet:t rechter uitgesproken 
veroordeding verzwaart, dan wanneer het 
beroep werd ingesteld na het verstrijken 
van den wettelijken termijn en het arrest 
geenerlei geval van overmacht noch het 
bestaan van een oorzaak van stuiting van 
den wettelijken termijn vaststelt. 

13 December 1943. 50 
\ 

8. - Strafzaken. - VerbeuTdverklaring. 
- Straf. - Niet uitgesproken do01· eersten 
1·echter. - Kan slechts worden opgelegd 
bij eenparigheid door 1·echte1"S in be1·oep. 
- De verbeurdverklaring, voorzien bij arti
kel 42 .van het Strafwetboek, die door den 
eersten rechter niet was bevolen, kan door 
de rechters in beroep niet worden uitge
sproken zonder te beslissen bij eenparig
heid. (Wet van 4 September 1891, art. 2.) 

26 Juni 1944. 185 
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9. - Strafzaken. - Eenparigheid. -
Eerste rechter heeft bij de geldboete geen 
vervangende gevangenisstraf uitgesprok.en. 
- Rechter in beroep spreek.t deze gevan
genisstraf ttit. - Eenparigheid vereischt. 
- :Qe rechter in beroep mag, zonder met 
eenparigheid te beslissen, geen vervan
gende gevangenisstraf bij de geldboete 
uitspreken , wanneer de: eerste rechter 
zulke gevangenisstraf niet had uitgespro
ken. (Wet van 4 September 1891, art. '2.) 

10 Januari 1944. · 74 

10. - Strafzak.en. - Eenparigheid. __:_ 
Hof van beroep ve1'0ordeelt beklaagden 
hoofdelijk. tot 'de k.osten. - Eenparigheid 
niet vereischt. - Het Hof van beroep kan, 
zonder eenparigheid, de beklaagden hoof
delijk veroordeden tot de kosten, dan 
wanneer de hoofdelijkheid door den eer
sten rechter niet werd uitgesproken. (Wet 
van 4 September 1891, art. 2.) 

13 December 1943. 53. 

11. - Strafzak.en. - Vonnis van de po
litierechtbank.- Straf veTzwaard door co!'
rectionBele rechtbank.. c._ Eenpm·igheid niet 
vereischt. - Om de door den politierech
ter uitgesproken -straffen te verzwaren, 
moet de correctioneele rechtbank, uit
spraak doende in beroep, niet beslissen bij 
eenparigheid. (Wet van 4 September 1891, 
art. 2.) 

19 Juni 1944. 183 

12. - Bnrgerlijk.e zak.en. - Ve1·val. -
Vennelding, voor de inleiding van het 
beroep, van een datum waarop de 1·echter 
geen zitting Meld. - Gei:ntimeerde heeft 
zelf de zaak ingeleid tegen een vroegeren 
dat·nm. - Geen verval van het beroep. -
Wanneer, in burgerlijke zaken, de partij, 
die beroep tegen een beslissing instelt, in 
haar akte van beroep tot inleiding van de 
zaak een datum vermeldt waarop de aan
gewezen karrier,. krachtens het .reglement, 
geen zitting houdt, en wanneer geinti
meerde daarna zelf de zaak heeft ingeleid 
tegen een vroege)'en datum, heeft het ver
val van het beroep, voorzien bij alinea 5 
van artikel 82bis van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering (kon. besluit 
nr 300 van 30 Maart 1936) geen plaats, _ 

9 Maart 1944. 115 

BERUSTING IN EEN BESLISSING 
(ACQUIESCEMENT)• 

Vonnis vatbaar vom· gedwongen tenuit
voerlegging. - Vrdag tot uitsteL - Aan
vam·ding van de beschik.k.ing beslissende 
ove1· deze vraag. - Geen berusting in het 
vonnis. - De voorziening in verbreking 
heeft, in burgerlijke zaken, geen schor
sende kracht ; derhalve kan de veroor-

deelde partij niet beschouwd worden als 
hebbend berust in het tegen haar gewezen 
vonnis, daardoor alleen dat zij, zonder. 
haar voorbehoud uit te drukketi, uitstel 
heeft aangevraagd van de tenuitvoerleg
ging van dat vonnis en dat zij vervolgens 
haar inzicht heeft te kennen gegeven zich 
aan de beschikking, uitspraak doende over 
die vraag, te onderwerpen. 

8 Jlllii 1944. 171 " 

BESCHERMING 'vAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN ABNOR
MALEN (WET TOT). 

1. - Inobse~·vatiestelling. ·- Geen ver
plichting voor den rechte1' den beklaagde 
te ondervragen nopens het punt of hij om 
de openbaarheid van de debatten ve~·zoek.t. 
-Het gerecht, dat kennis neemt van een 
vordering of van een verzoekschrift tot in-. 
observatiestelling van een beklaagde, is 
niet gehouden dezen te ondervragen no
pens het punt of hij de openbaarheid van 
de debatten verlangt. (Wet van 9 April 
1930, art. 5.) 

3 Januari 1944. 64 

2. - Internee~·ing bevolen door een on
derzoeksgerecht. - Bevoegdheid van dit 
gerecht om 1titspraak te doen oveT de btq·
ge!·lijke vorde1'ing. - Het onderzoeksge
recht, dat de interneering van een krank
zinnigen of abnormalen beklaagde be
veelt, is tevens bevoegd om uitspraak te 
doen over de vordering van de in den 
loop van het onderzoek gestelde burger
lijke partij. (Wet van 9 April 1930, artt. 9-
en 12.) 

14 Februari 1944. 104 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Strafzaken. - Vonnis uitspraak. 
doende 0Ve1' de·'lfraag Oj d(! kaiJ.~er met een 

. 1·echter, voorzien bij het besluit van 27 ]uni 
1942 van de zaak. wettelijk kennis kan 
nemen. - Beslissing voo1· beroep vatbaa1'. 
- Is vatbaar voor beroep de beslissing 
waarbij de correctioneele rechtbank uit
spraak doet over een geschil · betreffende 
de vraag of de eenige rechter, aangewe
zen overeenkomstig artikel 6, § 2, van het 
besluit van 27 Juni 1942, overeenkpmstig 
dit besluit, op wettelijke wijze kennis kan 
nemen van de zaak. 

1d December 1943. 54 

2.- Strafzaken.- Wanbedrijf gepleegd 
doo1· een offi.cier van gerechtelijk.e politie 
in de uitoefening van zijn bediening. -
Samen.hangende wanbedrifven te laste ge
legd van andere beklaagden. - Bevoegd
heid van de Je kanie·r van het Hof van be-
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1·oep ten aanzien van al de beklaagden. -
Wanneer aan een offi<;ier van gerechte
lijke politie wordt te laste gelegd eenwan
bedrijf te hebben gepleegd in de uitoefe
ning van zijn bediening, worden de mede
beklaagden, aan wie samenhangende wan
bedrijven worden te laste gelegd, tegelijk 
met bedoelden officier van politie gedag
vaard, door den procureur generaal, v66r 
de burgerlijke · kanier van het Hof van 
beroep, voorgezeten door den eerste voor
zitter. (Wb. v. strafv., artt. 479 en 483; 
decreet van 6 Juli 1810, art. 4.) 

7 Februari 1944. 91 

3. - Stmfzaken.- Correctioneele' 1-echt
bank neemt kennis van tot zijn bevoegd
heid behoofende wanbedrijven, te laste ge
legd van zekere beklaagden. -Arrest van 
onbevoegdverklaring gesteund op de doo1· 
die rechtbank vastgestelde verknochtheid 
tusschem deze wanbedrijven en een correc
tioneel gemaakte misdaad en wanbedrij
ven, die een andere beklaagde geple,egd 
zou hebben in de uitoefening van zijn ·be
diening .. als officier van gerechtelijke poli
tie. - Dezelfde beschikking van de raad
kamer had al deze beklaagden verwezen 
naar de con·ectioneele rechtbank. - Wet
telijkheid van de beslissing van onbevoegd
verklaring.- De correctioneele rechtbank, 
die kennis neemt van tot haar bevoegdheid 
behoorende wanbedrijven te laste gelegd 
aan bepaalde beklaagden,. kan zich ten 
aanzien · van deze onbevoegd verklaren 
door uit eigen beweging de verknochtheid 
in te roepen bestaande tusschen die feiten 
en een correctioneel gemaakte misdaad 
en wanbedrijven, gepleegd door een ander 
beklaagde in de uitoefening van zijn be
diening als officier van politie, dan wan
neer de raadkamer, bij een enkele beschik
king, al deze beklaagden had verwezen 
naar de correctioneele rechtbank om er op 
grond van die feiten te worden gevonnist. 

7 Februari 1944. 91 

4. - Strafzaken. Politie1·echtbank 
neemt kennis van tot zijn bevoegdheid 
hoorende misdTijven ten laste van een be
klaagde en van ?en als burgMUjk vemnt
woordelijk gedaagden penoon. - Vonnis 
van onbevoegdverklaring ,gesteund op de 
verknochtheid die de politierechtbank· zelf 
voor de eerste maal heeft opgespoord tus
schen die misdrijven en wanbedrijven te
gen derden. - Wanbedrijven niet aanhan
gig gemaakt bij correctioneele rechtbank. 
- Onwettelijkheid.- De politierechtbank, 
aan welke de kennisneniing is opgedragen 
van tot. zijn bevoegdheid behoorende mis
drijven, ten laste vari een beklaagde en 
van een als burgerlijk verantwoordelijk 
gedaagden persoon, mag zich niet onbe
voegd verklaren ten kunnen opzichte, door 

zelf, voor de eerste maal, de ver.knochthejd 
in te roepen,· bestaande tusschen die mis
drijven en aan derden ten laste gelegde 
wanbedrijven; indien deze wanbedrijven 
niet bij de correctioneele rechtbank zijn 
aanhangig gemaakt. 

7 Februari 1944." 89 

5. - Strafzaken. Politierechbank 
neemt kennis van een ten laste van een 
beklaagde gelegd wanbedrijf van verwon
dingen veToorzaakt door onvoorzichti.gheid, 
wanbedrijf dat dooT de 1·aadkamer naar de 
polietierechtbank werd verwezetl. - Bena
ming van het strafbaar feit aangevuld door 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
die een misdrijf tegen de verkeerspolitie 
opgeeft. - Bm:gerlijk vemntwoordelijJze 
persoon in de zaak betrokken. - Recht
streeksche dagvaaTdingen aan andere be-

. klaagden wegens misdrijven vocrgebracht 
als behoorend tot de bevoegdheid van den 
politierechteT. - Misdrijven bestaande uit 
elementen van wanbedrijven behoorend tot 
de b.evoegdheid van de correctioneele 
rechtbank. - Vonnis van onbevoe,gdver
klaTing ten aanzien van laatsgenoemde be
klaagden. - Wettelijkheid. - Vonnis van 
onbevoegdheid gesteund op de verknocht
heid ten aanzien van eeTSten beklaagde en 
van den als burgerlijk vemntwoordelijk 
gedaagden persoon. - Onwettelijkheid. -
Nadat de raadkamer, bij aanneming van 
verzachtende omstandigheden, een be
klaagde naar de politierechtbank heeft ver
wezen wegens verwondingen veroorzaakt 
door onvoorzichtigheid, en de ambtenaar 
van het · openbaar ministerie de benaming 
van het strafbaar feit heeft aangevuld door 
een misdrijf tegen de verkeersverordening 
op te geven en een persoon als burgerlijk 
verantwoordelijk in de zaak heeft betrok
ken, mag de politierechtbank zich te hun
nen opzichte niet onbevoegd verklaren 
door de verknochtheid van de fejten met 
aan derd,en ten laste gelegde feiten in te 
roepen,. welke derden rechtstreeks werden 
gedagvaard wegens misdrijven, die in de 
dagvaarding werden voorgebracht als be
hocirend tot de bevoegdheid van de politie
rechtbank, maar in werkelijkheid bestand
deelen behelsden van wanbedrijven behoo
rend tot de bevoegdheid van de correctio
neele rechtbank. 

7 Februari 1944. 89 

6. - Strafzaken. - Rechtbank van po
litie kennis nemend van tot haar bevoegd
heid behoorende misdrijven. - Misdrijven 
samenhangend met een wa!tbed1·ijf ten 
laste van een ander beklaagde. - Correc
.tioneele rechtbank kennis nemend van dit 
wanbedrijf. - Noodwendigheden van een 
goede Techtsbedeeling vereischt dat al die 
misdTijven samen worden gevonnist. -
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Vonnis waarbij de politierechtbank z'ich 
onbevoegd veTklam·t. - De politierecht
bank, kennis nemend van een · tot haar be
voegdheid behoorend misdrijf, dat een be
paald beklaagde wordt ten laste gelegd, 
kan zich onbevoegd verklaren, wanneer zij 
vaststelt dat die misdrijven samenhangen 
met een wanbedrijf, ten laste gelegd aan 
een ander beklaagde en ter kennisneming 
aan de correctioneele rechtbank opgedra
gen, en dat een goede rechtsbedeeling ver
eischt dat al de feiten samen worden ge
vonnist. 

3 Juli 1944. 190 

7. - Strajzaken. Vervolging waarin 
misdrijven tegen artikel 5 vail het besluU
·wet van 27 October 1939 en misdTijven te
gen het Strajwetboek begrepen zijn. -
MisdTijven maken een ondeelbaar geheel 
ttit of zijn met elkander samenhangend. -
Gewone regelen bet?·efjende den aanl.eg 
alleen van toepassing. - PGTtij oejent niet 
het door de wet verleende rechtsmiddel 
nit. ~ Omstandigh.eid die aan het gewe
zen vonnis ni.et den aard van een in laat
sten aanleg 'gegeven beslissing toe kent. -
De beslissing waardoor de correctioneele 
rechtbank, kamer met een rechter, over
eenkomstig artikel 6, § 2, van het besluit 
van 27 Juni 1942, uitspraak doet over de 
bij artikel 5 van het besluit-wet van 27 Oc
tober .1939 voorziene. wanbedrijven en over 
wanbedrijven tegen bet Strafwetboek, sa
men een ondeelbaar geheel uitmakend of 
samen samenhangend zijnde, is 'een. in 
eersten aanleg gewezen beslissing. De om
standigheid dat partijen of enkele van de 
partijen niet door een van de rechtsmid
delen, die de wet hun verleent, tegen zoo
danige beslissing opkomen, kan aan een 
in eersten aanleg gegeven vonnis niet den 
aard van een in laatsten' aanleg gewezen 
beslissing toekennen. 

10 November 1943. 18 

8. - Bur,ge1·lijke zaken. - Vordering 
tot schadevergoeding. - Gesteund op het 
jeit van een inschrijving op aandeelen. -
Bewijs hiervan niet aangebmcht. - Vo1'
dering niet gegrond. - Geen 'onbevoegd
heid van de 1·echtbank. - Wanneer de 
rechtbank van koophandel, kennis nemend 
van een vordering tot schadevergoeding, 
gericht tegen de stichters van een vennoot
schap van koophandel en gesteund op de 
door eischer gedane inschrijving. op aan
deelen, vaststelt dat deze eischer de in
schrijving niet bewijst, dan staaft deze 
vaststelling wel de afwijzing van den eisch 
ten gronde, doch niet een beslissing van 
onbevoegdverklaring. 

21 Februari 1944. 107 

9. - Burge1·lijke zaken. Vordering 
tot ajpaling geschat op mee1· dan 1.000 fr. 

- Latere conclusies van partijen, die den 
rechte1· hadden kunnen ontslaan van de 
beslissing ove1· die vordering. - Vrede
rechter doet niettemin l£itspraak. - Von
nis in eersten aanleg gewezen. - De vre
derechter die, kennis nemend van een vor
dering tot afpaling geschat op meer dan 
1.000 frank, over die vordering uitspraak 
doet, verleent een in eersten aanleg ge
wezen vonnis, zelfs wanneer, op grond 
van nieuwe conclusies der partijen, hij 
zich had kunnen onthouden uitspraak te 
doen. 
'·23 December 1943. 57 

10. - Burgerlijke zaken. - Geschil be
hoorend tot de bevoegdheid van den vi·e
derechter, kmchtens artikel !2 van het 
besluit van 20 September 1940. - Deze be
paling verhindert niet e_en scheidsrichte1·-

. lijk beding. - Artikel 12 van het besluit 
van 20 September 1940, dat de kennisne
ming van zekere betwistingen aangaande 
huurovereenkomsten onderwerpt aan den 
vrederechter van de plaats waar het on
roerend goed is gelegen, verhindert geens
zins dat partijen een overeenkomst treffen 
om hun geschil aan een scheidsrechter te 
onderwerpen. (Wb. van Bgl. Rv., artike
len 1003 en vlg.) 

4 Mei 1944, 153 

BEWIJS. 

1. Strajzaken. - Misd1·ijj geen ve1·band 
houdend met de uitvoering van een con
tract. - Artikel 16 van de wet van 
17 AP1·il 1878 niet van toepassing. -Wan
neer het misdrijf geen verband houdt met 
de uitvoering van een contract, waarvan 
beklaagde het bestaan loochent of de ver: 
klaring betwist, maar zijn oorsprong vindt 
in het valschelijk opmaken van een con
tract, is artikel 16 der wet van 17 April 
1878 niet van toepassing. 

7 Februari 1944. · 92 

2. - Stmjzaken. - Overtreding van 
artikel 87, 8°, van het Landelijk Wetboek. 
·- VerweeT vizn beklaagde gesteund op het 
beweMd bestaan van een 1·echt van ove1·
gang. - Door beklaagde te leveren be
wijs.··- De beklaagde, die vervolgd wordt 
wegens overtreding van artikel 87, 8°, van 
het Landelijk Wetboek en tot zijn ver
weer aanvoert dat hij het genot heeft van 
een recht van overgang over den be
twisten weg, moet het bewijs van dit recht 
leveren. 

22 November 1943. 31 

3. - Strajzaken. - Staat van inlichtin
gen en uittreksel van het strajregister. -
Bewijzen niet op zich zelj de daarop ver
melde verom·dee/.ingen. - De staat van 
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inlichtingen en de uittreksels van het 
strafregister vormen op zich zelf niet het 
bewijs van de veroordeelingen die zij ver
melden. 

6 Maart 1944. 112 

4. - BurgeTlijke zaken. - VeTgoeding 
geiiischt ·wegens aTbeidsimge-ual. - VeT
weerder betwist dat hij weTkge-ueT -van 
eischer is. - Bewijs moet dooT eischeT 
worden gele-ueTd. - De partij die in rech
ten vergoeding eischt op grond van het 
arbeidsongeval, waarvan zij slachtoffer is, 
moet, in geval van betwisting op dat punt, 
het bewijs leveren dat de verweerder haar 
werkgever of ondernemingshoofd was. 
(Bgl. Wb., art. 1315). 

4 November 1943. 12 

5. - Bewijskmcht -van de akten. 
Vonnis beslissend dat een huuro-ueTeen
komst ·van late1·en dan_ een bepaalden da
tum is. - Conclusie -van partijen ami de 
huuro-uereenkomst een -vToegeren dat~~m 
ge-uend. - Schending -van de bewijskmcht
der conclusies - Schendt de bewijskracht 
van de conclusies der partijen, het vonnis 
hetwelk beslist dat een huurovereenkotp.st 
van lateren datum dan een bepaalden da
tum is, dan wanneer, in hun conclusies, 
partijen het eens waren om te bevestigen 
dat zij van vroegeren datum dan dezen be
paalden datum was. (Bgl. Wb., artt. 1319 
en 1320.) 

8 Juni 1944. 171 

BEWIJSKJlACHT DEll AKTEN. 
Zie BEWIJS. 

BINDENDE BEOOJlDEELING 
VAN DEN IlECHTE)l. 

1. - Stmfzaken. - Reden -van 1'echt
-uaardiging. - Feiten die den dwang ~tit
maken. - Bindende beoordeeling. - De 
rechter beoordeelt op bindende wijze de 
feiten als uitmakend den dwang, die de 
toepassing van artikel 71 van het Straf
wetboek wettigt. 

20 Maart 1944. 121 

2. - Strafzaken. - BuTge1'lijke -uoTde
ring. - VeTkeen01tge-ual. - Dee! -van de 
-uerantwooTdelijkheid komend ten laste 

eenerzijds -van den beklaagde, en ander
zijds -van het slachtoffeT. - Bindende be
ooTdeeling. - De rechter, die ten gronde 
vonnist, en die een ·font ten laste van het 
slachtoffer van een verkeersongeval in 
aanmerking neemt, bepaalt op bindende 
wijze in lwever de beklaagde en het slacht
offer de verantwoordelijkheid behooren te 
dragen van de schade, geleden door dit 
slachtoffer. 

3 Juli 1944. 191 

3. - St-rafzaken. B1trgerlijke -uorde-
1'ing. - Schdtting -van de schade -uolgend 
uit het deT-uen -van toekomstige inkomsten. 
- De schatting van de schade volgend uit 
het derven van toekomstige inkomsten 
behoort tot de bindende beoordeeling van· 
den rechter, die vrij de bestanddeelen uit
kiest tot berekening daarvan. 

3 Juli 1944. 191 

4. - Is een gebouw, een beplanting of 
een 111erk, opgeTicht op den grand -van pen 
ander, -uatbaar om weggeTuimd te wor
den ? - B·indende beoOTdeeling. -::- De 
vraag of een bouwwerk, beplanting of 
werk, uitgevoerd door een derde op den 
grond van den eigenaar, te beschouwen 
zijn als vatbaar voor een afzonderlijk en 
onafhaukelijk bestaa~1 en bijgevolg als vat
baar voor wegneming · zonder vernieling 
van de zaak zelf waarin zij zijn opgeno
men, is eene vraag die behoort tot de binc 
den de beoordeeling van den rechter. 

23 December 1943. 60 

BUJlGEJlLIJKE PAJlTIJ. 
Zie RECHTSPI,EGING IN STRAFZAKEN. 

BUUJlTSPOOJlWEGEN. 
Politie. - Misdrijf tegen aTtikel 17, 5°, 

-van het koninklijk besluit -van 24 Mei 
1913. - Zedelijk element. - Het .feit 
plaats te nemen in een rijtuig van de 
Maatschappij der Buurtspoorwegen, bet
welk van een hoogere klasse is dan die 
welke op het kaartje is aangewezen, zon
der zich dadelijk van de door het tarief 
vereischte bijkaart te voorzien, is straf
baar, welk ook het opzet van den dader 
weze. (Kon. besl. van 24 Mei 1913, artt. 17, 
so, en 22.) 

19 Juni 1944. 181 

D 

DIEFSTAL. 
·3· 

Huisdiefstal. - A1'1'est -uaststellend dat 
beklaagde de loondienaaT -van benadeelde 

was en zich bedTie,glijk ondeT Z~Jn bewa
ring staande zaken heeft toegeiiigend. -
Toepassing -van artikel 464 -van het Stmf
wetboek. - Artikel 464 van het Strafwet-
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boek is van toepassing op de doo~ een 
loondienaar bedrieglijk gepleegde toeeige
ning van onder zijn bewaring zijnde za
ken, waarvan zijn meester het bezit had 
behouden. 

18 October 1943. 3 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
1. - Best-raffing van den s!u-ikhandel. 

- VeTzwarende omstandigheid van veree
niging in bende. - Begrip. - In zaken 
van douanen en accijnzen vereischt de ver
zwarende omstandigheid dat het feit ge
pleegd werd in bende niet het bestaan 
van een voorafgaand overleg onder de da
ders, maar zij vereischt dat deze, samen 
reizend of op weg zijnde, gehandeld heb
ben, wetend de .eene van den andere dat 
zij smokkel dreven, en met de bedoeli;ng 
om smokkel te drijven. 

6 December 1943. 47 

2. - B11rger/.ijke VO?"deTing tot betaling 
van .rechten, ingeste!d samen met de pu
blieke vorde1·ing, na het venJa! van deze 
vorde1·ing. Onbevoegdheid van den 
stmfrechter om van de bm·geTlijke vorde
ring kennis te nemen. - In zaken van 
douanen en accijnzen, kan de strafrechter 
slechts kennis nemen van de burgerlijke 
vordering tot betaling van de rechten, 
wanneer hem gel dig de kennisneming · van 
de publieke vordering is opgedragen; 1 de 
burgerlijke vordering, ingesteld dan wan
neer de publieke vordering vervallen was 
door de verjaring, valt niet meer onder 
zijn bevoegdheid. (Wet van 26 Augustus 
1822, art. 249; wet van 17 April 1878, arti
kel 26 aangevuld door artikel 1 der wet 
van 30 Maart 1891.) 

27 Juli 1944. 194 

E 

ECHTSCHEIDING. 
Onderhoudsuitkeering voorzien bij a·rti

ke! 301 van het BurgerUjk Wetboek. -
Bepa!ing van het nadee! ge!eden dpor den 
echtgenoot die de echtscheiding heeft be
kmnen. -Bepa/.ing van de inkomsten. -
Om het nadeel te bepalen, geleden door 
den echtgenoot die de echtscheiding heeft 
bekomen, en de inkomsten van den schul
denaar van de door artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek voorziene onderhouds- · 
uitkeering te schatten, moet de rechter 
zich stellen op den dag waarop de defini
tieve beslissing, die de echtscheiding toe
staat, werd' verleend. 

4 Mei 1944. 152. 

EE~HE~STEL. 
Arrest dat de aanvma.g -verwerpt zon

der een doo1· verzoeke?" ingeroepen midde! 
te beantwoorden. - Gebrek aan 1·edenen. 
- Is niet wettelijk met redenen omkleed 
het arrest dat, om een aanvraag tot eer
herstel te verwerpen, zich er toe beperkt 
te verklaren dat geen vijf jaren verloopen 
zijn sedert het verval van een geldstraf, 
zonder het middel te beantwoorden waar
uit verzoeker afleidde dat deze voorwaarde 
wel vervuld was. (Grond.;vet, art. 97; wet 
van 25 April 1896, art. 1, 3° .) 

28 Februari 1944. 111 

EIGENDOM. 
1.- Te1·ugvorde1·ing.- Ten~ggave van 

de uitgaven. - Begrip. - Ter zake van 
terugvordering van eigendom, moet de ei
genaar, buiten de gevallen waarin qe wet . 

de terugga:wn uitdrukkelijk regelt, aan 
den bezith~r, hij weze te goeder of te 
kwader trouw, de noodzakelijke uitgaven 
vergoeden, alsook de nuttige uitgaven tot 
beloop van de meerwaarde bestaande ten 
tijde van de teruggave. 

23 December 1943. 60 

2. - Gebouwen en werken opgericht op 
den gmnd van een ander. - Recht van 
den eigenaa.r van den g1·ond om de weg
nl-iming er van te voTderen . ...,-- Voor
waa-rden. - Het recht dat artikel 555 van 
het Burgerlijk Wetboek toekent aan den 
dgenaar van den grand om te vorderen 
dat de door een derde uitgevoerde gebou
we:ti of werken werden weggenomen ·of 
weggeruimd, onderstelt de incorporatie, 
bij de hoofdzaak, van een andere zaak 
(bouwwerk, beplanting, of werk), die als 
zoodanig onafhankelijk van haar vereeni
ging met de hoofdzaak kan bestaan; dat. 
recht geldt niet ten aanzien van bestand
deelen van een werk. die in de zaak wer
den aangebracht en er voortaan mede ver
mengd zijn. 

23 December 1943. 60 

E~FDIENSTBAA~HEID. 

Bestemming van den huisvader. - Bur
gerlijk Wetboek, a-rtike! 694. - Onde-r
steU een erfdienstbaarheid die bestond 
v661· dat de twee e1·ven in deze!fde hand 
ve1·eenigd waren. - De toepassing van 
artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek 
onderstelt een zichtbare erfdienstbaarheid, 
die bestond v66r dat de twee erven in de
zelfde hand vereenigd waren. ' 

6 Januari 1944. 67 
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GEESTIUJKE D~ANKEN. 
1. - A mbtenaren van de contd!l.e der 

voedselvoorziening. - Regelmatige huis
zoeking. - Ontdekking van geestrijke 
dranken. - P1·oces-ve?"baal. - Regelmatige 
handeling geldend als ber{cht gegeven aan 
het Bestuur van financiifn. - De ambte
naren van de controlediensten der voedsel
voorziening, die wettelijk een huiszoeking 
verrichtend, geestrijke drartken ontdekken 
en er van proces-verbaal opmaken, dat zij 
aan het Bestuur van financien overmaken, 
begaan geenerlei onregelmatigheid. Noch
tans heeft h,et proces-verbaal nit zich zelf 
geen kracht van bewijs en heeft het 
slechts de waarde van het bericht voorzien 
bij artikel 29 van het Wetboek van Straf
vordering. 

29 November 1943. 36 

2. - Bezit e1· van door slijtCT in Z1Jn 
appartement.- Vrijspraak enkel gesteund 
op het feit dat eT geen' Techtst?·eeksche 
veTbinding bestaat tusschen het apparte
ment en de slijterij. - Onwettelijkheid:
Wanneer is vastgesteld dat een slijter van 
ter plaats te verbruiken dranken geest
rijke dranken onder zich heeft gehouden 
in het hem tot woning dienend apparte
ment, gelegen in hetzelfde gebouw als de 
slijterij, is niet wettelijk met redenen om
kleed de beslissing van vrijspraak enkel 
steunend op de omstandigheid dat er geen 
rechtstreeksche verbinding bestond tus
schen het appartement en de slijterij, zon
der dat wordt vermeld dat het apparte
ment niet aan de slijterij belentlde. 

27 Juli 1944. 194 

3. - Bezit, door een slijte1·, van teT 
plaats te veTbntiken dranken. - Bezit dat 
niet aan dezen slijter kan worden toege
weten. --:-- Vrijspraak. - Wettelijkheid. -
Is wettelijk de beslissing die een slijter 
van ter plaats te verbruiken dranken, wien 
bezit van geestrijke dranken'' wordt ten 
laste gelegd, vrijspreekt op grond van de 
reden dat het bezit van die dranken niet 
aan beklaagde kon worden toegeschreven, 
maar moest worden toegeweten aan een 
derde. 

10. Januari 1944. 74 

. GEMEENE MUU~. 
Zie GEMEENHEID. 

GEMEENHEID. 
Ce.meene muuT. - Recht van ieder me

deiiigenaa1· van den m1uw om dezen te 

G 

gebmiken tot publiciteit. - Ajstand ·van 
dit recht aan de1·den. - VooTwam·den. -
Ieder van de medeeigenaars van een ge
meenen muur kan van het aan de zijde 

. van zijn erf bestaande gedeelte van den 
muur gebruik maken tot publiciteit, mits 
hij de bestemniing van den muur in acht 
neemt en geen afbreuk doet op eenige an
dere wijze aan de rechten van zijn nabuur. 
Hij kan dit recht ilfstaan aan derden der
wijze dat deze bet genieten in dezelfde 
voorwaarden en met dezelfde beperkingen 
als aan den medeeigenaar zijn opgelegd. 

3 Februari 1944. 86 

GE~ECHTSKOSTEN. 

Stmfzaken. - Beklaagden veroordeeld 
wegens hetzelfde misdrijf en wegens on
derscheidene misdrijven. - H oojdelijke 
veroordeeling tot al de kosten. - Onwet
telijkheid. - Wanneer, verschillen_de per
sonen veroordeeld werden, door hetzelfde 
vonnis, tegelijk wegens hetze!fde misdrijf 
en wegens onderscheidene misdrijven, mo
gen zij niet hoofdelijk worden veroordeeld 
tot de kosten van de publieke vordering 
dan voor bet gedeelte betreffende het mis
drijf dat hun gemeenschappelijk is. 

27 Maart 1944. 130 

GEWIJSDE. 

1. - Gewijsde in strafzaken. - Kracht 
in buTgerlijke zaken. - De kracht van 
bet gewijsde geldt, ten aanzien van den 
burgerlijken rechter, voor de vermeldin
gen die een geheel uitmaken met het be
slissend · gedeelte van het vonnis van den 
strafrechter, omdat zij een vraagpunt op
lossen waarvan dit beslissend gedeelte af
hankelijk is, en die derhalve noodz.ake
lijk zijn om dit gedeelte te begrijpen en 
nader te bepalen. De burgerlijke rechter, 
die zoodanige vermeldingen tegenspreekt, 
schendt artikel 4 der wet van 17 April 
1878. 

1 Juni 1944. 168. 

2. - Strafzaken. - BurgeTlijke voTde
Ting. - An·est den dader van een wanbe
d1·ijf tot straf veToMdeelend, aan de buT
geTlijke pm·tij PTovisioneele veTgoeding 
'toekennend en een deskundig onderzoek 
· bevelend. - Geen kmcht van gewijsde 
wat bet1·ett het Techt van de bm·geTlijke 
pa.Ttij op andeTe schadeveTgoeding.. - Het 
arrest dat den _beldaagde veroordeelt tot 
straf, aan het slachoffer van bet wanbe
drijf zekere, reeds als gerechtvaardigd ge-
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bleken vergoedingen toekent, en, voor
aleer verder uitspraak te doen over de bur
gerlijke vordering, een deskundig onder
zoek beveelt, vormt geen gewijsde wat 
betreft bet recht van de burgerlijke par
tij om ruimere schadevergoeding te 
eischen. , 

5 Juni 1944. 169 

3. - Bur.gerlijke zaken. - Vonnis dat 
een vMgoeding aan den verhuurder toe
kent wegens een bepaalden tijd gedu
rende welken het goed werd gebndkt. -
Geen betwisting aangaande geldigheid of 
du~o· -van de huu1·overeenkomst. - Vmag 
tot vergoeding we,gens een ande1·e tijd-
1·uimte van gebruik. - Bet7pisting aan
gaande het bestaan en de geldigheid van 
de IHnwoveTeenkomst. - Vonnis over het 
eente geschil vonnt geen gewijsde ten 
aanzien van het tweede geschil. - Een 
vonnis dat den huurder, veroordeelt om 
aan den verhuurder een vergoeding we
gens een bepaalde tijdruimte van gebruik 
te betalen, zonder dat bet bestaan of de 
geldigheid van de huurovereenkomst werd 
betwist, vormt geen gewijsde ten aanzien 
van een eisch die er toe strekt betaling te 
bekomen van een vergoeding, wegens een 
andere tijdruimte van gebruik, dan wan
neer in dit tweede geding bet bestaan of 
de geldigheid van de huurovereenkomst 
wordt betwist. , 

4 ]dei 1944. · 154 

GR.ONDBELASTING. 
1. - Villa's bezet door Duitsche Ieger. 
Vergoeding gelijkstaand met de huwr

waarde van die goedMen. -Is een belast
baaT inkomen, onderworpen aan de g-rond
belastin.g. - De vergoeding toegekend aan 
den eigenaar van villa's, wegens hun bezet
ting door het Duitsche leger dat ze heeft 
opgeeischt, en die door den rechter wordt 
bes~houwd als zijnde betaald voor het ge
brmk van de villa's en als gelijkstaand 
met hun huurwaarde, is een belastbaar 
inkomen, onderworpen aan de grondbe
lasting. 

12 Juni 1944. 175 

,2. - Vrijstelling voorzien bij aTtikel 4, 
§ 3, der geordende wetten. - Onroerend 
goed, zonde,r eenig winstge-vend doel ge
b-ruikt tot het onde1·wijs of tot een weTk 
van weldadigheid. - De vrijstelling van 
de grondbelasting, voorzien' bij artikel 4, 
§ 3, van de op 12 September 1936 geor
dende wetten, ten aanzien van onroe
rende goederen die, zonder eenig oogmerk 
om winst te maken, worden gebruikt tot 
het onderwijs of tot werken van welda
digheid is van toepassing zelfs op de ge
dee_lten van het onroerend goed, die, al
hoewel slechts onrechtstreeks tot dit doel 
bestemd, nochtans noodzakelijk zijn om 
,den goeden gang van het ~'erk van onder
wijs of van weldadigheid te verzekeren. 

24 April 1944. 147 

H 

HAZARDS PEL. 

Exploitatie gestraft welke oak de waa1·de 
van den inzet weze en een feit voldoende. 
- Artikel 1 der wet van 24 October 1902 
straft elk feit van exploitatie van hazard
spel, welke ook de waarde zij van den in
zet, en vereischt niet dat de exploitatie 
gewoonltjk geschiedt; een ei:J.kel feit is 
voldoende om het strafbaar feit uit te rna
ken. 

15 Th1ei 1944. 159 

HELING. 

Vaststelli.ng van het bestaan van het nt'iS
drijf in de bewoordingen "Van de wet. -
Stilz1vijgend vastgesteld dat beklaagde de 
strafbare he1·komst van de geheelde zaak 
kende. - Het veroordeelend arrest het
welk in de bewoordingen van de wet bet 
bestaan van het misdrijf van_ heling vast
stelt, stelt tevens stilzwijgend maar nood
zakelijk vast dat beklaagde de strafbare 
herkomst van de geheelde zaak kende. 

13 December 1943. 51 

HER.ZIENING. 
. Nieuw feit. - Gtmstig advies van het 
hof van beroep. - Rechtspleging 1·egel
matig. - Vernietiging van de veroordee
ling en ve1·wijzing naar een Hof van be
roep. - Wanneer een Hof van beroep, be
last _me_t het onderzoek van een vraag tot ~ 
herz1en1ng van een door een correctioneele 
rec~tbank uitg_esproken veroordeeling, het 
advtes heeft mtgebracht dat er aanleiding 
tot herziening bestaat, dan stelt het Hof 
van verb_rel~ing va~t ~at de rechtspleging 
regelmatlg 1s, vern1et1gt het de veroordee
ling en verwijst het de zaak naar een Hof 
van beroep. (Wb. van st.rafv., artt. 443, 3°, 
en 445 [wet van 18 Jum 1894].) 

24 April 1944. 145 

HOF VAN ASSISEN. 
Zie ASSISEN. 

HUUR VAN WER.K OF VAN 
DIENSTEN. 

}., - Arbeidsovereenkomst. -Mo.gelijk
heid dat het contract bestaat tusschen den 
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arbeider en een anderen per·soon dan den
xene die het loon uitkeert. - De persoon 
tegenover wien de arbeider door een ar
beidsovereenkomst verbonden is, is niet 
uoodzakelijk degene die het loon uitkeert. 

23 December 1943. 58 

2. - Hoofd van onderneming in den 
.zin van m·tikel Z2 der· wet van 14 ftmi 1921. 
~ Begrip. - Is hoofd van een onderne
ming, in den zin van artikel 22 der wet 
van 14 Juni 1921, hij die den tijd en de 
plaats voor den arbeid regelt van een per
soneel, dat zich tegenover hem in een 
verband van ondergeschiktheid bevindt. 

3 April 1944. 135 

HUUQOVEQEENKOMST. 
1. - Gemengde huur. - Bepaling van 

haTen am·d (hrtttr of pacht). - Hoe de 
r·echter· oordeelen kan. - Om te bepalen 
of een huurovereenkomst die een woon
huis, een weide en een boomgaard beh'eft, 
een huishuur of een pacht is, moet worden 
onderzocht welk bestanddeel, bij de ver
huring, het voornaamste is geweest. Te 
dien einde kan de rechter· in aanmerking 
nemen de uitgestrektheid van het landelijk 
goed vergeleken met de belangrijkheid 
van de woning, om daaruit af te .l~iden 
welk element overheerschend is geweest in 
de bedoeling van de partijen, .ten tijde dat 

. de huurovereenkomst werd aangegaan·. 
8 Juni 1944. 171 

2. ~ Pacht. - Vonnis waarbij aa·n den 
pachter bevolert .wordt de hoeve te verla
ten. - Besluit van 27 januari 1942. -
Toepassing. - Het besluit van 27 Januari 
1942, waarbij aan den rechter in kort ge
ding bevoegdheid wordt verleend om voor 
de tenuitvoer)egging van de vonnissen en 
arresten in burgerlijke zaken ep zaken 
van ·koophandel uitsteltermijnen te ver-
1eenen, is van toepassing onder andere op 
-de vonnissen· die aan een pachter bevelen 
de gepachte hoeve te verlaten. · 

9 December 1943. 49 

3.- Verlenging. - Besluit van 28 April· 
1941. - Jaarlijksche huurprijs. - Huur-

INDEPLAATSSTELLING 
TELIJKE). 

(WET-

Onvermogende geplaatst in een krank
zinnigengesticht. - Onderhoudskosten be
.ta,ald door de gemeente van de woonplaats 
va,n ondeTsland. - V erh'aal tegen de per·
sonnen die het onderhoud aan den onveT
mogende veTschuldigd zijn. - Geen wet
telijke indeplaatsstelling van de gemeente 
in de reclden van den onveTmogende te~ 

VERBR., 1944. - 14 

prijs nadien bij vonnis verminderd. -'-~ 
Beteekenis van die termen. - In artikel I 
van het besluit 'van 28 April 1941, wijzi-

. gend het besluit van 20 September .1940, 
houdend uitzonderlijke en tijdelijke be
palingen in zaken van huur, bedoelen de 
woorden «de huurprijs is degene welke 
bij de aanvankelijke overeenkomst werd 
vastgesteld, ten ware hij · naderhand bij 
vonnis verminderd werd , zoowel de ver
mindering van den huurprijs, volgend uit 
een vonnis dat na de opzegging is gewe
zen, maar ze vaststelt op een datum v66r 
de opzegging, als de vermindering _vol
gend uit een vonnis dat v66r de. opzegging 
werd gewezen. 

13 Januari 1944. 75 

4. - OnTOeTerui goed. - Vaste datum. 
- Verkoop van het goed. - Akte die 
slechts een zekeTen datum heejt na die-n 
van de pachtovereenkomst. - Kooper·· ma.g 
huur·der· niet ui.tdr·ijven. -.,... De huurder, 
houder van een huurovereenkomst met 
vasten datum, mag door den kooper van 
het onroerend goed niet worden uitgedre
ven, indien op dien datum de titel van den 
kooper nog geen vasten datum heeft en in
dien de verhuurder zich bij het huurcon
tract niet het recht heeft voorbehouden 

'den huurder, in geval van verkoop, uit te 
drijven. (Bgl. · Wb., artt. 1328 en 1743.) 

10 Februari. 1944. 98 

HUWELIJK. 
Gehuwde v·rouw . be/wert goederen van 

de gemeenschap, kmchtens lastgeving van 
haar· man. - Ver·plichting r·ekening en 
verantwoording te doen. - Draagwijdte. 
- De echtgenoote die, ki:-:1chtens lastge
ving van haar man, goederen van de ge
meen~chap beheert, moet nief; zoo strenge 
rekenmg en verantwoordipg doen als wan
neer het onderling vreemdelingen geldt. 

1 Wanneer zij ove-r het gebruik van de door 
haar beheerde waarden en gelden uitleg
ging verstrekt, die door den rechter vol
doende wordt geacht, moet zij, tot nader 
bewijs van het tegendeel, vernioed wor
den een goed gebruik te hebben gemaakt. 

II Mei 1944. 156 

I 

. gen die personen. - Alhoewel. de ge
meente van de woonplaats van onderstand 
van een onvermogende, geplaatst in een 
k~ankzinnigengesticht, tegen de personen 
dte hem· het onderhoud, verschuldigd zijn, 
de door haar betaalde onderhoudskosten 

kan t~~uge~schen, toch treedt zij niet, bij 
wettehJke mdeplaatsstelling, in de rech
ten van den onvermogende tegen die per
sonen. (Wet van 27 November 1891 arti
kel 30, al. . I ; wet van 18 Juni ·. 1850, . ge-
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wijzigd bij de wet van 28 December 1873, 
art. 27 ; Bgl. Wb., art. 1251.) 

30 Maart 1944. 133 

INSCHIUJVING VAN VALSCH
HEID. 

OntvankeUjkheid. - AtTest van het Hot 
van beroep. - Zittingsblad. - Aange
voeTd jeit kan niet de ve·rbreking vqm het 

KOOPHANDEL-KOOPMAN. 
1. - Aanplakking van de prijzen 'Van 

verkoop in het klein. - Regeling onwetc 
telijk in zoover zij het hersteUen 'Van 
schoeisels betreft. - De bepalingen van 
het koninklijk besluit van 18 October 1923, 
genomen tot uitvoering van de wet van 
30 Juli 1923, betreffende de aanplakking 
van de prijzen van verkoop in het klein 
van eerst noodzakelijke koopwaren en eet
waren, aijn onwettelijk in zoover zij van 
toepassing werden verklaard op het her
stellen van de schoeisels. 

31 Januari 1944. 84 

2 .. - Verbod bater te -ve1·vaaTdigen. 
Besluit van 17 Augustus 1940. - Voor
waal·den tot -bestaan van het misdrijj. -
Het verbod boter te vervaardigen, gesteld 
door het besluit van 17 Augustus 1940 be-· 
treffende de vervaardiging en den verkoop 
van bater, geldt slechts ten aanzien van 
de houders van melkkoeien en de voort
brengers yan melk. 

16 November 1943. 25 

3. - Misdrijf tegen het besluit van 
18 October 1940. - Misdl'ijf niet vom·zien 
bij de artikelen 5, 8 en 9 van het besluit
wet van 27 October 1939. - De misdrijven 
tegen bet besluit van 18 October 1940, be
treffende de politie van den koophandel, 
zijn p.iet voorzien ?ii de artikelen 5, 8 
en 9 'van het beslmt-wet van 27 October 
1939 betreffende de voedselvoorziening van 
het land. 

10 Januari 1944. 73 

4. - Beslnit van 18 DecembM 1940 be
treffende het slachten en den verkoop van 
vee. - Atikel 2. - Voo·rwaarden van het 
misdrijf. - Artikel 2 van het besluit van 
18 December 1940, betreffende het slachten 
en den verkoop van vee, straft het ver
krijgen v.an vee,. vrijwillig gedaan door 
ondernemmgen d1e het vleesch bereiden 
en omvorm~n, in een andere plaats dan 
een verdeehngscentrum vermeld in de bij 
het besluit gevoegde lijst. 

3 November 1943. 9 

5. - Besluit van 19 Jnni 1942, artikei 4. 
- Winstoogmerk. - Niet. vereischt wan-

arrest teweeg brengen. - Vmag tot in
schrijving ·van valschheid niet ontvanke
lijk. - De inschrijving van valschheid 
tegen een arrest van het Hof van beroep. 
en het zittingsblad is slechts . ontvanke
lijk wanneer het aangevoerd feit, dat door 
de beweerde valschheid wordt tegenge
sproken, de verbreking van het arrest kan~ 
medebrengen. 

26 Juni 1944. 184 

K 
neeT .het m·isdTijf doOT handelaaT werd ge'
pleegd. - Het misdrijf, voorzien bij arti
kel 4 van het besluit van 19 Juni 1942, 
waarbij de sluikslachterij en de onwette
lijke. hande.l in vleesch worden gestraft, 
vere1scht met dat er oogmerk om winst 
te maken heeft bestaan, wanneer het ge
pleegd werd door een handelaar. 

18 October 1943. 4 

6. - Onwettelijk bezit of vervoer van 
vleesch. - Besluit van 19 Juni 1942, aT
tikel 4. - VooTwaaTden van het misdrijf. 
- Stelt niet het bestaan vast van al .de 
bestanddeelen · van het misdrijf voorzien 
bij artikel 4 van het besluit van 19 Juni 
1942, bet vonnis dat slechts opgeeft dat 
de beklaagde onder zich gehouden of ver
voerd heeft, hetzij voor den verkoop of de 
verdeeling, hetzij met een oogmerk om 
winst te maken, vleesch voortkomende 
van een « dier » bedoeld in artikel 1 van 
bovengemeld besluit. 

18 October 1943. 4 

7. - Slachting uit noodzaak. - VeT
pli.chtingen daarop volgend niet nagelcejd. 
- Nfis.drijf niet voo1·zien bij het beslu.it van 
19 Juni 1942, mam· bij het besl·wit van 
18 December 1940. - Het niet-naleven van 
de verplichtingen; die moeten. worden ver
vuld na een slachting nit noodzaak, voor
geschreven door het besluit van 18 De
cember 1940, gewijzigd bij besluit van 
12 Juni 1941, wordt gestraft door artikel 12 
van het eerstgenoemde besluit, niet· door 
artikel 1 van het besluit van 19 Juni 1942. 

16 November 1943. 25 

8. - kennisneming van de misd1·ijven 
voorzien dqor het bestui.t-wet van 27 Oc
tobeT 1939 opgedmgen aan e.en kamer van 
de correctioneele rechtbank, samengesteld 
uit een rechter. - De bepaling van arti
kel 6 van het besluit van 27 Juni 1942 
waarbij wordt voorzien dat een kamer va~ 
de correctioneele rechtbank, samengesteld 
nit een rechter, uitspraak zal doen in laat
sten aanl~g over de misdrijven, die haar 
ter kenmsneming wordt opgedragen bij 
toepassing van dat besluit, moet door de 
hoven en rechtbanken worden toegepast, 
doch alleen in zoover die bepaling de mis
drijven betreft, vermeld in de artikelen 5, 
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8 en 9 van het besluit-wet yan 27 Octo
ber 1939. 

lO Januari 1944. 72 

9.- Besluit van 27 ]nni 1942.- Rechts
pleging niet van toepassing op de mis
drijven tegen het beslttit van 30 ]uli 1942 
betrefjende. de gestandardiseerde melk. -
De rechtspleging ingesteld door artikel 6, 
§ 2, van het besluit van 27 Juni 1942 is 
niet van toepassing op de misdrijven te' 
gen. het besluit van 30 Juli 1942 betref
fende de gestandardiseerde melk. 

22 November 1943. 29 

. 10. - Besluit van 27 ]uni 1942. 
Rechtspleging van toepassing op de be
klaagden die v66r het vonnisgerecht wor
den gebmcht mee1• dan tien dagen na 
22 ]uli 1942. - De rechtspleging ingesteld 

· door artikel 6, § 2, van het besluit van 
27 Juni 1942 is van toepassing op de be
klaagden gebracht v66r het vonnisgerecht, 
bij rechtstreeksche dagvaarding na ver
wijzing naar de rechtbank, nieer dan tien 
dagen na 22 Juli 1942, welke ook de datum 
van het misdrijf weze. (Besl. van 27 Juni 
1942, artt. 6, § 2, en 9.) 

8 November 1943. 14 

11. ~ Besluit van 29 Juni 1942. - Aan
gifte door armndissementscommissm·is. -
Aangifte dom· een referendaris niet yeldig. 
- De aangifte, die de arrondissements
commissaris luidens artikelen 2 en 5, § 1, 
van het besluit van 29 Juni 1942, moet 

. doen, wordt niet geldig gedaan door een 
referendaris. 

16 November 1943. 28 

12. - Besluit van 28 ]uni 1941. - Zaak 
tot kennisneming opgedmgen .aan de co1·
rectioneele rechtbank na .het inwerkingtTe
den van het besluit van 29 Juni 1942. -
A.angifte door administmtieve overheid 
niet meer noodzakelijk. - Sinds den da
tum van de inwerkingtreding van het be
sluit van 29 Juni 1942, kan de vervolging 
wegens misdrijf tegen het besluit van 
28 Juni 1941 tot zw.aardere besfraffing van 
de sluikslachterij en den onwettelijken 
handel in vleesch, aan de correctioneele 
rechtbank ter kennisneming worden opge
dragen zonder dat een aangifte vanwege 
de administratieve overheid is geschied. 

16 November 1943. 28 

13, - Besluit van 28 Augustus 1942 tot 
bepalifl,g van de maxima-prijzen voor tot 
het slachten bestemde dieren: -ATtikelen 1 
en 6, - Stmft het a.a.nbod tot verkoop van 
dieren- of producten- tegen een hoogeren 
dan den vastgest.elden pTijs, maar niet het 
aanbod om die tegen zoodanigen prijs te 
lwopen. - De artikelen 1 en 6 van het 

besluit van 28 Augustus 1942, houdende 
bepaling van de maxima-prijzen voor 
slachtdieren en de van dieren herkomstige 
producten, straffen het aanbod om be
doelde producten tegen een hoogeren dan 
den· bepaalden prijs te verkoopen, doch 
niet het aanbod om die tegen zoodanigen 
prijs aan te koopen. 

3 November 1943. 9 

14. - Agenten van het bestltuT der con
tr6lediensten. - rerr·itodale bevoegdheid. 
- De bevoegdheden van de agenten van 
het bestuur der controlediensten gaan niet · 
verder dan de gebiedsomschrijving die 
hun in het bijzonder aangewezen is. (Besl. 
van 15 Mei en 20 Augustus 1941.) 

8 November 1943. 12 

1'5. - Bedienden van het .bestuu1· deT 
contr6lediensten. - Zijn niet geTechtigd 
om de dooT de adminisf!·atieve Techtsmacht 
uitgespmkene verbeu1·dveTklaTingen ten 
uitvoeT te leggen. - De bedienden van het 
bestu?r der controlediensten zijn riiet ge
rechtlgd om de door de administratieve 
rechtsmacht uitgesproken verbeurdverkla
ringen ten uitvoer te leggen. (Besl. van 
29 Juni 1942, art. 15.) 

17 Januari 1944. 80 

16. - Cont1·oleurs, die geen officier van 
gMechtelijke politie zijn, sporen de mis
drijven op tegen de wetsbepalingen betTej
fende de ravitailleering 'van het land. -
Hebben niet- het recht bescheiden, koop
waren of middelen tot voortb1·enging of 
veTdeeling ondeT zegel te stellen. - De 
controleurs, die geen officier van gerechte
lijke politie zijn en die belast zijn met de 
taak de misdrijven op te sporen J:egen de 
maatregelen genomen tot de bevoorrading 
van het land, hebben niet het recht de 
zegels te leggen op bescheiden, koopwa
ren of middelen tot voortbrenging of tot 
.verdeeling. (Besl. van 13 December 1940, 
art. 8.) 

29 November 1943. 35 

17. - ·· Belemm"ering of verhindering 
van de ambts1titoefening van een bedienae 
van het bestmu- der conf1·6lediensten. -
Belemmering van een daad die v1·eemd is 
aan het ambt van de.n bediende. - Geen 
misdrijf. - Pleegt niet het misdrijf van 
vrijwillige belemmering of verhindering 
der ambtsuitoefening van eeri bediende 
van het bestuur der controlediensten, hij 
die zich verzet tegen een daad die vreemd 
is aan het ambt van dezen bediende. (Besl.
wet van 27 October 1939, art. 8.) 

17 Januari 1944. 80 

KRACHT VAN HET GEWIJSDE. 
Zie GEWIJSDE. 
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LEENING. 
Hypothecaire !eening. - KoninkUjk be

s!uit nr 225 van 7 Januari 1936. - Vergoe
ding bepaa!d ten voordee!e van den ge!d
!eene1· ingeval de !eening niet tot stand 
komt door de daad van hem die ze heeft 
aangevmagd. -Art-ike! 8 van het konink
Ujk bes!~tit van 7 Januari 1936 niet van 
toepassing op deze vergoeding.- Artikel 8 
van het besluit n~' 225 van 7 Januari 1936, 
houdende regeling van de hypothecaire 
leeningert en inrichting van de controle 
over de ondernemingen van hypothecaire 
leeningen, is niet van ~oepassing op het 
beding waarbij wordt bepaald dat een ver-
goeding '?'al worden betaald aan den geld
teener, iJ;l-geval de persoon, die de hypothe
caire leening heeft aangevraagd, door zijn 
daad V')!thindert dat deze leening tot stand 
komt. 

4 Npvember 1943. 11 

LIJFSDWANG. 
Schadever.goeding ioegekend aan ve·r

schi!!ende burge1·lijke pal'iijen. - Bedmg 
aan elke partij vM!eend gaat 300 frank 
niet te boven. - Lijfsdwang mag niet wo-r
den uitgesp1'Dken. - De lijfsdwang mag 
niet worden uitgesproken om de betaling 
te verzekeren van schadevergoeding toe
gekend aan verschillende burgerlijke par
tijen, wanneer de aan elke partij ver
leende som 300 frank niet te hoven gaat. 
(Wet van 27 Juli 1871, art. 4) 

16 November 1943. 27 

LOOPENDE ~R.EKENING. 
1. - Opening, naast een rekening in 

L 

fmnks, vaH een rekening in « 1·eichsk1·e
ditkassenscheine ". - Tweede 1·ekening 
ambtsha!ve geqpend dam· de bank. -
Recht van -deze het · saldo in f-ranks er 
van om te zetten op den door ham· 
verkozen datum. - Omzetting vormt geen 
beta ling.- De bank, die ambtshalve, rtaast 
een rekening voor de verrichtingen in 
franks van een harer clienten, een afzon
derlijke rekening heeft geopend voor de 
verrichtingen in « reichskreditkassenschei
ne "• was gerechtigd het saldo van deze 
tweede rekening, op den door haar verko
zen datum, om te zetten iu franks. Deze 
omzetting vormt geen betaling. 

20 April 1944. 138 

2. - Opening, naast een ·rekening in 
f-ranks, van een -reken·ing -in « 1'eichskredit
kassenscheine ". - Twcede ·reken·ing ge
opend in -voorwaardcn d-ie haa-r niet dnde-r
<vieTPen aa-n de re.gelen van ecn oveTeen
komst, welke de bank verpl-ichtte een op
zegging te geven. - Recht van de ba-nk 
om het saldo van dezc tweede -rekening om 
te zetten in j1·anks, op een door haM ver
kozen dat-um. - Omzetting d·ie geen beta
ling vormt. - De bank die, naast een re
kening voor de verrichtingen in franks 
van een harer clienten, eeu afzouderlijke 
rekening heeft geopend voor de verrichtiu
gen in "-Reichskreditkasseuscheine », was 
gerechtigd om het saldo van deze tweede 
rekening om te zetten in franks, op den 
door haar verkozen datum, indien zij ge
opend werd in voorwaarden · die haar niet 
aan de regelen onderwerpen van een over
eenkomst de bank verplichtend vooraf op
zegging te geven. Die omzetting vormt 
geen betaling. 

20 Ap_ril 1944. 139 

M 

MEDEPLICHTIGHEID. 
Zie STRAF. 

MILITAIRE OPEISCHINGEN. 
1. - Roerend voo·i'werp opgei!'ischt om 

het te hm·en. - In beslag genomen doo-r 
vijand tifdens het gebruik. - Vn!ies te 
wijten aan oorzaak die den Siaat vreemd 
is. - Wanneer een roerend voorwerp (ter 
zake een voertuig) opgeeischt werd om het 
in huur te nemen en het in beslag werd 
genomen door- den vijand; tijdens het ge
bruik, is het verlies te wijten aan een. oor-

zaak, waaraan de Staat vreemd is, en is 
deze derhalve wegens dit \'erlies niet ver-
antwoordelijk. · 

1 Juni 1944. 166 

2. - Roe·rende_ zaken. - Opeisching 
van het gebntik. -:- Beschadiging of ve1·
lies. - ·oarlogsTisico. - Voorwaarde tot 
vemntwoo1·dcl-ijkheid van den Staat. -
Sedert de wet van 12 Mei 1927, is de Staat 
:i:tiet nieer in· elk geval verantwoordelijk 
ten aanzien van de roerende zaken die tot 
gel>ruik tijdelijk werden 6pgeeischt door 
de militaire overheid; hij is slechts verant: 
woordelijk voor de beschadiging en het 
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verlies indien bij niet bewijst dat deze het 
gevolg zijn van een oorzaak waaraan bij 
vreemd is. (Wet van 12 Mei 1927, artt. 23 
en 45.) 

10 Februari 1944. 100 

3. - Onroerende en roerende zaken, -
Gebmik tijdelijk opgei!ischt. - Beschadi
ging en verlies tijdens het gebruik. -
Verantwoordelijkheid. -De militaire over
beid is verantwoordelijk voor de bescbadi
ging en bet verlies ontstaan tijdens bet 
gebruik ·Van onroerende goederen en roe
rende voorwerpen, waarvan bet tijdelijk 
gebruik werd opgei:'iscbt, tenzij zij bewijst 
dat die bescbadiging en dat ve~·lies h~t ge-

NACHTGEQUCHT. 
Artikel 561 vcm het St1·a.twetboek. - Be

teekenis. - Hetgeen de wet in artikel 561, 
l o, vall: bet Strafwetboe-k strafbaar stelt is 
bet gerucht of het rumoer, waarvan de in
woners, ten gevolge van ·de duisternis, 'den 
aard of de herkomst niet kutmen bepalen 
en dat een gevoel van onvei!igbeid kan 
verwekken, derbalve !ret gerucht of het ru
moer veroorzaakt gedurende den tijd tus
schen .de werkelijke avondschemering en 
de werkelijke_ morgenschemering. 

12 Juni 1944. 178 

NATIONALE LANDBOUW- EN 
VOEDINGSCOQPOQATIE. 

1. Aar-d van deze instelling. - Compta
biliteit onderworpen aan het toezicht van 
het Rekenhof. - Luidens artikel I van bet 
hesluit van 24 April 1941 zijn de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie, en de 
van deze corporatie afhangende groepee
ringen en centrales, openbare Rijksinstel
lingen, ofscboon zij de recbtspersoonlijk-

OMKOOPING VAN AMBTBNAAQ. 

Artikel 252 van het St.rafwetboek. - Be
teekenis van de termen : een zelfs recht
matige · daad. - In artikel 252 van bet 
Strafwetboek hebben de woorden " een 
zelfs recbtmatige daad van het ambt » hun 
gewon~ beteekenis en bedoelen derbalve 
• elke daad van het ambt, ware zij zelfs 
rechtmatig ». Het artikel betreft dus zoo
we! de rechtmatige daden, die geen aati
leiding geven tot vergoeding, als de on-

N 

volg·is van een oorzaak waaraan zij vreemd 
is. (Wet van 12 Mei 1927, art. 23.) 

I Juni 1944. 166 

MISDQIJF. 

Paging.- Tlaststelling -uan de wettelijke 
bestanddeelen. - Is niet wettelijk gerecht
vaardigd de veroordeeling uitgesproken 
wegens paging tot afpersing, dan wanneer 
bet bestaan van een van de bestanddeelen 
van de strafbare poging niet is vastge
steld. (Strafwb., art. 51; Grondwet, arti
kel 97.) · 

24 April 1944. 149 

heid en een bepaalde autonomie van in
wendig bestuur genieten. De rekenplicb
tigen er van zijn gehouden hun rekenin
gen, die in werkelijkheid. deel uitmaken 
van 's Rijk;s rek',ehingen, aan bet toezicbt 
van bet Rek!"nhof te onderwerpen. 

2 December. 1943. 38 

2. - Bijdmgen, ve-rgoedingstaxes en 
geldboeten geind ten laste van de aange
slotenen. - Juridische am·d van deze bij
dmgen, taxes en geldboeten. - De bijdra- · 
gen, vergoedingstaxes en geldboeten, die 
de Nationale Landbouw- en Voedingscor
poratie ten laste van de bij haar aange
slotenen int, zijn, ondanks den vorm waar
onder zij voorkomen en hun benaming, 
van denzelfden aard als een belasting. 
Deze penningen worden in werkelijkbeid 
geind en bebeerd voor rekening van den 
Staat; derbalve valt bet bebeer en de be
handeling van deze penningen, juist alsof 
het aan den Staat rechtstreeks betaalde be
lastingen gold, onder bet nazicht en de 
controle van bet Rekenhof. 

2 December 1943. 38 

0 

rechtmatige daden, namelijk de misdaden 
of wanbedrijven. 

10 Juli 1944. 194 

ONDEQWIJS. 
Onderwijs (Lager). - Weddell· van het 

onderwijzend Personneel. - Schuld van de 
gemeente, nid van den Staat.- De kosten 
van bet lager onderwijs in de gerneente
scholen, en de kosten volgend uit de aan
neming van de private scholen, zijn ten 
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laste van de gemeenten (kon. besl. van 
25 October 1921, art. 22, § 1). De verplich
ting, door de. wet aan den Staat opgelegd, 
om aan de gemeenten toelagen te verlee
nen gelijkstaand met de binnen de wet
telijke grenzen bepaalde wedden, en maan
delij.ks en rechtstreeks de uitkeering van 
die toelagen ten voordeele van· het onder
wijzend personeel te verzekeren, is niet 
van zulken aard dat zij tusschen den Staat 
en de gemeentelijke onderwijzers een 
rechtsverhouding doet ontstaan, d}e laatst
genoemden toelaat rechtstreeks tegen den 
Staat op te treden tot beta ling . van hun 
wedde. 

1 Juni 1944. 165 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
Zie RECHTSPLEGING IN' STRAFZAKEN. 

ONEERLIJKE MEDEDINGING. 
Vm·dering st-rekkend tot het doen op

houde·•i van daden van oneerlijke mede
dinging. - Daden st-rijdig met de ee-rUjke 
geb-ruiken in zaken. van koophandel of nij
ve-rheid. - Begrip dat de daden ttitsluit 
die enkel krachtens een overeenkomst ve-r
boden werden. - De vordering strekkend 
tot het doen ophoU:den van daden van on
eerlijke mededinging, toegestaan door arti
kel 1 van het koninklijk beslnit nr 55 van 
23 December 1934, kan slechts worden nit
geoefend wegens daden die strijdig zijn 
met de eerlijke gebruiken in zaken van 
koophandel en nijyerheid: deze voorwaarde 
sluit de daden uit die, op zich zelf niet 
strijdig met de eerlijke gebrniken in den 
handel of de nijverheid, slechts verboden 
werden krachtens een contract. 

25 November 1943. 32 

ONTEIGENING TEN ALGEMEE
NEN NUTTE. 

1. - Voorafgaande -uer.goeding. - Re
gel gesteld in het uitsluUend ·belang van 
den te onte·igenen persoon. - De regel 
lnidend .dat de vergoeding wegens onteige
ning vooraf moet worden bepaald, bestaat 
in het uitslnitend voordee! van den te ont
eigenen persoon : de' partij die onteigent 
kan zich niet beroepen op het hiet
naleven van dien regel. (Grondw., art. 11.) 

27 April 1944. 149 

2. Ve·rgoeding. - Waarde. van het on
-roerend· goed· ten t·ijde van het vonnis dat 
de formaliteite-n vervuld verklaart. 
Waarde bepaald, op gTond van de m;~int 
gueke1Jd op haar wettelijke waa1~de. -
De vergoeding 'wegens onteigenirig ten 'a!: 
gemeenen nntte van een onroerend goed 
is de waarde van dit goed ten tijde van 

het vonnis dat de foiinaliteiten vervuld . 
verklaart, en de rechter bepaalt deze 
waarde op grond van de munt gerekend 
naar haar wettelijke waarde. 

29 Juni 1944. 188 

3. - Onteigening die aan een · maat
schappij tot exploUatie van mijnen het 
vdordeel ontneemt van ·een beding tot vl'ij
stelli.ng van de verantwoordelijkheid wee 
gens doo1· de mijn veroorzaakte schade. -
Bepaling en regeling van de veTgoeding.
Wanneer aan een maatschappij te>t explo·i
tatie van mijnen, die bij overeenkomst was 
vrijgesteld van de verpHchting om de 
schade, door de werken in de mijn ve;·
oorzaakt aan een onroerend goed, te vtc'r
goeden, het voordeel van dit beding wordt 
ontnomen door een onteigening ten alge
meenen nutte van het onroerend goed, kan 
de rechter beslissen dat de vergoedinr: 
wegens onteigening · toekomende aan de 
maatschappij en de vergoe!lingen die deze 
mocht verschuldigd zijn wegens de schade 
door de mijn yeroorzaakt aan het ontei
gende goed, in vergelijking komen en 
dat, bijgevolg, die maatschappij het recht 
heeft te weigeren in de vergoeding van de 
veroorzaakte schade tnsschen te komen. 

27 April 1944. 149 

OORLOG. 

1. - Beslui.te.n van de secl'etarissen- ge
nema! de·r·ministeries, genomen krachtens 
arti'ke! 5 der wet van· 10 1\Iei 1940. '--- Con
trole van de wettelijkheid en de grond
wette/.ijkheid. - Bevoegdheid van de recl!
terlijke macht-. - De rechterl~jke macht 
moet onderzoeken of de beslmten, gena
men door de secretarissen-generaal der mi-. 
nisteries krachtens artikel 5 der wet van 
to Mei 1940, de aan deze ambtenareri op
gedragen macht niet te. buiten gaan en of 
zij al dan niet overeenstemmen met cle 
Grond,wet. (Grondw., art. 107.) 

20 December 1943. 56 

2. - Tot- het bezettingsleger behoo
rende gerec_hten. - Beslissingen oveT fei
ten, op het bezet grondgebied gep!eegd, 
hebben geen _ kmcht van gewijsde ten a a 11-_ 

zien van~~ de nationalc rechtsmachten. ---' 
De. beslissingen van .de tot het bezettings
leger behoorende gerechten, gewezen te
gen ingezetenen over strafbare feiten ge
ph:~gd op ·het bezet- grondgebied, hebben 
geen kracht Villl gewijsde ten .aanzien van 
de nationale rechtsmachten. Wanlieer de 
bezetteiide overheid geen gebruik . maakt 
van haar fei,tdijke ma.cht om de nationale 
gerecl:it~n ,te beletten kennis. te neme:n van 
de door ingezetei1en' tegen bet . gewone 
recht 'gep!eegde misdrijven, blijven deze 
gerechten hun taak vervullen overeenkom-
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stig hun eigen wetten, als organen van de 
nationale souvereiniteit, en hebben hun 
beslissingen in strafzaken kracht van ge
wijsde erga omnes. 

20 Maart 1944. 122 

3. - Feit gestmft met gevangenisstraf 
door een tot het bezettingsleger behoorend 
ge1:echt. - Belgisch gerecht neemt op
nieuw kennis van de zaak en veroordeeU. 
- Stmj-regel " non bis in ide11~ » niet van 
toepassing. - Wanneer een fett, d<_>or een· 
ing'ezetene op het bezet grondgebted ge
pleegd, door een tot het bezetting_sleger 
behoorend gerecht met gevangemsstraf 
wordt gestraft, en het Hof van beroep van 
hetzelfde feit kennis neemt, kan de regel 
non bis in ·idem niet worden ingeroepen, 
is derhalve de publieke vordering ontvan
kelijk en kan beklaagde door het nationale 
gerecht worden veroordeeld, i~dien de. be
zettende overheid geen gebrmk heeft ge
maakt van haar feitelijke macht om dena
tionale gerechten te beletten kennis te ne
men van de door ingezetenen tegen bet 
gewone recht .gepleegde misdrijven. 

20 ~Iaart 1944. 122 

OPENBARE ORDE. 
1. - Wetten betretfende 'de munt. __::_ 

Bepaling van openbare o1·de. - De wet' 
telijke bepalingen, die de waarde van de 
nationale munt vaststellen, zijn van open-
bare 'orde. · 

· 3 Juli 1944. 191 

2. - Ve1·valsching van eetwaren. -
Nemen van stalen. - Regelen. - Niet van 
openbare orde. - De formaliteiten voor
geschreven voor bet nemen van stalen in 
zaken van vervalsching van eetwaren zijn 
niet van openbare orde. 

15 Mei 1944. 162 

OPLICHTING. 

1. Begrip. - Gebruik van een valsche 
hoedanigheid. - Het gebruik van een 
valsche hoedanigheid is een wijze waarop 
de oplichting geschieat, zooals bedoeld bij 
artikel 496 van bet Strafwetboek, zoodra 
die valsche hoedanigheiji werd aangeno
men om een ander te bedriegen en de be
slissende oorzaak is geweest van de over-

. handiging der geldsommen of waarden. 

12 Juni 1944. 174 

2. - MededadeT. - Bewuste deelne
ming aan de bedTieglijke handelingen. 
- Geen persooniijk voordeel wo1·dt nage
streefd. - Strafbare deelneming. '-- Is 
schuldig aan oplichting, als mededader, 

hij die, zonder persoonlijke vciordeelen na 
te jagen, wetens. heeft ·deelgenomen aan 
de bedrieglijke handelingen die de over
handiging van fondsen door de benadeel
den hebben .tot gevolg gehad. (Strafwb., 
artt. 496 en 66.) 

8 November 1943. 15 

OVEREENKOMST. 

1. - Dwaling als gebTek i1t de toestcm
ming. - OnverschoonbaTe dwaling. 
Kan geen grand opleveren tot de vorde
ring tot nietigheid O'ueTeenkomsUg arti
kel 1117 van het Bm·geTlijk Wetboek. -
De zoogenaamde "onverschoonbare » dwa
ling, d. w. z. de dwaling welke een rede
lijk mensch niet begaat, is geen gebrek in 
de toestemming, il). den zin van de arti
len 1109 en 1110 van het Burgerlijk Wet
hoek, en kan geen grond opleveren tot de 
vordering tot nietigver klaring: overeen
komstig artikel 1117 van het Bm:gerlijk 
Wetboek. 

6 Januari 1944. 66 

2. - Geval van ovennacht. - Bindende 
, beoorde.e.ling da01· cjen re-chteT. - De rech
ter beoordeelt op bindende wijze of de uit
voering van een overeenkomst werd on
mogelijk gemaakt door overmacht. 

24 Februari 1944. 109 

3. - Persoon die de akte niet lweft ge
teekend. - Is niet noodzakelijk een derde 
ten aa.nzien van de contmctanten. - Vast
stelling van den rechter dat die persoon 
is tusschengekomen bij de overeenkomst 
en dat zijn medecontmctanten het bestaan 
hebben erkend van een bij overeenkomst 
ontstane· band tusschen hem en henzelf. -
Wettelijkheid. - Ret enkel feit dat een 
persoon de akte niet heeft onderteekend 
laat niet het besluit toe dat hij vreemd zou 
~zijn gebleven aan de overeenkomst en dat 
hij moet beschouwd worden als derde ten 
aanzien van de contractanten. De rechter 
kan uit de ter. zake gebleken feiten aflei
den dat die persoon bij de overeenkom5t 
is tusschengekomen en dat zijn medecon
tractanten, door de uitvoering die zij er 
aan hebben gegeven, het ''bestaan hebben 
erkend van een bij overeenkomst ontstane 
band tnsschen. hem ,en henzelf. 

20 April 1944. 141 

OVERSPEL. 

1. - OndeT.houd van een bijzit. - .Ech
telijke waning. - Beg1·ip. - Geldt, in den 
zin van de strafwet, als echtelijke woning, 
het appartement waar de man geregeld 
verblijft. (Strafwb., art. 389.) 

8 November 1943. 14 
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2. Onderhoud van bijzit. - E~hte-
Ujke woning. - De bijzit wordt onderhou
den in de echtelijke waning wanneer zij 
in de waning van den man haar intrek 
heeft geriomen, zelfs indien de vrouw, die 

PACHT. 
Zie HUUROVERJlENKOMST. 

PO LITlE VAN DEN KOOPHAN
DEL. 

Zie KOOPHANDEL -KOOPMAN. 

P~EJUDICIEEL GESCHIL. 
Artikel 447, laatste alinea, van het Stmf

wetboek. - Bepa!ing niet van toepassing 
7n geval van ve1·volging wegims -misdrijf 
tegen a.rUkel 561, 7°. - De bepaling van 
ile laatRte alinea van artikel 447 van_ het 
Strafwetboek is i1iet van toepassing op de 
vervolging ingesteld wegens misdrijf te
gen artikel 561, 7°, van hetzelfde Vvetboek. 

26 Juni 1944. 184 

P~OSTITUTIE. 
1. -_ Begrip. ~ Is een "publieke 

vrouw » degene die uit bedrijf zich· over
leVert aan de ontucht tegen betaling. (Be
sluitwet van 3 Januari 1941.) 

26 lVIei 1944. 165 

2. - Verbod prostitut-ie te du-lden in 
daa~·toe niet toegelaten plaatsei~. - Tot de 
toepassing van artikel 15 van het besluit 
van 3 Januari 1941, hetwelk bet dulden 
van prostitutie verbiedt in huizen, appar-

~ECHTSPLEGING IN BU~GE~

LIJKE ZAKEN. 
Zie BllVOliGDHIUD E:-< _HNLllG.-

Besluit van 27 ]anuari 1942.-- Poging 
tot ver.:oening _van partifen doo1· den vooT
z-itte-r. Voonch!'ift betreffende den 
grond, - !Valeving ·van dit vooTschrift 
moet niet in- de beslissing worden veT-meld. 
- :\rtikel 5 van bet besluit van 27 Ja
nnari 1942, aan den rechter in kort geding 
bevoegdheid verleenend om voor de tennit
voerlegging van de arresten en vonnissen 
in. burgerlljke zaken en zaken van koop-

een geding - tor-· ~cheiding van tafel en 
bed heeft ingesteld, voorloopig verblijft in 
een door den voorzitter der rechtbank aan-
gewezen waning. 

12 Juni 1944. 178 

p 

tementen, kamers of inrichtingen, die niet 
zijn toegelaten, is het _ niet _ vereischt dat 
het dulden van de prostitutie meer gepros
titueerden betreft noch dat dez_e ingeschre
ven wezen op de .lijst der publieke vrou
wen. 

3 Januari 1944. 63 

3. - Beslissing van de correctioneele 
i·echtbank, uitspmak doende in beToep 
aangaande een inschTijving op de Ujst der 

_ publieke vrouwen. - Aard van die -beslis--
sing. - De beslissing van de rax'tdkam~r 
van de correctioneele rechtb::mk, uitspraak 
doende op bet beroep tegen een door bet 
college van burgemeester en schepenen 
ambtshalve gedane inschrijving op de lijst 
der publieke vrouwen, is een vonnis. (Be
sluit van 3 Januari 1941, art. 4.) 

3 Januari 1944. 62 

4. - Beslissing van de COTTectio-neele 
rechtba-nk, uitspmak doende in be1·oep 
aa-ngaande een inschrijvi-ng op de lijst der 
publieke vrouw13n. - Ve1·eischte openbaM
heid. ->J)e be&,tissing van de raadkamer 
van de. co't.rectioneele rechtbank, uitspraak 
doende 6p het 'beroep tegen een _ dQor het 
college van burgemeester en schepenen ge
dane itischtijvirig ·.op .de-lijst der publieke 

- vrouwen, moet, op straffe van ·nietigheid, 
worden uitgesproken ter openbare terecht
zitting. (Gtondwet, art. 97.) 

3 Januari 1944. 62 

R 

handel uitsteltermijnen te verleenen, lui
dens hetwelk de voorzitter een paging aan
wendt om partijen te verzbenen, bepaalt 
een voorschrift betreffende den grand, 
echter geen vormvereischte wier naleving 
nioet worden vastgesteld. 

9 December 1943. 49 

~ECHTSPLEGING 

ZAKEN. 
IN ST~AF-

Zie ASSISEN, BEVOEGDHEID EN AANI,EG, 
BllWIJS; REGEl:,ING VAN RECHTSGJlBIED, 
TALEN, VERZET, VONNISSEN llN ARRESTEN. 
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HOO.FDSTUK I. 

VOORONDERZOEK. - RAADKAMER . 

. lNBESCHULDIGINGSTELLING. 

1. - Amigijte van een misdrijf bij den 
procureur des konings do01" de adminis
tra.tieve rechtsmacht. - Gevolgen. - In 
zaken waarin de . aangifte door .. <ie adminis
tratieve overheid vereischt is tot de ver
volging van een misdrijf, laat deze aan
gifte den procureur des konings toe om 
v66r de dagvaarding een onderzoek tt: ver
richten ; hij is echter niet verplicht zoo
danig onderzoek te doen, wanneer het 
overbodig blijkt te zijn. (Besluit van 
29 Juni 1942, art. 5, § I, 1°.) 

29 November l943. 37 

2. - Onwettelijke huiszoeking. - Vast
stellingen ·kunnen niet als grondslag die
nen tot de publieke vordering. ·- Wanneer 
een huiszoeking onwettelijk is gedaan, 

_ kunnen de vaststellingen er van niet die
nen als grondslag van de ingestelde pu
blieke vordering. 

6 ~aart 1944. 113 

3.- Misdrijj beho01·end tot de kennis
netning van de correctioneele rechtbank. 
- Voorajgaand onderzoek niet noodzake
lijk. - Zelfs indien die rechtbank voor
loop·ig de bevoegdheid van de militaire 
rechtbanken waarneemt. - Bij misdrijven, 
die tot de keimisneming van de correctio
neele rechtbank· behooren, kan de procu
reur des konings rechtstreeks de zaak aan
hangig mak¢ti -bij het vonnisgerecht, zon
der verj:>licht te. zijn vooraf tot eel]. voorbe-

, reiden(l, oriderzoek te l:noeten. overgaan. 
Znlks ~ hei: geval ook wanneer misdrijven 
worden ·. opgedragen ' aall d~. kennisneming 
van de correctioneele feditbarik; -dite. vo,arc 
loopig de bevoegdheid uitoefent vati de 
militaire jnrisdictie. (Besluit van 18 No
vember 1940, art. 2.) 

I ~ei 1944. 151 

4. - Beschikking die beklaagde ver
wijst naaT de correctioneele Techtbank. -
Beschikking gewezen op een andeTen da
tum dan dengene die aan beklaagele we·rd 
aangewezen. - Beklaagde is niet veTSche
ncn. - Nietigheid. - De beschikking van 
de raadkamer, die beklaagde verwijst naar 
de correctioneele rechtbank, moet worden 
vernietigd, wanneer zij verleend werd in 
de afwezigheid van beklaagde op een an
deren dag dan dengene die hem werd aan
gewezen in den ter post aangeteekenden 
brief van den griffier, als zijnde de dag 
waarop de zaak zou worden behandeld. 

12 Jilni 1944. 179 

HOOFDSTUK II. 

BEHANDELING VOOR DE RliCHTBANK. 

5. - Getuigen door openbaa1· ministe
rie gedagvaard v661· ·rechte1· in beroep, 
titaar wier ondervraging door geen enkele 
pm·tij te1· te1·echtzitting wo1·dt gevorderd. 
- Geen verplichttng voor rechter in be-
1'oep die getlt{g,en te ho01·en. - De rechter 
in beroep is 'niet gehouden .g,etuigen te 
hooren; die door het openbaar ministerie 
werden gedagvaard, maar wier ondervra
ging door geen enkele van de partijen ter 
terechtzitting werd gevorderd. · 

is October 1943. 5 

6. - Conectioneele zaken. - Onde1·
vmging van beklaagde voor een tusschen
arrest. - Geen verplichting een nieuwe 
ondervraging te doen voo1· het eindarrest. 
- Noch artikel 210 van het · Wetboek van 
strafvordering, noch eenige andere ·wets
bepaling verplichten het Hof van beroep 
den beklaagde v66r het eindarrest opnieuw 
te hooren, indien hij reeds werd onder
vraagd v66r het verleenen van een tus
schenarrest. 

1 Mei 1944. 151 

7. - Correctioneele rechtbank. - Mis
drijven wier ve1·volging ajhankelijk is van 
een aangijte. - Artikel 10 van het besluit 
van 19 ]uni 1942.- Machtigt 1iiet de recht
bank om uitspraak te doen indien nog 
geen aangijte werd gedamt op dim dag 
van het vonni.s. - Artikel 10 van het be
sluit .;,an 19 Juni 1942 tot bestraffing van 
de sluikslachtingen en den onwettelijken
handel in vleesch, machtigt niet de correc
tioneele rechtbank kennis te nemen van 
ri:tisdrijven, die "slechts kunJ;Ien worden 
vervolgd · op · 3-angifte . van .Q.e · ·administra
tieve ' ()verheici, dan wanneer zoodanige 

.aangHte zelfs op den dag, waarop de recht
bank uitspraak doet, nog niet was ge
schied. 

16 November 1943. 25 

HOOFDSTUK III. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

8_. -c- Administratief onderzoek niet bij 
den stmfrecht~lijken bundel gevoegd. 
Feiten van dit administmtief onderzoek 
venneld in door onderzoeksrechter opge
maakt proccs-verbaal waa·rvan aan be
klaagde kennis werd gegeven. - Voeging 
van administratief onde-rzoek bij strajrech
telijken bundel niet aangevraagd door be
klaagde. - Geen- schending van de rech
ten der veTdediging. - Schendt niet de 
rechten van de verdediging het ontbreken, 
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in den strafrechteiijken bundel, van. de 1 

stukken van ·een administratief onderzoek, 
dan wanneer de feiten, waarop dit onder
zoek betrekking hadden, in den loop van 
de opsporing werden aan het Iicht ge
bracht en door den onderzoeksrechter wer
den . opgeteekend in een proces-verbaal, 
waarvan beklaagde kennis heeft gekregen, 
en bovendien beklaagde niet heeft gee 
vraagd dat die stukken bij den strafrecht.e
lijken bundel zouden worden gevoegd. 

17 Januari 1944. 81 

9. --Nota's en boekhouding overge
legd do01· beklaagde en burge1·lijke pMtij 
na het in beTaad nemen van de zaak. -
V emordeelend arT est veTwij dert nie t de 
nota's en besc:heiden overgelegd do01" b-tt1"
ge1·lijke PMtij. - Sche1iding van de rech
ten- der veTdediging.--'- Schendt de rechten 
der verdediging het . arrest dat, wanneer 
nota's en een boekhouding door den be
klaagde en door de burgerlijke partij wer
den overgelegd, en nadat de zaak in be
raad werd gesteld, zich er toe bepaalt te · 
verklaren "dat er ·geen aanleiding bestaat 
om rekening te houden met de bescheiden 
door beklaagde tijdens het beraad rieer
gelegd » en niet de door de burgerlijke 
partij overgelegde nota's en bescheiden 
verwijdert. 

12 Juni 194L 174 

10. - stmfzaken. - Vemnde~ing van 
de benaming van het stmfbaar- feit. -
Bekladgde gewaanchuwd en veTzocht zijn 
veTdediging voor te dragen over de nieuwe 
be-naming. - VeTzoek om uitstel van de 
zaak ten einde bij conclusie een opwer
ping in rechte te kunnen voorbTengen. -
/RechteT gaat over tot vonnis en veroiJr
deeU; · -- Schending van de Techten deT 
veTdediging. - Wanneer de rechter den 
beklaagde heeft gewaarschuwd dat hij zijn 
verdediging behoorde voor te dragen over 
een a~der bengtp.ing van het vervolgde 
feit dah die van het in de dagvaarding\ier-· 
melde feit, maar de beklaagde een uitstel 
van de zaak heeft aangevraagd om conclu
sies betreffende een opwerping in rechte te 
kunnen nemen, en de rechter onmiddellijk 
overgaat tot het vonnis en de veroor
deeling, zonder te verklaren waarom hij 
zoo handelt en zonder het aangewezen ver
weermiddel te beantwoorden, schendt hij 
de rechten van de verdediging en verleent 
hij een beslissing, die niet wettelijk met 
redenen omkleed is. · 

15 Mei 1944. 161 

11. - Rechtskzmd-ige benaming. ~ Be
klaagde ven10lgd als dader. - Vero01·dee
ling uitgesproken we gens. medeplichtig
heid. - Beklaa.gde-··niet gewaarschuwd. -
Geen schending van de Techten deT verde-

diging. - Wanneer een beklaagde ver
volgd is als dader van een misdrijf, kan 
de rechter hem veroordeelen als mede
plichtige aan dit misdrijf, zonder vooraf te 
moeten waarschuwen dat beklaagde zijn 
verdediging betreffende de medeplicbtig
heid behoort. voor te dragen, : 

14 Februari 1944. 103 

12. - StTafzaken. - Bevoegdheid ·uan 
het vonnisgeTecht. --: Vemnd&ring van de 
benaming van het strafbaar feit. - Ze!fde 
feit. - Beklaagde- gewaanchuwd dat hij 
over de nieuwe be-naming zijn verdediging 
heeft voo1·_ te dmgen.- Vemordeeling 1vet
te/.ijk. - De rechter, die de zaak ten 
gronde. beoordeelt, kan de oorspronkelijke 
benaming van het strafbaar feit vervangen 
door een nieuwe benaming, indien bet feit, 
dat onder de nieuwe benaming valt, het
zelfde is dan het feit waarvan de kennis
neming hem eerst werd opgedragen en in
dien de beklaagde gewaarschuwd werd dat 
hij zijn verdediging had voor te dragen 
over de nieuwe benaming. 

I Mei 1944. lSI 

13. - Stmfzaken. - Vemndering va11 
de 1·echtskundige be-naming van het straf
baar feit. - Bek!aagde niet gewaarsch1twd. 
- Schending van de Techterr_ de1· verded·i
ging. - De rechter mag de rechtskundige 
benaming van het ten laste gelegde feit 
niet veranderen door een andere, tenzij 
nadat hij den beklaagde heeft verwittigd 
dat hij aangaande de nieuwe benaming 
zijn verdediging zal behooren- voor te dra
gen. 

19 Juni 1944. 183 

HOODS1'UK IV. 

BESI,ISSING •. 

14. - Stmfzaken. :- Bek!aagde vnJge
sproken. - Ambtshalve te bevelen· ter·ug
gave '!l(ln de inbes!aggenomen .zaken. -
Bepaling niet voorgeschreven. · op straffe 
van nietigheid. - Is niet • vooigeschreveh 
op straffe va11 nietigheid de oepaling van 
artikel. 370 van het Wetboek van Strafvor
dering- waarbij wordt voor:iien dat; in ge
val van vrijspraak, de rechter ambtshalye 
de teruggave .- van de inbeslaggenomen 
voorwei"pen aan den eigenaar behoort-- te 
bevelen. (Wet van 23 . Augustus 1919, 
art. 4.) 

29 November 1943. 34 

15. - Beschikking die een misdrijf 'Vel'
wijst naar de normaa~ bevoe,gde juridictie. 
- Aanneming van· verzachtende omsta·li
digheden. - Bes!issing niet bindend voo1· 
den rechte-r die de Zilak ten grande von
nist. - De beoordeeling vart ·de verzach
tende omstandigheden behoort slechts aan 
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de onderzoeksgerechten in verband met 
de verwijzing van een misdrijf naar een 
gerecht van lageren _ral)g dan datgene he.t"
welk normaal er van ·had kennis moeten 
nemen; buiten dit geval is de verklaring 

. van een onderzoeksgerecht dat .-er verzach
tende omstandigheden bestaan zonder 
eenig voorwerp en het vonnisgerecht moet 
daarop geen acht slaan. · 

3 Jamiari 1944. 64 

16._- Beschikking die een misdrijf wr-· 
wijst nam· de normaal bevoegde 1·echtbank. 
- Aanneming van verzachtende omstan
digheden. - Beslissing bindt niet den ten 
grande oordeelenden ,-echte,-·. - De beoor
deeling over het bestaan van verzachtende 
omstandigheden behoort aan het onder
zoeksgerecht slechts om hei: toe te Iaten 
een misdrijf te verwijzen naar een recht
bank van lageren graad dan die welke nor
maal er van had moeten kennis. nemen. 
Bulten dat geval is de verklaring van een 
onderzoeksgerecht dat er verzachtende om
standigheden bestaan zonder eenig gevolg 
en het vonnisgerecht moet ,daarmee geen 
rekening honden. (Wet van 4 October 1867, 
art. 5; wet van 23 Augustus 1919, art. 3.) 

6 Thiaart 1944. 113 

17. - Beschikli~ng een misdTijj ver
wijzend naar de nonnaal bevoegde rechtc 
bank. - Aanneming van ve1·zachtende om
standigheden. - Beslissing die deit ten 
gmnde ooTdeelenden 1·echteT niet bindt. -
De beoordeeling van de verzachtende om
standigheden behoort slechts aan de on
derzoeksgerechten ten· einde een misdrijf 
te kunnen verwijzen naar een rechtbank 
van een lageren rang dan degene die nor
maal er van had moeten kennis nemen. 
Buiten dat geval, is de verklaring va11 een 
onderzoeksgerecht, dat er verzachtende 
omstandigheden bestaan, zonder eenig ge
volg eti het vonnisgerecht moet hiermede 
geen rekening houden. (Wet·.van 4 October 
1867, art. 5; wet van 23 Augustus 1919, 
art. 3.) 

2~ Mei 1944. 165 

:QEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN A:Q:QESTEN.. . 

Zie VONNISSEN EN ARRESTEN. 

:QEGELING VAN :QECHTSGEBIED. 

1. - Strajzaken. - Beklaagde bij be
schikking we gens wanbedT·ijven en bif ,een 
an_dere beschikking wegens misdaad, ver
wezen naa1· de correctioneele rechtbank: -
Verzachtende omsta1~dighed,ei1 iiiet ver
meld wat betrejt de .misdaden. ~ Re.geling 
van rechtsgebied. - Wanneert twee· be-

schikkingen van de raadkamer een be
klaagde naar de correctioneele rechtbank 
verwezen. hebben, de eene wegens wanbe
drijvet,, de andere wegens misdaden, de 
rechtbank de zaken heeft samengevoegd 
en zich voor het geheel onbevoegd heeft 
verklaard; omdat de beschikking betref
fende de misdaden niet de yerzachtende 
omstandigheden heeft aangewezen, en in
dien de feiten als misdaad omschreven en 
de feiten als wanbedrijven bepaald zich 
blijken te vermengen, vernietigt het Hof, 
bij regeling van rechtsgebied, de twee 
beschikkingen van de raadkamer en ver
wijst ·bet de zaken naar een kamer van 
in Desch uldigingstelling. 

6 December 1943. 44 

2. - Dezelfde beschik]l,ing van de made 
hamer heett meer beklaagden naa1· de cor
rectioneple rechtbank venvezen o-in gevon
nist .te worden wegens wanbedTijven en 
ee~l co1i-rectioneel gemaakte misdaad. -
Arrest van onbevoegdverklm·ing van de 
co1Tectioneele rechtbank gesteund daarop 
dat een van de beklaagden de correctio
neel ,gemaakte misdaad en zekere wanbe
it1·ijven zou hebben begaan in de uitoefe
ning van-zijn bediening als officieT van ge-
1·echtelijke politie en dat al de andere fei
ten daannede samenhangend waTen. -
Vemietigi1ig van de beschikking deT mad
kame·r. ---' Wanneer de raadkamer bij eeti 
enkele beschikking meer beklaagden naat· 
de correctioneele· rechtbank heeft verwe
zen om er wegens wanbedrijven en een 
correctioneel gemaakte misdaad te wor
den gev:onnist en de correctioneele recht
bank zich onbevoegd verklaart omdat een 
van de beklaagden de correctioneel ge
maakte misdaad en zekere wanbedrijven 
zou gepleegd hebben in de uitoefening van 
zijn bediening als officier van gerechte
Iijke politie en omdat al de feiten met el
kander samenhangen, dan vernietigt het 
Hof van verbreking, bij regeling · van 
rechtsgebied, de beschikking van de raad
kamer en verwijst de zaak naar den pro
cureur generaal bij het Hof van beroep. 

7 Februari 1944. 91 

3. - Stmfzaken. - Beschikking van de 
madkameT die een wanbedTijf naaT de po
litierechtbank verwijst. - Vonnis waa?-bij 
de• politieTechtbank z·icft onbevoe.gd ve1·
klaart. - Regeling van 1·echtsgebied. -
Wanneer de politierechtbank, kennis ne
mend van een bij beschikking van de raad
kamer naar b:aar verwezen wanbedrijf, zich · 
onbevoegd verklaart, omdat dit misdrijf 
samenhangt met een wanbedrijf, ten laste 
gelegd aan een ander beklaagde en ter 
kennisneming · aan de correctioneele recht •. 
bank opgedragen, regelt het Hof het 
rechtsgebied, onderzoekt het of dit. wanbe
drijf regelmatig bij de correctioneele recht-
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bank ·werd aanhangig gemaakt, of· de fei
ten blijken samenhangend te zijn, en of 
de noodwendighed"en van een goede rechts
bedeeling vereischen dat ill de feitetf sa
men worden gevonnist. Indien zulks het 
geval is, vernietigt het Hof de beschik
king van de raadkamer, doch slechts in 
zoover zij de politierechtbank heeft aan-. 
gewezen als zijnde bevoegd om het naar 
deze rechtbank verwezen wanbedrijf te 
vonnissen, en verwijst het de zaak ·naar 
de conectioneele rechtbank. 

3 Juli- 1944. 190 

4. - Stmjzaken. - Beschikking tot ve1·
wijzing naa-r cor-rectioneele 1·echtbank we
gens een feit als wanbed-rijf gekwalifi
ceeTd. - An-est van onbevoegdveTklar-ing 
omdat dit feit een misdaad voTmt. ___:_ Re
geling van 1·echtsgebied. - Wanneer de 
raadkamer naar de correctioneele recht
bank heeft verwezen een persoon, wien 
bij de beschikking een feit als wanbedrijf 
gekwalificeerd w6rdt ten laste gelegd, en 
de ten grande oordeelende rechter zich on
bevoegd lieeft verklaard omdat dit feit"een 
misdaad uitmaakte, gaat het Hof na, op 
het verzoekschrift tot regeling van rechts
gebied, of_ de strafrechtelijke benaming; 
die door den ten gronde oordeelenden 
rechter aan het feit werd gegeven, juist 
blijkt te zijn; indien zulks het geval is, 
vernietigt het Hof de beschikking en ver
wijst het de zaak naar een kamer van in
J:.eschuldigingstelling. 

13 Maart 1944. .118 

5. - Regelmatige beschikking tot -ver
wijzing naar poUtierechtbank, ve1·l~end te
gen een beklaagde. - Aan polit·ieTecht
bank daama, bij Techtstreeksche dagvaar
ding tegen ande1·e beklaa.gde?t; opgedmgen 
kennisneming van feiten bu.-iten ham· be
voegdheid. - Vonnis van onbevoegaveTkla-
1"ing ove1· het geheel, gesteund op ver
knochtheid .. - Ve1·n·ietiging van het von
njs s.lechts ·in zoover de ·rechtbank zich on
bevoegd- /weft ve1·klaaTd ten_ aartzien van 
het in de besch·ikking· bedoeld feit: - Ve1·
wijzing naar etlrt ande1·e po!itie1·echtbanli. 
- Wanneer de .politierechtbank, na regel
matige tegen een beklaagde verleehde be~ 
schikking tot verwijzing naar. de. politie
rechtbank, zieh onbevoegd heeft verklaard 
omdat het in de beschikking opgegev~n 
feit verknocht was met feiten, die buiten 
haar bevoegdheid vielen en wier kennis
neming haar daarna werd opgedragen bij 
rechtstreeksche dagvaarding tegen andere 
beklaagden, vernietigt het Hof, bij rege
ling van rechtsgebied, het vonnis van de 
politierechtbank, doch slechts in ioover 
zij zich onbevoegd verklaard heeft ten aan
zien van het in de beschikking bedoelde 
feit; het verwijst de zaak, aldus beperkt, 
naar een andere politierechtbank. 
7 Februari 1944. 89 

6. Strafzaken. - Beschikking tot ve~·
wijzing naar de conectioneele 1·echtbl:mk. 
- A Trest van het Hoj van beToep beslis
send dat de ZIJ!l./1: moet gel:w.acht worden 
v66r een kanui1· met een hicliter. - Eenig 
rechte1· beslissend dat hij van een der mis
drijven .geen kennis /ian nemen, daar dit 
misdri1f moet gebmcht WO?"den v66r een 
andere kameT deT rechtbank. - Geen con
flict van juTisdictie. - Verzoek tot ?·echts
Tegeling niet ontvankelijk. - Wanneer 
een beschikking van de raadkamer een 
beklaagde verwezen heeft naar de correc
tioneele rec:;htbank, het Hof van beroep 
beslist hee'ft dat de zaak moest gebracht 
worden v66r .de kamer met een -rechter van 
die rechtbank, en de eenige rechter, bij 
wien de zaak daarna werd aanhangig ge
maakt, verklaart dat hij geen kennis kan 
nemen van een der telastleggingen, niet 
omdat de correctioneele rechtbank onbe
voegd zou geweest zijn, maar wel omdat 
die telastlegging onderworpen moest wor
den aan een andere kamer van die recht-

__ bank,. bestaat er .. geen grond .tot regeling 
van rechtsgebied. · 

24 Januari 1944. 83 

7. - Strafzaken. - Beschikking van de 
raadka-mer veTwijzend naa1· de politie?·echt
bank. - Rechtbank vBTklaMt zich onbe
voegd, daa.r beklaagde ten t·ijde van de fel
ten, onderwoTpen was aan de militai1·e 
strafwetten. - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan. - Regelinff van ?"echts
ffebied. - Er bestaat aanleiding tot -rege
ling van rechtsgebied wanneer, bij in 
kracht van gewijsde ~egane beslissingen, 
de raadkamer een beklaagde naar de poli
tierechtbank heeft verwezen en deze recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard om
dat beklaagde, op het oog~:nblik . van de 
feiten, onderworpen was aan de militaire 
strafwetten. 

1 JIIIei 1944. 151 

8. - Strafzaken. - St?·ijdigheid tus
schen. twee beslissingen waaTvan geen in 
kmch't van 'gewijsde is gegaart. - Vraag 
tot Tegcling van Teclttsgebied niet ··ontvan
kdijk. -Is niet ontvankelijk de vraag tot 

·f:egeling van. rechtsgebied ingediend nit 
oorzaak van de beweerde strijdigheid tus
schen twee beslissingen waarvan de eene 

· noch de ai1dere in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

15 Mei 1944. 163 

9. - BnrgeTlijke zaken. - Ne.gatief 
conft·ict tnsschen 1·echtbank van eersten 
aanleg en rechtbank van koophandeL -
Wanneer twee beslissingen gewezen, de 
eene door de rechtbank van eersten aan; 
leg, de andere door de rechtbank van 
koophandel, en in kracht van gewijsde 
ge?"aan, een negatief conflict van jurisdic-
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tie doen ontstaan, bestaat er aanleiding 
tot regeling van rechtsgebied. 

21 Februari 1944. 107 

.QEKENHO'f. 
's Rijks comptabiliteit. - Taak van· het 

Rekenhof. - Ret Rekenhof heeft als wet
telijke _taak de Wetgevende Kamers bij te 
staan in de uitoefening van het hun bij 
artikel 115' der Grondwet vetleend recht 

SCHEEPVAART. 
1. - Zeeverzel<e1'ingen. - · Besluit van 

12 Altg~tstus 1942. - Schorsing van de ter-
1nijnen. - Niet van toepassing op de ter
mijnen die reeds -veTliepen v66( het in 
werking tTeden van het besluit. - De 
schorsing der termiJnen, voorzien in zaken 
van zeevervoer en -verzekeringen bij be
sluit van 12 Augustus 1942, is niet van toe
passing op de termijnen die verliepen v66r 
het in werking . treden van dat besluit. 
(Besl. van 12 Augustus 1942, artt. I en 3.) 

13 Januari 1944. 79 

2. ·- ZeeverzekeTingen. - Ajstand in 
geval van aanhouding vanwege een mo
gendheid. - Vereischte voo1·waaTden. -
Twee voorwaarden zijn · vereischt opdat de 
afsiand van de verzekerde zaken wettelijk 
zou kunnen geschieden nit oorzaak van 
.aanhouding vanwege een mogendheid : 
1° dat er aanhouding vanwege een· mo
gendheid bestaat; 2° dat binnen den bij 
artikel 243 van. de geordende wetten op 
de zeescheepvaart bepaalden termijn geen 
enkele partij het vrijmaken of het lichten 
van de aangehouden zaken heeft bekomen. 

13 Januari 1944. 79 

3. ZeeveTzek,ering. - Afstand. - VeT-
zekeringsve~·goeding. Interesten. 
Kunnen niet loopen voo1· de beteekening 
van den ajstand. - In geval van afstand 
van de verzekerde zaken, kan de verzeke
raar niet gehouden zijn tot betaling van de 
interesten der verzekerde som te rekenen 
van een datum, die valt v66r de beteeke
ning van den afstand. (Geordende wet
ten op de zeescheepvaart, artt. 229, 233, 
236 en 239.) 

.13 Januari 1944. 77 

4. - Zeeverzeke1·ing. - Ajstand. - Re
g·elen van artikel 243 deT geoTdende wet
ten op de zeescheepvaaTt. - Niet van toe
passing op den ajstand wegens het veTlies 
<Jan rneM dan drie vierde der veTzekeTde 
zaken. - De regelen van artikel 243 der 

om jaarlijks 's Rijks ontvangsten en uit
gaven goed te keuren en oefent nazicht en 
controle uit over aile ontvangsten en uit
gaven van de verschillende Rijksbesturen, 
alsmede over het beheer van de reken
plichtigen dezer besturen, die Rijkspennin
geu behandelen. Dit nazicht en die con
trole geschieden van rechts,>yege, zonder 
dat een bijzondere wet ze belloort voor te· 
schrijven. 

s 

2 December 1943. 38 

geordende wetten op de zeescheepvaart 
zijn van toepassing in geval van afstand 
ten gevolge van opbrenging door kapers 
of vij an den of van aanhouding van wege 
een mogendheid; zij zijn niet van toepas
sing in geval van afstand op grand van 
eenige andere oorzaak, namelijk op grond 
van verlies van meer dan drie vierde · der 
verzekerde zaken. 
13 Januari 1944. 77 

SCHEIDSRECHTERLIJK BE-
DING. 

Geschil. aangaande de uitvoering van een 
hum·overeenkornst. - Ret is aan partijen 
niet ontzegd aan een scheidsrechter de be
twistingen aangaande de uitvoering van 
een huurcontract te onderwerpen. 

4 1fei 1944. 153 

SCHENKlNG. 

1. - Schenking onder de levenden bij 
-voon'titmaking gedaan aan een erjgenaam. 
- Schenking oveTtTejt het beschikbam· ge-
deelte. - VeTplichting het overschot in de 
nalatenschap temg te brengen. - Elke 
schenking onder de levenden, die bet be
schikbaar gedeelte te, boven gaat, is nietig 
ten beloope van dit overschrijdend ge
deelte en moet, in die mate, in de nala
tenschap worden teruggebracht. Deze re
gel is van toepassing op de schenkingen 
aan een erfgenaam gedaan bij vooruitma-· 
king met vrijstelling van inbreng, onder 
voorbehoud van de gevallen voorzien bij 
de artikelen 866 en 924 van h~t Burgerlijk 
Wetboek. 

30 Maart 1944. 131 

2. - OnrechtstTeeksche schenking ver
vat in een veTkoop van onToCTend goed. -
Vermindering tot het• beschikbaaT gedeelte. 
- Tijdstip dat moet worden in aanmer
king genomen om het vervreemd onroe
rend goed te schatten. - Wanneer de ver-
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koop van een onroerend goed schenking 
inhoudt van het verschil tusschen de 
waarde van het goed en den verkoopprijs, 
bestaat er aanleiding, met het oog op het 
berekenen van de vermindering der scherr
king· tot het beschikbaar gedeelte, · het ver• 
vreemd onroerend goed te schatten op 
grand van den staat waarin het was ten 
tijde van de schenking en van zijn waarde 
ten tijde van het overlijden van den schen
ker. (Bgl. Wetb., art. 922.) 

25 Mei 1944. 163. 

3. - Vorrnen. - Bedekte schenking. -
Begrip. - Het begrip van ·de "bedekte 
schenking )) ' die toelaat een gift te ver
bergen achter een in s~hijn onder bezwa
renden titel aangegaan con~ract, onder<>telt 
dat de akte, waaronder de gift schuil gaat, 
zonder daarom de oorzaak van de schuld 
te bepalen, ten minste uiterlijk als een 
contract onder bezwarenden titel· voor
komt. · (Burgerl. Wb., artt. 931, 932 en 
1132,) 

28 October 1943. 8 

SPEL. 

OveTdreven inzetten of weddenschappen 
bij spelen die lichamelijke oefening of be
hendigheid ondersteUen. - Artikel 2 de r 
wet van 24 Octobe1· 1902 niet van toepas
sing. - Artikel 2 der wet van 24 October 
1902 is niet van toepassing wanneer de 
spelen, die tot overdreven inzetten of wed
·denschappen · aanleiding .gaven, verband 
hielden met lichamelijke oefening of be
hendigheid. (Wet ·van 24 October 1902, 
artt. 2 en 7 .) 

24 April 1944. 144 

STRAP. 

1. - MateTieeie samenloop van c01"1"e~
tioneel geniaakte mi~daden. - WeUelijke 
herhaling. - Wettelijk maximttm van de 
stmf. - In geval :van materie/5le samen
loop van correctionee';\ gemaaktti'misdaden, 
gepleegd in staat van'herhaling, is het ma
ximum van de gevangenisstraf twintig 
jaar. (Strafwb., artt. 25, 56 en 60.) ' 
· 24 Augustus 1944. 195 

TALEN. 
l;o ~ Nederlandsche taal-Fmns.che taal 

(Gebruik van de). - Besluit van 29 Jnni· 
1942. - Ve·rzoeksch1·ift van dade1· om te 
bekomen dat de administratieve overheid 

2. - Correctioneele straften samen op
gelegd gaan het dub.bel van het maximum 
der zwaarste stmfte boven. - Moeten ver
minde1·d worden tot dit bedrag. - Wan
neer het geheel van de wegens samenloo
pende wanbedrijven uitgesproken straffen 
het· dubbel van het maximum van de 
zwaarste · straf overscbrijfdt, moet dat ge
heel tot het laatstgenoemd bedrag, dit wil 
zeggen tot het dubbel van bet maximum 
de.r zwaarste sfraf verminderd worden ; 
heeft de rechter het geheel verminderd tot 
een lager bedrag, dan is de veroordeeling 
nie.t wettelijk. 

27 Maart 1944. 129 

3. - V ervangende ,gevangen·isstmf. -
M aterieele samenloop -van wanbedrijven. 
·- Samen opleggen van vervangende ge
vangenisstraf. - Mag zes maanden niet 
ovenchrijden. - Behoudens bijzondere be" 
paling van de wet, mogen de vervangende 
gevangenisstraffen, uitgesproken wegens 
verschillende samenloopende wanbedrij
ven; niet samen worden opgelegd tot een 
bedrag dat meer dan zes maanden te ho
ven gaat. (Strafwb., artt. 40 en 60.) 

3 November 1943. 10 

4. - Nieuwe bepaling die de stmfjen 
ve1·zwaart. - Boschmisdrijven. - Toepas
sing van de nieuwe bepaling. - Niet vast
gesteld dat de feiten 7perden gepleegd se
de?·t het in werking t1·eden van die bepa
ling. - Onwettelijkheid. - Is niet wette
lijk het vonnis. hetwelk het besluit van 
5 October 1942, waarbij de straffen tegen 
de boscbmisdrijven worden verzwaard, 
heeft toegepast zonder vast te stellen dat 
het misdrijf werd gepleegd na bet in wer
king treden van dat besluit. (Strafwetb., 
art. 2.) 

lO Januari 1944. 73 

5. - Mlsdrljf tegen de do;uanenrechten. 
- Deelneming als dader, mededader, me
deplichtige of belanghebbende op eeni
ger/.eh£•ijze. - Zelfde straften. -De straf
fen gesteld tegen hen die deelnemen aan 
.een misdrijf tegen de douanenrechten, als 
daders, mededaders, medeplichtigen of als 
belanghebbenden op eenigerlei wijze, zijn 
dezelfde. 

15 Mei 1944. 157 

T 

zich van de zaa-k ontheven 1Jerklaart. -
J,flet van 15 ]ttni 1935 niet van toepassing. 
-De wet van I~ Juni 1935 op het gebruik 
van de talen in gerechtszaken is niet van 
toepassing op het verzoekschrift waarbij 
de dader, overeenkomstig artikel 5, § 1, 2°, 
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van het besluit van 29 Juni 1942 tot in
stelling van een administratieve rechts
pleging, de administratieve overheid ver
zoeckt zich van de zaak ontheven te ver
klaren en den bundel aan den procureur 
des kotiings over te maken. 

16 November 1943. 26 

2. ~ F1·ansche taal-Nede.Tlartdsche taal 
(Gebntik van. de). -~- Stmjzaken. - Niet 
vooTbeTeidend, op tegenspmak gewezen 
aTTest. - Dekt de nietigheid van de vooT
gaande akten van Techtsplegi'ng, ook van 
het vonnis. - Een arrest, dat niet zuiver 
voorbereidend is en op tegenspraak is ge
.wezen, dekt, ten aanzien . van de wet van 
15 Juni 1935, de nietigheid van de akten 
\'all rechtspleging, namelijk van- bet von
nis, die zijn voorafgegaan. 

26 Juni 1944. 187 

3. - Fmnsche taal-NedeTlandsche taal 
(Gebntik van de). - Strafzaken. - Schen
ding van de wettelijke Tegelen in de han
delingen van de Techtspleging. - Niet 
voorbeTeidend vonnis op tegenspmak ge
wezen. - Nietigheid gedekt. :___ De nietig
heid volgend, dajtruit dat' de wettelijke re-

gelen betreffende het gebruik van de talen 
in rechtszaken, namelijk in correctionee!e 
zaken, werden geschonden bij de hande
Iingen van de rechtspleging, is. gedekt 
door het veroordee!end vonnis, op tegen
spraak gewezen door de rechtbank. (Wet 
van 15 Juni 1935, art. 40.) 

15 Mei 1944. 162 

TELEGnAFEN EN TELEFONEN. 

W eTke1r die een teleg1;aaj- of · telefoo?t
_lijn beschadigen kunnen. - Kennisgeving 
aan de regie. - Verzuim strafbaar. -
VoorwaaTden. ·- Artikel 21 der wet van 
13 October 1930, waarbij de verschillende 
wetsbepalingen betreffende de telegrafie 
en de telefonie met draad samen werden 
geordend, strait dengene die, opzettelijk 
of bij verzuim, aan de regie geen kennis 
geeft van de uitvoering van werken die 
van zoodanigen aard zijn dat zij een tele
graaf- of telefoonlijn kunnen beschadigen 
of de goede werking er van kunnen in 
gevaar brengen. 

16 November 1943. 23 

v 

VALSCHE NAAM. 

openbaaTheid. - opzet. - Is schuldig 
aan het aannemen van een valschen naam 
in bet openbaar. hij die, ten. aanzien van 
verschillende petsonen en met het .opzet 
zijn identiteit. te verbergen, een naam.aan
neemt die hem niet toebehoort. (Strafwb., 
art. 231.) 

26 Mei 1944. 164 

VALSCHHEID. 

1. - InteUectueel bestanddeel. - BttT
gemeesteT die, vooT zijn gemeente, ver
schijnt bij een valsche akte. - Kennis va1r 
de valschlzeid van de akte en van het 
beoogde ongeo01·loojde doel. - BedTieg
lijk ·vpzet ·woTdt niet weggenomen doo.,
gocdkeuTing van gemeenteraad. - De 
burgemeester die, . in naam van zijn ge
meente, verschijnt bij een valsche akte, 
kan niet Iaten gelden dat die akte de goed
keuring van den gemeenteraad -had beko
men, om te doen aannemen dat hij zonder 
bedrieglijk opzet of zonder het oogmerk 
om te schaden had gehandeld, dan wan
neer hij volkomen kennis droeg van de 
verdraaiing van de waarheid, begaan in de 

akte, en van het ongeoorloofd doe! dat 
door de daders werd nagestreefd. (Straf
wetboek, art. 196.) 

8 November 1943. 15 

2. - Nietige of geveinsde akte. - Mo
gelijkheid dat zij een valschheid in ge
sthriften uitmaakt .. - Een nietige of een 
geveinsde akte, aangaande welke partijen 

. ~kkooru gaan, kan eep;. yalschheid in ge
·;.rc_hriften uitmaken in:· .. de mate waarin de 
akte, door het gebruik .waartoe zij wen:i 
opgemaakt, geschikt is om. nadeel te ver
oorzakijn aan· derden elf tegen hen gevol
gen njede te brengen. 

8 November 1943. 15 

VEnANTWoonDELIJKHEID BUI
TEN OVEnEENKOMST ONT
STAAN. 

1. - Vemntwoordelijkheid van den aan
stelleT. - Onrechtmatige hmrdelin.g be
gaan door aangestelde in zijn bediening.
Opdat een onrechtmatige handeling van 
den aangestelde de verantwoordelijkheid 
van den aansteller zou kunnen doen ont
staan, is het voldoende dat die handeling 
volbracht werd tijdens den dienst en ver-
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band boudt met dezen dienst, weze bet 
ook onrecbtstreeks en slechts bij. gelegen
beid. (Bgl. \Vb., art. 1384.) 

27 Maart 1944. · 127 

2. - Schade te schatten door den rech
teL -- Te nemen maatstaf. - Munteen
heid wettelijk ingesteLd ten tijde "Van de 
schatting. - Om bet bedrag te scbatten 
van -de scbadevergoeding, verschuldigd tot 
berstel van het nadeel dat uit het m:isdrijf 
is gevolgd, moet de rechter gebruik rna
ken van de wettelijke munteenheid, die 
geldt ten tijde waarop hij uitspxa,~k <foet. 

3 Juli 1944. 191 

3. - Schade "Uemorzaakt dooT konij
nen. - O'Ue'I''Uloed 'Van ko·nijnen. - Fout. 
- Ret feit dat de houder van. bet jacht
recht de konijnen laat vermenigvuldigen 
op zijn jacht, zonder de in zijn macht 
staande schikkingen te nemen om ze te 
verdelgen, is een fout. 

13 Juli 1944. 194 

4. - Beklaagden hoofdelijk 'UeToMdeeld 
jegens btwgeTlijke PMtij. - Geen 'UeTplich
ting 'UOOT den 1'CChte1· om ambtshal'Ue de 
bijdmge "Uan iedeT "Van de beklaagden in 
de 'UMSchul(!igde ttitkeeTing te bepalen. -
Geen enkele wetsbepaling verplicht den 
strafrechter ambtshalve vast te stellen 
welke de bijdrage is in de verscbuldigde 
schadevergoeding, die hoofdelijk wordt op
gelegd aan de beklaagden ten aanzien van 
de burgerlijke partij. 

3 Januari 1944. 62 

5. - Beklaagden 'UeT001'deeld wegens 
hetzelfde misd1·ijf en we.gens ondenchei
dene misdTij"Uen. - Hoofdelijke 'UCI'001'- . 
deeling tot het geheel -van de schade'UeF
goedinf[. - Onwettelijkheid. - Wanneer 
verschillende personen veroordeeld wer
den tegelijk wegens hetzelfde misdrijf en 
wegens onderscheidene misdrijven, mogen 
zij niet hoofdelijk worden veroordeeld tot 
de teruggave en de sch{ldevergoeding dan 
voor bet gedeelte betreffeiide bet ri:dsdrijf, 
dat hun gemeenschappelijk is. 

27 Maart 1944. 130 

6. - Kmnkzinnige of abnoTmale. -
VeroMdeeling tot 'VeTgoeding "Uan de ge
heele schade. ~ Wettelijkheid. - De 
'krankzinnige of de abnormale kan veroor
deeld worden tot vergoeding van de ge
heele door hem veroorzaakte schade. (Bgl. 
Wb., art. 1386bis [wet van 16 April 1935, 
art. 1].) 

14 Februari 1944. 104 

7. ---.,- Beschadiging "Uari de bedding "Uan 
een be'Uam·baTen waterloop of 'Uan zijn aan
hoorigheden . .. -. Voonvaarden tot stmf-

rechtelijke en buTgerlijke 'Uemntwoorde
lijkheid "Uan den dader. - De beschadi
ging van de bedding van een bevaarbaren 
waterloop of van zijn aanhoorigheden is op 
zich zelf een fout, die de strafrechtelijke 
en burgerlijke verantwoordelijkheid van 
den dader medebrengt, mits deze vrij en 
bewust gebandeld beeft; om de veroor
deeling van den overtreder te rechtvaar
digen moet de rechter niet bovendien een 
meer bepaalde font (onbehendigheid, 
valsch manceuvre) opgeven, waarvan de 
overtreding het gevolg is geweest. (Kon. 
besl. van 15 October 1935, art. 91, 2°.), 

31 Januarf 1944.' ·· 84 

VERB!lEKING. 

Zie REGELING VAN RECHTSGEBIED, VONNIS
SEN EN ARRESTEN. 

1. - VooTziening in 'Ue1·brek!-ng. - · 
O'Uerspel. - Vonnis tot echtscheiding O'UeT
geschre"Uen in de TegisteTS "Van den buT
ge1'lijken stand gedtwende het geding in 
"UerbTeking. - BuTgeTlijke en stmfTechte
lijke "VerooTdeeUng zonde1· ge"Volg. - Be
slissing "Van het Hof. - Wanneer het von
nis, dat de ecbtscbeiding tusschen twee 
echtgenooten toestaat, door den ambte
naar van den burgerlijken stand werd 
overgeschreven op zijn registers, dan zegt 
het Rof van verbreking voor recht, zonder 
uitspraak te doen over de voorzieningen 
van de overspelige echtgenoote en van 
haar medeplichtige tegen het arrest dat 
hen tot straf en tot schadevergoeding je
gens den beleedigden. echtgenoot veroor
deelf, dat dit arrest zonder gevolg zal 
blijven en beveelt bet dat zijn arrest zal 
worden overgeschreven op de registers van 
bet Rof dat het arrest van ve:roordeeling 
heeft gewezen en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op den kant van deze 
beslissing. 

24 April 1944. 146 

2. - Middelen tot 'VeTbTeking. - StFaf
zaken. - Hof 'Van assise?t. - Middel de 
nietigheid alleen bet1·ettende het 'VOMbe
Teidend ondeTzoek inToepend. - Voo1·zie
ning tegen he.t 'Ueroordeelend an·est. -
Middel niet ont"Uankelijk. - Is niet ont
vankelijk bet middel, aangevoerd tot sta
ving van de voorziening tegen een veroor~ 
de.elend arrest van bet Rof van assisen, 
welk middel een nietigheid inroept alleen 
betreffende het voorbereidend onderzoek. 

17 Januari 1944. · 81 

3. - Middelen tot 'VeTbTeking. - Stmj
zaken. - OnnauwkeuTigheid. ~ VeTWC1'
ping. -Ret Rof let niet op middelen die, 
bij gebreke van nauwkeurigheid, niet kun
nen worden beantwoord. 

17 Januari 1-944. 81 



VERDFJFJLTNG. 

4. - Middelen tot verb1·eking. - Stmf
zaken. --:- H of -van as sis en. _____:_ Midde/. g_ec 
nomen daaruit dat de eedaflegging van een 
getuige. v66r zijn verklari1tg niet werd 
-vastges_teld. - Eedaflegging vastgesteld 
bij proces-verbaal van de teTechtzUting. -~ 
Middel mist feitelijken gmndslag. - :Mist 
feitelijken grondslag bet niiddel genomen 
daaruit dat de vaststelling van de eedafleg
ging van een getuige, v66r dat bij zijn 
verklaring v66r bet Hof van assisen deed, 
zou ontbreken, dan wanneer de regelma
tige eedaflegging van dezen getuige in bet 
proces-verbaal van te terecbtzitting ver
meld is. 

17 Januari 1944. 81 

5. - Ve;·eenigde kamen. - St-rafzaken. 
- Kennisneming. --,. In strafzaken- nemen 
de vereenigde kamers van bet Hof van 
verbreking kennis van de voorziening in
gesteld tegen een in laatsten aanleg ge
wezen beslissing, die door hetzelfde mid
del, weze bet a~Jlbtshalve opge\vorpen, als 
bij de eerste voorziening wordt bestreden, 
en die, zooals de vroeg~r verbtoken beslis
sing, niet overeen te brengen is met het 
arrest dat de eerste voorziening heeft in
gewilligd. 

10 November. 1943. 18 

VERDEELING. 
T! 01·dering tot ventieti.ging voorzien door 

artikel 888, alinea 1, van het Burgerlijk 
W etboek. - Vordering ontvankelijk · zelfs 
tegen een werkelijke 'dading die tot doel 
heeft een einde te stel]en aan de onver
deeldheid. - De vordering ·tot vernieti
ging, bedoeld bij artikel 888, alinea 1, van 
het Burgerlijk Wetboek, is ontvankelijk 
tegen een werkelijke dading, die tot doe! 
heeft aan de onverdeeldheid tusschen de 
erfgenan1en een einde te stellen. 

21 October 1943. 5 

VERDEELING DOOR BLOEDVER
WANTEN IN DE OPGAANDE 
LIN IE. 

Kan niet geschieden dan door schenking 
of door testament. - De verdeeling ge
daan door de bloedverwanten in de op
gaande linie kan slecbts gescbieden door 
middel van een scbenking of van eei1 tes
tament. (Bgl. Wb., art: 1076.) 

23 .Maart 1944. 125 

VEREENIGING ZONDER WINST
ooqMERK. 

Rec.htspenoonlijkheid ten opzichte van 
derden. - Bekendmaking van de na·men 
VFJRBR., l!l44. - 15 

VIDR.JARING. 225 

der beheerders. - Benoem·ing bij W1JZe 
-van herve·rkiezing. - JJekendmaking ve·r7 

cischt. - Artikelen 9 en 26 der 'wet van 
27 Juni 1921, kracbtens welke een vereeni
ging zonder winstoogmerk zich slechts op 
de rechtspersoonlijkheid kan beroepen, en 
derhalve zich burgerlijke partij kan stellen 
ten opzichte van derden, indien elke l:Je
noeming van een beheerder in het bijblad 
van bet Staatsblad werd bekendgemaakt, 
zijn van toepassing zoowel op de benoe
mingen bij wijze van herverkiezing als op 
de bennemingen die volgen uit een eerste 
verkiezirig. · 

7 Februari 1944. 93 

VERGIFTIGING. 
Doodslag met -verzwarende omstandig

lieid. - V ergiftiging is een doods[ag ge
pl_eegd met de verzwarende omstandigheid 
dat zelfstandigheden, geschikt om den 
dood te veroor-zaaken, werden aangewend. 
(Strafwetb., art. 397.) 

21 Februari 1944. 108 

VERJARING. 
1. - Strafzaken. - Vordering van pro

cureu.r des konings aan den dnderzoeks
rechter waarbij wordt veTzocht nieuw ont
dekte feiten te begrijpen in een 1·eeds loa
pend onderzoek. - Daad van stw{ting voo1· 
al de feiten. - Stuit de verjaririg ten aan
zien van al de feiten, die he.t voorwerp 
uitmaken van een onderzoek, de vordering 
waarbij de procureur des konings, den on
derzoeksrechter vraagt in· een reeds loa
pend onderzoek tegen te bepalen ·person en 
te begrijpen nieuwe feiten, die zijn opge-

. komen en die verknocht zijti met degene 
welke door den onderzoeksrechter reeds 
worden onderz~cht. · 

13 Maart 1944. 119 

· 2. - Strajzaken. - Dou.anen en accijn
zen. - Prdces-verbiw/. op.gentaakt door 
-rijkswachters aileen. - Daad die' de ver
jaring1niet stnit. -Ret proces-verbaal van 
een misdrijf betreffende de douanen, op
gemaakt door rijkswachters buiten- aile 
tusschenkomst van een agent vil!l het be
stuur der douanen,- eytuit de verjaririg van 
de publieke vordering niet. (Wd van 
26 Augustus 1822, artt. 190 en 194.) 

27 Juli 1944. · 194 

3. - Strafzaken. - Misdrijven vM
volgd · op v·erzoek vah het Best1~11r' 'Van 
jinancien. - Brief -van het Bestum· waarbij 
het bed-rag van de be!asting en ee1i som 
wegens na. dading va-stgestelde geldboete 
worden gevOTderd. -Brief die .geen daad 
van vervolging of van onderzoek uitmaakt. 
·- Bij misclrijven vervolgcl 1ip het verzoek 
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van het Bestuur van financien, is de brief, 
waarbij dit bestuur tegen den· belangheb
beride de betaling vordert van de outdo
ken belasting en van een sam geldend als 
boete vastgesteld na dading, geep. daad 
van vervolging of van onderzoek en stuit 
dehalve niet de verjaring van de publieke 
vo:t'dering. 

26 Juni 1944. 187 

4. - Schorsing van de verjm·ing in bur
gerlijke zaken en in zaken van koophandel .. 
---' Besluit-wet van 15 MM 1940. - Van 
toepassing op de burgerlijke vo1·de1·ing tot 
he·rstel van de schade veroo·rzaakt door een 
misdrijj, gebmcht voor de burgerlijh.e 
rechtbank. - Het besl11it-wet van 15 Mei 
1940, betreffende de schorsing, gedurende 
den tijd van oorlog, van alle verjaringen 
in burgerlijke zaken en in zaken van koop
handel, was van toepassing op de verja
ring van de afzonderlijke v66r de burger
lijke rechtbank gebrachte vorderiug tot 
herstel van de schade veroorzaakt door een 
misdrijf. 

9 December 1943. 48 

VERKEER. 
1. - Koninh.lijh. bes/nit van 17 ]anuari 

1936, cn'tikel 5, 2°. - Dmagwijdte. - De 
bepaling van artikel 5, 2°, van het konink
lijk besluit van 17 Januari 1936, · luiderid 
dat de voetgangers en de weggebruikers 
moeten uitwijken en desnoods stil staan . 
om, zoodra voerti:tigen op rails naderen, 
dez~ door te laten, onderstelt dat de ge
b\mker van· den openbaren weg het na
deren van een voertuig op rails heeft kun
nen vaststellen. 

12 Juni 1944. 176 

2. - Voormng. - Splitsing aanslui
ti!":g, Muispunt: - Bestuzwder heejt zich, 
bzJ het naderen van splitsing, aansluiting 
kruispunt, links van het rechtsche ge~ 
deelte der baan geplaatst om links te kun
nen ajdraaien. - Verbod den· doortocht 
van ~~n bestuurde1·, ~ie hem links gaat 
voorbzJsteh.en, af te smjden.- De bestuur
der van een voertuig die, bij het naderen 
van een splitsing, aansluiting kruis
punt, zich links van bet rechtsche 'gedeelte 
der baan ·heeft geplaatst om uaar links te 
k!lnnen afdraa.ien, mag deze beweging niet 
mtvoeren en z1ch op de linker zijde van de 
baan begeven indien hij daardoor den 
doortocht afsnijdt van den bestuurder die 
hem links gaat voorbijsteken. (Besluit ·van 
8 Juli 1941, artt. 6 en 11.) 

14 Februari 1944. 103 

3. - Richting. - V erplichting de ui
te.rste rechter ·zijde van den steenweg te 
ho11de1.L - rreldt niet 1•oor traagrijdende 

weggebruiken op een weg die hun is voor
behouden. - De traagrijdende weggebrui
kers die verkeeren op een weg die hun is 
voorbehouden, zijn niet gehouden de ui
terste rechter zijde van den steenweg te 
honden. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 30,. gewijzigd bij artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 17 Januari 1936.) 

24 April .1944. 148 

4. - Arti.h.el 51, 2°, van het koninklijh. 
besluit van I Febnta1·i 1934 .- Opgeheven 
bij Mtikel 9 van het besl1tU van. 8 ]uli 1941. 
- Artikel 51, 2°, van het koninklijk be
sluit van 1 Februari 1934, bepalend dat. 
steeds als secundair worden beschouwd 
de openbare wegen die niet verder loopeu 
dan de aansluiting, moet worden aange
zien als opgeheven bij artikel 9 van net 
besluit van 8 Juli 1941 betreffende de poli
tie van het verkeer en het vervoer. 

6 December 1943. 45 

5. - HiiimTChie van de openbare we
gen. - A1·tih.elen 51 en 52 van het kmtink
lijk besluit 11an 1 Februari 1934. - Ophef
fi1tg door aTtikel 9 van het besluit van 
8 Juli 1941. - De artikelen 51 en 52 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
betreffende de hierarchie ·van de openbare 
wegen, moeten thans worden beschouwd 
als opgeheven door artikel 9 van het be
sluit van 8 Juli 1941, houdende wijziging 
van het algemeen . reglement betreffende 
het verkeer en het vervoer. 

18 October 1943. 

VERKOOP. 
Dubbelzinnig beding. - Uitlegging ten 

vooTdeel.e van den ve1·kooper. - Onwette
lijkheid. Wordt verbroken wegens 
schending van de artikelen 1162 en 1602 
van het Burgerlijk Wetboek het vonnis 
dat, op grand van een onmogelijk op te 
helderen dubbelzimiigheid van een beding 
eener verkoopakte, beslist dat dit beding 
moet worden verklaard tegen den kooper 
en ten voordeele van den verkooper. 

17 Februari 1944. 106 

VERVALSCHING VAN VOE-
DINGS)\HDDELEN. 

Zie VOEDINGSMIDDELEN. 

VERWIJZING VAN , DE EENE 
RECHTBANK NAAR EEN AN
DERE. 

Gewettigde "ueTdenking. ,- Tuchtzaken. 
- Advocaa.t. - T·ucht-raad sainengesteld 
uit vijf /.eden, waa'l'van een vroegM aan 
den mad. een bij d'en bundel gevoegde 
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a.a.ngijte deed, en wa.arva.n de anderen da
den tot voorbereidend onderzoek hebben 
verricht. - Geen reden tot gewettigde VCI'

denking. - Vormt geen reden tot gewet
tigde verdenking, grond opleverend tot 
verwijzing naar een anderen tuchtraad van 
de orde der advocaten, het feit dat, van de 
vijf leden die. den raad samenstellen, een 
reeds vroeger een aangifte bij den raad 
heeft gedaan tegen den vervolgden ·advo
caat, welke aangifte bij den bundel is ge
voegd, en de andere !eden in de zaak da
den van voorbereidend onderzoek hebben 
verricht. 

3 Juli 1944. 189 

VER.ZEKER.ING. 
Contract waarin tegeUjk een -verzeke

·ring van zaken en een ve1·zekering van 
personen is opgenomen. - Betaling ge
daan op grand van de ve1·zekering van za~ 
ken. - Wettelijke indepla.atsteUing. -
Wanneer een verzekeringsmaatschappij 
zich verbonden heeft een werkgever te 
verzeker~n tegen de verantwoordelijJVteid 
die hij, bij toepassing van de artike
len 1382 tot 1386 mocht oploopen, wegens 
door zijn bedienden geleden lichamelijke 
letselen, en bovendien. zekere vaste bedra- · 
gen te betalen aan de bedfenden van haar 
verzekerde, in geval van lichamelijke !et
selen waarvoor deze niet zou verantwoor
delijk zijn, dan verhindert dit laatste be-

' ding niet dat de wettelijke indeplaatsstel
ling tot stand komt als gevolg van de be
taling gedaan tot uitvoering van eerstver
meld beding. (Wet VaJ} It Juni 1874, arti
kel 22.) 

22 November 1943. 30 

VER.ZET. 
1. - Bttrge,·Ujke zaken. - Gevolg. -In 
burgerlijke zaken heeft het verzet tot ge
volg het geding opnieuw te openen over 
a! de punten van de beslissing die het be
doelt. Partijen worden weer v66r den 
rechter gesteld in den staat waarin zij wa
ren v66r het sluiten van de 'debatten en, 
derha}ve, is. de verweerder op verzet ge
rechtigd, ten aanzien van de bij het verzet 
bedoelde punten, alle conclusies te nemen 
die hij nopens die punten 11ad kunnen ne~ 
men vooraleer de debatten werden geslo
ten. 

9 Maart 1944. 115 

2. - Burge1;lijke zaken. - Bij verstek 
gewezen beslissing, verklarend dat be·roep 
niet gegrond is. - Recht van verweerde·r 
op verzet de ontvankelijkheid van het be
roep te betwisten. - Wanneer een beslis
sing, waarbij een beroep niet gegrond is 
verklaard, bij. verstek werd gewezen en er 

tegen verzet wordt ingesteld, ·kan dit ver
zet. niet .. beschouwd worden als enkel ge
richt tegen de gegrondheid van het. be
roep, :met uitsl)liting van de ontvankelijk
heid er van,. en kan deze ontvankelijkheid 
derhalve door den verweerder op verzet 
worden betwist. 

9 Maart 1944. 115 

VOEDINGSMIDDELEN. 
A1·tikel 500 van het Strajwetboek. · 

Voorwaal'den van het misdl'ijf. - Arti
kel 500 van het Strafwetboek straft de ver
valsching van tot de voeding · geschikte 
dranken, wanneer zij bestemd zijn om ver
kocht of gesleten te worden en zonder on
derscheid tusschen het geval waarin de 
dranken gesleten worden. zooals de ver
valscher die geleverd heeft en het geval 
waarin de slijter zelf tot een nieuwe be. 
hande!ing van de vervalschte dranken is 
overgegaan. 

3 April 1944. 134 

VONNISSEN EN AR.R.ESTEN. 
Zie RllCH1'SPLliGING IN Sl'RAFZAKllN. 

HOOFDSTUK I. 
VONNISSEN EN ARRES1'EN IN Hll1' ALGEMEEN. 

VORMEN. 

1. - Strajzaken. -=- Beraadslaging fer 
terechtzitting. - Aanneming vat! een voor
af opgesteld. ontwerp van bes/.issing. -
Wettelijkheid. - Artikel 141 van de wet 
van 18 Juni 1869 kent aan de rechters bet 
vermogen toe ter terechtzitting zelf te be
raadslagen; het is hun niet verboden ter 
zitting, na de debatten, een door hen te 
voren. opgemaakt optwerp van arrest aan 
te nemen. 

26 Juni 1944. 184 

2. - Strajzaken. ---,- Vergissing in de 
vennelding van den tekst deT wet.·- Uit
gesproken stmj wettelijk. - Geen nietig
heid. - De vergissing in de vermelding 
van den tekst der wet brengt g_ee!} nietig
heid van de beslissing met ·zich, mits de 
o'pgelegde straf degerie is die de wet op 
het feit stelt. (Wetb. van strafv., artt. 411 
en 414.) 

31 Jannari 1944. 84 

3. - Bnrger/.ijke zaken. -- Ari'est be
slissend over een bestanddeel behoorend. 
tot den grand van de zaak. - Definitief op 
tusschengeschil gewezim aTrest. -· Is een 
definitief op tusschengeschil gewezen ar
rest, het: arrest' dat. over een tot den grond 
van de zaak behoorend bestandeel uit
spraak doet. 

23 December 1943. . 58 
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4, - Strafza.ken. - 0 p tegenspraak gc-. 
<liezen bes/.issing. - Wanneer beklaagde 
liet verhppr van de getuigen heeft bijge
woond, ondervraagd werd en zijn opmer
kingen werden gehoord, is bet daarop ge
geven arrest te zijnen aanzien op tegen
spraak gewezen. 

24 April 1944. 14S 

5. - Beteekening. - Bnrgerlijke ·za.ken. 
~~ Persoon, aan wien de beteekening is ge
dami., /weft .gehandeld in zijn eigen naam 
en a/.s .. vo'ogd -van een mindeTjarige. --Me
dedeeljng van een enke/. afschTift van het 
beteekende vonnis. - Beteekening 1·egel
matig. - De regelmatigheid van de be
teekening. van een arrest a an een persoon 
die in reCl1ten is opgetreden in zijn eigen 
naam en tevens als voogd _van een minder
jarige verdscht niet dat twee afschriften 
van de beteekende aide worden medege
deeld. 

IS Juni 1944. iso 
6. - Bt(rgerlijke zaken. - D-raagwijdte. 

- Beslissing een beroep ·1iiet gegrond ve·r
klm·end. - VeTidaart impl-iciet dat beroep 
niet ontv<mkelijk is. -De beslissing waar
bij de rechter niet gegrond verklaart een 
beroep c!<J;t v66r hem werd ingesteld, houdt 
noqdzakelijk in dat het beroep ontvanke
lijk ,was. 

9 Maart 1944. liS 

HOOFDSTUK II. 

§ le•·. - Redenen, gebrek aan reden-en. 

7 . ..,.- Voorloopige itechtenis. - Ka·mM 
-van inbesch1t.ldigings.te!Ung besl-issend dat 
het openbaar belong de handhaving van 
de hechtenis vereischt. - Voldoende met 
redenen o·rnkleed. - De kamer van· inbe
schuldigingstelling omkleedt voldoende 
met redenen de handhaving van de voor
loopige hechtenis, _ wanneer zij yerklaart 
dat bet openbare belang die vereischt. 

IS Mei l944. 1S8 

8. -. Strafzaken. - J\llisdrijf tegen de 
douanerirechten. - Veroordeeling q.ls da
der, mededade1·, medepl-ichtige, of belang
hebbende op eenigerlei wijze. - Geen ver
.plichting voor den rechter te verklaren 
welke van deze wijzen van deelneming hij 
in aann!'erki-n.g heeft genomen. - Wan
neer de dagvaarding de telastlegging ver
meldt als· ·dader, mededader, medeplichtige 
of als belanghebbende op _ eenigerlei wijze, 
te hebben deelgenomen aan een misdrijf 
tegen de .. douanenrechten, is_ de .rechter 
niet gehpuden, bij veroordeeling nader te 
verklarei1 welke van die wijzen van deel
neming hij in aanmerking heeft genomen. 

IS 1\Iei 1944. 157 

9. - Slrafzaken. - Vcrvurdeeling. q./.s 
« dader of medeplichtige ". - Geen -na.dere 
aa(twijzing betreffende de besta.nddeelen 
van de deelneniing als daaer of ·medeplich
tige. - Beslissi1ig niet 1-itet redenen om
kleed. - De rechter die den beklaagde 
veroordeelt als dader of als medeplichtige, 
zonder de bestanddeelen van de deelne
ming te vermelden, verhindert het Hof 
van verbreking te onderzoeken of hij die 
deelneming heeft opgevat zooals zij in de 
artikelen 66 et 67 van het Strafwetboek is 
omschreven. 

IS 111ei 1944. IS7 

1·0. - Stmfza.hen. - Vc-roordeeling als 
« dader of medeplichtige van een mis
d-rijf" zonder nadere aanwijzing. - Ge
brek aan -redenen. - Is niet wettelijk met 
redenen omkleed de · beslissing die . een 
beklaagde veroordeelt als dader van of 
medeplichtige aim een misdrijf, zonder· het 
bestaan van de strafbare deelneming vast 
te stellen. (Grondw., art. 97.) 

1S ~Iei 1944. i60 

11. - St-rafzaken. .V e·roordeeling -van 
beklaagde als « dader of medeplicht·ige », 
zonder nadeTC bepaling. - Gebrek aim re
denen. - Is niet wettelijk met redenen 
omkleed de beslissing die een beklaagde 
veroordeelt als · dader van of medeplichtige 
aan een misdrijf, zonder het bestaan van 
de bestanddeelen der strafbare deelm~rning 
nader vast te stellen. (Grondw., art. 97.) , 

S Juni 1944. 169 

12. - Strafzaken. Veroordee/.ing we-
gens medeplichtigheid aan een wanbedrijf. 
- Bestanddeelen van de stmf'Qare 1n.ede
plichtigheid niet vastgesteld.- A ?Test n-iet 
wettelijk met redenen omklced. --'- Is niet 
wettelijk met redenen omkleed het arrest 
dat een beklaagde veroordeelt wegens me· 
deplichtigheid a:an een wanb~:drijf, zortder 
bet bestaan van de bestanddeelen van de 
strafbare medeplichtigheid nader · vast' te 
stellen. 

20 Maart .1944. 120 

13. - Stmfzaken. - Veroordeeling· als 
« dader of medeplichtige » zonde-r meer. -
Geb1·ek aan -redenen. '-- Is niet wettelijk 
met redenen omkleed de beslissing die b_e
klaagde veroordeelt « als dader of mede
plichtige », zonder het bestaan van de be
standdeelen, die de deelnei11ing aan het 
wanbedrijf als medeplichtige wettelijk 
strafbaar stellen, te vermelden. 

17 April 1944. 137 

14. - Stmfza.ken. Veoordeelend ar-
rest niet. vaststellend dat de feiten van .de 
telastlegging be<vezen zijn. - Arrest niet 
met -redenen omkleed. ---,- Moet worden 
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ve£broken wegens gebrek mm rederien het 
veroordeelend arrest dat niet vastst~1t dat 
de aan eischer in verbreking ten laste 
gelegde feiten bewezen zijn ·en er zich toe 
bepaalt te vermelden dat « alles laat ver
moeden dat aanlegger zich met sluikhan
del in vleesch bezighoudt ». 

17 April 1944. 137 

liS. - 'Strafzaken. Verbewrd1!erkla-
1'in.g. -. Bij de wet 11ereischte 1!00rwam·
den niet 11astgesteld. - Beslissing Jtiet 
wette/.ijk met Tedenen o-mkleed. - Is niet 
wettelijk met redenen omkleed het arrest 
dat tegen een veroordeelde de verl;>eurd
verklaring beveelt, zonder het bestaan van 
de tot dezen maatregel vereischte wette
lijke voorwaard~n vast te stellen. 

27 Maart 1944. 129 

16. - Stmjzaken. ~ Publieke 1101·de-
. ring 11e1·jaard -veTklaa-rd. - Burgerlijke 

11ordering geg1·ond 11eTklaa1·d. ,- _ Vonnis 
noch p1·ocesst1tkken laten toe na te gaan 
of de burge1·l-ijke · 1!0TdC1'ing te bekwamer 
tijd we1·d ingesteld. - Besl-i-ssing 1ii_e.t met 
redenen omkleed. - Is niet met n:'denen 
omkleed, ten aanzien van de beslissing 
qver de burgerlijke vordering, het vonnis 
dat ·deze vordering gegrond verklaart, na
qat het de publieke vordering verjaard 
verklaard heeft, dan wanneer noch nit het 
vonnis, noch nit de processtukken blijkt 

· tlat de burgerlijke vordering zou ingesteld 
g~weest zijn te bekwamer tijd, overeen
~omstig alinea 2 van artikel 26 der wet 
van 17 April 1878. 

15 Mei 1944. . 157 
§ 2. - Conclusie. Bean twoording. 

17. - Kame-r 11an _inbeschuldigingstel
ling uitspraak doende o11er de handha11ing 
ijq.n de 1!0orloopige hechtenis. - Ve-rzoek
s.~rli-rift 1/an beklaagde in feite .betwistend 
dat.de handha11ing nag noodzakelijk is.---: 
Beslissing luidend dat het openbaar be
lang de handlia11ing 11ereischt. - Vol
doende antwoord. - Op bet verioekschrift 
waarbij de beklaagde in feite betwist dat 
de _handhaving van de vQorloopige hech
tents nog noodzakelijk is en om zijn in
vrijheidsstelling verzoekt, geeft de kamer 

. van inbeschuldigingstelling een voldoende 
antwoord door te verklaren dat het open
baar belang de handhaving van de voor
loopige hechtenis vereischt. (Wet van 
~0 April 1874, art. 7; wet vati 29 Jun' 1899.) 

7 Februari 1944. 93 

18. - Voo-rloopigc hechtenis. - Con
c/.itsie van beklaagden betwistend het be
sthan, in de processtukken, van omstan
<{!glieden d·ie de lumdhavi.ng van de hech-. 
lcnis Techtvaardigen.. - Arrest van de ka
meT van inbeschuldigingstelling vaststel-

lend dat beklaagden die viustandigheden 
niet betwisten en verklarend dat het apeH
baar belang de ha.ndhaving van de 'uoor-
1-oopige hechtenis vereischt. - Valkomene 
b.eantwoording. - Geen scl1end·ing van 
artikel 1319 van het BuTge1·Ujk Wetback. 
-Wanneer beklaagden bij conclusie · aan
voeren dat « de beslissing geen voldoende 
elementen ~pgeeft tot r~chtvaardiging W)ll 

de handhavmg der voorloopige hechtenis " 
antwoordt het arrest van de kamer van 

· in_l~eschuldigingstelling op volkomene 
WIJze, wanneer het verklaart dat " de be
klaagden het bestaan van bestanddeelen 
te hunnen laste niet betwisten en overi
gens het openbaar belang de handhaving 
van de hechtenis vereischt » en schendt 
het niet artikel 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

15 Mei 1944. 158 

19. - Stmjzaken. - VeToa1·deelde vaert 
aan bij conclnsie dat de handing van het 
slachtof!er den dwang had doen ontstaan 
van een macht die het misd1·ijf uitsluit. -
Geen beant1voording. - An·est niet met 
redenen omkleed. - Is niet wettelijk met" 
redenen omkleed het veroordeelend arrest 
dat geen .antwoord geeft op de conclusie 
waarin beklaagde aanvoerde dat de hou
ding van het slachtoffer voor hem den 
dwang had doen ontstaan van een macht 
die het misdrijf uitsluit. 

10 Jatmari 1944. 71 

20. - Stmjzaken. - Heling. ~ Be
klaagde betwist dat hij kennis dmeg van 
de stmjbare heTkomst van de geheelde 
zaken. - A Hest vaststellend dat het be
wijs van deze kennis we1·d geleve·rd. -
Arrest 111ettelijk met Tedenen omkleed. -
Antwoordt op afdoende wijze op de cou
clusie van .beklaagde, die beweert dat hij 
geen kenms droeg van de strafbare her" 
komst der geheelde zaken, het arrest het
welk vermeldt dat .het v66r het Hof ge
dane onderzoek heeft bewezen · dat be
klaagde van zoodanige strafbare herkomst 
kennis had op het oogenblik dat hij de 
voorwerpen in ~ijn bezit hield. 

19 Juni 1944. 182 

21. - Stmjzaken. - Bewe1·ing van be-, 
k!aagde dat een vroegeT ve1·kregen veTja
nng de vervalgde misdrijven .doet ver
vallen. - Rechte1· verwerpt deze bewc
ring door ver-melding dat deze misdrij-ven 
anafhankelijk zijn van qie 111elke verjaa:rd 
zouden zijn. - Beslissing wettelijk met 
i'edenen omkleed. - Wanneer beldaagde 
aanvoert dat de misdrijven, waarvoor hij 
vervolgd wordt, vervallen zijn door eeri. 
vroeger verkregen verjaring, omkleedt de 
rechter wettelijk met redenen het afwijzen 
van die bew~ring, wanneer hij vermeldt 
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dat de misdrijven, voorwerp van de telast
legging, onderscheiden en onafhankelijk 
zijn v~n de vroegere misdrijven, die zon
den verjaard zijn, ofschoon zij hiervan het 
gevolg knnnen geweest zijn. 

15 Mei 1944. 160 

22. - BuTgeTlijke zaken. - RechteT 
niet gehouden aL de voorgebmchte bew.ijs
gronden 'te beantwoorden. ~ De verphch
ting vonnissen met redenen te omkleeden 
brengt niet de verplichting mede al de 
door partijen aangebr[)chte bewijsgronden 
te beantwoorden. 

23 December 1943. 58 
23 . .:__ BurgeTlijke zaken. - Cond·usie. 

- Bewijsvoering die geen van eLkandet· te 
onderscheiden middeLen bevat. - Geen 
verplichting voor den -rechter ieder pnnt 
te beantwoorden. - De rechter is niet ge
honden te antwoorden op al de pnnten der 
bij conclusie aangebrachte bewijsvoering, 
wanneer die geen van elkander te onder
scheiden middelen vormen. 

10 Febrnari 1944. 97 

24. - BuTgerlijke zaken. - Recl1ter 
acht de vorde1·ing niet geg-rond. - Is niet 
gebonden door de bewijsvoering iii rechte 
;van den verwee·rder. - De rechter, die de 
vordering niet gegrond acht, is niet ge
honden tot staving van zijn beslissing de 
bewijsvoering in rechte van den verweer
der over te nemen; hij kan nit de aan zijn 
beoordeeling ondt>rworpen feiten, die hij 
als vaststaand erkent, andere rechtsknn
dige gevolgtrekkingen, dan de door par
tijen voorgestelde, afieiden. 

16 December 1943. 55 

2-5. - Brrrgerlijke zaken. - Vraag tot 
afpaling. - Tusschengeschi/. over den eic 
gendorn. --,-- V onnis beveeU afpati-ng .zoi~
der de midde!en tot staving van de be
twisting aanga'ande den cigendo·m te beant
woorden. - Schending van artikeL 97 der 
Grondwet. - Schendt artikel 97 van de 
Grondwet, het vonnis dat, bij indieni:ng 
van ee~ vordering tot afpaling en van een 
tnsschengeschil betreffende den eigendom, 
beveelt dat de afpaling zal geschieden, 
zorider nader de middelen tot staving van 
de betwisting over den eigendom te beant
woorden. 

9 Maart 1944. 114 

VOORLOOPIGE HECf:ITENIS. 

· 1. - BeveL tot aanhouding .. - FeU van 
zoodanigen aa.rd dat het een stmf van 
drie ·maanden of ·meer medebrengt. - Be
grip. - Tot de afievering van een bevel 
tot aanhonding vereischt de .wet niet dat 
het feit strafbaar zij met ten minste drie 
maanden gevangenisstraf; heJ: volstaat dat 

bet misdrijf s,trafb~ar weze met gevange
nisstraf van drie maanden of meer. -(\Vet 
van 20 April 1874, art. 1.) 

25 October 1943. 7 

2. - Formaliteiten die de -verschijning 
vooT de kamer van inbesch:uLdigingstelling 
voorafgaan. - Geen kennisgeving moet 
aan beldaagde worden geda~n van de 
plaats·, den dag en· het uur waarop de ver
sehijl~ing v66r de kamer van i11beschul
digingstelling geschieden zal tot behande
ling vah de voorloopige hechtenis. Zooda
liige kennisgeving ·moet enkel aan den 
taadsman van beklaagde worden gedaan. 
(Wet van 20 April 1874, artt. 4, 5 en 20.) 

25 October 1943. 7 

3. - MaandeUjksche bevestiging. 
Be·rekening van den tennijn. - De maand, 
waarbinnen moet worden beslist over de 
handhaving van de voorloopige hechtenis, 
wordt gerekend van den zooveelsten tot 
daags v66r den zooveelsten, volgens den 
Gregoriaanschen kalender, zijnde de dag 
van de handeling, die het vertrekpunt is 
van den termijn, in dezen niet begrepen. 
(Wet van 20 April 1874, art. ·5; Wb. van 
Bgl. Rv., ·art. 1033, .to en 2° [kon; besl. 
nr 300 van 30 Maart 1936, art. 46] .) 

26 Mei 1944. 164 

4. - openbaa-r ·ministerie steU be-roep 
in tegen een beschikking van de madka
·rncr. - Karner van inbeschnldigingstel
li·ng. - Verniet·iging van de beschikking. 
- Toepassing van a·rtike~ 215 van het 
lVetboek van Strafvordering. - Wanneer, 
na regelmatig beroep van het openbaar 
ministerie tegen een beschikking van de 
raadkamer beslissend dat er geen· aanlei
ding bestaat om over de handhaving van 
de voorloopige hechtenis nitspmak te doeu, 
de kamer van inbeschnldigingstelling deze 
beschikking vernietigt, moet zij, luidens 
artikel 215 van het Wetboek van Strafvor
dering ten gronde uitspraak doen, dit wil 
zeggen, oordeelen of het openbaar belai1g 
al dan niet de handhaving van de voor
loopige hechtenis vereischt. 

20 lVIaart 1.944. 121 

5. - Bcroep van bekLaagde tegen de be
schikking die de voorLoopige hechtenis, na 
het verstrijken van de niaand, ha.ndhaafi. 
- Beschikking niet rcgelrnati.g. - Kamer 
van inbeschuldigingsteUing ge-rechtigd op
nieztw uUspraak te doen en de voorl-oopige 
hechtenis te handhaven,, alhoewel de 
·maand is verstreken. - Op het beroep van 
beklaagde tegen de beschikking die de 
voorloopige hechtenis, na het verstrijken 
van de maand, handhaaft, kan de kamer 
van inbeschnldigingstelling, indien de be
schikking onregelmatig is, opnienw nit-
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spraak doen en de voorloopige bechtenis 
handhaven, alhoewel op het oogenblik van 
haar uitspraak meer dan een maand !s ,.er
loopen sedert het bevel tot aanhoudmg of_ 
sedert de laatste regelmatige beschikking 
waarbij de voorloopige hechtenis werd ge
handhaafd. (Wetb. van strafv., art. 215; 
wet van 20 April 1874, art. 20.) 

13 December 1943. 54 

VOOJlWAAJlDELIJKE VEQOOJl
DEELING. 

Vemordee/.ing tot cen 'v-roege-re co1'1'ectio-

neele straf blijkt slechts uit de venne_Ldin
gen van een staat van inlichtingen en een 
nitt1·eksel van het st1·aj-registeT, waaTvan 
geen spmak is geweest v661' den -rechteT. 
~- VeToo-rd.eeling wettelijk. - Een met 
schorsing uitgesproken veroordeeling is 
niet onwettelijk op grand van de reden 
dat een staat van inlichtingen en een uit
treksel van bet strafregister, waarvan niet 
gebleken is dat zij v66r den recbter wer
den overgelegd, een vroegere veroordee
ling tot een correctioneele straf vermelden. 

6 Maart 1944. 112 

w 
WET-EN KONINKLIJK BESLUIT. 

1·. - Temgwe·rkende kracht van de 
straf'wet. - A-rt-ikd 2 van het Bn-rguUjk 
Wetback niet van toepassing op wetten be
t-reffende de bevoegdheid im de iechtsple
ging. - Artikel 2 van bet Burgerlijk Wet
hoek is niet van toepassing op de wetten 
betreffende de bevoegdbeid en den aanleg, 
onder voorbehoud. dat de nienwe wet geen 
afbreuk doet aan de geldig overeenkomstig 
de onde wet verrichte handelingen. 

29 November 1943. 34 

2. - Tenrgwe-rking van de meest gn-n
stige stra{wef. - A·rtike/ 2, alinea 2, van 

ZEGEL. 
A/levering van een ·ide-ntiteitskaa-rt van 

v1·eemde/-ing, niet vooTzien van het voo·rge
schTeven zegel. - inning van de geld
boete en van het zegelrecht. - Dwang
maatTegel. - De inning van de bij arti
kel 17 van bet koninklijk besluit van 
14 Augustus 1933 voorziene geldboete, we
gens afievering van een identiteitskaart 
yoor vreemdelingen, welke kaart niet was 
voorzien van bet voorgeschreven zegel, en 
de inning van het eischbaar zegelrecht, 
kunnen slecbts gescbieden door middel 
van dwangmaatregel zooals in zaken van 

, registratie. (Kon. besl. van 14 Augustus 

z 

het Strafwetbo.ek. - Bepaling die geen 
veTband houdt met de 1·egelen bet1·efjende 
den aanleg. - Artikel 2, alinea 2, van het 
Strafwetboek, betreft de strafbare feiten 
en de daarop toe te passen straffen ; bet 
houdt geen verband met de rechtsregelen 
betreffende den aanleg. 

10 Januari 1944. 70 

3. - Terugwe-rkende kracht van de 
strafwet. - A1·tikel 2 van het Stmfwel
boek. - Bepaling die geen ve-rband heeft 
met de Tegelen betTeffende den aanleg. -
Artikel 2 van bet Strafwetboek is zonder 
verband met de regelen betreffende den 
a an leg. 

<9 November 1943. 34 

1933, artt. 7 et 17; wet van 25 1\'Iaart 1891 
[Wetboek van bet zegel], art. 19.) -

8 November 1943. 15 

ZEGELVEJlBJlEKING. 
Zegels gelegd doOT een ovuheid die 

krachtens de wet de macht heeft die te 
leggen. - De artikelen 283 en 284 van bet 
Strafwetboek bescbermen alleen de zegels 
die- gelegd zijn op bevel van bet openbaar 
gezag, dit wil zeggen de zegels gelegcl 
door een openbaar ambtenaar of op bevel 
van een openbaar ambtenaar, die door de 
wet de macht heeft hekomen om zegels 
te leggen. · 

29 November 1943. 35 

E~ABL. ~~M. BRUYLANT, n. v. Regentiestraat, 67. - Handelsreg. Brussel n• 10857. 
Een alg. dir. ·, R. BaunANT, Brugmannlaan, 421, llkkel. 




