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JJ Op het ogenblik van het feit dat tot
deze veroordeling aanleiding gaf, had
voornoemde Van Rossem de voile leeftijcl
van zestien jaar niet bereikt; derhalve,
luiclens artikel 16 der wet van 15 mei
1912 op de kinclerbescherming, diencle die
minclerjarige niet v66r de politierechtbank maar wel v66r de kinclerrechter gedagvaard te worden;
·
ll Daaruit volgt dat het aangegeven
vonnis in strijd met de wet werd gewezen,
en inzonderheicl artikel 16 van de wet
van 15 mei 1912 heeft geschonden ;

>l Om die reclenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal clat het aan
het hof zou behagen het voormelde vonnis van de politierechtbank van het kanton Lokeren te vernietigen ;
>J Brussel, 3 april 1958;
ll Namens de i)l'ocureur-generaal,
ll De eerste aclvocaat-generaal,
(w.g.) R. Janssens de Bisthoven Jl;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering ; aannemende de be-·
weegredenen van de bovenstaande vordering, vernietigt het vonnis van 4 october
1957 in zover het uitspraak gedaan heeft
ten opzichte van Gaston Van Rossem; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
aldus vernietigde beslissing.

30 juni 1958. -

2e kamer. - Voon:'itte·r,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
GeUjklu-iclencle conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

VACATIEKAMER.

1° SAMENHANG.

10 juli 1958

IN S'fRAFZAKEN.
VERLENGING VAN BEI'OE3DHEID VAN DE VONNISVELLENDE RECH'l'SMACH'f. VOORWAARDEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - IN
STRAFZAKEN. :MISDRIJVEN 'fER KENNIS
VAN DE VONNISVELLENDE RECHTSMACH1' GEBHACH'f. BESLISSING TEN GRONDE MAAR.
VOOR BEROEP VATBAAR. SAMENHANGENDE
MISDRLTVEN 'l'EH KENNIS VAN EEN ANDERE
RECH'l'ER GEBRACH'l' 'fiJDENS HE'l' .GEDING IN
BEROEP. - SAMENHANG WELKE GEEN VEBLENGINO VAN BEVOEGDHEID MEDEBRENGT.
3° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- IN STRAFZAKEN. - CONFLIKT TUSSEN EEN
BEVEL VAN CONTRAVEN'fiONALISERING EN EEN
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE CORREC'l'IONELE RECHTBAl\'K IN GRAAD VAN BEROEP ZETELENDE. - 0NBEVOEGDHEID HIEROP
GEGROND DAT DE 'fER KENNIS VAN DE POLITIEREOHTllANK GEBRACH'l'E MISDRIJVEN SAMENHANGEl\'lJ ZIJN ME'l' EEN MISDRIJF DAT IN EERS'l'E AANLE3 BIJ DE CORRECTIONELE RECH'l'-

BANK AANHANGIG GEMAAKT IS. - BESLISSINGEN IN KRACH1' VAN GEWIJSDE GEGAAN. 0NDERZOEKINGEN VAN RET HOF. - NIE'l' GEGRONDE VONNIS VAN ONBEi'OEGDHEID. - VERNIE'l'IGING VAN RET VONNIS. VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK IN GRAAD
VAN BEROEP ZETELENDE, ANDERS SAMENGESTELD.

1 o De verleng·ing van bevoegclheicl van een
rechtsprelcencl
stmf1·echtscollege,
uit
hoofcle van cle samenhang elm· inbrettlcen, onclerstelt cle gelijlctijcligheicl van
cle veTvolgingen (1).
2° De samenhang tussen meeTclere inbreuken ,·echtvaarcligt geen verlenging van
bevoegclheicl wanneer cle tweecle vervoluing slechts te1· lcennis van cle vonnisvellencle rechtsmacht gebmcht worclt
naclat cle rechter, bevoegcl om van cle
ee1·ste lcennis te nemen, reecls ten groncl
over cleze tt'itsp1·aalc geclaan heeft, zijn
beslissing weze slechts in ee1·ste aanleg
gewezen (2).
3° ·orn het 1'CChtsgebiecl te 1·egelen WILnneer cle C01Yect-ionele ,·echtbanlc, in
.rn•aacl van beroep zetelencle, z·ich onbevoegcl verlclaa1·il heeft orn lcennis te nernen van een cloor cle raacllcamer gecontraventionaliseercl 1niscl1'ijf en van een
tot de bevoegclheicl van de politie,·echtbanlc behorencle inbrettlc, omclat cleze inbTettlcen samenhangen met een misclrijf
in eerste aanle,q ter lcennis van de cor,·ect·ionele rechtbanlc geb?'acht, ven~·ieUgt
het hot, inclien dit vonn·is van onbevoe,qdheid niet ge,qrond is, dit vonnis en
ve1·wijst het cle zaalc voo1· de con·ectionele 1·echtbanlc, in graad. van bemep zec
telende, anders samengesteld (3).
(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E DOORNIK,
'f. TREHOU'l' EN WATTIEZ.)
ARRES'l'.
RET HOF; Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
H april 1958 door de procureur des konings bij de Rechtbank van eerste aanleg
te Doornik ingediend;
Overwegende dat, bij bevelschrift van
16 november 1957, de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik,
Jules Trehout, wegens verzachtende omstandigheden, naar de bevoegde PQlitierechtbank verwezen heeft om te Doornik,
op 1 october 1957, bij gebrek aan vooruit(1) en (2) Verb1'., 5 mei 1958, s1tp1·a, blz. 699;
raadpl. verbr., 28 mei 1951 (A1·1'. Viwb1·., 1951,
blz. 5·63; Bull. en PASIC., 1951, l, 654, .en de
noot 1, blz. 655).
(3) Verbr., 22 januari 1951 (A1-r. Verb>-.,
1951, blz. 267).

--:: 888 zicht of voorzorg, doch zonder het inzicht nik van 16 november 1957 beide in kracht
om de persoon van een ander aan te ran- van gewijsde zijn gegaan en dat, hun teden, onvrijwillig slagen of verwondingen genstrijdigheid, een geschil van jurisdicaan Raymond Glineur toegebracht te hell- tie medebrengt dat de gang van het gerecht belemmert;
ben;
Overwegende dat de verlenging van beOverwegende dat de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de politierecht- voegdheicl van een rechtsprekend straf\Jank te Doornik Jules Trehout v66r deze rechtscollege, uit hoofde van de samenrecht\Jank dagvaardde wegens voormelde hang der inbreuken, de gelijktijdigheid
telastlegging en, bovendien, om, op de- van de vervolgingen onderstelt;
W aaruit volgt dat er geen verlenging
zelfde plaats en datum, de artikelen 8
van hBt koninklijk \Jesluit van 8 april van bevoegdheid uit hoofde van samen195± en 2 van de wet van 1 augustus 1899 hang kan bestaan, wanneer een der verovertreden te heb\Jen; dat hij v66r cle- volgingen slechts ter kennis van het rechtzelfde rechtbank Bertha Wattiez in hoe- sprekend rechtscollege wordt gebracht nadnnigheid van lmrgerlijk aansprakelijk dat de rechter die bevoegd is om van de
andere kennis te nemen reeds ten gronde
yoor Jules Trehout daagde;
over deze uitgesproken heeft, ware ook
Overwegende dat ter terechtzitting van zijn beslissing enkel in eerste aanleg ge16 januari 1958 Raymond Glineur en de wezen;
Regie van telegraaf en telefoon zich tegen
Dat het aldus wederrechtelijk is dat de
Jules Trehout en Bertha Wattiez burger- Correctionele Rechtbank te Doornik, als
lijke partijen hebben gesteld;
rechter van hoger beroep uitspraak doenOverwegende dat, \Jij vonnis van 13 fe- .de, beslist heeft dat zij onbevoegd was om
bruari 1958, de politierechtbank Jules Tre- van die publieke en burgerlijke vorderinhout heeft vrijgesproken, Bertha Wattiez gen tegen Trehout en Wattiez ingesteld
buiten zaak heeft gesteld voor wat de ptl'- kennis te nemen;
blieke vordering aangaat en zich onbeOm die redenen, het rechtsgebied regevoegd heeft verklaard om over de eisen
van de burgerlijke partijen uitspraak te lend, vernietigt het vonnis op 28 maart
1958 gewezen door de Correctionele Rechtdoen;
bank te Doornik als rechter in hoger beOverwegende dat Glineur en de Regie roep uitspraak doende; beveelt dat melvan telegraaf en telefoon tegen dit vonnis ding van onderhavig arrest zal gemaakt
hoger \Jeroep heb\Jen ingesteld, .respectie- worden op de kant van de vernietigde bevelijk op 17 en 20 februari 1958; dat het slissing; verwijst de zaak naar de Coropenbaar ministerie eveneens beroep in- rectionele Rechtbank te Doornik in hoger
stelde en het op 21 februari 1958 bete- beroep zetelende, doch anders samengekende;
steld.
Overwegende dat, op 13 maart 1958, Gli10 juli 1958. - Vacatiekamer. - VoOI'neur rechtstreeks Marcel Dekeyser en de
personenvennootschap met \Jeperkte aan- zUtel-, H. Wouters, eerste voorzitter. sprakelijkheid << Prosper Holvoet en Ve1-slnggeve1·, H. Valentin. - GelijkluiZoon )) v66r de Correctionele Recht\Jank te dencle oonclu.sie, H. Depelchin, advocaatDoornik daagde, de eerste, om er te ver- generaal.
antwoorden voor in\Jreuken op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en 8
en 113 van het .koninklijk besluit van
8 april 1954, te Doornik op 1 oktober 1957
gepleegd en zich tot het \Jetalen van schaVACATIEKAMER. 10 juli 1958
devergoeding te horen veroordelen, · de
tweede als burgerlijk aansprakelijk voor
gezegde Dekeyser; dat cle zaak s·lne die ONTUCH'.r EN PROSTITUTIEJ.- SoUTEuitgesteld werd;
NEUR. VEROORDELING GEGROND OP VAS'l'Overwegende dat, door vonnis van
STELLINGEN W AARUIT NIET KAN AFGELEID
28 maart 1958, de Correctionele RechtWORDEN DA'l' BE'l'lCHTE VOLLEDIG OF TEN DELE
bank te Doornik in hoger bero,ep uitOP ROSTEN VAN EEN PERSOON WIER PROSTIspraak doencle, zich onbevoegd heeft verTUTIE HIJ EXPLOI'l'EERDE GELEEFD HEEFT. klaard uit hoofde van de samenhang die
ONWE'l'TELIJKHEID.
bestaat tussen de feiten welke het voor- ls niet wettelijll; gerecntvnctl'digd de verwerp uitmaken van de rechtstreekse dagoordeling, ~titgesp1·olcen ttit hoofde sottvaarding en deze ten laste van Trehout
teneiw geweest te z·ijn, ttitslttitend op
gelegd, waarvan hij kennis had;
vnststellingen ge,q1·ond wanrttit niet knn
Overwegende dat deze beslissing van de
nfgeleid wonlen dat de betichte volledig
correctionele rechtbank van 29 maart 1958
of ten dele op kosten vnn een persoon
wier prostittttie hij. ewploiteerde geleefd
en het bevelschrift van de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Doorheeft.

889 (GERARD.)
ARRES1'.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de door Gerard, Vanden BoiTe en Stevens ingestelde voorzieningen samenhangend zijn;
I. Aangaande de voorziening van Gerard :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel SSObis, so, van het
Strafwetboek gewijzigd door de wet van
21 augustus 1948, doordat het bestreden
arrest over de telastlegging B uitspraak
doende, zijn veroordeling op grond van
die bepaling uitgesproken op de volgende
soevereine feitelijke vaststellingen heeft
gesteund : a) de beklaagde voorzag ten
belope van 400 frank per maand, in het
onderhoud. van een natuurlijk kind dat
uit liefdesbetrekkingen van voor het huwelijk van zijn vrouw, algemeen bekende
prostituee, gesproten was, b) hij kennis
gekregen had van de cc laatste veroordeling >> van zijn vrouw wegens ontucht,
veroordeling die uitgesproken werd op een
datum welke het arrest niet toelaat te
bepalen, c) hij had de door zijn vrouw in
mei 1957 gepleegde cc diefstal » gekend en
vergemakkelijkt en een deel van de opbrengst van die ongeoorloofde bedrijvigheid geheeld, dan wanneer voormelde
wetsbepaling vereist dat de souteneur geheel of ten dele op kosten van een prostituee zou geleefd hebben, dat geen enkele
der feitelijke vaststellingen van het arrest met zich brengt dat dit het geval zou
geweest zijn en dat, bijgevolg, die beslissing op een bepaling van de staat van
souteneur steunt die onverenigbaar is met
de bepaling welke de strafwet voorstelt
en welke beperkend client verklaard te
worden:
Overwegende dat het bestreden arrest,
over de telastlegging B uitspraak doende
(souteneur geweest te zijn) en na terecht
als principe gesteld te hebben dat, opdat
artikel S80bis, so, van het Strafwetboek
toegepast worde, het nodig is en volstaat
dat de beklaagde geheel of ten dele geleefd heeft op kosten van de persoon wier
prostitutie hij exploiteert, enerzijds, vaststelt dat aanlegger persoonlijke inkomsten genoot, en, anderzij ds, veroordeling
te zijnen laste uitspreekt door op de in
het middel vermelde motieven te steunen;
Overwegende dat die beweegTedenen de
veroordeling niet wettelijk rechtvaardigen;
Dat noch het feit gedeeltelijk in de onderhoudskosten van het natuurlijk kind
van zijn vrouw te voorzien, noch dit van

cc de laatste veroordeling » van zijn vrouw
wegens ontucht gekend te hebben, noch
het feit van hulp verleend te hebben aan
door haar begane diefstal, riiet bewijzen
dat aanlegger geheel of ten dele zou geleefd hebben op kosten van zijn echtgenote wier prostitutie hij exploiteerde;
Overwegende dat het middel gegrond
is; dat er geen aanleiding bestaat om het
tweede middel te onderzoeken, hetwelk
uitsluitend gericht is tegen de op de telastlegging B gewezen beslissing, en geen
verbreking zonder verwijzing met zich
zou kunnen brengen;
Overwegende wat de beslissing betreft
over de telastlegging G gewezen, dat de
substantH!le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de voorzieningen van
Y an den Borre en Stevens :

Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
·rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, voegt de door Gerard,
Vanden Borre en Stevens ingestelde voorzieningen samen; over de voorziening van
Gerar·d uitspraak doende; verbreekt het
bestreden arrest doch enkel voor zoveel
het over de telastlegging B ep. · over de
kosten uitspraak heeft gedaan; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanlegger tot de helft der kosten en laat
de wederhelft ten laste van de Staat;
verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik; uitspraak doende over de voorzieningen van Vanden
Borre en Stevens : verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegsters tot de
kosten.
10 juli 1958. - Vacatiekamer. - Voo'l"zittet·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Valentin. Gelijkluirlende concl7wie, H. Depelchin, advocaat-

generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - EEN VERWEER VAN VERDACHTE NIET BEANTWOORDENDE.
- BESLISSING NIE'l' 1\IET REDENEN 01\IKLEED.
Is niet met redenen omkleed de beslissing
van vemo'/"deling, welke n·iet gepast een
t·egelrnatig voo!"ftesteld ve·rweeT van. de
verdachte beantwom·dt.

-

890 ---'

(S'l'AELE'ISENN. V. « BROUWERIJ MEIRESONNE >J,
T. IN'l'ERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR
ELEC'l'RICITEI'l'SBEDELING IN DE DENDERSTREEK
<< DENDERLEC ll.
ARRES1'.
HET HOF; - Gelet .op het bestreden
vonnis, op 4 april 1958 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
I. Wat de voorzieningen tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 en 26 van de Wegcode, doordat het bestreden vonnis beslist
dat verdachte zijn snelheid'niet heeft aangepast aan de belemmering van het verkeer, dan wanneer het reglement op het
vel'keer slechts geldt voor het verkeer op
en niet hoven de openhare weg :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd tot een enkele straf van 20 frank
boete wegens inhreuk op hedoeld artikel 26 van de Wegcode en wegens overtre,
ding van artikel 27, alinea 2, van de wet
van 10 maart 1925; dat de l1itgesproken
straf wettelijk gerechtvaardigd zijnde
door laatstvermelde betichting, het middel hij gehrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige, wat betreft de beslissing tege11 aanlegger Staelens, betichte, gewezen, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. W at de voorziening tegen de beslissfng over de burgerlijke vordering betreft:
Over het tweede middel : gebrek aan
antwoord op de conclusies van aanlegger
waarbij deze de burgerlijke partij verweet
het verkeer in de straat verhinderd te
hebben of onveilig te hebben gemaakt :
Overwegende dat aanleggers in hun conclusies opwierpen dat .de burgerlijke partij een zware schuld droeg in het ongeval
om het verkeer in de straat verhinderd te
hebben en onveilig te hebhen gemaakt
door een paal naar de straat te laten
overhellen;
Overwegende · dat het bestreden vonnis
dit verweermiddel niet beantwoordt; dat
het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verbree~t het bestreden vonnis in zover het uitspraak gedaan
heeft over de tegen aanleggers ingestelde
burgerlijke vordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig .arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt aanleg.
gers tot de helft van de kosten en ver-

weerster « Dender1ec >> tot de andere
helft; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Gent,
zetelende in hoger beroep.
10 juli 1958. - Vacatiekamer. - Voo1·.<1itter, H. Wouters, eerste voorzittei:. Verslaggever, H. Rutsaert. Gelijlclu.idende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.
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VERKEER. -.WEGCODE.- ARTIKEL 17.
lVIAN<EUVRE VAN AARD DE « NORMALE >> GANG
VAN DE ANDERE BESTUURDERS TE BELE'l''l'EN OF
'l'E VERHINDEREN. - BEJRIP.
Een manoou.vre is niet van aa·rd de « noTmale >> gang van de ande1·e bestmwrle1·s
te beletten of te verhinderen wanneer
de gang van deze . ande1·e bestmt.1·de1·s
niet ove1·eenkomt met de voo1•sch1·itten
van de Wegcode, narneUjk deze wellce
de plaats betreften wellce de bestuiwde1·s
op de open bare weg moeten innemen (1).

(Wegcode, art. 17.)
(N. V. << NOORDS'l'AR EN BOERHAAVE
Eli VANDERVELDEN, '1'. FRANQOIS.)

ll

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Tongeren;
I. In zover de voorzieningen tegen de
beslissing over de puhlieke vordering zijn
gericht :
Overwegende dat aanleggers niet .vermogen zich te voorzien tegen de beslissing
van vrijspraak van verweerder noch tegen deze waarbij de kosten van gemelde
vordering ten laste van de Staat worden
gelegd;
·
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer, doordat het bestreclen vonnis verklaart dat de betichting van inbrenk op artikel17 van het verkeersreglement ten laste van verweerder met bewezen is, daar eiser in strijd met artikel12-3
van gemeld reglement een rijbaan bereed
die, ten opzichte van zijn bewegingsrichting, links gelegen was, zodat zijn gang
niet normaal was, en, clerhalve, eveneens
de vordering van · eiser tot het bekomen
(1) Verbr., 16 april 1956 (Arr. Yabr., 1956,
blz. 674).

-891van schadevergoeding afwees, dan wanneer artikel 17 aan de weggebruiker die
een manamvre uitvoert, een verplichting
van algemene aard oplegt, die niet onderworpen is aan de omstandigheid dat de in
beweging zijnde weggebruikel' zou rijden
overeenkomstig de bepalingen van het reglement, zodat de normale gang van de
andere weggebruiker geenszins met zijn
reglementaire stand op de weg kan gelijkgesteld .worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de burgerlijke partij Vandervelden, in strijd met artikel 12-3 van
het verkeersreglement, de rijbaan bereed
die, ten opzichte van zijn bewegingsrichting, links gelegen was;
Overwegende dat de correctionele rechtbank daaruit wettelijk heeft kunnen afieiden dat de gang van de burgerlijke partij
niet normaal was en verweerder (beklaagde) bijgevolg geenszins de normale gang
Van andere bestuurders belet of gehinderd had en geen inbreuk op artikel 17
van het verkeersreglement gepleegd had;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende
Algemeen Reglement op de politie van
het wegverkeer, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, en 97 van de Gromlwet,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat de betichting van inbreuk op artikel 17 van het verkeersreglement ten laste
· van verweerder niet bewezen is, daar
deze laatste, ten gevolge van de aanwezigheid op de openbare weg van een
kraan, eiser niet kon zien aankomen, en
het hierdoor schijnt te aanvaarden dat de
eenvoudige aanwezigheid van een hindernis die het zicht op de weg belemmert,
een bevrijdende omstandigheid 'uitmaakt,
zonder aan te duiden of eiser zichtbaar
was ·op het ogenblik dat verweerder van
achter een hindernis op de weg kwam, en
ten minste twijfel laat bestaan omtrent
het feit of de rechter van oordeel is dat
eiser, tijdens elke faze van de door verweerder uitgevoerde manwuvre, voor deze
laatste onzichtbaar was gebleven ofwel
of verweerder eiser niet kon zien aankomen op het ogenblik dat hij zijn manamvre ging aanvangen, dan wanneer de.weggebruiker die een manamvre uitvoert,
slechts aan zijn verantivoordelijkheid op
grond van bedoeld artikel 17 kan ontsnappen, wanneer de andere weggebruiker niet
zichtbaar is voor degene die de manceuvre
liitvoert, dit vanaf de plaats waar de manceuvre de normale gang van de andere
weggebruiker zou kunnen hinderen, hetgeen insluit dat, wanneer een weggebruiker een manceuvre uitvoert achter een
hindernis die zijn zicht op de weg belem-

mert, hij de weggebruikers client te laten
voorgaan die zichtbaar waren vanaf de
plaats waar hij bij het beeindigen van de
manamvre van achter de hindernis op de
weg kwam, en dan wanneer de formulering van de motieven van het bestreden
vonnis, ten minste dubbelzinnig is en het
hof niet toelaat zijn toezicht nit te oefenen op de wettelijkheid der beslissing :
Overwegende dat het middel gerieht is
tegen de beschouwing van het bestreden
arrest dat verweerder, ten gevolge van de
aanwezigheid van een kraan op de openbare weg, de burgerlijke partij niet kon
zien aankomen;
Overwegende dat nit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het hier een
overtollige beweegreden geldt; dat het
tweede middel bijgevolg, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
10 juli 1958. - Vacatiekamer. - VooTzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijlvlttidende conclttsie, H. Depelcllin, advocaatgeneraal.

VACATIEKAMER. -

10 juli 1958

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -

IN

STRAFZAKEN. PROCES-VERRAAL VAN ZITTING. WIJZIGING DOOR lliJVOEGING. NIET GOEDGEKEURD. ALS NIE'.r BESTAANDE
BESCHOUWD.

2° GERECHTELIJKE INRICHTING. SAMENS'l'ELLING VAN DE ZE1'EL. RECHTER
DIE OP GANS RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK
NIET AANWEZIG GEWEES'l' IS. NIETIGHEID
VAN HE'.r VONNIS.

1 o Een doo1· bijvoeg·ing aan een melding
van een proces-ve·rbaal van te1·echtzUt-ing gebmchte wij.zig·ing wonlt als niet
bestaande beschottwd, indien zij niet
goedgelcetwd gewees,t is en doo1· de voo1·zUter en doo1· de gdjfier onde1ote.lcend (1).

2° Is nietig het vonnis van de co1Tect-ionele rechtbanlv gewezen door 1·echters
waarvan een niet op de terechtzUtingen,
tijdens dewellve de zaak onde1·zocht geweest is, aanwezig was (2). (Wet van

20 april 1810, art. 7.)
(1) Raadpl. verbr., 24 juni 1940 (A,., .. Yerbr.,
1940, biz. 66); 22 maart 1954 (ibid., 1954,
biz. 504).
(2) Verbr., 17 maart 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 785).

~
(~'OUBER'f,

892-

T. PANS.)
VACATIEKAMER. -

21 augustus 1958

ARREST.
1°
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Mechelen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de wet van
20 april 1810, doordat niet met zekerheid
kan uitgemaakt worden welke rechters
ter zake gezeteld hebben, daar op het zittingsblad van 7 maart 1958 de naam van
de heer Hogenbemt overschreven werd
met de naam van de heer Nobels en deze
·wijziging noch door de voorzitter noch
door de griffier geparafeerd werd :
Overwegende dat het proces-verbaal van
cle zitting van 7 maart 1958 van cle Correctionele Rechtbank te Mechelen, waarop de zaak onderzocht wercl, vermelclt dat
aanwezig zijn « cle heren R. Hofman, oncler-voorzitter, E. Van de Wyer, rechter,
A. Van Hogenbemt, rechter plaatsvervanger )) ; clat de melcling << A. Van Hogenbernt)) overschreven werd door cle melding « L. Nobels )), maar dat cleze overschrijving niet goedgekeurcl werd door de
voorzitter noch door de griffier;
Overwegencle clat de in cle processenverbaal voorkomencle wijzigingen, bijvoegingen en schrappingen, die niet door cle
handtekening van cle voorzitter en vail de
griffier gewaarmerkt zijn, als onbestaancl
clienen beschouwcl te worden;
Dat daaruit volgt, clat naar cle melclingen van het zittingsblacl van 7 maart 1958
de heren Hofman, E. Van de Wyer en
A. Van Hogenbemt bij het onderzoek van
tegenwoordige zaak gezetelcl hebben, dan
wanneer, volgens de meldingen van het
vonnis van 14 maart 1958, dit laatste geveld werd door de heren Hofman, Van de
Wyer en L. Nobels, dit is onclermeer door
een rechter die het onclerzoek van de
zaak niet had bijgewoond; clat het vonnis clerhalve nietig is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis op straf- en burgerlijk gebiecl;
beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van
de vernietigde beslissing; legt cle kosten
ten laste van ·de Staat; verwijst cle zaak
naar cle Correctionele Rechtbank te Antwerpen; zetelen~le in hoger beroep.
10 juli 1958. - Vacatiekamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert. Gelijlcluidende concll~sie, H. Depelchin, advocaatgeneraaL

VERKEER. VERVALLENVERKLARING
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG 'l'E BESTUREN.
- lNBREUK. - BESTUREN VAN EEN yOER'fUIG OP DE OPENBARE WEG. - CONSTITUTIEF
BES'l'ANDDEEL VAN DE INBREUK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - GEEN AANDUIDING VAN EEN WETSBEPALING WELKE EEN
STRAF INSTELT. - BESLISSING NIE'l' MET REDENEN OMKLEED.

1° De inb1·eu.k op de vervallervve1·lclaring
van het recht een voert·u.ig te besturen,
doo1· artilcel 2 van de wet van 1 . augustus 1924 stratbaa1· {festelll, wordt en/eel
gepleegd wannee1· de persoon, waartegen cle vervallenver7cla1'ing uitgesprolcen
wordt, een voertu.ig op cle openbare weg
of op een voo1· het openbaar ve1·Jcee1·
opengestelde weg bestmwt (1).
2° Is n·iet in rechte met 1·edenen oml.;leea
de beslissing van veroo1·aeling die nalaat een wetsbepaUng aan te dl~iden
~vellce, voor het feit flat de inbrw1~k. uitmaak.t, een strat instelt (2). (Gronclwet,

art. 97.)
(PAQUES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 december 1957 in hoger beroep gewezen door cle Correctionele Recht' bank te Luik;
I. Betreffende cle veroordeling tegen
aanlegger uit hoofde van cle telastlegging
A uitgesproken :
Over het micldel, van ambtswege afgeleicl uit de schending van cle artikelen 97
van de Grondwet, 1 en 2 van de wet van
1 augustus 1899, 1 augustus 1924 en 16 december 1935, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt ter zake van
het bestuurd hebben van een voertuig onclanks de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring, dan wanneer in dat yonnis
niet vastgesteld is dat hij becloeld voertuig op de openbare weg zou bestuurd
hebben:
Overwegende dat de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door cle wet van 1 augustus 1924 en de wet van 16 december 1935,
tot doel heeft het openbaar verkeer te regelen, en niet van toepassing is op het
verkeer op private wegen, wanneer deze
(1) Verbr., 27 mei 1957 (A1·1·. VerM.,, 1957,
blz. 814).
(2) Verbr., 16 december 1957, supra, blz. 231.

